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INLEIDING
I
„De geestelijke stofwisseling van onzen tijd vergunt niet
meer aan een periodiek om actief te kiezen en te leiden."
Aldus, in zijn Leven van Jan Veth, professor Huizinga. Deze
woorden bevatten een kenschets en een gevolgtrekking. Volgens de kenschets is de neiging om zich van geestelijke en
intellectueele inspanning ' en voorlichting af te wenden een
der karakteristieke trekken ook van ons hedendaagsch volksleven. Volgens de conclusie zou deze neiging zoo sterk en
zoo algemeen, zou zij dientengevolge zoo onoverwinnelijk zijn,
dat pogingen om haar te keeren, of om hun die ook thans
nog behoefte aan ernstige voorlichting gevoelen, zulke voorlichting te verstrekken, noodwendig mislukken moeten,, en
zelfs niet meer beproefd behoeven te worden. Onze erkenning,
dat de kenschets juist is, onze afwijzing van het uit haar
getrokken besluit, verklaren, waarom wij de oprichting van
een nieuw tijdschrift noodzakelijk, voor dat tijdschrift de
naam van Leiding gerechtvaardigd achten.
Kenschets en gevolgtrekking te zamen zijn het ziektebeeld
van een kwaal, die heel ons volksgestel dreigt te verlammen,
maar wier bestrijding niet kan worden beproefd, zoolang haar
oorzaak niet erkend is. In de aangehaalde woorden zelf is die
oorzaak al begrepen. Zij ligt in de misvatting, dat men aan
een arbeid, die met het automatisch proces der stofwisseling
vergelijkbaar ware, ooit de naam van „geestelijk" zou kunnen
toekennen, zonder daardoor aan de geest zijn wezenlijkst vermogen te ontzeggen: in een onderschatting van de geest dus,
die zelf slechts het onvermijdelijk, op zijn beurt de kwaal
verergerend gevolg van een overal, hetzij beleden, hetzij alleen
in zijn schadelijke werking waarneembaar begrip van het leven
is. De noodlottige kreitsgang dezer onderschatting van de
geest en dezer verlamming van ons volksleven kan slechts op
één wijs tot stilstand gebracht worden: door hem in zijn oorsprong, die onderschatting, te bestrijden; de Geest, in zijn
vermogen en bestemming, zijn Vormkracht, te herstellen.
Het levensbegrip, dat de geest onderschatte, was de kenmerkende waanwijsheid van een eeuw, wier wetenschap haar
beslissende samenvatting al bereikt dacht, toen zij iets gevonden had, dat de behoeften van een materialistische tijd bevre-
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digde. Het is een zoodanige verklaring van haar geloof in de
volstrekte oorzakelijkheid der levensverschijnselen, dat een even
volstrekte lijdelijkheid van de mensch daar onafwijsbaar uit
volgde. Alle initiatief werd daardoor tot zelfbegoocheling, het
woord geest nog slechts de naam voor een product en orgaan
der oorzakelijkheid, uit blinde noodzaak tot het blind bereiken
van altijd onbepaalde, altijd voorloopige doeleinden voortgebracht. Hun die uit de uitkomsten van hun wetenschappelijk
onderzoek deze leer afleidden, hun die haar aanvaardden, bleef
verborgen, dat het inzicht van de volstrekte oorzakelijkheid
der levensverschijnselen slechts een voortbrengsel van het menschelijk verstand is; dat zij op hun verkenningstocht naar de
bouw van de wereld en van de mensch halfweegs stilstonden;
blind bleven voor het eenige waardoor wereld en mensch te
begrijpen zijn: de geest, product en orgaan, niet van de oorzakelijke vloed der levensverschijnselen, maar van het in en
door hem zich belichamend Leven zelf: het vermogen, door
welks vormen het zich, in zijn lichamelijke zelfverwezenlijking, als geestelijke orde, als Vorm, kan bewust worden,
en welks wezen dus vormkracht is.
Het geloof in de volstrekte oorzakelijkheid der levensverschijnselen, de daaruit volgende keur- en werkloos lijdelijke
verzaking van de menschelijke geest, wijzen wij af ; hun gevolgen, de heden ten dage bijna allerwegen waarneembare
anarchie of willekeur, verwarring, verslapping of ontbinding,
veroordeelen wij. Overal waar de mensch er in slaagt de lijdelijkoorzakelijke vloed der levensverschijnselen aan zich te onderwerpen en overeenkomstig zijn bestemming tot een levende
orde te herscheppen, daar eeren wij de geest in zijn hoogste
werkzaamheid, zijn vormkracht. In de vormkracht van de geest
erkennen wij de bestemming, die de mensch door het Leven is
ingeschapen, — zijn diepste verplichting, èn tegenover zijn
Schepper, èn tegenover zich zelf. Tegenover zich zelf, dan
noodwendig, niet alleen in en voor eigen persoonlijkheid, maar
in en voor elk van die steeds wijdere gemeenschappen, tot wier
organisatie tusschen ik en Leven hij zich krachtens zijn wezen
gedreven of geroepen voelt: het gezin en de groep, het volk,
de menschheid. Het geloof in die vormkracht op te wekken,
te versterken en te bevestigen, op elk gebied zoo veelzijdig
mogelijk aan te toonen, dat dit geloof de wezenlijke en eenige
groeibodem van de persoonlijke, nationale en menschelijke
levensvorm is, die inderdaad deze schoone namen verdienen
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zou, dat is de plicht, die ons oordeel over al wat wij in ons
volksleven noodlottig of gevaarlijk achten, ons oplegt, en
waaraan wij, met onderdrukking van persoonlijke schroom,
dus gehoorzamen. Het is het doel waartoe wij dit tijdschrift
oprichten.
Zoo lang en zoo krachtig heeft het geloof, waartegen wij
ons verzetten, als onschendbaar leerstuk geheerscht, dat de
oude geloofsvormen zijn werking, ook wat hen zelf betreft,
niet vermochten te keeren, en dat latere uitkomsten der
wetenschap, die gansch andere besluiten rechtvaardigen, tot
op heden niet in staat waren, hem noemenswaard te verzwakken. Hoe verwarrend zijn invloed ook voor de beste
vernuften nog is, bewijzen de aan het begin van deze inleiding aangehaalde woorden, waarin een opvoeder van onze
jongelingschap, redacteur van het tijdschrift dat de naam van
De Gids draagt, uit vrees dat verzet tegen de heerschende
lijdelijkheid zijn tijdschrift te gronde zou richten, zonder
weerstand zelfs de mogelijkheid eener gekozen voeding van de
geest ontkent, van iedere „actieve" opvoeding als in deze tijd
niet langer bestaanbaar onbevangen-berustend afstand doet.
Nu De Gids, bij monde van een zijner begaafdste en gewaardeerdste redacteurs de in die naam gestelde en aanvaarde taak :
actieve keuze en actieve leiding, aldus uitdrukkelijk verzaakt
heeft, meenen wij, dat voor een tijdschrift, dat aan het geloof
in de mogelijkheid en noodzakelijkheid van leiding juist in
deze tijd zijn ontstaan dankt, geen andere naam zoo passend
is als die dat geloof onmiddellijk uitdrukt: de naam van
Leiding.
II
Het grondbeginsel van ons tijdschrift is hiermede gesteld,
maar ook zijn eerste uitwerking, de groep van onderling ten nauwste verbonden beginselen, die ons op ieder
gebied van onze aandacht beheerschen zal, behoort nog
in het kort te worden aangegeven. Tusschen een internationalisme, dat door zijn afgetrokken-leerstellige onwerkelijkheid zich zelf verijdelt, en een zeer werkelijk maar blindelings tot zelf-vernietiging drijvend nationaal individualisme,
zijn de pogingen om de droom van een Gemeenebest der Naties,
die sommigen ook vroeger wel tot het bewustzijn gestegen was,
nu eindelijk te verwezenlijken, eerst kortgeleden begonnen.
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Dat zij, niet ter wille van dat ideaal, maar nagenoeg uitsluitend
uit zucht tot een door de oorlog bedreigd gebleken zelfbehoud begonnen worden, is niet meer dan natuurlijk. Evenzoo, dat de aard van die pogingen het uiteindelijk totstandkomen van een internationale gemeenschap vaak evenveel belemmert als bevordert. In het feit van hun bestaan zelf ligt de
drijfkracht, door wier werking, ondanks blind verzet of bewust misbruik nu van deze dan van gene staat, datgene wat de
beste geesten gedacht hebben, onder leiding der beste geesten
benaderd kan worden. Die benadering hangt dus voornamelijk af van de vraag of de mannen, aan wie de volken het
beraad over de internationale samenleving opdragen, uit bouw
en belang van eigen natie de voorwaarden eener werkelijke
internationale gemeenschap kunnen afleiden, en in hun streven
naar verwezenlijking dier voorwaarden gesteund zullen worden. Als zichtbare belichaming der volkswaarde haar eigen
doel en vervulling, is verwezenlijking van een nationale gemeenschap vooronderstelling der internationale, gelijk deze
de voorwaarde voor de voltooiing der nationale, voor de gave
en harmonische zelfhandhaving, ook naar buiten, van haar
voleindigde vorm is.
Ook voor ons volk ligt, nationaal en internationaal, in zulk
een vorm dus het doel, waarop al zijn streven gericht moet
worden, eh juist voor Nederlanders is de vraag, wat onder de
woorden „ons eigen volk" te verstaan is, de eerste die beantwoording eischt. Het Nederlandsche Volk werd tot voor kort
met de Nederlandsche Staat algemeen vereenzelvigd op een
wijze, die meebracht dat zijn eene deel, het nu staatkundig
tot België behoorende, nog enkel als „stamverwant" deel
van een ander, een Belgisch Volk beschouwd werd. Het is
tegenover die gedachte onze grondstelling, voor welker waarheid de felle, maar korte opbloei van een Noord-Nederlandsche
cultuur in de zeventiende eeuw ons niet verblinden kan: dat
het Nederlandsche Volk in zijn over twee staten verdeeld-zijn
op het oogenblik slechts een verminkt volk, onze Noord-Nederlandsche natie, voorzoover zij in die toestand een natie mag
heeten, een verminkte natie is. Treffen, bij een vergelijking
tusschen Noord en Zuid, naast groote overeenkomsten, waarvan die der taal de gewichtigste en beslissende, ook groote, zelfs
in tegenstellingen uit te drukken verschillen, dan behoort niet
vergeten te worden, dat gemeenschap geenszins de ongewenschte
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afwezigheid van verschil of strijd, maar een zoodanige verstandhouding is, waarin het `verzoenende sterker , blijft dan het
strijdende, het bindende sterker dan het scheidende, de tegenstellingen, in de spanning van strijd en samenwerking, elkander
onderling aanvullen en beperken. Dat die onderlinge aanvulling en beperking, die over en weer werkzame verbetering van
regionale eenzijdigheid achterwege bleef, heeft voor ons volk
een onbecijferbare verarming beteekend, zijn groei tot het in
veelzijdigheid rijke en volledige organisme dat het had kunnen
worden verhinderd.
Ons tijdschrift betreurt het over twee staten verdeeldzijn van het Nederlandsche Volk. Het betreurt dat als
teeken van zijn nationale onvolgroeidheid, maar ook, omdat het tegenwoordig karakter van de Belgische staat de
belemmering der vrije zelfontwikkeling van zijn Nederlandsche onderdanen tot een stuk Nederlandsche gemeenschap onvermijdelijk maakt. Het is overtuigd, dat dit staatkundig verdeeld-zijn door geen ingeschapen of onuitroeibaar ingegroeide
onmacht tot eenheid van ons volk veroorzaakt is. Ook op dit
gebied echter wijst het alle afgetrokken leerstelligheid af, en
erkent het, in Noord en Zuid, als historisch gegroeide en niet
licht overschatbare tegenstanden: de werkelijkheid der tegenwoordige staatsvormen; de bestaande internationale ordening,
in wier wankel evenwicht zij hun erkende plaats hebben; de
geschiedkundig verklaarbare, maar vaak nog kunstmatig versterkte verdooving van het nationaal eenheidsgevoel. De taak,
die Leiding zich op dit gebied van zijn werkzaamheid gesteld
heeft, kan uit de aard van deze tegenstanden afgeleid warden.
Zij is in de eerste plaats: zelf-opvoeding van het Nederlandsche
volk, Noord en Zuid, eenerzijds tot dat nationale eenheidsgevoel, dat de voorwaarde zelfs van een gemeenschappelijk
Nederlandsch cultuurleven is, anderzijds tot dat inzicht en die
tucht, zonder welke iedere op overwinning der tegenstanden
gerichte beweging zich tot mislukking doemt. Zij is, in de
tweede plaats: verzet tegen alles, onverschillig waar of door
wie het mocht plaats grijpen, wat in theorie of praktijk de
innerlijke eenheid van het Nederlandsche volk verwaarloost,
verloochent of benadeelt, steun van alles, wat die innerlijke
eenheid, naar binnen en naar buiten, volgens ons inzicht kan
helpen bevestigen en ontwikkelen.
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Het nationale vraagstuk heeft nog een andere gewichtige
kant : de koloniale. Van de vraag, welke regeling een oplossing,
die aan het Nederlandsch deel van België zijn zelfbeschikking
verzekeren zou, mede ten aanzien van Midden-Afrika zou
inhouden, hangt af, op welke wijze ook voor Zuid-Nederland
later van een zelfstandige opvatting in Nederlandsche zin van
zijn koloniale roeping sprake zal kunnen zijn, en in hoeverre
die opvatting het een gemeen doel en een gemeene taak met
Dietsch Zuid-Afrika zal kunnen aanwijzen.
Ons, Noord-Nederlanders, stelt de koloniale kant van het
nationale vraagstuk te dringender de eisch van een zuivere
oplossing, naarmate dit tijdschrift, voor eigen nationale verlangens, stelliger op nationalistische grondslag gebouwd wordt.
De erkenning der rechtmatigheid van Nederland's gezag
over de bevolking van zijn overzeesche gewesten is slechts
een andere uitdrukking voor de erkenning van zijn plicht,
om hen tot die bestuursvorm op te voeden, die méér dan van
buiten ingevoerd, enkel staatkundig zelfbestuur, die doel en
voltooiing eener voorafgaande maatschappelijke zelforganisatie
van het volk is. Volgens ons, immers, die in alles het organische
zoeken, kan dit doel niet bereikt worden door afgetrokken
ideologische overplanting van Westersche stelsels en denkbeelden, wier verlammende uitkomst in eigen land een der
gewichtigste motieven tot het oprichten van dit tijdschrift is,
naar landen met een bevolking, die èn tegenover de onze, èn
inwendig, door zooveel diepgaande verschillen gekenmerkt
wordt. De mogelijkheid eener bevredigende ordening van
Indië's staatkundig en maatschappelijk leven kan alleen daar
te vinden zijn, waar zij, zoo ergens, gegeven ligt: in de natuurlijke gesteldheid des volks. In de velerwerf verscheiden
bevolking van Nederlandsch Indië de natuurlijke en cultureele
eenheden te erkennen; uit hun door ras en traditie bepaalde
geaardheid de voor elk hunner passendste vorm van zelfbestuur
af te leiden; zoowel de persoonlijke als de maatschappelijke en
staatkundige opvoeding op de verwezenlijking van die vormen
te richten, dat is, na de handhaving der door Nederland gevestigde rechtsordening, de eerste, de waarlijk scheppende taak,
die zijn gezag zich ten aanzien van de staatkundige ontwikkeling der beide Indiën dient te stellen. Een taak, die
voor Oost en West, in de ordening der saamhoorige zelfbesturende eenheden tot organische gemeenebesten haar voortzetting en in de geleidelijke nevenschikking dier tropische
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gemeenebesten aan ons Nederlandsche, de onderschikking van
deze allen aan het Rijk, haar natuurlijke afsluiting vindt. Want
er bestaat geen enkele reden, waarom een aldus wijs geleide
nationale ontplooiing tot verbreking van de band met de
hoogste staatkundige ordening, het Rijk zou moeten voeren,
terwijl omgekeerd slechts een Rijksgedachte, ,die niet in de
gelijkmaking van naar hun aanleg verscheiden, maar in de
eendracht van naar die aanleg integendeel ontwikkelde Rijksvolken haar kracht zoekt; een Rijksordening, die niet de
rem, maar de drijfkracht der nationale ontplooiing is; een
Rijk, dat in zijn historische gegroeidheid het ideaal van een
de geheele menschheid omvattende staatkundige ordening op
beperkte schaal reeds zoekt te verwezenlijken, de voorwaarden
vervult, waaronder onze gezagsoefening over andere volken
de ontwikkeling van ons eigen volk tut een naar alle zijden
harmonisch volgroeide nationale verschijning niet al in haar
oorsprong verijdelt.
III
Arbeid aan de groei van ons volk tot zulk een nationaal
organisme is noodzakelijk allereerst: strijd voor al datgene,
wat onze Noord-Nederlandsche samenleving tot een goede
vorm van maatschappelijke, staatkundige en cultureele gemeenschap ontwikkelen kan. De behoefte aan, de drang naar
nieuwe vormen laat zich in het volksleven van deze tijd
overal opmerken. Evenzeer de blindheid, waarmee de meeste
van die pogingen in doodloopende sloppen geraken of in
verwarring te niet gaan, de niet minder blinde tegenstand der
oude vormen, die, tot vruchtbare dienst niet of nauwelijks
meer bij machte, de kracht om zich zelf tot doeltreffende
vormen te herscheppen missen, maar de pogingen om hen van
buiten af te hervormen of te vervangen nog konden verijdelen.
In het maatschappelijk leven heeft het leerstellig tegenover
elkander plaatsen van kapitaal en arbeid, heeft de daaruit
voortgekomen strijd om principieel behoud of principieele wijziging van het bestaande stelsel hun erger dan onvruchtbare,
hun schadelijke uitwerking al overvloedig bewezen, zonder dat
de heerschappij van het organische, de onderschikking van
de eigenbaat aan de functie, — zekerste waarborg voor de
gerechtvaardigde voldoening van de zucht tot eigenbaat en
tot zelfbehoud tevens — nog in voldoende mate als het eenige

8

INLEIDING

gezonde vruchtbeginsel voor een bevredigende maatschappelijke wasdom erkend werd. Maar nergens wordt de noodzaak
van zulke vormen zichtbaarder bewezen, dan in het staatkundig leven, waar de volledige toepassing der grondgedachte
van ons staatkundig stelsel de ontstaansmogelijkheid zoowel
van een werkelijk vertegenwoordigend en vruchtbaar parlement, als van een richtingbewuste en krachtige regeering, dat
wil zeggen, van ernstige pogingen om de drang naar nieuwe
vormen in het volk klaar te erkennen en met vaste wil te
bevredigen, blijkt buiten te sluiten.
Als datgene, wat voor het persoonlijk leven, der enkelingen
het gezin is, voor hun maatschappelijk leven de groep beschouwend, gelooven wij, dat de in spanning van onderlinge strijd en
samenwerking zich ontwikkelende formeering van levende
groepen, die in hun functie hun bestaansgrond erkennen,
de noodzakelijke grondslag van een zoowel maatschappelijk
als staatkundig functioneel geordende samenleving is, en dat
geen staatkundig stelsel in deze tijd zijn roeping vervullen
kan, dat niet in verwezenlijking van dat beginsel zijn taak ziet,
die taak niet ook in zijn eigen bouw reeds doeltreffend belichaamt. Verkenning dus, van de vormen, waardoor en waarin
een schooner, een gezonder en doeltreffender organisatie van
ons maatschappelijk en staatkundig volksleven bereikbaar
ware, is op dit gebied het doel van ons tijdschrift. In het maatschappelijke en staatkundige, zoo goed als in het nationale en
internationale, is het daarom een orgaan, niet van partij of van
richting, maar van een levende, op hervorming van het ontoereikende of overleefde gerichte, geestelijke beweging. Als zoodanig zal het voor de in alle levende bewegingen noodzakelijk
aanwezige en onmisbare progressieve en conservatieve gevoelsschakeeringen, mits door het centrale beginsel beheerscht, een
plaats hebben.
Wat wij over ons cultureel leven, die natuurlijke samenvatting en bekroning van het volksleven, te zeggen hebben,
kan de samenvatting en afsluiting van deze heele inleiding
zijn. Dat, na het mechanistisch materialisme van hun negentiende eeuwsche begoochelingen, de wetenschappen aangaande
de levensverschijnselen en aangaande de bouw der wereld meer
en ,meer uitkomsten bereikt hebben, waaruit met behulp van
onbevangen wijsgeerigheid gansch andere besluiten getrokken kunnen worden, hebben wij aan het begin al even aan-
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geduid. Die besluiten hoopt ons tijdschrift te volgen. Maar
vooral over kunst en letteren moet nog uitvoeriger gesproken worden. Wezen en vorm van de kunst, immers, de kunst
die de taal gebruikt in het bijzonder, zijn met het wezen
van een volk zoo innig verbonden, van dat wezen zoozeer
een onthulling of openbaring, dat uit haar, uit de toestand
waarin zij verkeert, het eerst en duidelijkst af te lezen valt,
wat gedurende zeker tijdvak in een volk omgaat, waar het
naar streeft, waar het zich heen beweegt, wat over dat tijdvak
het rechtvaardigst oordeel is.
Een overzicht — want tot haar zullen wij ons hier voornamelijk bepalen — van wat onze taalkunst gedurende de
laatste tien jaar geweest is, wettigt noch hooge lof noch
gespannen verwachtingen. Het einde van de oorlog was in
deze zin een datum in onze beschavingsgeschiedenis, dat het
einde van ons laatste leidende tijdschrift, Verwey's Beweging,
er mee samenviel. Dit bleek, althans naar buiten, de onderbreking der geestelijke beweging, die van af de wedergeboorte van
ons cultuurleven omstreeks 188o, door De Nieuwe Gids,
Het Tweemaandelijksch Tijdschrift en De Beweging achtereenvolgens was voortgedragen en sinds dien nog slechts ondergronds door enkele personen in het leven gehouden werd.
Terwijl Verwey het geloof in de vormkracht van de geest,
die hij met het woord van de dichter Verbeelding noemde,
om haar zelf en om haar levensbelang voor de gemeenschap, tot het midden van zijn tijdschrift gemaakt had, ging
sinds het einde van De Beweging niet alleen de beteekenis, ging
zelfs de erkenning dier vormkracht steeds dieper verloren, openbaarde zich alles, wat niet met onvoldoende geestelijke middelen naar nieuwe vormen dong, als laatst voortbrengsel van
richtingen, die in De Beweging al overschreden of bestreden
waren, maar die in de praktijk dezer dichters nog een laatste
kans op een soms verfijnder, maar altijd zwakker, onvruchtbaarder of onwezenlijker leven kregen. In tooneel- en vertelkunst bleven zelfs zulke zwakke pogingen tot nieuwe vormen
als de poëzie nog opleverde, nagenoeg volkomen afwezig. De
afgeloopen tien jaren waren daardoor een tijdvak van verwarring, verlamming en ontbinding, waarin vormbesef en
vormvermogen gestadig afnamen, waarin stroomingen en richtingen van allerlei tegenstrijdige aard slechts kort en spasmodisch konden opkomen om dadelijk weder te verdrogen en
te verzanden, waarin van een door jonge geesten met gloed en
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vertrouwen voortgedragen beweging niet gesproken mocht
worden.
Na deze periode De Beweging voortzetten, is onmogelijk.
„De" beweging is daarvoor te langdurig onderbroken geweest.
De overal intredende verslapping en verwarring hebben daarvoor, tot schade der schaarsche talenten, wier ontplooiing zij
belemmerden, in onze letteren te veel jaren vrij spel gehad.
De centrale taak is gebleven, maar de vraagstukken, waarin zij
ons gesteld wordt, zijn voor een groot deel veranderd, eischen
andere oplossingen, andere arbeid. Tegenover de leidingloosheid
der vorige periode zal dit tijdschrift weer een poging tot
leiding plaatsen, die al het levende als zoodanig erkennend en
waardeerend, nochtans in elke tak van kunst datgene zal
trachten te vereenigen, van buiten onze grenzen zal trachten
te doen kennen, wat niet in de eerste plaats min of meer geslaagde, min of meer voortreffelijke herhaling is van wat
vroeger niet noemenswaard verschillend gedaan werd, noch
van wat na het voorafgaande meer toegepaste kunstgreep dan
persoonlijk kunstenaarsinitiatief bevat, maar wat, door de
vormkracht van de geest verwekt, uit de moederschoot der
verbeelding in een schoon en sterk lichaam, van taal of welke
stof ook, tot het licht komt. Een poging : meer is voorloopig
niet mogelijk. Een poging wier slagen niet reeds hierin bestaan
kan, dat eenige ouderen het vuur weder aanwakkeren en helder
brandend trachten te houden, dat te lang reeds gesmeuld heeft,
maar dat bij de ouderen anderen, vooral jongeren zich scharen,
wier eerste aandrift is, het te voeden en te behoeden. Zoo
laat het doel van dit tijdschrift zich ook nog aldus omschrijven,
dat het binnen de verwarring en verslapping van heden een kern
hoopt te zijn, door welke, als hij waarlijk een kern van kracht
is, andere krachten, oudere, die aarzelden, nieuwe, in wie vlam
zich tot vlam neigt, weer als hun natuurlijk midden aangetrokken kunnen worden en waaromheen zich, naar wij hopen,
voor volk en enkeling, het begin van een sterker en vaster, een
vermogender en vruchtbaarder levensvorm organiseeren kan.
P. N. VAN EYCK.
C. GERRETSON.
P. GEYL.

DE WARE STAAT
Teruggetrokken in mijn grijze dagen
Hoor ik het naadren als van een rivier:
Schrijdende stoeten die tijdingen dragen.
De wind van hun snelheid spant hun banier.
Zij komen van daar, zij komen van ginder,
Alle einders zenden hen naar 't kleine land
Dat machtiger volken zagen als hun minder,
Maar waar één Droom woont die hen allen bant.
't Is de ééne droom van 't ongestoord verzamen
Van alle volken tot één heerlijk Rijk.
Geen scheidingen nu meer, geen oude namen,
Maar de ééne Staat, en daarin elk gelijk.
*

Wij zijn reeds die wij zijn: een volk van waarde,
Dat in zijn grootheid voor geen ander buigt.
Verder dan onze grens, wijd over de aarde
Hoort men de taal die ons bestaan betuigt.
Worstling op eigen erf, en stoute tochten,
Sterkten ons eeuw aan eeuw, als andren ook.
En al wat dichters, denkers, kunstnaars wrochten
Vierde 't Gemeenebest, dat fier ontlook.
Vierde eigen volk. Maar enkle stemmen spraken
Toen reeds wat verder reikt dan de eigen grens:
Bewust en klaar verkondden zij 't ontwaken
Van een die meer dan Burger is, de Mensch.
*

Toch Burger ook. Want om een Staat te vesten
Die alle staten in zijn wet bedwingt,
Ontdeden we ons van de bestoven resten
Van 't web van IJverzucht, dat elk omringt.
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Wij wilden goede en trouwe burgers heeten
Van die Gemeenschap die alleen maar groeit
In stilte, in de harten van haar profeten,
Schoon zich de wereld schijnbaar om haar moeit.
Partijen, bonden kunnen hem niet bouwen
Eer elk hem kent in 't hart: de Ware Staat.
Komt van alle einders dan, gij de Getrouwen,
Die weet wat Dienst is zonder Eigenbaat.
ALBERT VERWEY.

BELGISCHE ,OPLOSSINGEN"
VAN HET VLAAMSCHE VRAAGSTUK
Toen 26 November de heer Jaspar de Koning het ontslag
van zijn regeering aanbood, zag het ernaar uit alsof er in
België groote dingen zouden gaan gebeuren. Het Vlaamsche
vraagstuk had zich aan die regeering gebiedend opgedrongen;
zij bleek onmachtig er iets mee aan te vangen; eindelijk zal,
zoo kon men meenen, de lang opgegaarde kracht van de
Vlaamsche beweging zich baan breken, eindelijk zal een regeering die de Vlaamsche kwestie aan allerlei andere ondergeschikt
zal willen maken en op zijn best vernuftige compromissen
beproeven om de onrust te bedaren, tot de onmogelijkheden
behooren.
De regeering van de heer Jaspar steunde op een coalitie van
Katholieken en Liberalen, waarvan de laatsten in weerwil
van hun gering aantal zetels in de Kamer (2 9 tegen 76 Katholieken) bijna evenveel portefeuilles in het ministerie bezaten
( 5 tegen 7 ). Drie van de zeven Katholieke ministers, de heeren
Baels, Heyman en Van Caeneghem, waren erkende vlaminganten. De uitslag van de in Mei gehouden verkiezingen, in
het bizander natuurlijk de sterke aanwas van de Vlaamsche
Nationalisten (van 6 tot i i zetels), die trouwens een half jaar
tevoren door de sensationeele verkiezing van Dr. Borms te
Antwerpen al aangekondigd was, had de Vlaamsche kwestie,
van regeeringswege bij de verkiezingen niet op de voorgrond
gesteld, plotseling een overheerschend belang gegeven. Vrijwel
de geheele Fransch-Belgische pers, die al ontzet geweest was
over de verkiezing van Borms, was diep onder den indruk.
Bladen als de Nation Belge, de Indépendance Belge, en zoo
meer, die de Vlaamsche beweging nooit een ernstige bespreking waard hadden geacht, begonnen opeens met „enquêtes",
interviewden links en rechts — zelfs naar de meening van
„de extremisten" bleek het Brusselsche publiek plotseling
nieuwsgierig — en spraken van de noodzakelijkheid van „een
oplossing", zou de Belgische eenheid niet in 't gedrang komen
aar van België onbezorgd
en wilde men in 1 9 3o het eeuw jaar
kunnen vieren. Geheel in die geest kondigde de eerste
minister aan, dat het de taak der regeering zijn zou om vóór
die eeuwfeesten het Vlaamsche vraagstuk in het belang van
's lands eenheid op te lossen.
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Voorwaar geen kleinigheid ! Meende de heer Jaspar het
ernstig ? Dan bewees hij slechts hoe bitter weinig hij van de
toestand begrijpt. Met een paar wetten in enkele maanden
tijds aangenomen, is een misstand, die het Vlaamsche volk
gedurende een eeuw en langer zoo diep aangetast heeft en die
zoo machtige tradities en belangen tegen zijn ontvoogding
heeft opgesteld, niet te verhelpen. Een doodgewone Belgische
regeering, waarin die tradities en belangen natuurlijkerwijze
sterk vertegenwoordigd zijn en waarin maar drie ministers
zitten die van de nooden en verlangens van het Vlaamsche
volk misschien iets meevoelen, — zoo'n regeering kan grieven
herstellen, zij kan lenigen, hoe kan zij oplossen ? Oplossen kan
alleen het Vlaamsche volk zelf door voort te gaan, onder leiders van wie men te Brussel niets weet, met dat heerlijke werk
van zelfopvoeding, met dat stalen van het lang vertrapte zelfbewustzijn, dat de periode die wij beleven in weerwil van alle
herhaalde politieke vernederingen zoo verheffend maakt.
Maar het bleek aldra, dat de heer Jaspar zelfs de meer
bescheiden taak die ik aanduidde niet zou kunnen vervullen.
Toen de in Mei verkozen Kamer in November eindelijk bijeenkwam, moest hij op het allereerste punt van het Vlaamsche
hervormingsprogramma, de overeenstemming van zijn kabinet
nog verkrijgen. Dat was de vernederlandsching van de hoogeschool te Gent, een oud verlangen van de Vlaamsche beweging, waarvan het goed recht onbetwistbaar is en dat door het
compromis-Nolf in 1 9 2 3 natuurlijk in het minst niet bevredigd werd. Maar zelfs dat ging ver van vlot en na een paar
weken onderhandelen en confereeren, waarbij het Vlaamsche
publiek gespannen toezag, verklaarden de Liberale ministers
dat zij eerst de machtiging van een partijvergadering, die
I December bijeenkomen zou, moesten afwachten. Met dat
uitstel kon de eerste-minister geen genoegen nemen en het
kabinet werd demissionair.
De . Belgische Liberale partij heeft weinig liberaals meer
buiten haar naam. Anti-clericaal en anti-socialist, is zij in
Vlaanderen meer en meer de toevlucht van de verfranschte
hoogere burgerij geworden. Dat anti-Vlaamsche karakter heeft
haar aanhang in Vlaanderen tot al kleiner omvang doen slinken, maar daardoor is nu het overschot te meer uitsluitend
Fransquillonsch en te meer afhankelijk van de Waalsche en
Brusselsche vleugel der partij. Natuurlijk zijn er nog wel goede
Vlaamschgezinden onder de Liberalen in Vlaanderen, die zich
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de schoone tradities van Vuylsteke, Van Rijswijck, Rooses, herinneren. Maar zij oefenen op de leiding der partij geen invloed
meer uit en hun positie is valsch en vernederend. De Liberale
partij is de partij van het felste Belgische nationalisme, dat wil
zeggen de anti-Vlaamsche partij bij uitnemendheid, geworden.
Dat is geen nieuws. Het was de laatste jaren op alle mogehike manieren gebleken. De heer Paul Hymans, de minister
van buitenlandsche zaken, was de man die in 1 9 1 9 en 1 9 2o de
annexionistische politiek met de meeste ijver bepleitte en
tevens de man die van de vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool zeide: „jamais !" Jacques Pirenne, de zoon van
de groote Henri, is een man van gewicht in de Liberale partij
geworden door zijn werk voor de Ligue Nationale pour
J'Unité Belge, welke „1a défense de Gand" een voorname plaats
op haar programma geeft. En in het ministerie Jaspar zat
aan Kunsten en Wetenschappen (Onderwijs) de Liberale heer
Vauthier, die het goed dat Kamiel Huysmans in 1 9 2 5 en 1926
heeft kunnen doen (en al wat Huysmans deed, was zorg dragen
dat bestaande Vlaamsche taalwetten uitgevoerd werden),
weer grootendeels ongedaan gemaakt heeft: de verfransching
die onder die man voortschreed in het lager onderwijs in de
nieuwe industrie-districten van Limburg, zijn tegenwerken
van de vervlaamsching van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen, dat alles is gedurende de laatste jaren voor de Vlaamschgezinden een gestadige ergernis geweest.
Zoo kwam dus een politieke situatie, waarin de Liberale
partij het struikelblok voor de allereerste uitvoering van Jaspar's Vlaamsch programma werd, geenszins onverwacht. Integendeel, het was een opluchting dat eindelijk de waarachtige
verhoudingen zich in een politieke crisis scherp schenen af te
teekenen. In de Vlaamsch-Katholieke pers uitte zich geen
verslagenheid, veeleer vreugde, en dat was natuurlijk. Jaspar
had verklaard dat Vlaamsche hervormingen noodig waren
voor het behoud van België. De Liberalen konden niet nalaten
obstructie te plegen. Welnu, doe het dan zonder de Liberalen,
toch immers maar een kleine groep. Met hen zal regeeren in
Vlaamsche zin toch nimmer mogelijk zijn.
Het werd evenwel dra duidelijk, dat Jaspar integendeel
trachten zou zijn regeering op de oude voet te herstellen en
dat de Liberale partijvergadering een formule bedenken ging
om een terugkeer van de Liberale ministers mogelijk te maken.
Op de vergadering van de Liberale partij, Zondag 1 Decem-
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ber, ging het stormachtig toe. Daar zaten felle Walen en
Brusselaars, die nog niet geleerd hebben dat de tijden veranderd zijn en die Flamingantisme als een aanslag zoowel op
de cultuurtaal bij uitnemendheid, het Fransch, als op de eenheid
van het Belgische vaderland beschouwen. Eigenlijk bestaat de
achterlijkheid van die fellen niet zoozeer in hun beschouwing
als wel in het feit dat zij er nog rond voor uit komen. Want
er kwamen daar te Brussel ook de vertegenwoordigers van de
Liberalen in het Vlaamsche land en die smeekten hun partijgenooten om te bedenken, dat de vloed wassende was, dat het
water hun tot de lippen kwam, dat er iets gedaan moest
worden om aan het Vlaamsche volksbesef bevrediging te schenken. De leiders van de partij, Hymans, Devèze, enz., begrepen
maar al te goed, dat er voor haar toekomst in Vlaanderen
inderdaad de hoogste nood bestaat, en de onverzoenlijken die
van het Vlaamsch nog spreken als een verachtelijk patois en
van de Flaminganten als baantjesjagers en opruiers, werden
dus, tot hun eigen begrijpelijke verbazing en verontwaardiging
(want sprak een jaar of wat geleden niet iedereen zoo in die
kring! ? ), zooveel mogelijk gesupprimeerd. Er moest, dat was
het parool, verzoenend worden gesproken, de Liberale partij
moest zich de gelegenheid niet benemen van te blijven meedoen. Senator Dierckx vatte het heel goed samen:
„Wij moeten", zei hij, „op de locomotief blijven om te
remmen, anders zal de locomotief ons verbrijzelen".
Want natuurlijk, de Liberale partij wil wel wat doen om
in Vlaanderen, als het nog kan, niet geheel ten onder te gaan,
maar het blijft niettemin de partij van de Frasquillons en de
Walen en als zij meedoet, zal het zijn om van de positie van
het Fransch in Vlaanderen zooveel mogelijk te redden.
Men werd het op die vergadering dus ten slotte eens
over een motie, waarin het recht der Vlamingen om te
Gent volledig hooger onderwijs in hun taal te bekomen onbetwistbaar genoemd werd; maar waarin de toetreding der
Liberale partij tot een nieuwe regeering „ondergeschikt gemaakt wordt aan de nationale noodzakelijkheid de Fransche
cultuur uit het Vlaamsche land niet uit te sluiten en aan alle
kinderen een lager en middelbaar onderwijs te verzekeren, dat
rekening houdt met de vrijheid van de huisvader en de paedagogische behoeften van het kind".
Ook behield zich de Liberale partij haar vrijheid voor ten
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opzichte van het behoud te Gent van de Fransche afdeeling
der reeds sedert Nolf verdubbelde technische school.
Wat beteekent dit alles ?
Uit de zinsnede over de opvoedkundige behoeften van het
kind zou men zeker een geweldig Vlaamsch hervormingsprogram voor het onderwijs kunnen afleiden. De overgroote meerderheid der gezinnen in Vlaanderen zijn immers
Vlaamschtalig. Onder de bestaande omstandigheden worden
de kinderen uit zulke gezinnen op de lagere school al afgericht
om straks op de middelbare school hun onderwijs, of een gedeelte van hun onderwijs, door middel van het Fransch te
kunnen ontvangen. Men stelt zich in Holland gewoonlijk niet
voor, hoe kunstmatig en hoe onnatuurlijk de verfransching
van de Vlaamsche ontwikkelden is. De Vlaming wordt niet
met het Fransch geboren, de tweetaligheid waait hem ook
niet aan. Maar onverbiddelijk wordt elke nieuwe generatie
van Vlaamsche jongens en meisjes uit de burgerij aan dat
onderwijs overgeleverd, dat misschien goede Belgen van hen
maakt, maar dat zeer zeker met hun paedagogische behoeften
bitter weinig rekening houdt. Want het spreekt vanzelf dat
het kind het best onderwezen worden kan in de taal van zijn
gezin en dagelijksche omgeving; dat is een paedagogische waarheid die tegenwoordig in België, hoezeer de praktijk er ook
mee in strijd is, niet ernstig meer betwist wordt. Maar als
de Liberalen er in hun motie een eeresaluut aan brachten, was
dat zeker niet omdat zij bereid zouden zijn er de conclusie
in een versnelde practische hervorming van het middelbaaronderwijs-stelsel uit te trekken. Waar het in de motie op aankomt, zijn de verklaringen omtrent de onmisbaarheid van de
Fransche cultuur in Vlaanderen en omtrent de vrijheid van
de huisvader.
De Fransquillons zijn teruggevallen op hun laatste stelling,
maar daar graven zij zich geducht in en bereiden zich voor
op een hardnekkig verweer. Zij beweren niet meer dat het
Vlaamsch een heel andere taal is dan het Nederlandsch en
ongeschikt voor cultuur of wetenschap; zij ontkennen niet
meer dat de Vlamingen recht hebben op hun eigen scholen.
Maar zij houden vol, dat ook „de minderheid" haar „rechten "
heeft: dit is de schoonklinkende leus, die in de laatste tijd
opgeld doet.
Daarmee wordt een vergelijking gesuggereerd van de kleine
verfranschte groepen in de Vlaamsche steden met de nationale
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minderheden, die volgens de verlichte theorie van het moderne
Europa (een theorie alweer, waar de praktijk kwalijk mee
overeenstemt! ) bescherming verdienen. Behoeft het betoog
dat die vergelijking valsch is ? De verfranschte minderheden
in een stad als Gent of Antwerpen vormen geen nationale,
maar een maatschappelijke groep. Het zijn Vlamingen van
stand en geld, die zich van het volk, temidden waarvan zij
leven, hebben afgescheiden. Bescherming hebben zij waarlijk
niet noodig, want zij zijn economisch sterk genoeg. Maar
bovendien, hun bestaan en hun onwil om zich bij de meerderheid van hun volksgenooten aan te sluiten, daarin ligt de oorzaak van heel de ellende. Naar hun zelfzuchtige en onmaatschappelijke voorkeur heeft zich, met behulp steeds van de
gecentraliseerde Belgische staat, de maatschappij in Vlaanderen
verwrongen. De erkenning van hun „recht" en van hun „vrijheid" — vrijheid wel te verstaan om op kosten van de staat
onderwijs te ontvangen in een andere dan de volkstaal, vrijheid ook om in strijd met de tegelijkertijd gehuldigde opvoedkundige beginselen onderwijs door middel van het Fransch
te verlangen voor een kind uit een Vlaamschsprekend gezin —,
de erkenning van zulke rechten en zulke vrijheden zou de
ontkenning zijn van de hoofdstelling van heel de Vlaamsche
beweging. Men behoeft geen Vlaamsch Nationalist te zijn om
die erkenning te weigeren: ook de Katholieke, Liberale en
Socialistische Flaminganten willen er niet van hooren.
Een erkenning van dit beginsel was niettemin de voorwaarde
waarop de Liberalen zich bereid verklaarden aan de vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool — en dan nog met behoud van de Fransche technische afdeeling! — mee te werken.
En op die grondslag achtte de heer Jaspar het mogelijk zijn
regeering te herstellen en inderdaad slaagde hij erin zelfs de
drie Flaminganten, Baels, Heyman en Van Caeneghem, weer
tot toetreden te bewegen.
„De moderne pacificatie van Gent kan een nieuwe era inluiden, waarin de Belgische wapenspreuk dat eendracht macht
maakt geen ijdele klank meer zijn zou, omdat de eerste groote
stap naar bijlegging van den taalstrijd ermee gedaan zou zijn".
Dit is het commentaar waarmee de „Toestand"-schrijver
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant de herstelde regeeringJaspar begroette (4 December 1929) .
Het is beschamend, dat men bij ons te lande de Belgische
verhoudingen nog zoo slecht begrijpt, dat een nieuwe poging
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om het herstel eener zuivere Nederlandsche cultuur in Vlaanderen tegen te houden, door een voorname Nederlandsche
krant dus vriendelijk toegejuicht kan worden.
Want wat is de vorming van een regeering op deze grondslag
anders ? De Liberalen komen terug om te remmen. Zij komen
met het aangekondigd voornemen om als prijs voor een (onvolledige) vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool
nieuwe waarborgen voor verfransching van lager en middelbaar onderwijs te eischen. Toch moet de volledige vervlaamsching van beide het volgende punt op elk oprecht programma
van Vlaamsche hervormingen uitmaken; zij zou trouwens
logisch uit de vervlaamsching van het hooger onderwijs volgen.
Als men bedenkt dat de Vlaamsche pers de laatste maanden
vol gestaan heeft met onthullingen en klachten over misstanden in het lager en middelbaar onderwijs, dan zal men begrijpen wat de verzwakking van de bestaande en maar al te vaak
ontdoken wetten beteekenen zou. De heer Vauthier, tegen wie
zooveel van die onthullingen en klachten gericht waren, keert
weer om zijn anti-Vlaamsch werk voort te zetten. En terwijl
die man de Fransche afdeelingen aan Vlaamsche athenaea nog
meer zal begunstigen en overal de ergerlijkste misbruiken bevorderen, zal hij tevens de hervorming van de Gentsche hoogeschool tot een waarachtige Nederlandsche cultuur-instelling
moeten leiden! De N. R. C. moge niet inzien, dat dit een
belachelijke paradox is, het levende Vlaanderen voelt onmiddellijk dat het voor zijn hoogste belangen van al dat Belgische
gemanoeuvreer niets te verwachten heeft.
Een hervorming als de vervlaamsching van de Gentsche
hoogeschool is met het aannemen van een wet niet afgehandeld. De jammerlijke geschiedenis van de gedeeltelijke vervlaamsching — stelsel Nolf — heeft voldoende duidelijk gemaakt,
op hoeveel manieren een vijandige centrale administratie
samenwerkend met de machtige Franschgezinde elementen ter
plaatse het heele werk tot een bespotting maken kan. Hoe zal
de verhouding van de Nederlandsche hoogeschool tot de Ecole
des Hautes Etudes, door Fransquillonsch kapitaal opgericht
om het Nederlandsch hooger onderwijs dwars te zitten en totnogtoe door de staat begunstigd, in de toekomst geregeld
worden ? Wie zal toezien dat niet Walen in gebroken Nederlandsch, Fransquillonsche Vlamingen in het een of ander
plaatselijk dialect blijven college geven tot ergernis van allen
wie het om meer dan de voertaal, namelijk om Nederlandsche
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cultuur, te doen is ? Zullen van nationalisme verdachte geleerden bij benoemingen voorbijgegaan worden ten gunste van
Belgische patriotten, die buiten hun af gebrabbelde colleges
Fransch spreken en enkel in het Fransch publiceeren zullen?
Geen oprecht Vlaming dus die er gerust op zijn kan dat
de komende vervlaamsching van Gent iets — laat staan concessies op ander gebied — waard zou zijn, en al deze moeite
en al deze opwinding en strijd over het eerste punt van een
Vlaamsch program! Want behalve Gent is er Leuven, en dan
zijn er buitendien verscheiden Fransche instellingen van hooger
onderwijs in het Vlaamsche land (bijvoorbeeld de Koloniale
school te Antwerpen), die de Vlamingen evenzeer een doorn
in het oog zijn. Buiten het hooger onderwijs is er voorts, gelijk
gezegd, veel te doen in het lager en vooral in het middelbaar;
en hoe zal dat kunnen met de Liberalen ? Eindelijk resten
rechtspraak en administratie en leger nog. 't Is waarlijk wel
tijd om België met „de bijlegging van den taalstrijd" te gaan
gelukwenschen!
Hoe is het mogelijk dat de Katholieke Flaminganten er zich
toe hebben laten vinden om opnieuw tot de regeering toe te
treden ?
Wij hebben sedert den oorlog telkens weer moeten waarnemen, hoe de Katholieke Flaminganten op beslissende oogenblikken terugdeinsden, hoe zij zelfs niet beproefden om uit
een politieke situatie te halen wat erin zit, hoe zij ieder keer
na dure betuigingen en harde spiegelgevechten in de Kamer
toestemden in compromissen, waarbij de tegenstander het
wezenlijke behield. Toch was het moeilijk te gelooven, dat het
bij deze gelegenheid weer zoo gaan zou. De volledige vernederlandsching van Gent, met inbegrip van de technische af deeling; de eentaligheid van Vlaanderen, waarnaar zich het heele
of f icieele onderwijsstelsel voegen moet; dat zijn geloofsartikelen
van de Flamingant, waar de heer Heyman nog gedurende de
crisis zijn volledige instemming mee verklaarde en waar trouwens de pers die het naast aan de drie Vlaamsch-Katholieke
ministers verwant is, gedurig met de meeste kracht op aandrong.
„De heer Vauthier", zoo schreef de Brusselsche Standaard
bij het bericht van het ontslag der ministers, „grootendeels
verantwoordelijk voor de denationalisatie-politiek in Limburg
en elders gevoerd, trekt af onder de verachting van gansch het
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Vlaamsche volk, dat hem aan Kunsten en Wetenschappen niet
meer zal dulden".
Acharm! De heer Vauthier is niet alleen terug, maar de
speciale vrienden van de Standaard, Baels, Heymans en Van
Caeneghem, zullen 's mans bedrijf weer met hun mede-verantwoordelijkheid dekken.
Zoo is de vreugde van de Katholieke Vlaamschgezinden in
den lande in verslagenheid verkeerd. Men doet wat men kan
om de zaak te redden. De pers herhaalt de volledige eischen
met kracht. Gent geheel, en geen losprijs ! en na Gent de andere
hervormingen! Dadelijk na het herstel der regeering-Jaspar werd
een vergadering belegd van de Katholieke Vlaamsche Landbond, het organisme waardoor de strijdende Vlaamschgezinden
in de Katholieke partij voeling houden met hun Kamerleden.
Daar wordt het weer allemaal herhaald: geen toegevingen, de
volle maat! Algemeene instemming met de handelwijze van
een aantal burgemeesters (de burgemeesters zijn in België de
gekozenen van de raad) uit het kanton Puers, die besloten
hebben aan de feesten van 1 93 o geen deel te nemen, tenzij de
Vlaamsche eischen ingewilligd zijn. Er wordt ook een brief
van de heer Van Cauwelaert (de leider bij zooveel terugtochten
in het verleden) voorgelezen, waarin hij „verzekert dat geen
het minste wantrouwen tegenover de Katholieke Vlaamsche
ministers gewettigd is". Geen wantrouwen ? Die goede
Vlaamschgezinden zijn nog zoover niet dat zij zich tegen hun
voormannen keeren. Zij zwijgen.
En wat is nu eigenlijk de politiek welke de drie ministers
onderschreven hebben door weer in de regeering Jaspar zitting
te nemen? Voorloopig naar het schijnt geen andere dan dat
er mee uit hun naam een commissie ingesteld is om op grond
van de tegenstrijdige beginselen van de vrijheid van de huisvader en de • opvoedkundige behoeften van het kind nieuwe
wetgeving voor lager en middelbaar onderwijs voor te bereiden. Men kan betoogen dat dit niets is. Maar zouden de
Liberale ministers met niets tevreden zijn? De heer Devèze,
sprekend voor dé Liberale partij, heeft op de eerste dag der
Kamer-discussie al met stelligheid verklaard, dat hij de vernederlandsching van Gent niet zal goedkeuren, tenzij tusschen
de regeeringspartijen een verbintenis ten opzichte van het lager
en middelbaar onderwijs aangegaan wordt. De heer Van Cauwelaert heeft in een lange woordenwisseling met hem het beginsel der eentaligheid van Vlaanderen opnieuw bevestigd,
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maar toch de mogelijkheid van een overeenkomst niet afgewezen. Hoe worden zoodoende de verhoudingen weer vertroebeld, hoe wordt het Vlaamsche strijdgevoel, dat juist zoo
krachtig achter die leiders opdrong, door henzelf weer teruggewezen!
Maar het zou onbillijk zijn niet op te merken, dat ook de
Flaminganten in de beide andere partijen zich in de vreemdste
bochten wringen om tegelijk hun partij en hun Vlaamsche
overtuiging te kunen dienen. Even vermakelijk als treurig is
bijvoorbeeld een motie, aangenomen door het Liberaal
Vlaamsch Verbond, vergaderd te Brussel onder voorzitterschap van een man wiens Flamingantisme bij mij evenmin in
verdenking staat als dat van de heeren Van Cauwelaert of
Huysmans, de heer Boedt, van Brugge. In die motie wordt
geprotesteerd tegen pogingen om de gezonde beginselen der
bestaande wetten op lager en middelbaar onderwijs ten nadeele van de paedagogische behoeften van het kind te verwateren, maar zij eindigt met vertrouwen uit te spreken in .. .
de Liberale ministers! „opdat aan de Vlamingen onverwijld
de verwachte genoegdoening zal verleend warden".
En bij de Socialisten staat het niet anders. Kamiel Huysmans
maakt zich sterk, dat hij de Vlaamsche kwestie kan oplossen
met behulp van zijn Waalsche partijgenooten. De oplossing
waarvoor hij hun principieels instemming verkregen heeft, is
meer dan lapwerk. Terwijl de Katholieke Flaminganten uit
het beginsel Vlaanderen eentalig een reeks hervormingen afleiden die ten slotte de macht der centrale administratie over
het Vlaamsche leven niet rechtstreeks zouden aantasten, spreken de Socialisten boudweg van cultureele autonomie. De toepassing in bizonderheden is echter zoo boud niet: bijvoorbeeld
schijnen zij bereid te zijn de Fransche technische afdeeling te
Gent, die de Katholieken naar Luik willen verhuizen, te laten
waar zij is. Niettemin drong zich als alternatief voor een
Katholiek-Liberale coalitie-regeering een combinatie van
Socialisten en Katholieke Flaminganten op. Met de elf stemmen der Vlaamsche Nationalisten meegerekend (ofschoon die
natuurlijk geen regeeringspartij zouden kunnen worden) zou
daar zeker een meerderheid voor geweest zijn. Maar de heer
Huysmans gaf gedurende de crisis geen teeken. Naderhand
wierp hij het denkbeeld op zijn manier, half schertsend, op.
Is het hem ernst met zijn autonomie-plan? Zooveel is duidelijk,
dat hij zonder de Waalsche Socialisten niets beginnen wil en
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dat hij voortdurend vreezen moet van hun meegaandheid te
veel te vergen. De Vlaamsche Socialisten hebben nog nimmer
aan de Belgische Werkliedenpartij leiding gegeven. Huysmans
begrijpt dat ook hij, als hij het beproeven wil, niet al te
Vlaamsch mag zijn.
De zwakheid der Belgicistische Flaminganten is een symptoom van de zwakheid van het Vlaamsche volk. Er zijn groote
opwellingen van ongeduld, maar tegelijk is er een verlammend
besef van armoede en onmacht, tegelijk is er een verstriktheid
in het Belgische economische, sociale en politieke stelsel, die
de geesten in verwarring houdt. Hoe hooger een man in de
Belgische politiek opklimt, zooveel te meer geestkracht zou
hij noodig hebben om zich tegen die invloeden te verweren.
De jongste gebeurtenissen bewijzen slechts dat noch de ontwaking van Vlaamsch zelfgevoel binnen de historische partijen,
noch de toenemende dreiging van het Vlaamsch Nationalisme
dat ontevredenen uit hun gelederen aantrekt, genoeg is om de
Belgicistische leidslieden der Vlamingen de noodige moed in
te boezemen.
Intusschen staat de ontwikkeling der geesten en der machtsverhoudingen niet stil. Het parlementair gedoe is maar een
afspiegeling van wat zich in het leven van het volk voltrekt.
Daar blijven allerwegen frissche jonge krachten opschieten. Als
de Belgicistische Flaminganten in hun begeerte om niets zonder
hun Waalsche en Fransquillonsche partijgenooten te doen,
slechts de oude zwakheid van Vlaanderen vertegenwoordigen
kunnen, dan zullen die nieuwe krachten meer en meer uitsluitend in het Nationalisme hun uitdrukking zoeken. De heer
Jaspar heeft dus geen reden om zich over zijn succes overmatig te verheugen: de Vlaamsche kwestie is niet opgelost
doordat hij een paar Vlaamsche politici gevangen heeft. Integendeel, met elke teleurstelling van dezen aard zal de
Vlaamsche opinie voor Belgische staatslieden minder handelbaar worden. En voor de naaste toekomst heeft Herman Vos,
de leider der Vlaamsche Nationalisten, vermoedelijk het ware
woord gesproken:
„Het jubeljaar zal het woeligste politieke jaar worden, dat
België nog heeft gekend".
P. GEYL.

THOMAS TRAHERNE:
EEN VOOR-TREKKER NAAR HET
AARDSCH GELUK
Een dertigtal jaren geleden kocht een liefhebber van
manuscripten voor een paar stuivers twee handschriften aan
een Londensch boekenstalletje. Hij deed ze aan den bekenden
Dr. Grosart over. Na diens dood en bij den verkoop van zijn
bibliotheek waarschuwde de man, die oorspronkelijk de hand
had gelegd op de oude papieren, zijn vriend, den dichter Bertram Dobell.
Het begin van een Arabische vertelling, die haar hoogtepunt bereikte, toen Dobell zich het begeerde zag toegewezen,
en al bij een vluchtige lezing herkende wat voor schatten hij verworven had. Het bleek hem, dat hij hier te doen had met de
nagelaten gedichten (Poems of Felicity) en de overpeinzingen
(Centuries of Meditations) van een zekeren Thomas Traherne,
een predikant, die van 16371 74 geleefd had, en van wien enkel
een tweetal godgeleerde werken bekend waren. Hij gaf de
manuscripten uit 1 ). Ze werden weinig gelezen. Ten onrechte.
De Poems of Felicity zijn diepzinnig en ontroerend, al staan
ze in schoonheid van zegging ook bij die van Crashaw,
Vaughan en Herbert ten achter. Weinig mystische verzen zijn
er aan te wijzen zoo edel als dat waarmee de bundel aanvangt,
„The Salutation," waarvan het begincouplet al dadelijk de
latere stem van Blake lijkt te ,voorspellen. Een kind spreekt:
These little Limbs,
These Eys and Hands wich here I find,
This panting Heart wherwith my Life begins;
Where have ye been ? Behind
What curtains were ye from me hid so long!
Where was, in what Abyss, my new made Tongue?
Maar belangrijker zijn de Meditaties: Traherne's proza.
Thomas Browne, wiens statige ritme het klankvolste wat in
de oudheid is geschreven in de herinnering roept, was zijn
tijdgenoot; ook bisschop Jeremias Taylor, van wien de zoeti) De Poems of Felicity werden uitgegeven in 1903, later herdrukt en tenslotte vermeerderd
met nieuw ontdekte gedichten in 1 9 10 door de Clarendon press opnieuw uitgegeven. De Centuries of Meditations zagen in 1908 het licht, terwijl ze eerst in 1927 herdrukt werden.
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vloeiende welsprekendheid nog vele geslachten later een fijnen
geest als dien van Coleridge in verrukking zou brengen; en
eindelijk Milton, „soaring in the high region of his fancies,
with his garland and singing robes about him," dáár ook, waar
hij zich uitdrukt in den ongebonden stijl. Traherne kan naast
hen genoemd worden. Minder gloeiend gis zijn taal, doch reiner
en doorzichtiger. Aan helder water doet ze denken, dat met
een koel en frisch ruischen voorbijstroomt. Maar het is meer
op den inhoud dan den vorm van de Overpeinzingen dat ik
zou willen wijzen.
De uitgever zegt in zijn voorrede, dat het hem goed zou
doen, als - alleen zij, die een verwantschap voelden met den
door hem gevonden dichter, over hem schrijven zouden. Aan
dit verlangen althans kan ik voldoen. Toen ik enkele jaren
geleden door een vriend in kennis gebracht werd met Traherne's werken, was het mij te moede, of ik alle wegen, die
ik ooit gegaan was, wegen van denken, van arbeid, ja, tot
het onaanzienlijkste weipad toe, voor mij in kaart gebracht
zag, en beschreven.
Dobell beschouwt Traherne vooral als een mysticus. Van
het begrip mystiek zijn een groot aantal elkander tegensprekende definities gegeven; maar als het waar is, dat deze stille
en innerlijke wijze van vroomheid vóór alles een smachten
van het hart is naar een verbinding met God, dan is de schepper der Overpeinzingen zeker tot dien kleinen groep van
begenadigden te rekenen, die de bron hebben gevonden en het
bericht van haar klaarte naar de wereld hebben meegebracht.
Maar hoezeer verschilt de zeventiende eeuwsche Anglicaan
dan toch van zijn voorgangers, ook van die Engelschen, die
schoone woorden over het onuitsprekelijke na hebben gelaten.
Aan den dichterlijken Richard Rolle van Hampole, die nog
in de dertiende eeuw is geboren, denken we hier, aan Walter
Hilton, aan den schrijver van de „Cloud of Unknowing", en
aan de zachtmoedige Juliana, recluse in het klooster van Norwich. Bij hen nog gaat een schouwen van de hemelsche gelukzaligheid noodzakelijk gepaard met een zichzelven afsterven
en een verzaken van het aardsche. „Zij alleen zijn heilig,"
hooren wij Rolle verklaren, „die alle zaken der aarde verachten en branden in liefde tot Jezus." Ook Juliana spreekt
het uit: „Noodig is het voor ons om kennis te hebben van de
nietigheid aller schepselen, en alle dingen, die geschapen zijn,
van geen waarde te achten, om lief te hebben en te bezitten
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God alleen, die ongeschapen is," terwijl de onbekende schrijver
van de „Cloud of Unknowing" den raad geeft: „Breidt een
wolk van vergetelheid tusschen U en alle schepselen uit," wat
hij nog aanvult met: „ik bedoel niet alleen de schepselen, maar
ook al hun werken en al hun betrekkingen." Tusschen hun
tijdperk en dat van Traherne zijn de eeuwen voorbijgegaan,
waarin de persoonlijkheid zich gestadig-aan heeft ontwikkeld,
waarin de schoonheid van de natuur is begrepen, zeeën doorkruist en werelddeelen ontdekt zijn. Ontmoeten wij niet
telkens in de Meditaties ontboezemingen als deze:
„Dat ge een mensch zijt, moest U met vreugden vervullen,
en U doen overvloeien van dankzeggingen. Immers het handvest van Uw innigst weten is eindelooze oneindigheid. En dat
de wereld U dient op deze matelooze wijze, de godheid openbarend en U opvoerend tot den staat der heiligheid, moest
U dagelijks in gezegende visioenen aanvuren tot vervoeringen
en verrukkingen." Of:
„Hij lijkt het meest op een God, die zich alles bewust is."
„Als ik hoorde van een of ander nieuw koninkrijk overzee,
verrukte de glans en de glorie ervan mij onmiddellijk, het
rees op in mij, en ik voelde mij verruimd op wonderbare
Wijze."
„Als ik nieuws hoorde, dan ontving ik dit met gretigheid
en vreugde, omdat mijn verwachting was wakker geworden
en de hoop dat mijn gansche geluk, met alles wat ik behoefde,
erin verborgen lag."
De handen geklemd om den beker en de lippen aan den
rand ervan — een geesteshouding als die der Middeleeuwsche
zoekers naar een tweede wereld is voortaan onmogelijk geworden. Nooit zal de bevrediging, waarom wordt gebeden,
meer te scheiden wezen van de heerlijkheid der aarde, van
dat koninkrijk onder de wolken en tusschen de bloemen,
waarin de menschelijke gestalte de gezalfde is.
„Het moest een diep in ons gewortelde waarheid zijn, dat
dit leven het kostbaarste jaargetij is in alle eeuwigheid, omdat
alle eeuwigheid ervan afhangt. Nu moeten wij die daden doen,
die wij in het hiernamaals nooit meer de gelegenheid zullen
hebben om te doen. En nu moeten wij ze op hun eigen wijze
doen, die op haar plaats de meest aangewezene is in alle
werelden. "
In een andere meditatie legt Traherne nog duidelijker bloot,
wat hem scheidt van zijn voorgangers:
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„Onderscheid willen wij maken tusschen Christenen en
Christenen. Daar zijn Christenen, die al hun geluk stellen en
het begeeren in een ander leven, en daar is een tweede soort
Christenen, die op geluk hopen in dit. De eersten kunnen hun
genieten van wijsheid uitstellen tot een komende wereld, en
willen groei en volmaaktheid van kennis liever nog een wijle
ontberen, de anderen willen geen uitstel lijden, en branden
ernaar, om het geluk, dat zij ook in het hiernamaals zullen
zien, nog hier te aanschouwen. Niet het ijdele geluk van de
wereld, valschelijk geluk genoemd, maar de ware vreugde en
heerlijkheid van de gezegenden, die tenslotte bestaat in het
genot der gansche wereld in gemeenschap met God; niet dit
alleen, maar ook de onzichtbare en eeuwige vreugde, waarnaar zij haken, om haar onmiddellijk te smaken, en waarom zij
dagelijks bidden: Uw koninkrijk kome."
Een tegenstelling niet te verzoenen, al behoeft daarom nog
niet aangenomen te worden, zooals Bertram Dobell dit in
overweging geeft, dat Traherne zijn Honderd-Kransen zou
hebben ontworpen, om er een tegenschrift in te geven van de
Imitatio Christi.
Zoo hebben wij dus den schrijver van de Overpeinzingen
leeren kennen als een man, die God zichtbaar op aarde hoopt
te ontmoeten, wat echter niet wil zeggen, dat hij een vereerder is van al het nuttelooze waarin een van alle menschelijke behoeften losgerukte beschaving zich eindeloos herhaald
heeft, en dat, zelf onbezield, geen waarde voor het hart kan
bezitten. Zijn weg, als we het zoo uitdrukken mogen, staat
afgebakend tusschen dien van een Rolle en een Walt Whitman.
Hij ook maakt een snede tusschen wat hij werkelijk en onwerkelijk noemt, en dan bijna eenzelfde, als waartoe later
Rousseau, maar van een geheel andere wezensnoodzaak uit,
zich gedwongen zou voelen.
„Waarlijk er zijn twee werelden!" roept hij uit, „één ervan
was door God gemaakt, de andere door de menschen. De door
God geschapene was heerlijk en schoon. Voor den val was zij
de blijheid van Adam en de tempel van zijn glorie. De wereld
door de menschen gemaakt is een Babel van tegenstrijdigheden, nagebootste rijkdommen, weelden en ijdelheden, door
de zonde tot aanschijn gebracht. „Geef alles voor alles," zegt
Thomas à Kempis. Laat af van de eene, opdat de andere U
tot verheugenis zij." Of dit dan:
„Zou iemand het mogelijk achten, dat men genot vindt
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in beuzelarijen, vluchtig als vlinders, en den hemel daarbij
veronachtzaamt ? Zagen wij het niet dagelijks, dan zouden
wij zeggen, dat het niet mogelijk was. Ze hebben meer behagen
in een goudstuk dan in de zon, en verzamelen een hoopje
blinkende steenen, en noemen die juweelen. En zij bewonderen
die, omdat zij glinsteren als de sterren, en doorzichtig zijn als
de ether en een weerschijn hebben van de zee. Maar de sterren
zelf, die tienduizend malen nuttiger, grooter en roemruchtiger
zijn, miskennen zij. Ook zullen zij geen cent voor den ether
geven, hoewel hij een waarde heeft, die alle parelen en diamanten van tienduizend werelden overtreft."
Uit deze en veel andere uitspraken blijkt, dat hij even
als de latere Fransche wijsgeer alle recht van bestaan aan
de beschaving ontzegt, en alleen aan wat in de zes scheppingsdagen geformeerd is, de eer en waardigheid toekent, om het
huis van den Almachtige te wezen. Bij hèm ook ontmoet ge
die voorkeur voor het primitieve, onbedorvene, dat een naakten
wilde boven een dogmatisch Christen stellen doet:
„Zij die naakt gaan, water drinken en van wortelen leven,
zijn als Adam of de engelen in vergelijking van ons," en:
„Een naakt man is het rijkste wezen aller werelden, en kan
nooit zoo gelukkig wezen, als wanneer hij de rijkdommen juist
van zijn naaktheid beziet."
Toch ligt ook bij Traherne, zooals bij alle mystici, in het
aanbrengen van zijn scheidingslijn het gevaar voor een mistasting. Door zonder uitzondering alle maaksels der men-

schen, ja zelfs hun gansche samenleving, van godvervuldheid
buiten te sluiten, verwerpt hij soms de muren en het dak
der woning voor den rozentuin, en onttrekt hij zijn liefde en
zijn deernis aan die gebieden juist en die grenslanden, waarin
het meest wordt geleden. Waarom dan ook zijn Overpeinzingen zeker niet den indruk wekken van in de eerste plaats
gedragen te zijn door die beginselen, welke wij voor de Christelijke plegen te houden. Hoewel hij dikwijls spreekt van zijn
zaligmaker, die de zonden van de wereld heeft op zich genomen, en hoewel hij van het kruis zegt, dat het „de afgrond
van wonderen is, het middelpunt van verlangens, de school
van deugden, het huis der wijsheid, de troon van liefde, het
tooneel van vreugden, en de plaats van zorgen, de wortel
der gelukzaligheid, en de poort van den hemel," is de innigheid, waarmee hij zich tot Jezus wendt, toch niet de warme,
extatische, waarmee een Rolle, een Hilton dit hebben gedaan.
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Traherne heeft reinheid meer dan warmte lief, en het volkomenst openbaart het onbeschrijfelijke zich voor hem in
den glans van de schoonheid. Een snede moest er gemaakt worden, die het doode van het levende zou scheiden, en voor
Traherne kon die niet anders dan hier loopen, wilde hij die
jubelende vervoering winnen over Gods vlekkeloosheid en
zijn zuivere, nabije aanwezigheid in alles wat de geschenken
van een kunstmatige beschaving had verworpen, om als de
leliën des velds bekleed te wezen.
De beide eerste honderdtallen van zijn Overpeinzingen gebruikt hij er bijna geheel voor, om den lof te zingen van de
natuurlijke wereld, doorluchtig en goddelijk, niet door haar
zinnelijke verschijningen, maar door de goedheid van een mildhartigen Alzegenaar, die zich van de gestrengheid van zijn
richterschap ontdaan heeft, om zich, door een lichten koningsmantel van bloemenkleuren en zonnestralen omhuld, te vertoonen aan wien op deze aarde naar zijn voetstap zoekt.
„Kunt ge ooit te veel vreugde scheppen in Uws vaders
werken? Zelve is hij in ieder ding. Sommige dingen zijn gering slechts van den buitenkant bezien en ruw en onaanzienlijk; maar ik herinner mij den tijd, dat het stof van de straten
mijn kinderblik, alsof het goud was, behaagde, terwijl het nu
nog waardevoller is voor het oog van de rede."
„Uw genieten van de wereld is niet zuiver, voor gij iederen
morgen in den hemel ontwaakt, Uzelf ziet in het paleis van
Uw vader, en de hemelen, de aarde en de winden aanmerkt
als bovenwereldsche vreugden, zulk een diep ontzag voor alles
koesterend, alsof gij U tusschen de engelen bewoogt."
„Uw genieten van de wereld is niet zuiver, als de zee zelf
niet door Uw aderen vloeit, als gij niet bekleed zijt met
hemelen, en door sterren gekroond."
e
„Uw genieten van de wereld is niet zuiver , als gij niet ziet,
hoe een zandkorrel de macht en de wijsheid Gods openbaart."
„Stel U een rivier voor, of een droppel water, een appel
of een korrel zand, een aar of een zaadje, een halm; God kent
de matelooze voortreffelijkheden van dit alles beter dan wij.
Hij ziet, hoe ze verwant zijn aan engelen, aan menschen, hoe
zij verband leggen tusschen den oppersten minnaar en den
oppersten beminde, hoe zij al zijn attributen vertegenwoordigen, hoe zij elk op hunne wijze langs de beste wegen tot de
beste einden leiden, en hoe zij daarom niet warm genoeg
kunnen worden liefgehad. God als schepper en God als doel-
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eind moeten erin bemind warden, engelen en menschen moeten erin worden liefgehad, en hoog moeten zij geacht worden
terwille van ons allen. Ach, welk een schat is iedere zandkorrel,
dien wij waarachtig begrepen hebben."
Als voortreffelijker nog dan het hem omringende wordt
het lichaam geroemd.
„Wat, o mijn God, zou ik kunnen wenschen te wezen, dat
gij niet van mij hebt gemaakt ? Als ge Uw liefde geuit hebt
in het voorzien van dat huis, hoe roemrijk straalt het dan
door den bezitter. Mijn ledematen, willen ze naar waarheid
geprezen worden, zijn bij fijn goud te vergelijken, maar ze
overtreffen het. De topaas van Ethiopie en het goud van Ophir
halen bij hen niet. Wat voor diamanten kunnen met mijn
oogen wedijveren, welke labyrinthen met mijn ooren, welke
ivoren poorten of purperen bloembladen met het dubbele
portaal van mijn tanden en lippen? Is het gezicht geen juweel?
Is het gehoor niet een schat ? Is de spraak niet een glorie ?
0, mijn God, vergeef me mijn ondankbaarheid en heb medelijden met mijn gevoelloosheid, die deze gaven niet begrijpt.
De gulheid van Uw vrijgevigheid heeft mij bedrogen. Al
deze dingen waren tezeer nabij mij, dan dat ik er acht op
kon slaan. Ge boodt mij Uw zegeningen aan, en ik bemerkte
ze niet. Maar nu dank ik U, en heb U lief en prijs U voor
Uw onschatbare giften."
„De zon van Uw oogen is van niet minder waarde voor U
dan de zon in den hemel. Want door deze wordt gene gezien."
Schoon is het lichaam; maar de verhevenheid van de gedaante wordt door die van de ziel overtroffen:
„Evenzeer als het U toekomt, om een heerlijk denkbeeld
over de wereld te voeden, daar de aarde en de hemel der
hemelen de grootmachtige en glorierijke gebieden zijn van
God's koninkrijk, moet ge ook altijd de oneindige onbegrensdheid en de matelooze grootheid van Uw eigen ziel in de gedachten houden: de lengte en breedte, de diepte en hoogte
van Uw eigen begrip. Omdat dit het huis Gods is, een levende
tempel en de roemruchtige troon van de heilige drievuldigheid ; zeer veel prachtiger en grootscher dan de hemelen zelve;
ja, een wezenheid, die in gemeenschap en vereeniging met God
de eeuwigheid mag overzien, zijn alomtegenwoordigheid mag
deelen, zijn grootheid mag beziten, zijn liefde bewonderen;
die zijn gaven mag ontvangen, de wereld genieten, en leven
naar zijn evenbeeld. Laat al Uw handelingen uitgaan van het
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gevoel van die grootheid, laat al Uw genegenheden zich tot
deze eindelooze wijdheid uitbreiden, laat al Uw gebeden rijzen
en opgaan uit die springfontein."
En dan die ziel, hoe moet ze worden liefgehad ?
„Denk aan een schoone, beminnelijke vrouw. Sommigen
hebben alle heerlijkheden des hemels in zulk eene gezien. Het
is ijdel te zeggen, dat ze teveel hebben liefgehad. Ik durf te
zeggen, dat er in die vrouw tienduizend schoonheden waren,
die zij niét hebben gezien. Zij hadden niet tezeer lief, maar
op verkeerde wijze. Op verkeerde wijze eigenlijk niet, maar
op te geringe. Zij hebben om lichtende oogen, om kroezende
haren, zij hebben om borsten als leliën, en rozige wangen lief,
háár, die zij eerder lief moesten hebben, omdat zij God's evenbeeld was, en koningin van de aarde, die door de engelen bemind wordt, en door Christus is vrijgekocht, een erfgename
des hemels, en een tempel van den heiligen geest, een mijn
en een springbron van deugden, een schatkamer van genaden,
en een kind van God. Maar deze voortreffelijkheden warden
niet gekend. Misschien hebben ze haar lief, maar ze hebben
God niet méér lief, noch de menschheid evenveel, noch hemel
en aarde ook maar een weinig. En zoo, door breukig te zijn
in verband met andere dingen, gaan zij onder door een schijnbaar uiterste ten opzichte van die enkele vrouw."
Dan deze uitroep nog:
„Toen Amasis, de koning van Egypte, afgezanten zond
naar de wijzen van Griekenland, om van hen te weten te
komen: „Quid pulcherrimum?" hebben na rijp overleg zij
geantwoord: de wereld."
Zoo prijst hij, en hoewel hij vraagt: „Zijn niet prijs en eer
het doel zelf waarvoor de wereld is geschapen ? Bestaan zij
niet uit kennis, welbehagen en dankzegging ? Zijn ze niet beter
dan alle gevogelte en visschen en viervoetig gedierte ?" —
toch blijkt het eerder een leering dan een lofzang, die hij in
zijn Meditaties wilde geven. Aansporen moeten ze tot het
verkrijgen van gelukzaligheid, en daarom begint hij ermee
om te vertellen, hoe hij een vondst heeft gedaan, zooals een
man een schat in zijn huis vindt, die daar sinds zijn jeugdtijd
verborgen heeft gelegen. Glans en rijkdom ervan herkennen
wij dadelijk, want ook anderen na hem, hebben dit verzonken
goud opgedolven, zoo Wordworth in dat meest beminde van
zijn gedichten, met den regel: „Heaven lies about us in our
infancy!" Gezegende uren, toen wij als kinderen, voor ons
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venster gezeten, de wereld in een wonderbaar licht, dat niet
van de zon kwam, in kleuren, die later nooit anders dan bleeker voor ons hebben geschenen, zagen opblinken, en de zwaluwen hun alle raadselen verklarend teekenschrift om de
spits van den toren zagen schrijven. Die het vroegst bewust
waren onder ons hebben die oogenblikken van ongetroebeld
een-zijn met God in zich op kunnen nemen, en als een onvervreemdbaar bezit voor verdere levenstijdperken kunnen
bewaren; maar voor de meesten zijn ze aan hun schemerig half
ontwaakt-zijn voorbijgegleden, en ze zijn door hen vergeten.
Toch niet voor altijd denkt Traherne, en als om daarin een
voorbeeld voor anderen te geven, roept hij den tijd weer op,
dat hij in de windselen lag van den hemel:
„Wilt ge de kindsheid zien van deze zalige en hemelsche
grootheid? Die reine en maagdelijke voorgevoelens, die ik had
van de wieg af, en dat goddelijk licht, waarmee ik werd geboren, is het beste, waarin ik tot op den huidigen dag het
heelal kan bezien. Door Gods gave vergezelden ze mij in de
wereld, en door zijn bijzondere goedgunstigheid kan ik ze
mij tot nu nog herinneren. Werkelijk, zij lijken de grootste
geschenken, die zijn wijsheid kàn geven, want zonder deze
zouden alle andere giften dood en ijdel zijn geweest. Zij zijn
uit geschriften niet te leeren, en daarom wil ik ze U leeren
uit mijn ondervindingen. Bidt vurig om hen, want zij zullen
U gelijk maken aan engelen en ganschelijk van de hemelen.
Waarlijk, ik zeg het U, Adam in den Hof van Eden had geen
zoeter, inniger voorgevoelens over de wereld, dan ik, toen ik
een kind was."
„Het koren was zonneglanzende en onvergankelijke tarwe,
die nooit gemaaid zou worden, en nimmer gezaaid was. Ik
meende, dat ze van eeuwigheid tot eeuwigheid in het veld had
gestaan. Het stof en de steenen der straten waren kostbaar
als goud, de poorten leken het einde der wereld. De groene
boomen, toen ik ze voor de eerste maal zag, door een van de
stadspoorten, brachten mij buiten mijzelf van verrukking,
hun schoonheid en ongekende bevalligheid deden mijn hart
kloppen, en maakten mij schier uitzinnig van vreugde, zoo
wonderbaar schenen ze mij en zoo vreemd. De menschen!
0 wat eerwaardige en statige schepselen, dochten de ouderen
mij: onsterfelijke Cherubijnen. En de jongelingen dan: blinkende, stralende engelen, en de meisjes serafische vlammen van
leven en puurheid. Knapen en kindertjes, dartelende in de
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straat en spelende, waren juweelen die sprankten. Ik wist niet,
dat ze waren geboren, of eenmaal sterven zouden; maar alle
dingen verbleven onverstoorbaar op de hun aangewezen plaats
gelijk ze waren geschapen. Eeuwigheid was in het daglicht
geopenbaard, en achter alles lokte mij het grenzenlooze, dat
sprak met mijn verwachtingen en mijn verlangen wekte. De
stad scheen in Eden gelegen, of in de hemelen gebouwd. De
straten waren mijn, de tempel was mijn, het volk ook was
mijn en hun kleederen en goud en zilver waren alle mijn,
evenzoogoed als hun schitterende oogen, blanke huid en blozende wangen. De blauwe lucht was mijn, en zoo ook de zon
en de maan en de sterren, en heel de wereld was van mij, en
ik dan de eenige genieter en toeschouwer. Ik kende geen gierig
eigendom, noch grenzen, noch verdeelingen: maar alle eigendom en verdeelingen waren mijn: alle rijkdommen en de bezitters ervan. Totdat ik ten lange leste verdorven werd, en
de vuige leuzen der wereld kennen leerde. Welke ik nu weer
afleer, en weer als het ware een kind word, opdat ik binnen
mag treden in het koninkrijk Gods."
Ja, en waardoor werd hij uit dit paradijs verdreven ? Traherne noemt de veranderingen in hem zelf niet, het op komen
zetten van den storm der geslachtelijke rijping, noch het verkillende van het zich toespitsende overbewustzijn, dat eerst
gebroken moet worden, wil dit het zonlicht voor een jaargetij
van vruchten kunnen wezen. Hij schrijft alle verdorring en
afsterving hier toe aan het onverstand van de opvoeding:
„Het eerste licht, dat scheen in mijn kindsheid in zijn
zuivere en onschuldige puurheid; werd volkomen verduisterd,
op die manier, dat ik alles van meet af aan weer moest leeren.
Vraagt ge hoe het dan verduisterd werd ? Waarlijk, door de
gewoonten `en zeden der menschen, welke, als kwade tegenwinden, het uitbliezen, door een ontelbaar bij mij zijn van
andere, ruwe, grove en waardelooze dingen, die als zoovele
kluiten aarde en vuilnis het begraven en bedolven hebben,
door den ontembaren stroom van slechte begeerten in anderen,
welke ik aanzag of kende, en die mij meenamen en vervreemdden van het licht, door een gansche zee van belangen in zaken,
die het bedekte en verzwolg, en eindelijk door den kwaden
invloed van een slechte opvoeding, die het niet voedde en
opkweekte."
„Als er maar iemand over zou gesproken hebben, zou het
fde allergemakkelijkste zaak ter wereld zijn geweest, om mij
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te hebben geleerd, en te doen gelooven, dat hemel en aarde
Gods huis waren, en dat hij het was, die ze mij schonk."
„Gedachten staan het naast aan gedachten, en hebben er
een machtigen invloed op. Mijn ziel was enkel bereid en geneigd tot groote dingen, maar zielen zijn voor zielen als appels
voor appels, rot er een, dan rot ook de andere."
„Zoo dus verzwolgen in de vreeselijke golf van ledig gepraat
en waardelooze ijdelheden, leefde ik sedert onder schaduwen
en droomgestalten, gelijk een verloren zoon mij met de zwijnen
van schillen en eikels voedende. Toch, somtijds, in het midden van die droomgestalten, gebeurde het wel, dat ik een
weinig tot mijzelf kon komen, inzooverre dat ik voelde, dat
mij iets ontbrak."
Verloren; maar alle pogen, alle smachten moet er nu weer
op gericht worden, om wat eens als kind gevoeld werd, als
volwassene terug te winnen, waarna het bereikte bovendien
edeler en beter zal zijn dan voorheen:
„Hij meende, dat dèze wereld oneindig veel beter was dan
het paradijs, als de menschen slechts oogen hadden, om hun
glorie en hun voorrechten te zien. Want juist de ellenden en
zonden en beleedigingen, die in deze wereld heerschen, zijn
grondstoffen voor ieders vreugde, zegepraal en roem. Zoodat
hij een goddelijke kunst te leeren heeft, die nu gelukkig wil
wezen, en dat hij daarin een beroemd chemist gelijkt, die
regeert over vergiften, schorpioenen in visschen verkeert, onkruid in bloemen, scherven in sieraden en giften in geneesmiddelen. En hij, die deze kunst van goed uit kwaad te halen
niet kan leeren, is weinig waard te achten. Vroeger was het
genieten van schoonheden en het dankbaar zijn voor weldaden
alle kunst, die vereischt werd, om het geluk deelachtig te worden, maar nu moet de mensch, gelijk een godheid, licht uit
duisternis wekken, en uit den chaos een regel. Iets waarin wij
onderwezen worden door de wijsheid van Hem, die te midden
van stormen en rukwinden het roer houdt."
De leerschool is het van de gelukzaligheid, die doorloopen
moet worden:
„Gelukzaligheid is een heerlijke, maar onbekende zaak, en
zeker was het de oneindige wijsheid van God, die bij instinct
zoo'n sterk verlangen naar Geluk in de ziel plantte, dat wij
opgewekt mogen worden, om er naar te streven, hoewel wij
het niet kennen, terwijl juist de kracht, waarmee wij het begeeren, in de plaats treedt van het verstaan ervan. Dat er
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een Geluk bestaat, wij allen weten het door de hoop erop, en
dat er een groot en schoon geluk bestaat, wij allen weten
dit door de kracht en hevigheid van onze hoop. En dat niets
dan het Geluk een waarde geeft aan ons werken, omdat al
het andere slechts de middelen zijn die voeren tot dat Geluk.
Zeer troffen mij de begeerten van wijsgeeren, die ik in heidensche boeken zag smachten ernaar. Maar het ongeluk wilde,
dat het onbekend was. Een altaar was ervoor opgericht, gelijk
dat in Athene, met het opschrift: „Aan den onbekenden God."
„Om voldaan te zijn in God, is het allermoeielijkste in de
gansche wereld, en toch het gemakkelijkste om te doen. Het
mogelijk te maken, dat wij voldaan zouden zijn in God, was
een verrichting van ontzaglijk gewicht vóór het gewaagd
werd, en de moeielijkste zaak van de wereld voor het verricht
was. Want natuurlijk verwachten wij oneindige dingen van
God en kunnen ons alleen voldaan voelen als het hoogste gegeven is. Zoodat de allerbeste der mogelijkheden in God tot
stand gebracht moeten worden, willen wij niet onvoldaan
blijven. Maar omdat God, God is, is het gemakkelijk."
En wat zal een man als Traherne, als de eerste daad bij het
zoeken naar het geluk voorschrijven ? Het zich losrukken uit
de schijnwereld der maaksels en bedenksels natuurlijk, om
ergens buiten op het land teruggetrokken, niets dan een
schepsel onder het geschapene te zijn:
„Als ik op het land kwam, en tusschen stille boomen, weiden
en heuvelen was gezeten, en al mijn tijd in de eigen hand had,
besloot ik dien geheel te gebruiken, wàt het mij ook zou mogen
kosten, voor het zoeken naar geluk, en om dien brandenden
dorst te lesschen, die de natuur, van mijn jeugd af, in mij
opgewekt had. Waartoe ik zoo vast besloten was, dat ik liever
verkoos van tien pond 's jaars te leven, en in leder gekleed
te gaan, en met water en brood mij te voeden, waardoor ik
al mijn tijd geheel en al voor mijzelven zou kunnen hebben,
dan dat ik vele duizenden per annum zou maken in een levensstaat, waarbij mijn tijd in zorg en arbeid zou teloor gaan."
En eenmaal zoo het leven leidend van den eersten mensch,
begint hij er in bijna kinderlijke overdenkingen naar te zoeken
wat voor teekenen God heeft achtergelaten op den weg, waarlangs de tot vreugde bereid zijnde ziel hem te volgen heeft
en te naderen:
„Ik werd er geleid door een eenvoudig geloof in God's
goedheid, en daardoor gebracht tot de studie van de meest
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gewone en voor de hand liggende dingen. Want zóó was mijn
gedachtengang: Als God, zooals wij aannemen, oneindig is in
zijn goedheid, dan toch stemt het geheel met zijn natuur
overeen, dat de beste dingen ook de gewoonste zouden zijn.
Want niets is natuurlijker voor een onbegrensde goedheid dan
de beste dingen ook tot de meest voorkomende te maken; en
enkel waardelooze dingen schaars. Toch begon ik mij af
te vragen, welke dan de meest gewone dingen waren: Lucht,
licht, hemel en aarde, water, zon en maan, boomen, mannen
en vrouwen, steden en tempelgebouwen. Deze bevond ik de
gewoonste en meest voorkomende dingen te zijn. Robijnen,
parelen, diamanten, goud en zilver, van deze zag ik, dat zij
zeldzaam waren, en ontzegd aan de menigte. Daarop begon
ik de waarde van die beiden te vergelijken, en meette ze naar
hun nuttigheid en naar de voortreffelijkheden, die in hen
gemist zouden worden, als ze van ons af zouden warden genomen. En dan mijn slotsom trekkende, zag ik zonneklaar,
dat er een waarachtige waarde lag in al het veel voorkomende,
en in het schaarsche een schijnbare waarde."
Zóó is dus de wereld, die zich, als in den kindertijd, met een
grenzenlooze mildheid aanbiedt. Hoe moet nu de tot mensch
gegroeide zich ontwikkeld hebben, om er een even gebenedijde
ontvanger van te wezen, als de kleine koning voor zijn venster,
die de handen uitstrekt naar een vallend bloemblad, naar de
schaduw van een vogel, die voorbij den gevel scheert. In de
eerste plaats moet hij zich tot persoonlijkheid hebben ontplooid. Die eisch, welke onder den drang van de Renaissance
een algemeen geldende is geworden, zien we ook door Traherne
gesteld.
„Hij — (soms spreekt de schrijver van zichzelf in de derde
persoon) — was een streng terugbrenger van alle dingen op
zichzelven, en hij vond, dat eerst zijn eigenliefde moest voldaan zijn, en dan zijn liefde voor alle anderen. Het is waar
dat eigenliefde oneervol is, maar slechts als zij alleen staat.
En zelfzucht is veil, maar alleen als ze ophoudt bij het zelf.
Heerlijker is het om anderen lief te hebben, en meer begeerenswaard, maar het moet door natuurlijke middelen verkregen worden. Wil een bron kunnen overvloeien, dan moet zij
eerst gevuld zijn. Tien jaar heeft hij gezocht en gespeurd,
eer hij aan zijn zelfliefde voldoen kon. En nu vindt hij niets
gemakkelijker dan anderen meer te beminnen dan zichzelven."
„Omkleed Uzelf met licht, als met een mantel, wanneer ge
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voor zijn aangezicht verschijnt, leg de grootheid van hemel
en aarde om Uw schouders, sier Uzelven met de voortreffe-

lijkheid van God. Als ge U gereed maakt, om tot hem te spreken, wees dan al de kennis en al het licht, waartoe ge in staat
zijt, zoo groot, zoo helder en zoo volkomen, als het U mogelijk is. Zóó ten laatste zult ge voor God in Sion verschijnen, en
als een God met de Godheid in samenspraak wezen voor
eeuwig.
„Kennis, leven en liefde," zegt hij, „zijn de ware middelen
tot alle verheugenis." Ook deugd.
„Wijsheid is het voornaamste van alles, en toch veronachtzaamt een iegelijk haar. Daarom verkrijg wijsheid, en zoek
met alle macht kennis te vergaren."
„Wijsgeeren zijn niet enkel zij, die het geluk overdenken,
maar zij die tevens de deugd beoefenen. Hij is een wijsgeer, die
zijn ondeugden overwint, volgens de rede leeft, zijn begeerten
regelt, zijn passies in de hand heeft, niet de slaaf is van zijn
zinnen, noch geleid wordt door de zeden der wereld."
Wijsheid,leven, ook liefde, een heldere alomvattende, die
aan den ether verwant is:
„Hij hield het ervoor, dat een ieder, die het geluk van het
paradijs wilde smaken, ook de naastenliefde van het paradijs
moest in zich hebben. Hij noemde zijn huis, het huis van het
paradijs; niet alleen, omdat het de plaats was, waarin hij van
de gansche wereld genoot, maar ook omdat het iedermans huis
was in de gansche wereld."
„Ge zijt zoo geneigd te beminnen, als de zon het is om
stralend te zijn, immers, omdat liefhebben de heerlijkste en
natuurlijkste bezigheid van de menschelijke ziel is. Liefdeloos
zullen wij ellendig zijn, en in duisternis zitten. Ga daarom de
grootheid der Liefde eens na en haar hevigheid en haar volmaaktheid. Waarlijk, want wie de vreugde niet heeft en de
liefde, maakt het heelal ijdel, en moet zichzelven ten last zijn.
De gansche wereld biedt zich U aan als het tooneel van Uw
liefde. Zij draagt U tezaam met de dingen, opdat gij moogt
voortgaan ze te beminnen. zander dit zou het beter voor U
wezen niet te bestaan. Leven zonder voorwerpen van liefde
is ledigheid die gevoeld wordt, en vreeselijker dus dan het nietzijn of de dood. Dingen, ledig van liefde, zijn een schijnbeeld
dat te leven liegt. De voorwerpen van liefde zijn haar grootste
rijkdommen; en zonder liefde zou het onmogelijk wezen, dat
het rijkdommen waren. Want de dingen die wij liefhebben,
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zij alleen zijn de gelukkig makende dingen, de vreugdige dingen. En alles wat geen geluk brengt en niet vreugdig is, kan
ook geen rijkdom zijn; neen, het is bitter, en slechter dan niets,
en beter zou het lijken, dat het geen wezen had."
Zoo zoekt Traherne, zoo tracht hij zichzelven en daarmee
ook de anderen, die naar hem luisteren willen, ontvankelijker
te maken voor de zegenrijke overdaad van het leven. De gedachten alleen reeds, die hij aan dien opgang besteedt, voelt
hij tot een spreken worden met het hoogste:
„Ik was er ver van af, om te beseffen, dat, terwijl ik over
deze dingen nadacht, ik in samenspraak was met God. Ik was
zoo onwetend, dat ik dacht, dat nog nooit iemand ter wereld
dergelijke gedachten had gekoesterd. Maar toen ik den bijbel
las, zag ik, dat er over dit alles al vroeger was geschreven. Daar
zag ik Mozes den Heer zegenen voor de heerlijkheden des
hemels, voor de dauw, en den afgrond, die aan zijn voeten
uit lag gespreid, en voor de kostelijke vruchten, voortgebracht
door de zon, en voor de kostelijke dingen voortgebracht door
de maan, en voor de machtige dingen van de oude bergen,
en voor de rijkdommen der eeuwige heuvelen, en voor de kostbaarheden van de aarde en den overvloed ervan. Daar zag
ik Jacob diep getroffen de grootheid der wereld bewonderen,
toen hij, ontwakende uit zijn droom, zeide: „hoe vreeselijk is
deze plaats! Dit is niets dan een huis Gods, en dit is de poort
des hemels." Daar zag ik God Abraham naar buiten leiden,
en hem de sterren aan den hemel toonen, en alle landen om
hem, zeggende: „al deze dingen wil ik U geven en Uw zaad
na U." Daar zag ik Adam in het paradijs, alle aardsche weelden ontberende, en enkel door hemelsche vreugden bezocht,
door de zon, de maan en de sterren, dieren, gevogelte, visschen, boomen en vruchten en bloemen met de andere naakte
en simpele vreugden van de natuur. Waardoor ik duidelijk
inzag, dat de weg om rijk te worden en gezegend, niet die
was, om, door toevallige en schijnbare rijkdommen op te
hoopen, ons in het oog van de menigte groot te maken, maar
om dichter te naderen tot de schoonheden en heerlijkheden van
de gansche wereld, en ze met den blik van ons begrijpen te
doorzien, en met God gemeenschap te hebben in de rijkdommen van de natuur en hemzelven."
In het laatste honderdtal van zijn overpeinzingen, waarvan er slechts een tiental tot ons zijn gekomen, omkoepelt hij
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den top, dien hij beklommen heeft, en die uitziet over het
kinderland, met eeuwigheid en eindeloosheid:
„Schepselen die in staat zijn, om hun gedachten naar alle
richtingen te doen uitgaan, kunnen geen grenzen verdragen;
zij zijn oneindig veel verschuldigd aan deze onbegrensde
ruimte, want was er niet zulk een oneindigheid, dan zou er
geen ruimte voor hun verbeeldingen wezen, hun begeerten
en gevoelens zouden ingeperkt worden, en hun zielen gekerkerd."
„Eeuwigheid vergroot onze vreugden onnoemelijk. — De
snelste gedachte is eeuwiglijk bij God tegenwoordig: de schepping èn de dag van het laatste oordeel, alsof alle dingen, die
vele duizenden jaren na elkander ontstonden, alle tezamen
waren. — Als de zon breiden wij onze stralen voor ons uit,
en houden die plaatsen reeds bezet met licht en aanschouwing,
waar wij heenreizen, doch die wij nog niet met onze lichamen
betreden."
Daar rijst nu dus zijn rijk op, fonkelend onder den hemel,
in het teeken van de roos en van den druiventros, beken
sprankelen er, korenlanden wuiven er, en gestalten gaan er
in hun naaktheid om. Wat daar gedacht wordt, is wijsheid,
wie er naar liefde vraagt, vraagt er naar reinheid, en ontvangt
haar in de onschuld van den kindertijd, terwijl de voet alle
paden verlicht vindt door de aanwezigheid van een nooit
onverbiddelijke godheid, die er zon en zandkorrel beide tot
zijn zinnebeeld verkoor. Een gelukzalig gebied dit, maar aan
ééne zijde. van de wereld scherp afgegrensd. De door hun
hartstochten gebrokenen, de met zonde beladenen, en de
armen van geest zullen er geen toevlucht kunnen vinden.
Eenzaamheid heerscht er. Wijst niet Traherne zelf daar op ?
„Een groote ontmoediging bij geluk, of liever voor groote
zielen bij het trachten naar geluk, is de eenzaamheid van den
weg, die leidt naar zijn tempel. Iemand die zich verdiept in het
geluk, moet alleen zitten als een spreeuw op den dakrand, en
als een pelikaan in de wildernis. En de reden daarvan is, dat
alle menschen het geluk prijzen, maar het in waarheid verachten. Weinigen zal iemand vinden op zijn weg naar de wijsheid, en weinigen inderdaad, die hun naam verpand hebben
aan wijsheid en geluk, die willen volharden bij hun zoeken.
Of hij moet alleen gaan, af hij moet terugkeeren, als hij gezelschap wil hebben."
Jong is Traherne gestorven, en het valt niet te zeggen, of
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hij den last juist van die eenzaamheid door een lang leven
had kunnen dragen, evenmin of hij uit zijn gezicht op de
wereld alle vertroostingen, die een moeilijke ouderdom behoefde, had kunnen verkrijgen, en ook niet of hij de grenzen
van zijn koninkrijk nog breeder had uit mogen leggen. Wat
niets afdoet aan de boodschap, die hij nagelaten heeft. Zeker,
aan de ontelbare menigte der ellendigen zal, om nogeens op
de tegenstelling die de uitgever van de Meditaties opgeworpen
heef t, terug te komen, een boek als de Imitatio Christi meer •
troost geven; maar van Traherne's Overpeinzingen is dit het
verheugende, dat nu eindelijk ook aan dien kleinen groep van
de dwazen des levens, van de onbegrepenen en de verworpenen:
— de blijmoedigen —, voor altijd een reisgids is gegeven voor
die afgelegen, slecht bezochte streken, waar niemand naar den
weg kan worden gevraagd.
AART VAN DER LEEUW.

ANIMA NOSTRA
Tu non sei morta, ma sei ismarrita,
Anima nostra, the si ti lamenti ...
Dante, Il Convito.

Ziel, die u zoo beklaagt, gij zijt niet dood,
Enkel verloren in u zelf: 't is tijd,
Dat gij uw schemer tot de dag bereidt,
Want zie, de morgen kleurt de kim al rood.
Wacht langer niet, maar kom. Als aanstonds 't licht
De hemelweerschijn opwekt in uw blik,
Ontmoet zijn reinheid een herschapen ik,
En handen, bevend aan een blij gezicht.
P. N. VAN EYCK.

EEN HALVE EEUW
NOORD-NEDERLANDSCHE POËZIE
Een halve eeuw nadat Willem Kloos met zijn Rhodopis,
Jacques Perk met zijn Mathilde de beweging inzetten, die een
herleving niet alleen van onze taalkunst, maar van ons heele
cultuurleven bracht, begint dit tijdschrift, dat in de strijd
ook voor het herstel van onze sinds geruime tijd verzwakte
poëzie zijn bestaansgrond erkent en daarvoor een vast en helder
begrip èn van de vormen waarin deze zich sinds i 8 8o ontwikkelde, èn van wat onder hen ook voor de toekomst nog
vruchtbaar element is, noodzakelijk acht. Want onze poëzie
zelf is verzwakt, maar onze poëziebeschouwing niet minder.
Voorzoover zij niet door volstrekt onbevoegden geschreven
wordt, doch uit iets van die onmisbare spanning voorkomt,
die bewijst dat de diepste aandrift van haar schrijver bij haar
betrokken was, onderscheidt zij zich algemeen door de onmacht
om in de objectiefst mogelijke kennis van onze dichters een
onschatbaar middel zoowel tot het diepste genieten van hun
gedichten als tot de zuiverste erkenning ook van eigen wezen
en willen te zien. Deze onmacht is zelf slechts de uiting van
een ondanks de ondergang van De Nieuwe Gids nog altijd
voortwoekerend en verwilderend subjectivisme, dat de beschouwer te zeer aan zijn eigen toevallige en tijdelijke bepaaldheid bindt, om hem zelfs de ernstige wil tot doordringing
van zijn voorgangers te vergunnen; dat hem onder die voorgangers alleen hen, en in deze aanvaarde voorgangers alleen
die dingen laat opmerken of waardeeren, die met zijn eigen
onbeproefde voorkeuren overeenstemmen; ieder betrouwbaar,
doeltreffend inzicht in wat onze dichterlijke beweging sinds
tachtig geweest is, daardoor verijdelt.
De strijd voor het herstel van onze poëzie is dus noodwendig
tevens een strijd om een nieuwe, een betere poëziebeschouwing,
een poging om de sinds zooveel jaar gebruikelijke beschouwingswijze opzij te schuiven en door een andere te vervangen.
Zulk een paging begint deze studie. Zij gaat uit van de gedachte dat, vóór een ooxdeel over de schoonheidswaarde van
onze poëzie sinds i 8 8o mogelijk is, eerst moet vaststaan wat
haar dichters geweest zijn, wat zij gewild hebben, wat zij
deden, welke stroomingen, opgaand en neergaand, zich in hun
onderlinge samenhangen en verschillen, in hun opeenvolging
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laten waarnemen, tot welke ontwikkelingsgang, van visie en
vorm, wij uit dat alles besluiten kunnen, welke beteekenis
wij. deze, over de grens en naar de toekomst ziende, ten slotte
moeten toekennen. Niet, dus, op de uitgewerkte beschrijving
der dichters, die de vormkarakteristiek der gedichten in een
welgegrond schoonheidsoordeel afsluit, zal deze eerste studie
gericht zijn. Tot dat eerste doel, levenskarakteristiek en vormkarakteristiek, zal zij zich bepalen: een hechte grondslag trachten te leggen, waarop latere beschouwingen der dichters afzonderlijk gebouwd kunnen worden; het innerlijk verband
trachten aan te wijzen, dat zij alle reeds vooronderstellen, vanwaaruit zij dus ook zelf pas ten volle begrepen kunnen worden.
EERSTE PERIODE (188o-1895).
I: INLEIDING.
De eerste periode van de ontwikkelingsgang onzer poëzie
sinds i 88o is met De Nieuwe Gids zoo zeer verbonden, dat de
voornaamste tot haar behoorende dichters niet van dat tijdschrift gescheiden gedacht kunnen worden en, ondanks hun
uiterst verschillende aanleg, terecht de naam van Nieuwe
Gidsdichters dragen. Dit zou onmogelijk zijn, wanneer niet
een of meer hoofdtrekken van hun wezen hun allen gemeen
waren, en niet juist in het doel van hun tijdschrift, de strijd
voor een nieuwe schoonheid, het kenmerkendst uitgedrukt
werden. De Nieuwe Gidsdichters kwamen voort uit een tijdvak van ons volksleven, waarin kerk en maatschappij, elkander
aanvullend en bevestigend, sinds lang de overheerschende
machten geweest waren. Een tijdvak, waarin de beschouwing
zoowel van de natuur als van de mensch overeenkomstig die
dwingende opvattingen van het geoorloofde en het betamelijke
gevormd was, die kerk en maatschappij — deze, negentiende
eeuwsche, van eigen nationale voortreffelijkheid zoo bewuste,
Nederlandsche kerk en maatschappij — uit hun begrippen
over God, natuur en mensch ontwikkeld hadden; waarin dus
niet een directe voorstelling van natuur en persoonlijkheid
zelf, maar een voorstelling van het voor burger en lidmaat
voegzame de norm gaf, waarnaar de ervaring van het natuurlijke bepaald en beperkt moest worden, de ervaring van het
persoonlijke zichzelf te besnoeien en te onderdrukken had. Het
algemeen karakter van he Nederlandsche volksleven had daardoor iets stars, dors en levenloos, waartegen jonge menschen,
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die zich tot iets anders geschapen voelden, als het stroomende,
bloeiende, levende in verzet moesten komen. Het uit en door
en om zich zelf levende: dat was hun eerste ontdekking, en
hun houding tegenover alle andere trekken, die hun omgeving beheerscht hadden, hield zij reeds in zich omsloten.
Aan deze zijde van kerk en maatschappij vonden zij, als de
overvloedige bron van hun levende ervaring: zich zelf. Aan
gene zijde van die beiden vonden zij als het andere in en
door en om zich zelf levende, het groote waarvan zij zelf
slechts een deel waren, dat zij nu, in zijn voortdurende wisselwerking met hen zelf, onbelemmerd en levend en om zijns
zelfs wil ervaren, waarmee zij zich vereenigen konden: de
wereld. Die levende, door geen kerk of maatschappij meer
gebonden of geschonden, die vrije en onbevangen ervaring
van ik en de wereld was hun zóózeer genot, dat zij zich, in
elk op zijn eigen wijze, als hartstochtelijke levensliefde openbaarde.
Maar deze hartstochtelijke levensliefde beteekende voor hen
noodzakelijk tegelijk aanvaarding der werkelijkheid. Zoo hun
verlangen zich op een andere wereld, een ander leven richtte
dan overal omn hen heen lag en hun als voorbeeld was voorgehouden, zoo zij droomden van een schooner Nederland dan het
Nederland dier dagen, een schooner leven dan dit hun vergunde, was het hun door levensliefde gedragen hartstochtelijke
verlangen, om deze droom met al de kracht van hun jonge, op
onmiddellijke ervaring gerichte wil tot een andere, dus onmiddellijk ervaarbare werkelijkheid te verwezenlijken. Kerk en
maatschappij konden zij daarbij zonder gevoel van verlies voor
zich zelf laten wegvallen. De kerk, omdat hun aller levensliefde
een levensgeloof was: hun aandrift in hun diepste persoonlijkheid naar de oorsprong der geloofsbevrediging boorde, of in onstuimigst omvamen der werkelijkheid naar de geloofsvervulling dong, die de kerk hun onthouden had. De maatschappij,
omdat hun levensliefde ook liefde voor menschen, voor echte
en vrije, waarlijk levende menschen was, en zij in de gemeenschap van hun gezamenlijke strijd voor de verwezenlijking
van hun droom dat levende inbegrip van een schoonere samenleving al bezaten, dat hun de onhervormde oude rondom hen
dubbel ontbeerlijk en verwerpelijk maakte. Zij zagen het .dus
over het hoofd zoolang zij door en voor zich zelf leefden,
maar zij bestreden het, voorzoover het zich tegenover hen uit
eigen recht wou doen gelden, de werking van hun arbeid
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belemmerde. Dit bepaalde voor hen, die bij de Grieken, maar
vooral bij de groote Engelschen van het begin der eeuw, in
een gansch andere, bij ons onvindbare schoonheid de uitdrukking of het visioen van een gansch ander leven dan wat hen
omringde aanschouwden, hun houding ook tegenover de Nederlandsche taalkunst. Zij die, tegen hun omgeving in opstand,
onmiddellijkheid van zelfervaring en wereldervaring, onmiddellijkheid van zelfuitdrukking en werelduitdrukking wilden,
eerbiedigden of bewonderden onder hun voorgangers en oudere
tijdgenooten alleen, wie zich door zijn „zinnelijke liefde voor
de schoonheid van uiterlijke vormen" en zijn „intellectueele
passie", wie zich door de zelfbevrijding van zijn geest, wie zich
door een hoogere, van dieper gevoede gemeenschapsdroom
boven ons negentiende eeuwsche volksleven verhieven, of het
met koele, bijtende spot veroordeelden, met hartstochtelijke,
stormende haat verwierpen. Zij aanvaardden alles wat, op
eenige wijze, niet van uit iets anders, maar van uit zich zelf,
uit en naar de behoeften van eigen persoonlijkheid: geleefd
had. De rest negeerden zij, striemden zij, of verscheurden zij.
Levensliefde, derhalve, was hun kern- en hun kentrek. Zij
openbaarde zich in werkelijkheidsaanvaarding, gelijk deze in
schoonheidswil. Daar de vorm der werkelijkheid die hen omringde, hen echter niet bevredigde of hen door zijn lelijkheid
afstootte, daar zij niettemin alleen door onmiddellijke werkelijkheidservaring bevredigd konden worden, ,was de werkelijkheid die zij aanvaardden, noodwendig die van hun eigen persoonlijkheid, erkende hun schoonheidsverlangen in de dichter
de belichaming van hun schoonheidswil, die de begeerde schoonere werkelijkheid in het heden verwezenlijken kon. Uit hun
vereering der schoonheid — in het heden verwezenlijkte, onmiddellijk ervaarbare en bevredigende werkelijkheid — volgde
onvermijdelijk de verheffing van haar schepper, de hooge verschijning van het persoonlijke, de kunstenaar. Na hun levensliefde, hun werkelijkheidsaanvaarding en hun schoonheidswil,
was deze verheffing van de kunstenaar — ten koste van de
vertegenwoordiger der onbevredigende werkelijkheid rondom
hen, de verschijning van het algemeene, de burger — nog een
vierde, de andere gezamenlijk uitdrukkende, aan alle Nieuwe
Gidsdichters gemeenschappelijke kentrek. Maar niet kwam, bij
hen, de schoonheid daarom voor het leven, of kreeg zij als elders
iets aan het leven vijandigs, — voor hen was dichterlijke
schoonheid de onmiddellijke uitstorting van indruk of ge-
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waarwording, van aandoening of ontroering: de hoogste bloei
van het leven zelf. En niet was, ooit, de schoonheid voor hen
de droom waarin zij de werkelijkheid onmachtig ontvluchtten,
maar altijd was zij de droom, hun begenadigden geschonken,
om voor zijn vervulling tot werkelijkheid hun heele leven in
te zetten, zoo noodig te offeren. Hoezeer Kloos, hun leider,
zich van zijn werkelijkheidsaanvaarding bewust was, maar
tevens, hoezeer deze zijn eigen, persoonlijke werkelijkheid
betrof, zien wij in die zin uit zijn kroniek over Hof dijk,
waarin hij tegenover „de mystische visioenen" der Duitsche
romantieken, dat „maanlicht van onverklaarbare verrukkingen", in „een stormigen dag vol zon", als beeld voor zijn
„veranderde organisatie", de helle bewogenheid van zijn
misschien smartelijke en onharmonische, maar onmiddellijke
werkelijkheid plaatste. Hoezeer de werkelijkheidsaanvaarding
zich in meer dan schoonheidsverlangen, in schoonheidswil
uitte, en hoezeer deze zich op het diepst van het persoonlijke leven richtte, dat verkondde reeds Kloos' „manifest",
zijn In Memoriam Jacques Perk van 1881 door de woorden:
„Schoonheid sluimert op den bodem van het leven, doch slechts
hij vermag haar te wekken, die den gloed in zijn ziel, en den
wil in zijn hand, en den kus op het voorhoofd draagt." Uitgesproken met een kracht die nog steeds niet verzwakt is,
was dit de aanjagende belijdenis van werkelijkheidsaanvaarding
en schoonheidswil, tegenover welke de eisch van een zuivere
en natuurlijke taal, toen zoo gewichtig, als nu vanzelfsprekend
in belang terugwijkt, een belijdenis waarbuiten juist voor ons,
dichters van deze tijd, als voor de Nieuwe Gidsdichters, geen
heil bereikbaar of droombaar is.
II: JACQUES PERK.

Aan de ingang der Nieuwe Gidsbeweging staat Jacques
Perk. Levensliefde, de bij Kloos lijdend, maar aanbiddend,
was bij hem de laatste tijd van zijn korte leven, de blijmoedig en klaar-vertrouwend genietende. Zijn bewustwording van deze, zóó geaarde levensliefde als de grondtoon
van zijn ervaringsaanleg geschiedde door, ten deele verbond
hij zelf haar aan, een kortstondige verliefdheid in de Ardennen, waarin zijn onbevredigd jeugdverlangen de mogelijkheid
van een bevrediging vond, die boven wat de enkele verliefdheid hem had kunnen geven, verre uitging. Die verliefdheid, hoewel in zich zelf een echt en sterk gevoel, was
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dus wat Perks diepere dringen betreft niet meer dan een
aanleiding, en dat hij zelf dit later begrepen heeft, zou men
uit de naamsverwisseling in zijn grotsonnetten voor de Spectator wellicht kunnen afleiden. Wanneer wij romantiek in
de populaire, dat is oneigenlijke zin de voorkeur, tegenover
een als dor en kunstmatig gevoelde alledaagsche werkelijkheid,
voor het idyllisch-natuurlijke mogen noemen, dan vond de
Mathilde-cyclus, waarin Perk zijn bewustwording uitdrukte,
naar zijn eerste inhoud zijn uitgangspunt in de vacantieromantiek van een verliefde jongen, naar zijn tweede inhoud, die
bewustwording, echter in een ontwikkelingsfase van de zelfde
jongen, die met romantiek niets te maken had en aan zijn
verliefdheid al voorafging. De vacantieromantiek zou voor
Perk een zoo groote beteekenis niet gehad hebben, wanneer
zij deze ontwikkelingsfase niet zoo merkwaardig samengevat
had, en haar daardoor, onder de aandrift van een plotselinge
en felle bewogenheid, had kunnen versnellen en voltooien.
Zoo min als een der andere Nieuwe Gidsdichters kon de
jonge Perk door de maatschappij en de kerk, onder wier
heerschappij hij opgegroeid was, voldaan worden. Hij had een
zelf-ervaring en een natuur-ervaring, die hem van kerk en
maatschappij vervreemdde. Maar als zijn zelf-gevoel en zijn
natuur-gevoel, waren zijn behoefte aan geloof en samenleving
hem ingeschapen. Hij was onrustig, onbevredigd, zoolang hij
tusschen zelf en natuur — door kerk en maatschappij gescheiden gehouden — dat innig verband niet gezien had, dat
hun gescheidenheid ophief, kerk en maatschappij misbaar
maakte. Zijn vacantieromantiek bracht hem, buiten zijn gewone, door kerk en maatschappij beheerschte omgeving, een
nieuw ik en een nieuwe natuur. Zij gaf hem, in zijn verliefdheid, de verhevigde zelf-ervaring, maar ook de verhevigde
natuur-ervaring, tegenover welke zijn kerkgeloof zijn kracht
verloor. Maatschappij en kerk aldus weggevallen, erkende hij
de zelfgenoegzaamheid van zijn eigen wezen, en de zelfgenoegzaamheid der natuur, met de schoonheid der geliefde
als het levende midden, waar beide zelf genoegzaamheden
vereenigd in tot verschijning kwamen. Maar de bijzondere,
op een toevallige persoon gerichte liefde-ervaring was slechts
aanleiding en werktuig tot een voltrekking der algemeene,
het heele leven omvattende, waar zijn verlangen in werkelijkheid op gericht geweest was. Door die liefde erkende hij zijn
diepste zelf als het waarachtig goddelijke, erkende hij de natuur
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als het lichaam van dat waarachtig goddelijke, de schoonheid als het middel waar beide goddelijkheden vereenigd in tot
verschijning konden komen, erkende hij, niet langer in de
voorbijgaande geliefde, maar in zich zelf, als kunstenaar, de
blijvende middelaar die, de schoonheid scheppend, de wezenlijkste bestemming van de mensch vervullen zou. Zoo vond
hij, dank zij deze vacantieromantiek van jeugdverlangen en
jongensverliefdheid in een vreemd bergland, die zijn innerlijk juist dat gaf, wat het noodig had om tot klaarheid te
komen: een van zijn goddelijke zijnsgrond bewuste nieuwe
persoonlijkheid; een nieuwe, als goddelijk aanschouwde en
aanbeden Natuur; een nieuw geloof dus; en, daarin opgesloten, in enkele beginselen met welke graad van bewustheid
dan ook reeds onmiddellijk aangewezen, de grondslag van een
nieuwe samenleving. Een viereenigheid, waarin de geloofsontdekking de „eenigheid" was, en die ik in direct verband
met haar, door deze andere omschrijving, dat Perk als dichter
de mogelijkheid van een nieuwe schoonheid, en een nieuwkunstenaarschap ontdekte, de voor hem persoonlijk karakteristiekste samenvatting geef. Buiten zijn dichterlijke waarde,
is dit viereenige in Perks Mathilde voor de poëziegeschiedenis
van ons volk de eigenlijke beteekenis.
Een waarlijk niet geringe. Zij is zoo groot, dat ik mij er
over verbaas hoe Perk in staat was, ondanks al zijn tegenstanden van binnen en van buiten, zoo jong, zoo snel, en zoo
stellig in ervaring of beginsel de visie te bereiken, waar
Kloos onze poëzie vlak na haar herleving tot haar schade weer
van deed afwijken, en die Verwey eerst veel later, na hoeveel
inspanning, terug won. Ik zei, dat de geloofsontdekking het
vierledige tot viereenigheid maakte. Uit Kloos' eerste uitgaven
was dit slechts bezwaarlijk verstaanbaar en latere uitgaven
hebben de vertrouwde, door de eerste, met de haar vergezellende verklaringen gevestigde voorstelling niet diermate kunnen verzwakken, dat de volle beteekenis der Mathilde weder
volkomen duidelijk werd. Die is, in aanleg, kosmisch pantheïstisch, dat wil zeggen: de wereld als goddelijk belijdend,
erkent zij de natuur, de mensch in haar, als het lichaam van
het goddelijke, de menschelijke geest als het middel, waardoor
het goddelijke zich van zijn lichaam als verschenen orde
of als schoone gestalte bewust wordt, de dichter als de bemiddelaar, die de schoone gestalte, in stof van taal, tot dichterlijke verschijning brengt. Reeds in de aanvang van het
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oude kerkgeloof los en door de geliefde heen een natuur- of
al-geloof zoekend, erkent Perk aan het slot van het derde
boek, de God der kerk verwerpend, in eigen gemoed de eenige
bevredigende bron van geloofservaring om, wat die geloofservaring hem leerde, aan het eind van het vierde (in het aanvankelijk weggelaten Het Grootsche Denkbeeld en Vaarwel
aan het Woud) de goddelijkheid der natuur als het nieuwe
geloof te belijden. Nadat de dichterwijding van Kalliope die
belijdenis onmiddellijk gevolgd is, stelt hij, als LElNH OEOxinderdaad tot de cyclus behoort, tot besluit van zijn cyclus, in de
verschijning van het goddelijke als Schoonheid, voor de verworpen God der kerk de eene en eenige God van het nieuwe
geloof ter aanbidding en verheerlijking in de plaats.
Door dit geloof, dat zijn levensliefde haar diepste grond gaf
en zijn schoonheidswil zijn hoogste bestemming, werd blijmoedigheid en klaar vertrouwen de grondtoon van Perks
ervaring en er bestaat geen reden om, tegenover de Mathildecyclus en de onvoltooide cyclus die hij later aan Kloos wijdde,
uit de Iris het bewijs van gebleven onbevredigdheid, of zelfs
onbevredigbaarheid te lezen. Tusschen geloof en schoonheidswil lag, ter genietende aanvaarding, en als de stof waarin de
schoonheidswil de geloofservaring tot schoonheid zou scheppen, de volledige werkelijkheid, natuur en menschheid. Als
voor de individualist de volledigste uitviering van zijn individualiteit, zijn zelfgenot, het eenig doel van het individueele
leven is, en al zijn ervaren en handelen door die eene doelstelling zoo volledig mogelijk bepaald wordt, dan was de heele
strekking van Perks geloof, wat de menschheid betreft, antiindividualistisch. In Schoonheidsdienst en Kunstenaarsvereering vatten, ook naar het hier gegeven begrip van de
Mathilde-cyclus, als voor de eigenlijke Nieuwe Gidsdichters,
Perks denken en voelen hun uitkomsten samen, maar hun volle
en diepe zin krijgen zij bij hem slechts als afsluiting van een
innerlijke geloofsgroei, die de onderschikking van het persoonlijke aan het goddelijke eischte en buiten welke zij niet begrepen kunnen worden. Wanneer ik de vraag naar de juiste
plaats van sommige gedichten hier verwaarloos, en ook het
later, dus buiten de in de Mathilde uitgesproken bewustwording geschreven Hemelvaart buiten beschouwing laat, kan dit
in de bouw zelf van de Mathilde-cyclus duidelijk gezien worden. Wel trok de dichter zich aan het eind van het derde
boek, in Het Lied des Storms, zeer sterk in zijn eigen ik als
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eenige bron van geloofservaring tezaam, maar van het in dat
sonnet bereikte „verheven standpunt" keerde het vierde boek
weer naar de natuur en de menschheid terug: sommige van
de in dit boek vereenigde sonnetten spreken gedachten uit —
de eisch, dat elk de in zijn eigen aanleg gegeven bestemming
volge de eerste — die aan Platoon's uiteenzettingen in De Staat
over dit „elk het zijne" doen als de grondslag van een goede
samenleving, onmiskenbaar herinneren. Onder de kosmischpantheïstische verklaring van Platoon's geschriften een detail,
dat de ook uit andere feiten en bijzonderheden blijkende innerlijke verwantschap tusschen de Grieksche wijze en datgene,
waarnaar de jonge dichter al tastend, als naar zijn wezenlijke
aanleg en bestemming zijn weg zocht, bevestigt. Het noodzakelijk gevolg van zulke gedachten was een, reeds ingeschapen, nu bewust ontgonnen verdraagzaamheid tegenover alle
vormen van leven, mits zij waarlijk vormen van leven waren,
een verdraagzaamheid, op haar beurt slechts een uitdrukking
van diezelfde open en onbevangen aanvaarding der volledige
werkelijkheid, die deze deels eenzelvig droomerige, maar deels
wereldsche, deels artistieke, maar deels maatschappelijke, deels
strenge en ernstige, maar deels speelsche en behaagzieke Amsterdamsche burger-jonker van omstreeks i 8 8 o in de versregel
die „jeugd, liefde, leven, zweet en zonde" de „moeder" van
zijn blijdschap noemde, tot een uitdrukking drong, revolutionairder en revolteerender er in die dagen, van maatschappelijk
en kerkelijk standpunt, geen, en in zoo weinige en eenvoudige
woorden, geschreven kan zijn.
Dat Perk, voor de uitdrukking van de ervaring, die hem
tot een van de diepe zin van zijn bestemming reeds bewust
kunstenaar maakte, het sonnet koos, is het feit waar de vormkarakteristiek van zijn poëzie mee beginnen moet. Het tweede
is, dat hij, het sonnet prijzend, in zijn ontstaan uit „de rustige
gedachte", in zijn eisch van ervaring- en van taalbeheersching
de twee kenmerken zag, om welke hij het gebruiken wilde.
Het derde is, dat hij het sonnet niet het eerst als spontane
gevoelsstroom, als zingend rhythme, maar als gemaakte gestalte, als beeld zag. Deze denkbeelden over het sonnet, met
dat uit de Kloos-sonnetten, waarin hij dichten als „zijn gedachten voelen, en zijn voelen weten", „zijn verlangen bepeinzen" en zijn bepeinsd herinneren tot het levend lied verweven omschreef, kunnen tot een bepaling van poëzie samengevat worden, die Perk, wat zijn poëzie-begrip betreft, dicht
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bij Wordsworth plaatst, volgens wie de in een toestand van
rust herinnerde ontroering haar oorsprong is. Het denkbeeld, dat poëzie niet onmiddellijke uitstorting, maar verbeelding van ervaring moet zijn, en waartoe hij door zijn rijkverscheiden maar harmonische aanleg bestemd leek, lag in Perks
poëziebegrip dus al voorondersteld. Perk had een sterke en
gretige zintuigelijkheid, die hem de natuur en de mensch in
een verrassende rijkdom van indrukken en gewaarwordingen
genieten deed. Onze „eerste impressionistische dichter" was hij
daarom toch niet, want impressionist is niet hij, die rijk aan
indrukken is en hen weergeeft, maar hij die in zijn indrukken
de volle werkelijkheid van het leven meent te grijpen, in het
weergeven van die indrukken zijn centraal kunstdoel stelt, en
wiens vormbeginsel door dit zelfde centrale doel bepaald wordt.
Dit streed met Perks aanleg. Perk had daarnaast een sterk en
ruim, een zeer gul en bewegelijk, een stemmingrijk gevoel,
maar evenmin als een impressionist was hij wat de Nieuwe
Gidsdichters later de stemmingsdichter zouden noemen, wiens
dichten naar inhoud en vorm door aandoening en ontroering
bepaald werd. Hij stond dus tusschen, maar wat de kosmische
eisch der harmonie betreft van wezen ook boven de overwegend-zintuigelijke van Deyssel en de overwegend emotioneele Kloos.
Maar ook kenmerkt het Perk, dat het voor hem haast
van zelf sprak, zijn gedichten tot een geheel bij elkaar te denken, tot welks beteekenis alle zouden bijdragen, maar dat die
van elk hunner overschrijden zou. Regeeren deed in Perk de
gedachte: de beheerschende samenvatting van algemeen en
persoonlijk leven. Zij doet het niet alleen over zijn wezen, en
over het geheel van zijn arbeid, maar ook over veel van zijn
afzonderlijke gedichten. Niet als doel echter, maar als middel,
als het naaste middel waar de dichter voor zijn zelfverwezenlijking over beschikte, en dat tot dienst aan de verbeelding ter
wille van de hoogste dichterlijke harmonie al bestemd was.
Dat deze in niet meer dan een enkel gedicht benaderd werd,
karakteriseert, tevens formeel, het grootste deel van Perks
poëzie. Ook andere gedichten zijn harmonisch, maar van die
lagere harmonie die alleen een innige of bekoorlijke samenstemming van indruk, gevoel en gedachte is. Is die lagere
harmonie onvoltooid, maar overweegt hetzij de indruk, hetzij
het gevoel, dan verrassen zulke minder gave sonnetten toch
telkens weer door de fijnheid of de rijkdom van wat hun
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bewogenheid de aandacht binnendraagt. Overweegt de gedachte, dan ontneemt zij, als reflectie, aan indruk en gevoel
hun onmiddellijkheid, zonder hun de hoogere middellijkheid
van het beeld voor haar in de plaats te kunnen geven, wordt
zij, door rhetoriek, de oorzaak van hun falen. De andere ligt,
naast, maar in verband met die overheersching der gedachte,
in een Perk zeer eigen trek, die met zijn sterke en bewuste
vorm-wil in tegenstelling stond en samen met deze de dichterlijke uitkomst der hierboven al aangegeven, nog onoverwonnen tweeslachtigheid van zijn persoonlijkheid was: dat
improviseerende dat, formeel zijn grootste gevaar, bij gebreke
van de vormkracht der verbeelding, door de weergave van
de indruk, door de uiting van het gevoel, maar vooral door
het uitspreken der gedachten de onmisbare weerstand niet
kreeg, die het, tot innigste verbinding van noodzaak en toeval,
van dwang en vrijheid, bedwongen en getucht zou hebben.
Perks schoonste verzen zijn die, waarin de gedachte overheerscht, ja, maar uitsluitend door het beeld, zintuigelijkheid
en gevoel dus dienstbaar zijn aan een verbeelding die van de
gedachte haar schema kreeg, en al zijn faculteiten verhevigend
en bevruchtend op dat eene, dat het beeld was, tezaamtrok.
Tot die verzen behoort Hemelvaart. Men moet na dit op vereenzelviging met God in de wijde lichte ruimte gerichte sonnet
Kloos' verwante, maar naar vereenzelviging met God in
het binnenst innerlijk gerichte „Ik ben een God" lezen,
om te ervaren, hoever, ook afgezien van Kloos' terzinen, de uitdrukking van een gedachte, alleen door emotie en met niets
dan deze om haar waarheid voelbaar en aanvaardbaar te maken,
ondanks Kloos' dracht van klank en rhythme, in overtuigingskracht achterblijft bij een verbeelding, die haar zóó volmaakt
belichaamt, dat door één spontaan gebaar van dit levende
lichaam haar werkelijkheid het onweerlegbaarst bewezen
wordt. Zoo ver dus, was ook in de hoogere harmonie van
zinnen, hart en verstand, onder de bindende vormkracht dei
verbeelding, reeds gedurende die eerste jaren van haar herleving onze nieuwe dichtkunst gekomen, maar de hoogste
harmonie werd in Hemelvaart, dat zoo duidelijk zien laat,
wat Perk op het hoogtepunt van zijn dichterlijk kunnen bereikt en wat hij nog niet bereikt had, naar de eene kant meer
benaderd dan verwezenlijkt, naar de andere kant nog belemmerd. In vijandige terugslag tegen „onverstand en zielevoosheid" viert het de in de mogelijkheid der persoonlijke Gods-
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ervaring beleden waardigheid van de mensch ongetwijfeld voor
één oogenblik in een al te zelf verheerlijkende vorm. Niet verschijnt er God in en door de dichter, maar de dichter verschijnt er als God, en wordt zich die vereenzelviging met God
zoozeer als persoonlijk zelfgenot bewust, dat hij de in haar
menschelijkheid gevangen gebleven menschheid vol trots en
verachting van zich wegstoot. In strijd met de geest van de
Mathilde-cyclus individualistisch, komt Hemelvaart daardoor
zeer dicht bij dat praktisch subjectivisme dat, het subject der
ervaring als genotsorgaan van het individu tot het kiezend
midden der ervaring makend, van het object der ervaring, de
wereld, niets toelaat dan datgene waar het individu zich zelf
in genieten kan. Met zijn eigen goddelijk wezen als het eenig
object van zijn ervaring, geniet het individu in Hemelvaart
zich zelf als de godsverschijning, waarin niet de verschijning
de godheid, maar de godheid de verschijning dient, het zelfgenot
eerst door de zelf verheerlijkende verheffing der verschijning
boven iedere andere verschijning tot het toppunt van zijn
voltooiing stijgt.
Perks ontwikkeling stond na de Mathilde-cyclus voor een
beslissende keuze. Zij kon tot de laatste, nog niet gedane, voor
zijn hoogste dienst aan God of Natuur echter onmisbare
ontdekking: de geest en zijn vormkracht doordringen en in een
bewust beleden kosmisch pantheïsme de volkomenheid van
zijn geloof, maar tevens de rijkste kans van zijn dichterschap
bereiken. Maar ook kon zijn ontwikkeling hem tot verzwakking van zijn dienstbesef en tot dat dichterlijk-godmenschelijk
zelfgenot als begeerlijkst doel drijven, waardoor het kosmische
integendeel noodwendig verijdeld zou worden. Perks dood
heeft het onmogelijk gemaakt met zekerheid vast te stellen,
welke der twee mogelijkheden hij gekozen zou hebben. Hemelvaart -- maar met het toeschrijven van dergelijke directe invloeden moet men voorzichtig zijn -- kan onder invloed
van Kloos geschreven zijn. Zeker is, dat het vruchtbaarste van
zijn wezen tegen het onmiddellijk gevolg van het praktisch
individualisme, dat hij in Hemelvaart uitdrukte, indruischte.
Niet alleen echter wat ik uit zijn werk als zijn wezen versta,
maar ook de later dan de Mathilde geschreven cyclus van
sonnetten, aan Kloos, waarin hij gewichtige, haar latere ontwikkeling reeds voorteekenende elementen van diens persoonlijkheid als tegendeel van zijn eigen blijmoedige, klaar vertrouwende, de gansche werkelijkheid aanvaardende aanleg
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beschrijft, bewijst dat Perk en Kloos hierin wezenlijk verschilden en dat Perk zich van dat wezènsonderscheid later al
helder bewust werd. Is zijn verwijdering van Kloos, uit de
besliste zelfhandhaving van deze sonnetten reeds verklaarbaar, tot zekere hoogte ook een waarborgen van eigen vrije
ontplooiing geweest, dan wordt de voor een deel bewuste,
maar voor het grootste deel waarschijnlijk nog instinctieve
zekerheid, waarmee hij overeenkomstig zijn eigen persoonlijkheid zijn bestemming volgde, daardoor nog te sterker bewezen.
Ware Perk niet gestorven en had hij zich op natuurlijke wijze
en zonder ingrijpende belemmeringen ontwikkeld, dan had
zijn poëzie over het lot der dichterlijke Nieuwe Gidsbeweging,
nu voornamelijk in handen van Kloos, op het gewichtigste
punt misschien kunnen beslissen.
III: WILLEM KLOOS.

Willem Kloos, de leider der Nieuwe Gidsbeweging, moet
beoordeeld worden van uit het hoogste dat hij gewild heeft.
Dat was in zijn eerste jaren iets anders dan later, of althans,
het uitte zich in andere voorstellingen, dan die het grootste
deel van zijn poëzie kenmerken. Lijdend, maar aanbiddend genietend noemde ik zijn levensliefde. Hij aanvaardde de wereld,
omdat hij zich haar door indruk of gewaarwording, door
aandoening of ontroering, als goddelijk bewust werd. In zijn
eerste stukken, schreef Verwey in 18 9 5, stelde hij het groote
denkbeeld van „een ideale Eenheid van Leven" op. In Griekenland was, droomde hij, een beter, een gezonder en schooner
gemeenschap verwezenlijkt geweest. Uit Shelley had hij, met
de dichterlijke schoonheid, de hartstochtelijk gezongen noodzaak van een schoonere levensvorm ingedronken. Tegen zijn
dorre en onschoone omgeving bracht hem een ideaal, tegen
de poëzie van zijn tijd een Grieksche en Engelsche poëzie in
opstand, die beiden uit de macht of de wil tot een in persoon
en gemeenschap verschijnende schoonheid voortgekomen
waren. De ontvormde werkelijkheid van samenleving en poëzie
rondom zich tegen die ideale levensvorm en poëzie afwegend
en veroordeelend, ontvluchtte hij hen echter niet in de droom
van een schoonere, maar onmogelijke verwezenlijking. Dat
oordeel wekte in hem de wil, om voor zijn deel, door eigen
persoonlijkheid, dat is in zijn gedichten, die ideale schoonheid te verwezenlijken. Kloos' eigen woord voor deze was
Harmonie. Wat hij wilde, drukte dat woord zoozeer uit, dat
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hij nog in 18 9 0, toen haar mogelijke grondslag in hem zelf al
vernietigd was, het kenmerkend onderscheid tusschen van
Deyssel en zich diens gebrek aan harmonie noemde.
Als alle Nieuwe Gidsdichters was Kloos dus pantheïst. Met
Perk had hij gemeen, dat zijn pantheïsme, naar zijn oorspronkelijk verlangen, het pantheïsme van de geest, het kosmische
was. Kloos' aanleg sloot in, dat dit verlangen onbevredigd
zou blijven. Perk had tegenover Kloos de levendiger en ruimer
zinnelijkheid, het vrijere, guller stroomende gevoel, de onbevangener, onafhankelijker gedachte. Zijn persoonlijkheid, hoewel nog in wording, was op natuurlijke wijze harmonisch.
De vastere en sterkere, de geschooldere, van zich zelf en haar
willen bewustere persoonlijkheid had Kloos, maar de mogelijkheid van een harmonie gelijk zijn jeugd die verlangde, was in
haar niet gegeven. Van vrije natuurindruk of onbevangen gedachte had hij, reeds vrij kort na zijn aanvang, als dichter
bijna niets. Zijn zinnelijkheid, zijn gedachtelijkheid waren fel,
maar feller zijn gevoel. Gevoel, zei hij zelf, stond bij hem
voor alle uiting van leven. Zinnelijkheid en verstand waren
daar diermate aan onderworpen, dat zij zich nog enkel als
zijn organen bedroegen. Disharmonie was van deze aanleg het
onafwendbaar gevolg. Reeds de lagere harmonie uit de samenstemming van indruk, gevoel en gedachte kon, door de spoedig
weder overheerschende bewogenheid van zijn gevoel, in Kloos
nooit anders dan een kortstondig en betrekkelijk evenwicht
zijn. Door de individueele onbevredigbaarheid van zijn behoefte aan een levensvorm van ideale, objectieve, hooger-harmonische schoonheid, die eenvoudige menschelijke onbevredigdheid en de dorheid van het leven rondom hem nog
verscherpten, werd zwaarmoedigheid zoozeer Kloos' alles
doordringende grondtoon, dat zijn van oorsprong enkel individueel besef van onbevredigbaarheid, zich over natuur en
menschheid uitstrekkend, zijn wereldbegrip wijzigde.
Voor Kloos is niets zoo karakteristiek als deze wijziging van
zijn wereldbegrip: zóó, dat hij zijn individueele onbevredigbaarheid als in het wezen der bestaande wereld begrepen
noodzaak, als algemeene, van hem zelf onafhankelijke onbevredigbaarheid ... aanvaarden kon. Hij handhaafde zijn
werkelijkheidsaanvaarding, zijn schoonheidswil, en zelfs zijn
geloof, dat harmonie en schoonheid het bereikbaar doel van
het leven zijn. Hij hield vast aan de goddelijkheid der wereld,
maar scheidde in haar alles, mensch of ding, dat zich die
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goddelijkheid niet bewust is, van hen die, van haar bewustgeworden, op de zin van deze bewustwording hun leven
bouwen. Voor het eerste had hij zijn uit onbevredigbaarheid
voortkomend pessimisme, dat hij zich in de verhulling van
een onvoorwaardelijk evolutionair optimisme aannemelijk
maakte. De evolutie werd daarin tegelijk het middel, waarmee
het goddelijke zich door oorzakelijke zelfverwezenlijking in
tijd en ruimte een lichaam schept, en de verklaring waarom
de volmaaktheid van dat lichaam — de schoonheid, in welke
God zich genietend bezitten zal — eerst de uitkomst van een
langzame wording, uit God beschouwd: van „zelfgroei" kan
zijn. Optimist was deze levensvisie, omdat zij het bereiken
van Kloos' harmonie-ideaal tot zekerheid maakte. Naar de
wereld zelf, naar de van de goddelijkheid der wereld, zijn
zijnsgrond onbewuste mensch, bevestigde zij zijn pessimisme,
omdat zij de groei der wereld tot een schoonere verschijningsvorm aan de wil volstrekt onttrokken hield. Zij sloot in, dat
de mensch ten opzichte van het werelddoel onvoorwaardelijk
lijdelijk, dat hij, buiten de bewustheid van zijn goddelijke zijnsgrond levend, zelfs geen werkelijkheid is. De gansche wereld
van het daarbuiten levend bewustzijn vernederde zij tot
„Heelal van Illusies". Nog slechts een slaapdronken naar het
graf zwaaiend droombestaan liet zij de mensch over. Een
onverbiddelijk mechanistisch pantheïsme dus: uitdrukking
van pessimisme naar het zware, duistere heden, van optimisme
naar een verre, lichtende toekomst, maar dat voor de van zijn
zijnsgrond bewuste enkeling in een mystisch pantheïsme zijn
aanvulling kreeg.
Een onmisbare. De mechanistisch-evolutionaire kant van
Kloos' inzicht verwijderde de wereld als heelal van illusies,
de menschheid als blinde tocht van ijdele slaapwandelaars, uit
zijn wezenlijke ervaring. Zijn eigen, met zijn ik-besef vereenzelvigd bewustzijn, waar God in leefde, werd zijn eenige bron
van bevredigende ondervinding. Alleen, immers, voorzoover hij
van uit zijn goddelijkheidsbewustzijn leefde, was hij ,zelf werkelijk en alleen voorzoover hij zich met dat goddelijke een, dat
goddelijke als levende werkelijkheid in zich voelde, kon hij
bevredigd worden. Bewustwording en ervaring van goddelijkheid waren echter vóór alles zelfbewustwording, zelfervaring,
ondanks deze staat der wereld en door middel van de bewuste
enkeling, van het goddelijk Onbewuste: niet alleen zijn, Kloos'
persoonlijke bevrediging, maar bevrediging Gods, — voor de
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mensch in wie zij voltrokken werd dan noodwendig zijn
diepste bestaansgrond, zijn begenadiging en zaligheid, maar
ook zijn heiligste en bindendste plicht. Van God bewust geworden, uit eigen droomslaap tot het inzicht van wezen en
doel der wereld ontwaakt, was hij nu, als hoogste menschverschijning, de Ziener. Kon hij, door bij middel van zijn gedichten zijn eigen godservaring onmiddellijk in hen over te
brengen en te doen voortleven, anderen die sliepen uit de
slaap van hun donkere begoocheling tot de zelfde godservaring
bevrijden, dan zou hij, de Ziener, als dichter nog bovendien
de Verlosser zijn, in dat Verlosserschap zijn laatste en innerlijkste bestemming erkennen. Als mensch de Ziener, als dichter de Verlosser, dat zijn de twee centrale verbeeldingen van
Kloos' mystisch-pantheïstische geloofservaring en wereldverklaring. In en door zijn persoonlijk wezen God ervarend,
werd dat persoonlijk wezen Gods middel tot zelfervaring,
— openbaring, ja verschijning van God zelf, werd de dichter, zuiverder, hooger, schooner naarmate zijn God-doorleven feller, dieper, inniger zijn zou: God. Hing van
zijn persoonlijk doorleven van het goddelijke af, hoe zuiver,
hoe schoon God door en in hem aan zich zelf verschijnen zou,
dan volgde daaruit, als onafwijsbare vorm van persoonlijk
leven: onderwerping, offering, dienst van het persoonlijke
leven aan zijn hoogste bestemming, zijn priesterschap. Het
lichaam der godsverschijning -- de mogelijkheid van haar gestaltelijke zelfopenbaring -- had voor Kloos, met zijn felle,
maar beperkte, weinig naar buiten gekeerde zintuigelijkheid,
een steeds geringere beteekenis. Daar hij het goddelijke Onbewuste met het Leven gelijkstelde, en leven voor hem voelen
was, beteekende Godervaren voor hem Godvoelen. Wie God
het diepst en rijkst voelde, wie zich met en tot dat gevoel
aan al wat het leven hem, de door de onschoone, blinde en
vijandige wereld al te vaak geschonden, ook uit zich zelf
te vaak van zijn zijnsgrond gescheiden godsdorstige oplegde,
het onvoorwaardelijkst prijsgaf, en ook het smartelijkste, de
versterving van alle geluksbehoefte, tenzij dan de hoogste,
niet ontweek, was de groote Ziener. Wie ter wille van anderen
dat Zienerschap het onmiddellijkst, het levendst, het bewogenst
onderging en uitdrukte, de groote Dichter. Zijn passie werd
daardoor een Passie, zijn dichten de openbaring van de God, die
eerst uit de asch van zijn verbrand persoonlijk leven verrijzen zou.
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Kloos' strenge dichter-idee, gedurende zijn heele eerste
periode beleden, achter zijn gevoelsuitstortingen altijd aanwezig. In haar oorsprong een lijdende, maar aanbiddende
levensliefde; in haar stof een volstrekte aanvaarding der individueele werkelijkheid; in haar vorm de mystieke dienst van
een in wezen boven-persoonlijke, in verschijning diepstmenschelijke schoonheid. Zijn zucht tot zelfdoorgraving, zijn
anti-christelijkheid, zijn anti-maatschappelijkheid, zijn wankelen tusschen eenzaamheids- en gemeenschapsdrang, tusschen
levenshonger en doodsverlangen worden daaruit begrijpelijk.
Niet die zelfverheffing en opstandigheid die, sommige van
deze verschijnselen nog aanzienlijk versterkend, de teekenen
van zijn geleidelijke ontwrichting waren. Kloos' aanleg stemde
niet alleen met zijn oorspronkelijk verlangen naar een noodzakelijk objectieve harmonische levensorde, maar ook met de
hoogste eischen van zijn mystisch-subjectief ideaal niet volkomen overeen. Tijdselementen, het karakter van het volksleven rondom hem, de strijd, die hij er voor zijn nieuwe
schoonheid tegen te voeren had, de aard van zijn kunstenaarsvisie zelf, en in verband daarmee ook invloed van zijn leiderschap wellicht, deden hun werking. Een andere factor was die
tweede, uit zijn mechanistisch-evolutionaire wereldverklaring
afgeleide zedeleer, die de door een blinde en willoos-onmachtige
menschheid opgestelde begrippen van goed en kwaad als niet
meer dan begrippen van maatschappelijk nuttig of schadelijk
erkende: voor hem, die door onvoorwaardelijke overgave aan
zijn gevoelsleven zijn bestemming vervulbaar geloofde, een
gevaar, zoodra hij zich van die andere voorwaarde tot haar
vervulling, de strenge en bindende van zijn Zienerschap, zwakker bewust was, of door zijn natuurlijke levensdrang gedreven
werd haar te schenden.
De onafwendbaarheid der ontwrichting lag ten slotte in
het zelfde, waardoor ook de verijdeling van zijn DichterZienerschap onvermijdelijk was. In de grondslag zelf waarop
Kloos zijn levensverklaring, zijn dichtervoorstelling, zijn
schoonheidsleer gebouwd had. Kloos' gedachte was sterk genoeg om in het mystisch pantheïsme, dat voorportaal van het
kosmische, de wezensbewustwording van de mensch als zelfbewustwording Gods te erkennen, maar hij zag niet, dat als
God, het Onbewuste, het volstrekt onindividueele is, de felste,
diepste, innigste, dat is allerindividueelste ontroering reeds als
zoodanig Gods wezen niet ervaren kon. Zijn zielkunde liet
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hem niet toe te beseffen, dat niet door de emotie, maar alleen
door de onpersoonlijkste ervaringswijze, de intuïtie, het goddelijke onmiddellijk ervaren kan worden, noch dat de door
de intuïtie van eigen wezen en wereldwezen bewustgeworden mensch in zijn geest het ordeningsbeginsel, en tot uitvoering daarvan de vormkracht heeft, die het goddelijke in
schoonheid tot verschijning kan brengen, een binding van al
het individueele onder haar soeverein gebod daartoe als eisch
stelt. Door de vervulling van zijn godsbehoefte afhankelijk
te maken van zijn bewogenste gevoelservaring, sneed Kloos
zich af van de bevrediging, die hem behouden kon hebben.
Door zich, in zijn onbevredigdheid, aan zijn individueele, in
zijn aangehitst persoonsbesef tezaamgetrokken aandrang
reddeloos over te geven, verzwakte hij, buiten haar geen zedelijke norm erkennend, de strenge wet der zelfonderwerping
die hij zich als Dichter-Ziener gesteld had. Middel werd doel,
God-aanbidding zelfaanbidding, als Val en Afval soms beleden, soms verheerlijkt. In Kloos' latere Nieuwe Gidsjaren is
die ontwrichting tot ontreddering voltooid. Al zijn eigenschappen, tot de mooiste, zijn daarin, uit elkander geslagen maar
in verwarring herkenbaar, door de drift der felste zelfaanbidding ontbonden, toen de grond voor die zelfaanbidding
het volledigst vernietigd was.
Dat deel van Kloos' poëzie, dat zijn naam het eerst voor
ons oproept, was mystisch-pantheïstisch, maar niet meer dan
in aanleg. Alles in steeds individueeler emotie stellend en tot
de werkelijke ervaring van het Onbewuste daardoor niet
toekomend, blijft het tot gevoelsuitstorting beperkt. Kloos'
ideaal, in sommige van zijn vroegere gedichten voelbaar, was
objectieve schoonheid en harmonie geweest. Zijn latere poëzie
is zoo subjectief, dat zij, zonder klaar begrip van velerlei persoonlijks, zijn geloofsvorm vóór alles, haar centrale strekking slechts moeilijk herkennen laat. Terwijl Perks poëziebesef
dat van Wordsworth nabijkwam, is het begrijpelijk dat Kloos
reeds in 1882 door Leigh Hunts omschrijving van poëzie als
„imaginative Passion" aangetrokken werd. Daarin is het niet
de verbeelding die, herinnerd, de ontroering binnen haar vorm
weer tot nieuw, nu dichterlijk, in wezen dus gansch ander
leven wekt, maar de onmiddellijkheid der hartstochtelijke ontroering, die de verbeelding wekt. Het ware wezen der verbeelding wordt hierin, als in latere van Kloos' stellingen, ontkend. Als Perk prees Kloos het sonnet. Eerst, onder het beeld
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van de attische zuilenrij en het gothische booggewelf, om zijn
„plastische harmonie" en zijn „architectonische schoonheid".
Maar in de vergelijking die de „rhytmische golf" van het
sonnet, in haar stijgend naderrollen, haar omstorten en uitvloeien of verdruppelen de nauwkeurige dichterlijke weergave
van de aandoening als golf der ziel noemt, komt niet langer
het plastische, maar het muzikale element, niet het zijn-inbeeld, maar het worden-in-stroom, niet het beeld dat de stroom
bindt, mad de stroom waar het beeld uit opduikt, in onderduikt, naar de voorgrond. In Kloos' poëzie de zelfde overgang.
Dichterlijke schoonheid werd voor hem steeds meer, niet een
herschepping door de dichter van ervaringsstof tot vorm,
maar de uitstorting van op zich zelf al schoone gevoelens, die
schooner werd, naarmate de gevoelens schooner waren, en de
dichter hen nauwkeuriger, dat is onmiddellijker weergaf.
Feitelijk ligt in die schoonheidsleer zelf al dat anti-formeele,
ten slotte zelfs vormverbrekende beginsel van willekeur, dat
tot in de schoonste verzen de oorzaak en verklaring 'van merkwaardige onvolmaaktheden is. Spankracht en stem lieten zich
in sommige van deze gedichten als levend bewijs van Kloos'
grootheid desondanks handhaven. In haar eenvoudige uitdrukkingen, de onmiddellijke uitstorting van een smartelijke, een
soms zielige en dan pijnlijke, maar meestal ontroerende onbevredigdheid en gebrokenheid, is Kloos' poëzie in haar diepstdringende gedichten de gevoelsverbeelding van zijn godmenschelijk Passiespel, het Passiespel van de lijdende, maar
aanbiddende Ziener en Dichter. Van uit haar moet Kloos' verschijning, moeten al zijn andere gedichten gezien en beoordeeld worden.
Individualisme was, zelfs in de laatste jaren der Nieuwe
Gidsperiode, misschien wel, wat Kloos, als wij het buiten zijn
bewuste motieven beschouwen, in werkelijkheid deed, maar
nooit wat hij, die niet zich zelf, maar God, en een zaak of
een taak: de poëzie, de taal, of het hooge dichterschap meende
te dienen, beleed of bedoelde. Wel zien wij in hem een kenmerkende vorm van dat praktische subjectivisme, dat ik naar
aanleiding van Perks Hemelvaart al even ter sprake bracht.
Onder de heerschappij van zijn gevoel verklaarde Kloos de
wereld, naar haar verschijning, pantheïstisch-evolutionistisch
op een zoodanige wijze, dat hij haar goddelijk wezen erkennen
bleef, maar desondanks het recht kreeg, om haar uit zijn
aandacht te doen wegvallen. Zijn ervaringsobject aldus tot
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het goddelijk wezen beperkend, werd hij door deze gevoelsheerschappij tevens gedwongen, om dat goddelijk wezen, het
object van zijn ervaring, alleen door de individueele ontroering
van hemzelf, haar subject, ervaarbaar te stellen, de uiterste
ontwikkeling van gevoelssubjectivisme tot voorwaarde voor
de innigste Godservaring te maken. De Godservaring, zagen
wij, was door dat gevoelssubjectivisme niet te bereiken, maar
wel verzwakte het, als verergerende drijfkracht der disharmonie, in toenemende mate de weerstanden, die de disharmonie
verhinderden gebrokenheid te warden. Zoo eindigde Kloos,
die met het verlangen naar de, noodzakelijk objectieve harmonische schoonheid van een ideale levenseenheid begonnen
was, met de subjectieve, zelfs subjectivistische disharmonie
van een ontredderde individueele gebrokenheid. Ook voor
De Nieuwe Gids, en te zelf der tijd, was die ontreddering
beslissend. Behalve door de verandering in Kloos' verschijning zelf, werd Kloos' geleidelijke verwijdering van
wat, in de eerste plaats door zijn eigen toedoen, de bedoeling der dichterlijke stichters geweest was, in het tijdschrift op twee wijzen zichtbaar. De eerste is de, na eenige
jaren van innige gemeenschap felle en snelle terugslag tegen
Kloos' voor deze zelf en voor het tijdschrift noodlottige ontwikkeling, in die andere, jongere, maar voor De Nieuwe Gids
in zijn oorspronkelijke bedoeling eveneens karakteristieke dichter: Albert Verwey. De andere is Kloos' even snelle praktische
toenadering tot een naturalist als van Deyssel, die hij altijd
als een aan de kern van zijn streven vreemd element beschouwd
had. Omstreeks de tijd van Verwey's uittreden, zien wij
van Deyssels aandeel in het tijdschrift aanzienlijk toenemen.
Samen met van Deyssels op de spits gedreven gewaarwordingssubjectivisme en met dat van Gorter die zich zelf van van
Deyssel afleidde, gaf Kloos' aangehitst en verwilderend gevoelssubjectivisme De Nieuwe Gids in de tweede helft van zijn
bestaan, tot het met zijn dichterlijke leider in ontreddering
eindigde, zijn blijvende, door de ontreddering zelf voltrokken
karakter.
P. N. VAN EYCK.

RIJK
ZIJNE AANGELEGENHEDEN')
HET

EN

I.
Niet zonder schroom waag ik het, die geen beoefenaar ben
van het staatsrecht, hedenavond uw aandacht te verzoeken
voor enkele opmerkingen over een der belangrijkste doch
tevens teederste staatsrechtelijke vraagstukken, die de nationale aandacht geboeid houden.
Het Rijk en zijne aangelegenheden: mijn onderwerp heeft
voor u geen onbekenden klank.
Vrees echter niet, dat ik u ga vermoeien met een relaas van
den strijd over de vraag, hoe de staatsrechtelijke bouw van
het Rijk 2 ) nu eigenlijk „is". Vaak ligt achter zulk een strijd
een geschil over de vraag hoe het „zijn moet"; en dit is ook
hier het geval.
Vast staat slechts, dat deze bouw uit het blanco-art. i der
Grondwet niet kan worden afgelezen; vast staat évenzeer dat
volgens dit artikel het Rijk uit vier kwartieren bestaat; vast
staat echter 66k, dat deze kwartieren niet slechts aardrijkskundige eenheden doch bovendien afzonderlijke rechtspersonen zijn. Vast staat voorts, uit den aard der zaak, dat deze
kwartieren ondergeschikt zijn aan de eenheid, waarvan zij
de componenten zijn. Vast staat eindelijk, dat het Rijk in
Europa en het Rijk in Azië en in Amerika ten aanzien van
deze ondergeschiktheid aan het Rijk correspondeeren; al volgt
daaruit geenszins dat, zooals soms betoogd wordt 3 ), de drie
1) Rede, den 1 zen December 1 929 op uitnoodiging van den Senaat der Keizer Karel Universiteit in de aula dier hoogeschool te Nijmegen gehouden.
2) In afwijking van het verwarrende spraakgebruik der Grondwet, die, als aanduiding bij afkorting van een d e e 1 de term bezigt die het geheel aanduidt, gebruik ik de term Rijk in zijn
oorspronke lijke en historische beteekenis : als afkorting van Konink rijk en als gelijkwaardig met
Staat. Een gebruik, dat weliswaar vooralsnog dient te worden aangekondigd, maar dat sinds de
jongste troonrede niet meer behoeft te worden gerechtvaardigd.
3) Vgl. Mr. H. van Wageningen : De Rechtspositie van de Nederlandsche Overzeesche Gewesten in het Staatsverband ; Advies voor de Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening
der wetenschap onder de Katholieken in Nederland ; 's Gravenhage, 1929, p. 30/4. — De sergeantmajoor,de sergeant en de fourier zijn allen onderofficieren, subalte rn aan den compagnies-commandant:
doch ondanks deze gemeenschappe lijke ondergeschiktheid aan denzelfden chef zijn zij geen ranggelijken ; hunne formeele rangongelijkheid wordt bovendien nog geaccentueerd, door de feitelijke
omstandigheid dat de sergeant-majoor veelal de vormer en uitvoerder is van de bevelen van den
compagnies-commandant.
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overzeesche gebiedsdeelen „mitsdien" aan het Rijk in Europa
gecoördineerd zijn als „in rang gelijkstaande componenten
van den Staat".
Doch veel meer dan dit staat omtrent den bouw van het
Koninkrijk, d.w.z. omtrent de verhouding der vier componenten tot elkaar en tot het Rijk, niet vast, en zoowel op
het stellig staatsrecht als op de staatspraktijk is te goeder
trouw beroep mogelijk ter rechtvaardiging van volstrekt
tegenstrijdige inzichten — zooals eenerzijds dat van Nederburgh, die nèch in den aard van den eenheidstaat van 1815,
nèch in de historische ondergeschiktheid der drie overzeesche
gewesten aan het moederland sedert 1 9 22 veel gewijzigd ziet,
anderzijds dat van Kleintjes, die in den vierledigen Staat de
zuivere nevengeschiktheid der ranggelijke rijksdeelen onder het
souverein Koninkrijk reeds verwerkelijkt ziet.
Voor beide inzichten, ik herhaal het, is plaats. 1)
Want inderdaad: wie, die niet moedwillig de oogen sluit
voor de ononderbroken lijn van ontwikkeling der Rijksverhoudingen van 1848 af, die men sedert 1 9 22 in Grondwet
en Indische Staatsregeling tot uitdrukking heeft willen brengen, zou durven beweren, dat de oorspronkelijke ondergeschiktheid aan het Rijk in Europa van de in 18 4 8, 188 7 en
x 9 22 grondwettig steeds nadrukkelijker als Rijksdeelen erkende
overzeesche gewesten onaangetast is gebleven ? maar wie ook,
die met eenigen werkelijkheidszin is begaafd, durft volhouden, dat de zuivere nevenschikking, de zuivere ranggelijkheid
tusschen de Rijksdeelen alreeds zou bereikt zijn? Immers, wat
is voor die ranggelijkheid beslissend ? Niet alleen toch de verhouding tot het Rijk; maar vooral toch de onderlinge verhouding der Rijksdeelen ? En indien dit zoo is, hoe kan deze
ranggelijkheid dan worden volgehouden tegenover het simpele
feit, dat de functie van wetgever van het Koninkrijk door den
wetgever van het Rijk in Europa uitgeoefend wordt ? Dit feit,
antwoordt men, moge in confesso zijn, maar het „rechtvaardigt toch allerminst de veel te algemeene conclusie, dat de
begrippen Staat en Rijk" — Rijk en Rijk in Europa naar mijn
1) In het algemeen geeft Nederburgh de zuiverste beschrijving der werkelijk bestaande Rijksverhoudingen ; als tegengift tegen ideologische stelselzucht is deze historisch-realistische leer, juist
in onzen tijd, van groote beteekenis. Wanneer ik mij, in de volgende bladzijden, met Eigeman
op den grondslag stel van de leer van den vierledigen Staat, geschiedt dit omdat juist vanaf
dezen grondslag den daarop opgetrokken bouw beschouwend, het ontbreken der spits te meer
opvalt.
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spraakgebruik — „elkaar volkomen dekken": ons stellig staatsrecht onderscheidt in art. 12 3 der Grondwet trouwens wel
degelijk tusschen Rijk en Rijk in Europa. 1)
„Volkomen juist", kan het tegenantwoord luiden; maar
deze conclusie heeft dan ook niemand uit de feiten getrokken!
Niet betwist wordt, dat de begrippen Rijk en Rijksdeel in de
Grondwet formeel onderscheiden zijn; doch de grief is dat
deze onderscheiding in de praktijk van het staatsleven, functioneel dus, een doode letter is.
De zaak is, dat er, wat trouwens niets ongewoons is, op
het oogenblik een zekere spanning bestaat tusschen theorie
en practijk der Rijksverhoudingen; dat deze verhoudingen zich
nog niet gezet hebben, doch een vlottend en groeiend karakter
dragen, 't welk ik heb pogen uit te beelden met den term
„ondernevengeschiktheid". Een bekwaam, doch wellicht wat
overstellig jurist heeft onlangs de verzuchting geslaakt, dat
de in dezen term aangeprezen „constructie" hem duister bleef.
„Wat coördinatie is" schertste hij „en wat subordinatie beteekent, valt te begrijpen: doch sub-coordinatie is mij wel wat
machtig." 2)
De reden van deze klacht is niet ver te zoeken: de bestreden
term is niet de aanprijzing eener constructie maar de beschrijving van eene beweging. Het stellig staatsrecht houdt zich uit
den aard der zaak bezig met de beschrijving van het statische;
voor de beschrijving van het kinetische schiet het veelal te kort.
De gebieden, die de staatsregeling van 1 79 8 beschreef als
„de buitenlandsche bezittingen der Republiek", zijn eene
ontwikkeling begonnen met als einddoel de zoo zuiver mogelijke nevenschikking met het Rijk in Europa onder het overstolpend souvereine Koninkrijk. Deze beweging is uiteraard
moeilijk vast te leggen; en ons stellig staatsrecht draagt daarvan de sporen. Noch hij, die zich op sommige bepalingen van
het stellig staatsrecht beroept, om de richting dier ontwikkeling te ontkennen; noch hij, die het doet voorkomen, als zou
deze ontwikkeling reeds haar eindpunt hebben bereikt, verspreidt wezenlijk licht over den bouw van het Rijk, doch
beiden maken zich schuldig aan „constructies", die voorbestemd schijnen om door den stroom der ontwikkeling te worden weggespoeld.
1) Vgl. Van Wageningen tegen Eigeman, op. cit. p. 35/6.
2) Vgl. Van Wageningen tegen de Nationale Unie, op. cit. p. 37.
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II.
Maar de beweging, waarvan wij de richting zooeven aanduidden; de geleidelijke verschuiving van de onderlinge verhouding van de Rijksdeelen ten opzichte van elkaar heeft
tevens gevolgen die voor den samenhang van het Rijk noodlottig kunnen, doch niet behoeven te zijn.
Immers, de historische Rijksverhouding is eene afhankelijkheidsverhouding van de overzeesche gebieden ten opzichte van
Nederland. Verdwijnt allengs deze afhankelijkheid naarmate
de zooeven omschreven beweging haar natuurlijk eindpunt
nadert, zonder door eene andere verhouding vervangen te
worden, dan is het gevolg dat de Rijksdeelen ten slotte zonder eenige verhouding onafhankelijk naast elkander komen te
staan, d.w.z. dat het Rijk in vier onafhankelijke staten uiteenvalt.
In de leer van den vierledigen Staat is dan ook de afhankelijkheid der overzeesche gewesten van het Moederland vervangen door de afhankelijkheid der vier Rijksdeelen van het
Koninkrijk, „het geheel, den Nederlandschen Staat, zelfstandige en onafhankelijke rechtsgemeenschap"; en wordt aldus,
naar Kleintjes' uitspraak, de harmonie der deelen met het geheel geenszins verbroken.
Ik erken gaarne, dat de staatsrechtelijke constructie op deze
wijze volkomen sluit. Doch om deze constructie tot staatkundige werkelijkheid te maken is nog wat anders noodig, n.l., dat
het Rijk, ten opzichte van zijn deelen, zich ook kunne doen
gelden, dat het in staat zij het Rijksgezag uit te oefenen.
Nemen wij, als voorbeeld, een der ook historisch meest
essentieele functies van een hoogste Rijksgezag: de beslechting der conflicten tusschen de Rijksdeelen.
De oorspronkelijk voor het geheele Koninkrijk geldende
regeling van dit onderwerp in art. 70 der Grondwet is bij
de uitbreiding van het Rijk over zijn bezittingen tot het Rijk
in Europa beperkt gebleven: de boven de partijen verheven
Koning beslist in dat Rijksdeel in de geschillen tusschen de
daaraan ondergeschikte rechtspersonen: provincie, gemeente
en waterschap.
Maar aan welke onpartijdige, boven de Rijksdeelen staande
instantie is de beslissing van deze, voor het Rijksverband zoo
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allergewichtigste geschillen tusschen de vier Rijksdeelen opgedragen?
Aan het boven de Rijksdeelen verheven Koninkrijk — zeggen de aanhangers van de leer van den vierledigen Staat: en
zij verwijzen ons naar de artikelen van de Indische Staatsregeling, waarbij het ingrijpen van den wetgever en het Opperbestuur van het Koninkrijk wordt geregeld.
Gegeven nu de begripsmatige onderscheiding tusschen het
Rijk en het Rijk in Europa, is dat antwoord theoretisch onaanvechtbaar.
Doch eilacie, hoe staat het met de practijk, zoolang het Rijk
zich voor de uitoefening van zijn gezag bedient van de
organen van het Rijk in Europa?
Hoe zou het binnen het Rijk in Europa beoordeeld worden,
wanneer de beslissing in een conflict tusschen Amsterdam en
Nijmegen grondwettig zou warden opgedragen aan den
Amsterdamschen Gemeenteraad, of tusschen Utrecht ' en
Noord-Holland aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht?
Om dit goed te begrijpen, moet men deze zaak niet bezien
van uit het heden, de periode na 181 5 , nu de conflicten tusschen de deden van het Rijk in Europa ons Siberisch koud
kunnen laten, maar vanuit een verleden, toen de eenheidsstaat
nog niet gevestigd was en deze conflicten nog niet een zuiver
administratief, maar veelal een politiek, voor de eendracht van
het land niet ongevaarlijk karakter droegen.
En waarom zou het méér bevredigend zijn, nu de Rijksordening, in een belangen-geschil tusschen het Rijk in Europa
en het Rijk in Azië — zooals bijv. de strijd om het Djambicontract in wezen was — de beslechting opdraagt aan een
orgaan van de eerstgenoemde partij, voor deze gelegenheid
fungeerend als Rijksorgaan?
Gelooft men, dat de onpartijdigheid van zulk een uitspraak
kan worden erkend ? Gelooft men dat, vooral in dezen tijd,
waarin de staatkundige bewustwording van de overzeesche
Rijksdeelen de verhouding tot het Rijksgeheel opnieuw tot een
vraagstuk maakt, deze Rijksordening het vertrouwen in, den
eerbied voor het Rijksverband kan versterken?
Wat is practisch dan toch het verschil tusschen het Rijk
vóór 1848 en na 1 9 22? Toch alleen dit, dat onder de oude
bedeeling het Rijk in Europa het Koninkrijk was, en dat het
Rijk in Europa onder de nieuwe bedeeling voor Koninkrijk
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De werkelijke rangorde der Rijksdeelen wordt niet uitgedrukt door eenig Grondwetsartikel, maar door het feit, dat
het Rijk in Europa door het uitoefenen der Rijksfunctiën,
„het meeste, zoo niet alles" in het Rijk te zeggen heeft; dat
het bij geschil met een ander Rijkdeel rechtspreekt in eigen
zaak; en dat het, krachtens art. 6 i lid i der Grondwet, ook
in zuiver inwendige aangelegenheden aan de overige Rijksdeelen naar welgevallen de wet kan stellen.
„Wat baat het ons", zegt men terecht in het Rijk in Azië,
„dat Holland zijn overwicht uitoefent in naam en als orgaan
van een Koninkrijk dat daarvan begripsmatig onderscheiden,
zelfs scherp onderscheiden is: de geschiedenis der volken wordt
niet gemaakt door begrippen, maar door werkelijkheden, door
den wil, de macht, het belang van de orgaandragers, door
menschen van vleesch en bloed. En zoolang het Koninkrijk
van uwe staatsrechtleeraars geen door van Hollandsche inzichten en Hollandsche belangen onafhankelijke personen gedragen eigen organen heeft, zullen wij in Indië zoo vrij zijn,
het ervoor te houden, dat onze ondergeschiktheid aan een
1,; endarisch Rijk op gelijken rang met de andere Rijksdeelen
niet dan een fraai woord is en dat het Rijk in Azië in werkelijkheid als vanouds aan Holland onderworpen is en blijft."
Het gevolg van dezen toestand is, dat het Rijk in Azië in
zijn volkomen geoorloofden strijd om reëele autonomie, om
een steeds verdere rechtsgelijkheid met het Rijk in Europa,
als het ware gedwongen is, zich te richten tegen de Rijksidee
en tegen het Rijksgezag, omdat het Koninkrijk de uitoefening
van zijn gezag, als aan een major domus, overlaat aan het Rijk
in Europa, en dit Rijkdeel als Rijksruwaard het feitelijke overwicht in het Koninkrijk blijft uitoefenen.
De tegenwoordige Rijksordening schept aldus een zich automatisch steeds scherper toespitsende tegenstelling tusschen de
ontwikkeling tot autonomie der Rijksdeelen en de handhaving
van de eenheid des Rijks.

Het totdusver gesprokene zal, meen ik, geen ruimte overlaten voor de bewering, dat de critiek op de onwezenlijkheid
van het Koninkrijk in den vierledigen staat een reactionaire
strekking zou hebben. Allerminst is de voorstelling gerecht-
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vaardigd, dat de aanwijzing van het onmiskenbare feit, dat
het Rijk en het Rijk in Europa, hoewel formeel-staatsrechtelijk onderscheiden, functioneel-staatkundig elkaar vrijwel volkomen dekken, beduiden zou dat men de blijvende afhankelijkheid der drie overzeesche gewesten aan het Rijk in Europa
zou voorstaan of dienen voor te staan. 1)
Integendeel, de aanwijzing van de discordantie tusschen
theorie en practijk der Rijksverhoudingen kan -- waar het
uitgangspunt dezer critiek ligt in de aanvaarding van den
natuurlijken, historischen en staatsrechtelijken grondslag van
de leer van het vierledig Koninkrijk — slechts een progressieve
strekking hebben.
Inderdaad wordt met de critiek der Nationale Unie een ernstike waarschuwing bedoeld, dat een waarachtige nevenschikking der overzeesche Rijksdeelen aan het Rijk in Europa slechts
dan mogelijk is, indien het Koninkrijk zoodanig georganiseerd
wordt, dat het tot behartiging zijner bijzondere (van die der
Rijksdeelen onderscheiden) aangelegenheden onafhankelijk
van en zoo noodig tegenover die deelen, voldoende is uitgerust.
Tegenover deze critiek is men er niet af met de schuchtere
verontschuldiging, dat de grondwettige erkenning van de overzeesche gewesten als organische Rijksdeelen, waardoor het Rijk
in Europa formeel van Rijk tot Rijksdeel werd gedegradeerd,
„in theorie wel had moeten meebrengen een afzonderlijk
staatsparlement en een volledig stel staatsorganen", maar dat
„in de praktijk natuurlijk de staatsmachine niet zoo plotseling
was om te bouwen." 2)
Ongegrond ware het verwijt, dat de staatsrechtelijke verbouwing van het Rijk niet op eenmaal haar beslag heeft
gekregen; maar gegrond is het verwijt, dat de bouwmeesters
hun werk, ook volgens hun eigen constructieteekening, onvoltooid en dakloos hebben in den steek gelaten.
Het zooeven beschreven gevaar, dat deze onvoltooide constructie meebrengt, vordert juist van de zijde van hen die
de leer van den vierledigen Staat aanhangen en gelooven in
de werkelijkheid van het van de Rijksdeelen onderscheiden
Koninkrijk, iets meer dan de flauwe erkenning, dat er „misschien aanleiding is om te spreken van een nog niet volgroeide
werkelijkheid". 3)
1) Vgl. Van Wageningen tegen Eigeman, op. cit. p. 36.
2) Vgl. ibid. p. 32.
3) Vgl. ibid. p. 36.
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Wil men het ideaal van de Herzieningscommissie verwerkelijken en het Rijk in Azië ontwikkelen „tot een zelfstandig
autonoom deel van het Koninkrijk, met dien verstande dat
waarborgen dienen te worden geschapen opdat de belangen
van den Staat der Nederlanden in zijn geheel niet in gevaar
kunnen worden gebracht", dan is de eenige mogelijkheid, en
dan ook de dringende plicht, dat „nog niet volgroeide"
Koninkrijk tot wasdom en tot volwassenheid te brengen. Van
dit inzicht gaf ook de afgetreden voorzitter van den Volksraad in zijn afscheidsrede blijk. Zijn vraag: „zal de oplossing
gezocht en gevonden moeten worden in de toekenning van
meerdere zelfstandigheid aan de overzeesche gebieden bij"
(ik zou zeggen: door middel van) „krachtiger en doelmatiger
organisatie van het geheele Rijk ?" kan door mij met een volmondig „ja" warden beantwoord.
Omgekeerd moet de onverschilligheid juist van de vooraanstaande aanhangers der leer van den vierledigen Staat tegenover het ontbreken van den sluitsteen in hun eigen staatsrechtelijke constructie den indruk wekken, dat het sommigen
hunner althans met hun eigen leer geen ernst is, en dat ook
het Koninkrijk, waarvan de vier Rijksdeelen afhankelijk zouden zijn, voor hen niet veel anders is dan wat van Vollenhoven's
meesterlijke pen heeft gekenschetst als een „onschuldige sacramenteele phrase", dan een oratorisch reukoffer, onder welks
narcose het Rijk pijnloos kan worden gevierendeeld.

IV.
Krachtiger en doelmatiger organisatie van het Rijk, als
voorwaarde voor een reëeler autonomie der overzeesche Rijksdeelen: ziedaar de taak die den aanhangers van de leer van
den vierledigen Staat is opgelegd.
Doch welk doel moet deze organisatie dienen? Hoedanige
en welke zijn de aangelegenheden, die het Rijk als afzonderlijke rechtskring heeft te behartigen?
Ik zal niet diep ingaan op den strijd omtrent de definitie
dezer aangelegenheden, die men, in onderscheiding van de
inwendige aangelegenheden waarvan de behartiging aan de
Rijksdeelen is overgelaten, pleegt aan te duiden als imperiale
of Rijksaangelegenheden.
Naar mijn meening is de onderscheiding onvoldoende die, in
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tegenstelling met de inwendige, slechts de uitwendige aangelegenheden: de buitenlandsche en volkenrechtelijke zaken
als Rijksaangelegenheden wil beschouwd zien. Geheel verwerpelijk is de veel gangbaarder opvatting, die als imperiaal
alzulke min of meer inwendige aangelegenheden van het Rijk
in Azië wil opgevat zien, bij welker regeling het Nederlandsche
element in het Rijk zakelijk belang heeft en die men dus liever
door het Rijk in Europa, overeenkomstig dat belang, zou willen
geregeld zien. Deze opvatting kon slechts ontstaan, omdat de
wetgevende macht van het Rijk in Europa functioneert als
Rijkswetgever; zij ziet in het Rijk en in den Rijksinvloed
slechts een middel tot behartiging van zekere in het Rijk in
Europa machtige bijzondere belangen.
Evenmin zal ik trachten u een overzicht te geven van de
onderwerpen die als Rijksaangelegenheden kunnen worden
opgevat. Voor mij ligt een lijst, opgemaakt door een der kundigste hooggeplaatste ambtenaren, die Indië in de laatste jaren
heeft bezeten; zijn vluchtige opsomming telt 2 3 onderwerpen.
In Britsch-Indië, waar men een opsomming in de wet heeft
opgenomen, telt de betrokken lijst een 46-tal onderwerpen.
Gij zult mij dankbaar zijn, dat ik ze u spaar.
Liever tracht ik met u tot een juist inzicht te komen wat
in de toekomst eigenlijk onder Rijksaangelegenheid te verstaan
zij, door een onderzoek naar de eigenaardige functie van het
boven de Rijksdeelen gedachte Rijk.
De inwendige aangelegenheden van de onderzaten van het
Koninkrijk worden behartigd door de zelfstandige, rijkbewerktuigde, op den grondslag der vier gebiedsdeelen opgebouwde
rechtspersonen. Er kan geen sprake van zijn, deze belangen
ook nog eens door Rijksorganen te doen behartigen. Het
gebied waarop het Rijk een eigen bevoegdheid hebben kan, is
dus van nature zeer beperkt en niet voor uitbreiding vatbaar.
De primaire Rijksfunctie nu, is m.i. geen andere, dan die
elk Hoogste Gezag in een territoriaal machtsbereik altoos heeft
gehad: de handhaving van den Vrede naar buiten en naar
binnen, in en tusschen de Rijksdeelen.
Dat het Rijksgezag de handhaving . van den vrede van het
Rijk als geheel naar buiten, tegen den buitenlandschen aanrander tot plicht heeft, wordt door niemand betwist, en vindt
zijn uitdrukking in art. 91 (i ) sub b der Indische Staatsregeling, dat bepaalt, dat „al hetgeen betreft de verdediging
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van het grondgebied van Nederlandsch-Indië" door den
Koning-wetgever moet worden geregeld.
Minder duidelijk is deze plicht van het Rijksgezag ten
opzichte van den vrede binnen de Rijksdeelen. Zoolang het
Rijk eene werkelijkheid is, zoolang het Rijksgezag ook tegenover het internationale forum de verantwoordelijkheid draagt
voor den ordelijken gang van zaken in het geheele Rijk, d.w.z.
in alle Rijksdeelen, mag dit gezag van zijn zeggenschap in de
hoofdbeginselen van de organisatie der politie nimmer afstand doen.
De in de komende jaren voor de Rijkseenheid belangrijkste
functie van het Rijksgezag is echter de handhaving van den
vrede, het beslechten, zoo mogelijk het voorkomen van conflicten tusschen de Rijksdeelen. De wijze, waarop het Rijksgezag deze functie zal uitoefenen zal, naar het mij voorkomt,
beslissend zijn voor de toekomst van het Rijk als geheel.
Het belang van deze functie vordert eene nadere omschrijving.
De vestiging van een Rijk geschiedt in den regel door de
vereeniging van een aantal tot dan zelfstandige gebieden onder
een staatswil, die zich van bovenaf oplegt. Doch zoodra is niet
deze vereeniging voldongen, of van onderop zet eene beweging in tegenovergestelde richting in: de onder den druk
der autocratie tot nieuw bewustzijn van hun eigendommelijkheid ontwaakte deelen bedreigen in hun zelfstandigheidswil
het Rijk met afscheuring of verbrokkeling.
In beide tijdperken, in den opgang zoowel als in den neergang, ligt de hoofdfunctie van het Rijksgezag in het ofwel
vestigen ofwel bewaren van de Rijkseenheid. Is het in het eerste
tijdperk overwegend creatief, in het laatste is het uit den aard
der zaak meer conservatief.
Zoo moet het Nederlandsche Rijksgezag, dat in het ijzeren
tijdperk ,van Van Heutz, met revolutionaire verbreking van
de grenzen der historische inheemsche heerschappijen, het
„aleenige Indische land" 1) geschapen heeft, thans zijn volle
energie geven om een revolutionaire verbreking van het werk
zijner handen door het nationale bewustzijn, dat het zelf
gewekt heeft, te voorkomen.
Hier ligt de teederste, de hoogste taak voor het Rijk.
Doch naast deze primaire staat een secondaire functie: de
I) Vgl. Verslag Herzieningscommissie, p. 25.
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handhaving van den vrede tusschen de Rijksonderzaten: de verzekering eener goede justitie is eene Rijksaangelegenheid. Het
heeft een diepen zin, dat overal in het Rijk recht wordt gesproken in naam des Konings: moge al, en terecht, meer en
meer recht worden gesproken volgens de regelen, die in de
verschillende Rijksvolken leven, het is in den geest der toepassing, dat zich het Rijk openbaart.
Doch de regelen van het stellig recht hebben als grondslag
tal van vaak ongeschreven beginselen, met welker handhaving
de stoffelijke en geestelijke belangen der Rijksonderzaten wellicht nog nauwer dan met eene goede justitie in engeren zin
gemoeid zijn.
a. Stoffelijke belangen.
Durft gij het aan, zult gij vragen, ook stoffelijke belangen onder de Rijksaangelegenheden te betrekken ? Komt
thans eindelijk de aap uit den breedgeplooiden mouw ? Liggen
op den bodem van uw grievenkorf de suiker en de tabak, de
olie en de rubber ? De stoffelijke Rijksbelangen, behoeft het
betoog ? zijn met de belangen der grootkapitalistische bedrijven niet eenzelvig; maar welaan: ik beantwoord de vraag
zooals zij gesteld wordt.
Wel, antwoord ik dan, elke tijd boetseert zijn eigen afgod,
maar kiest ook zijn eigen duivel. Voorwaarde voor de verkiesbaarheid tot duivel is, dat gij der goe-gemeente volstrekt onbekend zijt. Aan dezen eisch voldoet het kapitalisme, vooral
het koloniaal kapitalisme, ten volle. Ik echter heb het van
te nabij leeren kennen om in de juistheid van deze voorstelling
te kunnen gelooven. Natuurlijk: dit sluit een erkenning van
zijn gevaren en bezwaren allerminst uit. Zoo ergens, dan behoort ingrijpen op grond van het Rijksbelang in deze aangelegenheden met de grootste omzichtigheid te geschieden en
met de grootste waarborgen van onpartijdigheid omringd te
zijn. En juist daarom was het zoo jammerlijk dat de bevoegdheid
tot arbitrage in dergelijke stoffelijke belangenconflicten was
gegeven aan de minst onpartijdige en minst deskundige instantie: den met den Rijkstabberd omhangen wetgever van
het Rijk in Europa. Maar met dit voorbehoud: zeker, het is
een Rijksaangelegenheid, dat de onderzaten, uit welk deel van
het Rijk zij dan ook afkomstig mogen zijn, niet worden onteigend en beroofd; dat het kapitaal geen afschrik van Indië
krijgt; dat de staathuishoudkundige voorwaarden voor de
staatkundige autonomie niet worden vernietigd. En zonder
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twijfel is het een Rijksaangelegenheid, te zorgen, dat b.v. ook
bij de verdeeling tusschen de Rijksdeelen van de belasting op
Rijks- of internationale bedrijven de distributieve gerechtigheid worde betracht.

b. Geestelijke belangen.
Ook hier kies ik, uit deze groote groep van Rijksaangelegenheden slechts een enkel belang, dat voor de groep typeerend
is, en dat eerst in den laatsten tijd in dit verband ter sprake
gekomen is.
„Zou", vroeg een katholiek schrijver onlangs met stille
ironie, „zou men zich tegenover Indië op het standpunt kunnen stellen, dat het Koninkrijk een Christelijke Staat is .. .
Zou men ook dit een bij uitstek imperiale aangelegenheid durven noemen?"
Het is niet zonder aarzeling dat ik mij uitspreek over deze
aangelegenheid. Maar nu de vraag eenmaal gesteld is, geloof
ik, dat de tijd eischt en de plaats veroorlooft, ook omtrent
dit belangrijk punt met volkomen klaarheid te spreken.
Het antwoord is „neen" en „ja".
Dès „neen" in zooverre het Rijk geen staatsgodsdienst heeft
en dat de scheiding van kerk en staat, op een enkele aangelegenheid na, waarop ik straks terugkom, in het Rijk voltrokken is.
Maar des „ja", dès uitdrukkelijk „ja" in zooverre als Nederland's volk is een christelijk volk en in zoover die christelijke
volksovertuiging in zede en recht van het Rijk uitdrukking
gevonden heeft.

De zede:
Hoe groot de zelf standigheid'van het Rijk in Azië ook moge
worden, nooit zullen weduwenverbranding en slavernij; pandelingschap en heksenprocessen; koppensnellen en kinderprostitutie; sweating en corruptie als „inwendige aangelegenheden" van eenig Rijksdeel kunnen worden beschouwd, zelfs
dan niet wanneer de Indische volkswil ze zou dulden of de
Indische volksonwil zich tegen hun bestrijding zou verzetten.

Het recht:
Vrijheid van belijdenis en van verkondiging behoort tot de
duurst gekochte en kostbaarste grondrechten niet slechts van
het Rijk in Europa, maar van het geheele Rijk in de drie
werelddeelen. Nimmer zoolang het Rijk bestaat, zal het oogenblik mogen komen, dat het hoogste Rijksgezag niet zou moeten
ingrijpen indien dit recht werd verkort.
En het is in dit verband, dat het mij niet veroorloofd is,
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te zwijgen van de nationale oneer, die, naar mijn gevoelen,
gelegen is in de handhaving van het ergerlijke artikel 1 77 der
Indische Staatsregeling.
Een schande, die ik als volgeling van Groen te dieper voel,
omdat ook en vooral de politieke richting, waartoe ik behoor,
dit artikel mee helpt handhaven. Geen opportunisme mag
doen afzien van den onverbiddelijken strijd tegen dit artikel;
de Grondwetswijziging 1 9 22 had niet tot stand mogen komen
zonder dat het VIe Hoofdstuk der Grondwet op het geheele
Rijk toepasselijk was gemaakt.
Een Indië, waarin een nieuwe Xaverius zijn roeping niet
vrij en ongehinderd zou mogen volgen tot in de verste uithoeken van den Archipel; waarin de boden van den Koning
der koningen moeten bedelen om toelating bij de boden van
Nederland's zetbaas te Buitenzorg, is voor mij niet in den
hoogen edelen zin een Nederlandsch-Indië.
Eenigen tijd geleden vertoefde de Landvoogd op Bali, dat
paradijs der aarde, waar elke propaganda, ook de meest verwoestende, wordt toegelaten en zelfs door landsdienaren wordt
gevoerd, maar waaruit de missie wordt geweerd. In een redevoering tot de hoofden beloofde de behaagzieke pseudo-democraat, dat hij de bestaande zeden en religie tegen vreemde
invloeden zou beschermen. En op een vraag in de Kamer naar
de bedoeling dezer belofte, kwam het antwoord: dat de landvoogd niet meer wist, wat hij had gezegd.
Welnu, naar mijn oordeel was deze vraag geenszins een
inmenging in de inwendige aangelegenheden van Indië, want
niet de kerstening, maar de onbeperkte vrijheid den Christus
te prediken, ook dat is, naar mijne overtuiging, een imperiale
aangelegenheid bij uitstek.
V.
Welke middelen verschaft nu de Indische Staatsregeling aan
het Rijk om de Rijksaangelegenheden te behartigen? Hoe kan
het Rijk zijn gezag als handhaver der Pax Neerlandica tusschen
de Rijksdeelen uitoefenen ?
Naar aanleiding dezer vragen wensch ik uwe aandacht te
vestigen op een zeer diepgaand onderscheid tusschen het stelsel
der Indische Staatsregeling volgens het door Minister de Graaf
ingediend ontwerp en het stelsel dier Staatsregeling zooals deze,
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gewijzigd door het amendement-Feber, is wet geworden.
In het stelsel van het ontwerp was de staatsrechtelijke band
tusschen het Koninkrijk en het Rijk in Azië als een zijden
draad, die men zou doorknippen, maar waarvan men dan,
eens in de vier jaren bij gelegenheid van de benoeming van een
nieuwen Landvoogd, de uiteinden als 't ware aan elkaar zou
leggen.
De voorwaarde nu van de continuïteit der Rijksleiding; de
voorwaarde dus, welke alleen een doelmatige behartiging van
het Rijksbelang door het centrale Rijksgezag mogelijk maakt,
is, het kan niet genoeg worden herhaald, een juiste regeling
van de bevoegdheid van den Landvoogd, en van diens verhouding tot de Rijkskroon.
Hoe was onder het Regeerings-Reglement van 18 5 4 deze
bevoegdheid ? Geen andere dan die van een Hoogen Commissaris des Konings. Hoe wenschten de ontwerpers der Indische
Staatsregeling deze bevoegdheid gewijzigd te zien? Tot die
van Hoogen Burgemeester van het Rijk in Azië. Door vergelijking met de stelling van den Hollandschen Burgemeester
werd dan ook de toekomstige stelling van den Indischen Landvoogd door Minister de Graaf duidelijk gemaakt. Wat men
bedoelde was echter een bijzonder soort Burgemeester: een
Burgemeester merk-Oppenheim: het verslag der Herzieningscommissie; de proeve Oppenheim; de hoofdartikelen der
N.R.Ct. laten daaromtrent geen twijfel.
De Burgemeester, naar deze opvatting, is niet ambtenaar,
maar bovenal zelfstandig bestuursorgaan der gemeente; de
Landvoogd mocht dus evenmin een ambtenaar, maar moest
evenzeer een zelfstandig bestuursorgaan van het Rijk in Indië
worden.
De Burgemeester is niet de ondergeschikte van den Minister
van Binnenlandsche Zaken; ook de Landvoogd mocht derhalve
niet de ondergeschikte blijven van den Minister van Koloniën.
De Burgemeester is krachtens zijn eed bovenal man der
gemeente, die schoon „aan de Grondwet en aan de wetten
des Rijks zijn trouw verpandende", toch eerst „de belangen der gemeente met al zijn vermogen moet voorstaan en
bevorderen". En de Landvoogd aan dezelfde onschadelijke
artikelen zijn trouw verpandende, stempelt zich door den eed,
dat hij de welvaart van Nederlandsch-Indië naar zijn vermogén zal bevorderen, tot bovenal man van het Rijk in Azië.
De Burgemeester ontvangt bij zijn benoeming geen schrifte-
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lijke instructie; dus kon ook de gebruikelijke instructie voor
den Landvoogd vervallen.
De Burgemeester heeft ook tijdens zijn ambtsperiode geen
instructies van een „onmiddellijken chef af te wachten, al
blijft de minister van Binnenlandsche Zaken pro forma verantwoordelijk voor zijn daden. En dus moest in art. r der
Indische Staatsregeling ook de verplichting tot gehoorzaamheid aan de bevelen des Konings voor den Landvoogd vervallen ofschoon de Minister van Koloniën evenzeer pro forma
verantwoordelijk bleef.
En waar de Kroon nu niet langer bevelen kon, werd ook
de gehandhaafde plicht tot gehoorzaamheid van den Landvoogd aan den Koning wat vulgo genaamd wordt: een wassen neus.
Nochtans, de copie was niet compleet. Er bleef een verschil
tusschen de positie van den burgemeester in het Rijk in Europa
en die welke het ontwerp der Indische Staatsregeling den
Landvoogd had toegedacht.
Weinigen zullen ontkennen dat, in hoe beperkte mate dan
ook, de Burgemeester, behalve bestuursorgaan der gemeente
tevens is orgaan van het Rijk in Europa. Als zoodanig is hem
door de Gemeentewet opgedragen te waken dat de gemeentelijke autonomie niet in conflict kome met de wet en met het
algemeen belang, dat beteekent hier, het belang van het Rijk
in Europa. Hij heeft bij die voordracht of bij het nalaten dier
voordracht geen instructies van den Minister van Binnenlandsche Zaken af te wachten; hij is bij de uitoefening van
deze zijne functie uitsluitend gebonden aan zijn eigen oordeel;
maar hij oefent deze functie uit ambtshalve, niet als man der
gemeente, maar als orgaan van het Rijk in Europa; artikel 70
der Gemeentewet is te beschouwen als zijn bestendige instructie, die slechts in zooverre verschilt van de instructiën van den
Landvoogd en den Commissaris des Konings, als de eerste bij
de wet, de beide laatsten door de Kroon zijn vastgesteld. In elk
geval dwingt dit artikel zelfs den zoo onafhankelijken Burgemeester van het Rijk in Europa bij de bevordering van de
belangen zijner Gemeente steeds indachtig te zijn aan de grenzen, die bij die behartiging door de belangen van het hooger
ressort worden gesteld.
Bij de stelling van den Landvoogd, zooals die in het ontwerp
der Indische Staatsregeling was voorzien, ontbrak eené aan
artikel 70 G.W. analoge bepaling ten eenenmale. Geen be-
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paling dwong den Landvoogd om bij de behartiging der belangen van het Rijk in Azië dagelijks indachtig te blijven aan
het Rijksbelang. Slechts dan, indien verschil van inzicht met
den Volksraad omtrent Indische belangen onoplosbaar bleek,
kwam het oogenblik waarop hij omzag om hulp van den grooten broer, het Opperbestuur van het Koninkrijk.
Wanneer het Rijksbelang door een ordonnantie zou zijn
geschonden, zou het initiatief voor het voorloopig redres door
schorsing uitsluitend bij den Koning liggen.
Natuurlijk was dit verschil niet opzettelijk zoo geconstrueerd.
Het is duidelijk hoe het ontstaan is. Het besluit van den gemeentewetgever kan ook zonder medewerking van den Burgemeester worden genomen; een ordonnantie daarentegen kan
zonder medewerking van den Landvoogd niet tot stand komen.
Men heeft dus blijkbaar stilzwijgend aangenomen dat de
Landvoogd bij de vaststelling van een ordonnantie wel met het
Rijksbelang rekening zou houden.
Maar in feite zou niets hem daartoe hebben verplicht en
een opvatting, dat zijn eed hem zelfs verbiedt met een met
het Indisch belang strijdig Rijksbelang rekening te houden,
ligt zeer voor de hand. En zelfs wanneer men de betrokken
eedsformule niet zóó strikt uitlegt, heeft men toch al zeer
weinig rekening gehouden met de menschelijke natuur. Alles
drijft er een Landvoogd toe, zijn geheele aandacht te richten
op het verkrijgen van overeenstemming met den Volksraad;
deze taak is waarlijk al moeilijk genoeg en zal dit in toenemende
mate worden.
Wat zou er den Landvoogd toe kunnen drijven zich zonder
noodzaak op te `werpen als bolwerk en beukelaar van het
Rijksbelang, waarvan de behartiging door de Indische Staatsregelig zelf aan het centrale Rijksgezag is opgedragen? des
te meer, omdat hij van de opvattingen van dat gezag over het
Rijksbelang in het schema van het ontwerp der Indische
Staatsregeling ambtelijk niet op de hoogte zou worden gehouden ?
Waar kwam dus dit geheele systeem op neer ? Hierop, dat
het Rijk in Indië zijn recht zou vormen geheel buiten invloed,
niet slechts van het Rijk in Europa, -- wat in de opvatting
van de aanhangers van den vierdeeligen Staat niet meer dan
strikt logisch is — maar bovendien buiten invloed van de
centrale Rijksorganen.
Conflicten tusschen een Indische regeling en het belang van
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het Rijk en het Rijk in Europa konden dus niet voorkomen
worden, maar zouden, eenmaal geconstateerd, beslecht moeten
worden door onverkwikkelijke bekvechterijen tusschen de vertegenwoordigende lichamen van het Rijk in Azië en van het
Rijk in Europa, als orgaan van het Koninkrijk.
Wanneer het de ontwerpers van deze regeling er om te
doen was geweest to invite trouble, zouden ze het niet anders
hebben kunnen aanleggen. In zeker opzicht, hoe vreemd het
schijne, heeft men dit dan ook werkelijk bedoeld. Niet dat
men wrijving met het Rijk heeft willen uitlokken, niet dat
deze wrijving doel was, maar men heeft zonder twijfel gespeculeerd op de vrees voor de wrijving, 'die uit deze regeling
onvermijdelijk moest voortvloeien. 1)
Men rekende op de vreesachtigheid, op de pseudo-democratie, op de verdeeldheid en op de ondeskundigheid van de
Tweede Kamer om Indië feitelijk onafhankelijk van het Rijksgezag te maken. Hoe juist deze speculatie was, is gebleken bij
de behandeling van de jongste wijziging in de Indische Staatsregeling, waarbij duidelijk bleek, dat de beslissing beïnvloed
werd door vrees voor conflict. De verbitterde debatten bij die
gelegenheid hebben bij velen de overtuiging gevestigd, dat
repressieve vereffening van de geschillen tusschen het Rijk en
zijne deelen door middel van openbare correctie van den Indischen wetgever door het Rijkswetgever spelende Nederlandsch
Parlement den goeden geest in het Rijk al zeer spoedig grondig
bederven zou.

VI.
Deze geheele opzet, — de Herzieningscommissie, de ProeveOppenheim, en het ontwerp der Indische Staatsregeling waren
op dit punt eenes geestes — is echter teniet gedaan door het
amendement dat naar zijn eersten onderteekenaar als amendement-Feber bekend staat.
Door dit amendement werd in artikel i der Indische Staatsregeling de geschrapte bepaling, dat de uitoefening in naam des
Konings van het algemeen bestuur in Nederlandsch-Indië geschiedt „met inachtneming van 's Konings bevelen", hersteld.
I) Vgl. Gerretson : De abdicatie van de Nederlandsche Rijksleiding, Haagsch maandblad
Nov. 1928, p. 464/5.
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De concessie aan de mezzotinto-stemming des tijds, die het
woord „bevelen" door „aanwijzingen" verving, verandert aan
de zaak niets, waar vaststaat — de Minister heeft dit uitdrukkelijk verklaard — dat ook deze aanwijzingen voor den
Landvoogd verplichtend zijn.
Door deze wijziging is de historische verhouding van Kroon
en Landvoogd zooals deze naar aanleiding van het conflict
tusschen Elout en Van der Capellen door Koning Willem I
is geregeld, weer in eere hersteld. In plaats van een HyperBurgemeester is de Landvoogd weer geworden tot wat hij
sedert meer dan een eeuw was : de Hooge Commissaris des
Konings in het Rijk in Azië. De Landvoogd is weer ambtenaar;
hij heeft weer de instructies van zijn natuurlijken chef af
te wachten; de band met den Kroon is weer hersteld; hij is
weer vóór alles orgaan van het Rijk en heeft, als vertegenwoordiger van de Nederlandsche gedachte in de wetgevende
macht van het Rijk in Azië, de Nederlandsch-Indische belangen te behartigen met inachtneming van het Rijksbelang.
Maar door deze wijziging is ook een andere, meer doeltreffende behandeling der conflicten tusschen de Rijksdeelen
mogelijk geworden — namelijk de preventieve, door vooroverleg tusschen de Kroon en haar vertegenwoordiger.
De Kroon kan nu, op grond van haar recht aanwijzingen
te geven, voorkomen dat met het belang van het Rijk
strijdige ordonnanties tot stand komen: want de medewerking
van den Landvoogd is tot die totstandkoming noodig. Ontvangt hij dus aanwijzing niet goed te keuren, dan komt het
conflict als conflict tusschen de Rijksdeelen niet tot uiting.
Het blijft dan hoogstens een Indisch conflict, zonder propagandistische waarde voor de vijanden des Rijks.
Doch het recht aanwijzingen te geven heeft nog een ander
verder strekkend gevolg dat, naar ik meen, zelfs door de
ontwerpers van het amendement-Feber niet geheel is voorzien,
namelijk het herstel van de mogelijkheid van regeling bij
Koninklijke verordening in den ruimsten omvang. Het ontwerp der Indische Staatsregeling had de wetgevende bevoegdheid des Konings, in overeenstemming met de Proeve, zooveel
mogelijk teruggedrongen.
Doch, waar de Koning verordenend optreedt bij gebrek
van overeenstemming tusschen Landvoogd en Volksraad, bezit
hij, in het recht aanwijzingen te geven die het bereiken van
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overeenstemming tusschen Landvoogd en Volksraad verhinderen, een eenvoudig middel om de regeling van elk gewenscht onderwerp aan zich te trekken, en daardoor zoowel
aan den Indischen als aan den Rijkswetgever te onttrekken.
Dat beduidt natuurlijk niet dat de Kroon van dit middel
gebruik zal maken, om den ouden toestand te herstellen en
den Indischen wetgever uit te schakelen.
Het blijvende grondverschil ligt hierin, dat eertijds de
Koning de normale, de Rijkswetgever de uitzonderlijke wetgever voor het Rijk in Azië was, terwijl thans de normale
wetgever voor dat Rijksdeel de Indische wetgever is. Doch
terwijl, in het stelsel van het ontwerp der Indische Staatsregeling, de Rijkswetgever de uitzonderlijke wetgever voor
het Rijk in Azië zou blijven, is door het herstel van de aanwijzingen de Koning practisch in de plaats van den Rijkswetgever als uitzonderlijke wetgever getreden, en de Rijkswetgever naar de derde plaats teruggedrongen. Immers, waar
eenerzijds de Kroon thans door het herstel der aanwijzingen op
de meest uitdrukkelijke wijze het recht is voorbehouden en
daardoor de plicht is opgelegd conflicten van Indische regelingen met het Rijksbelang te voorkomen, zal schorsing van zulke
regelingen practisch niet voorkomen en dus ook de Rijkswetgever zelden of nooit zulke regelingen hebben te vernietigen.
En waar anderzijds de Kroon de macht heeft herkregen alle
Indische aangelegenheden, zoover ze niet door de Rijkswet
geregeld moeten worden, zelfstandig te regelen, zal zij slechts
hoogst zelden de „behoefte" voelen, om de medewerking der
Staten-Generaal te vragen tot regeling eener Indische aangelegenheid bij de Rijkswet; waardoor de wetgever van het
Rijk in Europa slechts uiterst zelden zal behoeven te paradeeren als Rijkswetgever.
Op deze wijze kan vrijwel de geheele funeste werking van
het stelsel Oppenheim in zoover dit in de Indische Staatsregeling is belichaamd, door een kundige en voorzichtige toepassing van 's Konings aanwijzingen in den wortel worden
verlamd.
Zoo is dan de steen des aanstoots, die door de Leidsche bouwlieden verworpen was, door de ontwerpers van het amendement-Feber opnieuw tot hoofd des hoeks gelegd, en is den
Koning, het eenige echte, want onafhankelijke boven de Rijksdeelen verheven Rijksorgaan, op welks beteekenis voor den
samenhang van het vierledig Rijk Eigeman op zoo welspre-
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kende en overtuigende wijze gewezen heeft, 1 ) het aandeel
hergeven in de algemeene wetgeving van het Rijk in Azië, dat
hem niet ontnomen kan worden, zonder, naar ook Nederburgh
heeft ingezien, te tornen aan de eenheid des Rijks. 2)

VII.
Is dan de thans bestaande Rijksordening ideaal?
Voorzeker niet!
Inderdaad is er reden tot dankbaarheid, dat het herstel
van 's Konings aanwijzingen het gevaar heeft afgewend, dat
de verdere ontwikkeling der Rijksverhoudingen noodzakelijkerwijze zou gaan in de richting van een uiteenvallen der
Rijksdeelen. Zooals de zaken thans staan, bestaat er althans
de mogelijkheid, dat het boven de Rijksdeelen verheven Rijk
op den duur eenige werkelijkheid zal verkrijgen. Het hoogste
Rijksgezag, de feitelijke leiding van het Rijk is in handen gebleven van hem, in wiens onafhankelijke stelling de eenheidsgedachte belichaamd is, den Koning.
Doch dit onloochenbaar feit stelt ons voor tal van vragen,
die opnieuw het vraagstuk eener eigen Rijksorganisatie aan
de orde stellen.
De Koning geeft zijn aanwijzingen niet anders dan door
zijn Minister van Koloniën; en deze Minister is een orgaan van
het Rijk in Europa: zal hij, op den duur, evenals de Minister
van Buitenlandsche Zaken reeds is, niet een Rijksorgaan moeten worden?
Het antwoord is, dat ook hier het functioneele van grooter
beteekenis is dan het formeele: de stelling zelf van den Minister
van Koloniën brengt mede, dat hij zich, welke ook zijn f ormeele positie moge zijn, niet anders kàn gedragen, dan als
vertegenwoordiger der Rijksgedachte. Practisch vertegenwoordiger van de belangen van het Rijk in Europa tegenover den
Landvoogd, heeft hij tegenover het Nederlandsche Parlement
de belangen van het Rijk in Azië te verdedigen, en draagt zijn
werkzaamheid in toenemende mate het tusschen de Rijkdeelen
1) Vgl. Eigeman : Indië en het koninkrijk ; Memor an dum van den Raad van Bestuur der
Nationale Unie aangeboden aan de leden der Staten-Generaal ; p. 71/7.
2) Vgl. Nederburgh : De Koninklijke en de Wetgevende Macht over Nederlandsch-Indlë,
's Gravenhage, 1922, p. 44/5.
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arbitreerend karakter, dat het wezenlijke is van de Rijksfunctie.
De Minister van Koloniën heeft dus de uitermate zware
taak, te beoordeelen, in hoever het Rijksgezag zich in de regeling van tweeslachtige aangelegenheden zal laten gelden. En
waar nu de gedachtenwisseling tusschen den Minister en den
Landvoogd geheim is, althans geheim behoort te zijn, rijst de
vraag of het Rijksgezag op deze wijze niet het ontoelaatbaar
karakter eener onverantwoordelijke autocratie krijgt?
Deze voor de hand liggende vraag mag ontkennend worden beantwoord. De Minister was en is verantwoordelijk.
Doch terwijl deze verantwoordelijkheid, volgens het stelsel van
het ontwerp der Indische Staatsregeling een zuiver nominale
zou zijn geworden, niet ongelijk aan die van den Pruisischen
zitredacteur, die moet opkomen voor handelingen, die hij niet
heeft kunnen beïnvloeden en van welke hij zelfs vaak geen
kennis heeft, draagt de Minister thans eene werkelijke verantwoordelijkheid, weliswaar niet direct voor zijn eigen handelingen, zijn geheime aanwijzingen, maar indirect voor die
van den Landvoogd, in wiens beleid zijn geheime aanwijzingen
openbaar worden. Naar den vorm de verantwoording dragend
voor 's Landvoogds beleid, draagt hij in wezen de verantwoording voor eigen doen of gedoogen.
Doch aan wie moet het Rijksgezag voor de handhaving der
Pax Neerlandica verantwoordelijk zijn? In de „volgroeide
werkelijkheid" van het overkappend Koninkrijk, zou onder
het „volledig stel eigen organen" voorzeker een Rijksparlement niet kunnen warden gemist. Doch het denkbeeld, terloops door de Herzieningscommissie geopperd, is nimmer ernstig opgenomen: het is practisch onuitvoerbaar. Niet mij, die
geen aanhanger ben van de leer van den vierledigen Staat verwijte men, dat deze constructie bij nadere beschouwing niet
slechts onvoltooid, doch ook onvoltooibaar blijkt!
Doch er is weinig reden om zich over de ontstentenis, ook in
de toekomst, van een Rijksparlement te bedroeven. De Rijksfunctie is beperkt; naarmate de Rijkseenheid werkelijker is,
zal het Rijksgezag zich minder behoeven te doen gelden; het
ideaal is, dat geen aanwijzingen behoeven te worden gegeven,
en de Kroon zich tot den rol van toezienden voogd kan bepalen.
De voornaamste taak van een Rijksparlement zou dus de
controle eener controle zijn, en deze taak kan voorloopig zon-
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der veel bezwaar aan het vertegenwoordigend lichaam van het
Rijk in Europa worden overgelaten. Want men onderschatte
niet den invloed, die in de toekomst het vertegenwoordigend
orgaan van het Rijk in Azië, zij het indirect, op de Rijksleiding
zal kunnen uitoefenen. Een conflict tusschen Volksraad en
Landvoogd, dat zijn bron zou vinden in ongewenschte aanwijzingen der Kroon, zou zonder twijfel 's Minister's stelling
tegenover het Nederlandsche Parlement onhoudbaar maken.
Dit neemt niet weg, dat het uiterst kiesche en verantwoordelijke van de taak van den Minister van Koloniën aan velen
te zwaar voorkomt, om door één enkel man, terzijde gestaan
door een onvoldoend toegerust departement, te worden gedragen. Vandaar verschillende denkbeelden om den Minister,
d.i. de Kroon, tot het volbrengen dier taak beter toe te rusten.
Een dezer denkbeelden is, den Minister een commissie uit
de Staten-Generaal ter zijde te stellen. Het denkbeeld schijnt
mij volkomen verwerpelijk. Gewoonlijk, men denke aan die
voor Buitenlandsche Zaken, hebben dergelijke commissies
geenerlei invloed en worden zij door de betrokken ministers
slechts gebezigd als voorwendsel om zich aan hunne verantwoordelijkheid tegenover het Parlement te onttrekken. Zou
men zulk een commissie meer macht geven, dan zou dat een
stap verder zijn op den verkeerden weg van parlementaire
mederegeering, de slechtste vorm van gezag zonder verantwoordelijkheid ; er is alle reden, om het onverantwoordelijke Parlement streng tot zijn eigenlijke taak, controle van
de verantwoordelijke Regeering, te beperken.
Een ander denkbeeld wordt voorgestaan door Eigeman,
die den Landvoogd voor het algemeen gedeelte van zijn
beleid aan den als Rijksorgaan opgevatten Raad van Ministers wil ondergeschikt maken, waaruit volgt, dat dan
ook de aanwijzingen des Konings, voor zoover die algemeene
Rijksaangelegenheden raken, door dien Raad zouden moeten
geformuleerd, althans goedgekeurd worden. Het denkbeeld
schijnt mij theoretisch niet onjuist; het groote bezwaar tegen
verwezenlijking ligt in de omstandigheid, dat de meeste ministers, soms zelf de Premier, totaal onkundig van en onverschillig zoowel voor de Indische als voor de Rijksaangelegenheden
zijn. Over de degelijkheid van de besprekingen in den Ministerraad moet men zich vooral geen illusies maken.
Het voornaamste practische doel, dat men bereiken wil, is
het waarborgen van stabiliteit in de uitoefening van het Rijks-
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gezag, die, bij de voortdurende wisseling van niet altoos deskundige ministers en de steeds zwakkere bezetting van het
Departement, inderdaad niet altoos verzekerd is. Het is zonder
twijfel van groot belang, dat de uitoefening van het Rijksgezag over de Rijksdeelen op eene stevige traditioneele basis
kome te staan.
Doch, wie de geringe staatkundige vormkracht van ons
volk beseft, zal de kansen tot verwezenlijking van welk eenigszins ingrijpend voorstel ook tot meer doelmatige organisatie
van het Rijk sceptisch beoordeelen.
Wellicht is de eenvoudigste oplossing, en die daarom de
meeste kans heeft op verwerkelijking, de versterking van de
betrokken afdeeling van den Raad van State, in welken, als in
oorsprong en wezen Rijksorgaan, dan ook leden uit andere
Rijksdeelen zouden kunnen worden opgenomen, 1 ) terwijl bij
verschil van meening tusschen den Minister van Koloniën en
den Raad van State de Koning, niet door den Minister, maar
slechts door den Raad van Ministers zijn aanwijzingen zou kunnen geven, d.i. het Rijksgezag tegenover de Rijksdeelen zou
mogen geldend maken.
Het groote gebrek van de tegenwoordige regeling ligt echter
niet zoozeer daarin dat het Rijksgezag ten aanzien van de Rijksdeelen onverantwoordelijk zou zijn; evenmin daarin, dat de
Kroon voor de uitoefening van de Rijksfuncties onvoldoende geoutilleerd is; maar hierin, dat de grenzen waarbinnen het
Rijksgezag zich tegenover de Rijksdeelen mag doen gelden,
niet behoorlijk omschreven zijn, nu niet slechts de Rijkswetgever, maar ook het Rijksopperbestuur naar willekeur de regeling van alle onderwerpen, ook die van onbetwist en onvermengd inwendigen aard aan zich trekken kan.
Met andere woorden: het herstel van de aanwijzingen laat
de mogelijkheid aan het Opperbestuur om binnenskamers de
autonomie van het Rijk in Azië volkomen fictief te maken.
Ik geloof zelfs niet ver mis te tasten, indien ik stel, dat de
uiterst felle oppositie, die destijds tegen het herstel van de
aanwijzingen des Konings is gevoerd, voorzoover zij niet
uitging van teleurgestelde doctrinairen, die hun kaartenhuis omvergeworpen zagen, vooral zijn grond vond in de
i) Hiervan bestaat reeds een precedent in het K. B. van 9 Dec. i 843 (Staatsblad no. 6 i) omtrent het doen deelnemen aan de deliberatiën van den Raad van State, van buitengewone Staatsraden, te benoemen uit de hier te lande aanwezige hooge ambtenaren uit Oost en West-Indië.
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wetenschap, in welken hoek het amendement-Feber geconcipieerd was en in het wantrouwen, dat de ontwerpers bedoelden de beloften van 1 9 18 teniet te doen en de met de
eene hand geschonken autonomie met de andere hand weer
terug te nemen.
Die bedoeling heeft echter niet bestaan; het amendement
werd uitsluitend geboren uit de vrees voor het verbreken der
Rijkseenheid; de toelichting van de oorspronkelijke redactie
van het amendement stelt dit buiten allen twijfel; ook op dit
punt is, tegenover het oordeel van den tijdgenoot, een beroep
op de geschiedenis geoorloofd.

VIII
Maar juist omdat de mogelijkheid van misbruik — van misbruik naar beide zijden, zoowel door verwaarlozing van het
Rijksbelang als door versmoring der Indische autonomie —
onweersprekelijk bestaat, is het onwenschelijk, den tegenwoordigen feitelijken toestand op den duur staatrechtelijk ongeregeld te laten.
Het is volstrekt noodzakelijk, dat de bevoegdheid van afgrenzing tusschen de aangelegenheden des Rijks en die zijner
deelen, dat de „competent-competenz" uitsluitend verblijve
bij het hoogste Rijksgezag.
Doch het is even volstrekt onwenschelijk, dat de norm van
die afgrenzing de willekeur van de Kroon zou zijn; d.w.z. dat
de Minister practisch vrij zou zijn aanwijzingen ook over
de inwendige aangelegenheden der Rijksdeelen.
Daarom kan niemand, dien de organische ontwikkeling van
het Rijk ter harte gaat, genoegen nemen met de sopperige
verklaring, van de Indische regeering in de begrootingsstukken van 1 9 28, dat men de zaak maar ongeregeld moet laten,
„want dat de organen van het gezag" — de Kroon en de Staten
Generaal incluis — „wel zullen ingroeien in de door de nieuwe
Staatsregeling geschapen verhouding tusschen Indië en Nederland". Dit gemoedelijke „alles sal reg kom"-systeem, dat een
der belangrijkste vraagstukken van ons staatsrecht tot een
onder-onsje van Landvoogd en Minister maakt, is gevaarlijk
en onwaardig.
Gevaarlijk, omdat de geschiedenis van de oude Grondwet
van ons land, de Unie van Utrecht, leert, hoezeer de staats-
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machine op den duur kan vastloopen, wanneer men nalaat,
de beginselen, die in een voorloopige staatsregeling zijn neergelegd, tijdig tot ontwikkeling te brengen; onwaardig, omdat
het een belijdenis van onmacht zou zijn, om de feitelijke Rijksverhoudingen staatsrechtelijk behoorlijk te formuleeren.

Wat wilt ge dan? — zal men vragen.
Opsomming der Rijksaangelegenheden? Ik acht ze, het zij
herhaald, ondoeltreffend. — Bepaling ? Ik acht ze onmogelijk.
Er moet hier èn voor het Opperbestuur en c.q. voor den Wetgever van het Rijk ruimte blijven voor een zakelijke beslissing,
uitsluitend gegrond op omstandigheden, — die niemand van
te voren kan voorzien.
Maar wat wel noodig en ook mogelijk is, dat is het wettelijk
stellen van een norm, volgens welke het Opperbestuur, naar
eigen eerlijk oordeel zal moeten beslissen, of het al dan niet
mag en moet ingrijpen; d.w.z. practisch, of het van het recht
van het geven van aanwijzingen zal mogen en moeten gebruik
maken.
Het formuleeren van zulk een norm is reeds van verschillende zijden beproefd, o.a. door Schrieke en door Cowan.
Het wezenlijke in beide formuleeringen komt overeen met
wat ik wenschelijk oordeel: beide trachten te doen uitkomen,
dat het Rijksgezag slechts leidend en regelend moet en mag
ingrijpen voor zooveel noodig is, d.w.z. voor zooveel dit in het.
Rijksbelang noodig is. 1)
De juiste formuleering van deze grondgedachte is echter
voor het oogenblik bijzaak. Eene herziening van de Indische
Staatsregeling is thans niet aan de orde. Doch de zaak mag niet
in den doofpot, wij mogen niet, bij een volgende herziening,
als in 1 9 22—'2 5 onvoorbereid overrompeld worden. Tot dan
moet het vraagstuk èn practisch in de Staten-Generaal, èn
theoretisch in den kring van de beoefenaars van het staatsrecht
aan de orde blijven.
Dan zal het ook door ons niet betwist beginsel van staatsbeleid, dat het Rijksopperbestuur zich zooveel mogelijk van
inmenging in de inwendige aangelegenheden der Rijksdeelen
i) Nederburgh, op. cit. p. 47, stelde reeds in r 922 voor te bepalen wat hier bepleit wordt :
„Alle niet-inwendige aangelegenheden van N.-I. kunnen door den Koning worden geregeld,
zoolang dit niet bij de wet is geschiedt."
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heeft te onthouden, op grond van de staatkundige ervaring
kunnen worden omgezet in een voorschrift van staatsrecht,
dat tevens de norm stelt, aan welke de Rijksleiding heeft te
toetsen, of inmenging recht en plicht is.
C. GERRETSON.

AANTEEKENINGEN
HET LEIDSCHE STADHUIS.
Over het Leidsche Stadhuis is dus eindelijk een voorloopige
beslissing genomen, een minder bevredigende dan behoord had,
een bevredigender dan gevreesd was. Wij erkennen het recht
van het verleden op bescherming van al, waardoor het in ons
midden levend gebleven is, tegen onnoodige beschadiging en
vernietiging. Wij erkennen ook het onvoorwaardelijk recht van
het heden tot iedere noodzakelijke vernietiging der overblijfsels
van het verleden, zijn recht, 'dan noodwendig, op onbelemmerde uitvoering van zijn eigen vormvermogen, als het leven zelf
die overblijfsels gedood heeft. Wat beteekent, in elk van zijn
mogelijkheden, wederopbouw? Ook de nauwkeurigste copy
kan het oude Stadhuis niet vervangen. Zij zou namaak zijn:
voor onze verhouding tot zulk een copy een innerlijke factor
van onoverschatbare beteekenis. Opgezette leeuwen vindt men
in de museums. Maar in geen geval zou de toren, alleen de gevel
zou herbouwd worden, en volgens de beste deskundigen zijn
de resten van de oude zoo goed als, indien niet geheel, onbruikbaar. Zoo zou het Leidsche Artis niet alleen haar opgezette,
zij zou haar nagemaakte opgezette leeuw krijgen! Achter die
oude gevel zou echter een modern stadhuis gebouw worden.
In de tijd van Simson openbaarde de natuur haar macht, door
in de vaneengescheurde muil van een verslagen leeuw een nijver
bijenvolk te drijven. Het leven overzwermde de dood. Ook in
de nagemaakte opgezette leeuw van Leiden kunnen wij ons
zulke zwermen desnoods wel denken, maar de dood zou het
masker blijven, waarachter het leven, dat zijn eigen gelaat niet
toonèn mocht, zijn verholen bedrijf doet. Een geschonden
masker ten overvloede, want de stomme onzichtbaarheid van
de eertijds zingende toren zal het door herbouwing van de
gevel beoogde resultaat onder iedere omstandigheid verijdelen.
Een tijdlang liet het zich aanzien, of de partij van de herbouw het winnen zou. De opdracht aan bouwmeester Dudok
om twee plannen te ontwerpen, een met, en een zonder de
oude gevel, is in zooverre bevredigend, dat zij die overwinning
althans tijdelijk voorkomen heeft. Maar deze opdracht zelf is
een vraagstuk. Een architect is een kunstenaar, maar ook een
vakman. Volgens Dudok kunnen deze twee functies zeer wel
gescheiden worden. De kunstenaar in hem zal het ontwerp

AANTEEKENINGEN

89

zonder, de vakman het ontwerp met de oude gevel maken.
Wij dachten, dat ook de bouwkunst geen werkelijk nieuwe
vormen schept, dan uit innerlijke noodzaak, en dat zulk een
innerlijke noodzaak zich in de eerste plaats door een niet anders
kunnen, in de tweede plaats door een, uit artistieke eerlijkheid, niet anders willen uit. Hoe kan iemand, in wie de nieuwe
vormdrift leeft, een modern stadhuis ontwerpen, en tegelijk
het eenige levens- en kunstbeginsel, waaruit dat kan voortkomen, als technisch vakman, door een gebouw van dubbele
onoprechtheid te ontwerpen, verloochenen ? Wat de opdrachtgevers betreft, is het onze hoop, dat hun dubbele opdracht
aan de heer Dudok voornamelijk taktiek was: schijnconcessie
aan de achterlijke sentimenteelen van verward en wankel
kunstbesef, — onontkoombaar misschien, wou de gewenschte
winst, een nieuw en modern stadhuis, binnengehaald worden.
Wat de bouwmeester betreft: meent deze, na ernstige gewetensdoorgronding, dat hij werkelijk in staat is, beide ontwerpen met de zelfde liefde, dat is met gelijke kans van slagen
te maken, dan zou dit ongetwijfeld tegen de ernst en de
soliedheid van zijn kunstenaarschap pleiten. Wij mogen dus
hopen, dat ook voor hem het ontwerp met de oude gevel slechts
een noodzaak van taktiek is, — de, , zinledige mis, waardoor
hij zich zijn macht over dat begeerd Parijs, een modern stadhuis, te beter hoopt te kunnen verzekeren. Daar is iets tegen
te zeggen, maar er zijn slechtere vorsten geweest dan Hendrik
de Vierde.
„ZONDER KLEINMOEDIGHEID".
In het Voorloopig Verslag over de begrooting van Buitenlandsche Zaken stond het volgende te lezen: „Sommigen
achtten de houding van de Regeering ten opzichte van de
Vlaamsche Beweging wel wat al te voorzichtig. In verband
hiermede werd herinnerd aan het verbod voor ambtenaren om
deel te nemen aan het in Amsterdam gehouden congres van
Nederlandsche studentenkringen, en voorts aan het feit, dat
de Nederlandsche .regeering geen enkelen stap heeft gedaan
om den Nederlandschen onderdaan prof. Geyl te beschermen
tegen de door hem in België ondervonden behandeling. Andere
leden achtten het verstandig dat, waar in de Vlaamsche beweging cultureele doeleinden verweven zijn met politieke, die
inderdaad soms tegen den Belgischen Staat zijn gericht, de

90

AANTEEKENINGEN

Ned. regeering ten opzichte dier beweging een volkomen afzijdigheid in acht neemt". En in de Memorie van Antwoord:
„De minister deelt in de opvatting dat het goed en gewenscht
is, zonder kleinmoedigheid al datgene te vermijden wat een
bevriende mogendheid aanstoot zou kunnen geven, en maakt
eveneens tot de zijne de meening dergenen, die het verstandig
achten, dat, waar in de Vlaamsche beweging cultureele doeleinden verweven zijn met politieke, die interne aangelegenheden van België betreffen en soms zelfs tegen het voortbestaan van den Belgischen staat zijn gericht, de Nederlandsche
regeering ten opzichte dier beweging een volkomen afzijdigheid in acht neemt. Ook van ambtenaren in openbaren dienst
mag worden gevergd, dat zij, welke ook hune persoonlijke
gevoelens mogen zijn, ten deze de correctheid in acht nemen
die de hoedanigheid van ambtenaar hun bijzonder oplegt. Wat
het gebeurde ten aanzien van den hoogleeraar Geyl betreft, zij
opgemerkt, dat de regeering niet mag voorbij zien, dat een
vreemde regeering zoo goed als zij zelve bij uitsluiting te beoordeelen heeft of de tegenwoordigheid van een vreemdeling
op het landsgebied onwenschelijk moet worden geacht. Waar
van onrechtmatige behandeling van genoemden Nederlander
niet is gebleken, bestond naar de meening der regeerig voor
eenig vertoog tegènover de Belgische regeering geen grond.
„Zonder kleinmoedigheid", zegt de minister, maar volgaarne
neemt hij voor het verband tusschen de cultureele en de politieke doeleinden der Vlaamsche beweging van het hem verwante deel der rapporteurs dat woord „verweven" over, waardoor hij zich van de plicht, om tusschen geoorloofde en ongeoorloofde belangstelling in de Vlaamsche beweging zelfstandig onderscheid te maken, ontslagen rekent. De standaarden,
die Belgische politieke hartstocht stellen mocht, gemakzuchtig
aanvaardend, uit vrees dus, dat zij een bevriende mogendheid
„aanstoot" zou geven, verbiedt de Nederlandsche regeering,
ook waar van „aanstoot" geven geen sprake was, haar ambtenaren, om aan een in Nederland gehouden congres van Nederlandsche studentenkringen deel te nemen, waarvan toch niets
anders te vreezen stond, dan dat het ons nationaal eenheidsgevoel versterken kon. Uit diezelfde vrees zou het Nederland,
wanneer de Belgische regeering een voor het Nederlandsche
volksbesef aanstootelijke politiek volgt, zelfs niet vrijstaan,
haar te doen voelen, dat haar politiek hier inderdaad als aanstootelijk en voor de goede verstandhouding slecht bevorder-
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lijk gevoeld en veroordeeld wordt. Zij zal, ook zonder de geringste wenk, toelaten dat een Nederlandsch hoogleeraar, naar
Leuven gekomen om onder de auspiciën van het Vlaamsch
Fonds voor Wetenschappelijke Lezingen een geschiedkundige
voordracht te houden, door de politie uit die stad verwijderd
wordt, om geen andere reden dan dat zijn heele optreden
altijd, en ook daar, ten doel had dat zelfde nationale eenheidsgevoel te wekken of te versterken. Ook wij achten internationale goede manieren, vooral tusschen buurlieden, noodzakelijk. Niet minder noodzakelijk echter, dat zij van beide
kanten komen: de Belgische regeering dus inzie, of leere inzien, dat, ook al moge haar formeel geen vergrijp ten laste
gelegd kunnen worden, een dergelijk optreden tegen onberispelijke Nederlanders hier ongaarne gezien wordt. Het onnoodige te doen, om onzerzijds „aanstoot" te vermijden, het
noodige te verzuimen, dat „aanstoot" generzijds laken en dus
voorkomen zou, kan te Brussel slechts één gevolg hebben : de
overtuiging dat men zich ten aanzien van Nederland àlles veroor oven kan, omdat het, uit vrees voor „aanstoot", maar
„zonder kleinmoedigheid" natuurlijk, àlles verdraagt.
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Anthonie Donker: De Episode van de Vernieuwing onzer
Poëzie (188o-1894), De Gemeenschap, Utrecht, 1929.
Een jong, niet onverdienstelijk dichter heeft voor zijn
academisch proefschrift de van 188o tot 18 94 loopende, met
het tijdschrift De Nieuwe Gids verbonden „episode van de vernieuwing onzer poëzie" gekozen. Als het werk van een dichter
kan een boek met een stof als deze reeds van te voren vertrouwen wekken, want enkel geleerden-arbeid reikt daarvoor
niet toe. Donkers geschrift is daarbij door het lof-oordeel der
hoogleeraren bijzonder nadrukkelijk als wetenschappelijk betrouwbaar gesanctionneerd. Ook zal een nieuwe poging om,
de zelfde stof wetenschappelijk te bewerken nu ongetwijfeld
wel in lange tijd niet meer gedaan worden. De eerste wetenschappelijke en dichterlijke beschouwing der Nieuwe Gidsperiode ligt hier dus voor mij, en gedurende vele jaren zal zij
op de vorming der inzichten in deze periode groote invloed
kunnen uitoefenen. Ware dit niet zoo, ik zou wat Donkers
vlotte verhandeling aan goeds, boeiends of belangrijks bevat,
de volle maat der verdiende waardeering kunnen geven en
hem over haar gebreken niet al te hard vallen. Ondanks die
gebreken zijn proefschriften als dit daarvoor te zeldzaam. Ik
zou te eerder geneigd zijn, Donker zoo welwillend mogelijk
tegemoet te treden, daar eindelijk een jong dichter weer in
staat bleek, het eng en nevelig gebied der eigen persoonlijkheid
te overschrijden en dat van zijn groote voorgangers met volharding te verkennen. Een andere houding is nu noodzakelijk.
Daar ik meen, dat niet de geleerde de dichter geholpen, de
dichter de geleerde integendeel ten zeerste geschaad heeft, en
dat zoowel de dichterlijk-kritische als de wetenschappelijke
waarde van Donkers arbeid dus gering is, acht ik het wenschelijk hem van wege zijn mogelijke werking streng te beoordeelen en aldus, voor mijn deel, te trachten, het belang van die
arbeid, door de geleerden overschat, zooveel doenlijk weder in
te perken. Om drie redenen geloof ik, dat Donkers boek als
mislukking veroordeeld moet worden. In de eerste plaats
om zijn grondstelling en de wijze waarop deze, in haar onjuist-
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beid, zijn blik op de Nieuwe Gidsbeweging in haar geheel vertroebeld heeft. In de tweede plaats om zijn wetenschappelijke
slordigheid en kritische onrijpheid. In de derde plaats om zijn
partijdigheid, en de wijze waarop Donkers gedachten, nu
niet over de heele beweging zelf, maar over de dichters afzonderlijk, door haar veronzuiverd, ten deele verwrongen zijn.
Donker gaat in zijn uitvoerig werk van de grondstelling
uit, dat de Nieuwe Gidsdichters allen, de een meer, de ander
minder, romantische dichters geweest zijn. Om dit aan te
toonen, geeft hij eerst een hoofdstuk, dat de romantiek bedoelt
te ontleden en te bepalen. Daarna een tweede, waarin hij, aan
de hand van zijn uitkomsten, de geschiedenis der Nieuwe
Gidsbeweging behandelt. Ten slotte vijf hoofdstukken, waarin
hij, eveneens keer op keer het romantische in persoon of werk
aanwijzend, achtereenvolgens Jacques Perk, Willem Kloos,
Albert Verwey, Frederik van Eeden en Herman Gorter bespreekt. De Nieuwe Gidsdichters, zegt Donker, waren romantische dichters. Met hen „zijn wij midden in de essentieel
romantische gevoelswereld". Hij zal ons uitleggen wat die
essentieel romantische gevoelswereld" is en het woord romantiek komt daarvoor het eerst aan de beurt. Volgens hem mogen
wij niet vergeten, dat „er feitelijk nooit een romantiek als
zoodanig heeft bestaan". Romantiek is geen „reale", zij is niet
anders dan een „werkhypothese", als ... „oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijd" ! Romantiek, zegt hij iets verder,
is een „verzamelnaam .voor een aantal verwante, maar onderling toch weer sterk uiteenloopende, gelijktijdige verschijnselen in de Europeesche literatuur." Desondanks heeft hij „in
alle romantiek" blijkbaar een „grondtrek" gezocht en ook
gevonden. Onklaarheid, zelfs verwardheid kan in dit alles als
gevolg van gebrek aan onderscheidingsvermogen en systematiek niet ontkend worden. Het is onjuist dat „de romantiek als
zoodanig" nooit bestaan heeft. De romantiek is wel degelijk
een werkelijke, aan een bepaalde periode in de geschiedenis der
menschheid verbonden geestesstrooming van met eenige vastheid bepaalbaar karakter geweest. Zij moet dus ook inderdaad
een grondtrek gehad hebben, die wij het kriterium der romantiek mogen noemen en van waaruit alle andere romantische
trekken afgeleid moeten worden. Zoo begrepen, is romantiek
dus ongetwijfeld ook een werkhypothese, niet echter ten opzichte van haar eigen inhoud, maar ten opzichte van de verschijningen en verschijnselen, te wier aanzien onderzocht
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moet worden, of zij tot de romantiek behooren. Romantiek is
ten slotte een verzamelnaam, maar alleen: voorzoover zij
zich noodwendig met grootere of geringere zuiverheid geopenbaard heeft en met de zuivere de onzuivere verschijningen en verschijnselen haar begrip binnengedrongen zijn;
daarnaast: voorzoover afzonderlijke romantische trekken
ook buiten verband met de grondtrek der romantiek
veelvuldig voorkomen en door het spraakgebruik ondanks
het ontbreken van dat verband romantisch genoemd worden.
Alleen in zooverre zou men het begrip „de romantiek"
als het engere, dus van „het romantische" als het wijdere
kunnen onderscheiden. Wetenschappelijke behandeling van
het probleem is slechts mogelijk, als men zich van bovenstaande gedachten scherp bewust is en wanneer, als de medische wetenschap het populair, oneigenlijk gebruik van sommige van háár termen, zoo ook de literaire kritiek en de
literatuurgeschiedenis het populair en oneigenlijk gebruik van
de termen romantiek en romantisch als van zooveel andere
onverdraagzaam uitsluit.
Donker veroordeelt het herleiden van literaire werken en
verschijnselen tot de zg. romantiek als een „averechtsche werkzaamheid". Ten onrechte. Alleen het averechtsch herleiden
van zulke werken en verschijnselen tot de romantiek is verkeerd : zijn eigen boek is daarvan het merkwaardig bewijs.
„Als de grondtrek in alle romantiek mag men met goed
recht een geluksverlangen aannemen, dat zich een andere
wereld, een nieuw leven zoekt, droomt en verbeeldt, buiten
het nuchtere, huidige, direct gegevene." (Het woord nuchter
is hier natuurlijk onjuist.) Deze bepaling van „de grondtrek
in alle romantiek" slaat ook op het Christendom — men denke
aan de Imitatio! — en zelfs op het socialisme. Zij kan dus de
echte niet zijn. Donker zegt elders nog iets meer. „Wij kunnen
al reeds vaststellen, dat aan alle romantiek een onvoldaanheid
met de werkelijkheid deel heeft, in alle romantiek een ontwijken
is naar de wereld van droom en verbeelding, een trachten naar
geluk en bevrediging in een verloren verleden, in een verre
toekomst, of in een wereld zonder tijdruimtelijke grenzen."
Donker vermoordt in deze omschrijving zijn heele grondstelling, dat de Nieuwe Gidsdichters romantische dichters waren,
want zij deden precies het tegenovergestelde, van wat zij als
romantische dichters volgens het laatste zinsdeel van zijn
omschrijving hadden behooren te doen. Voor wie van het
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romantisch karakter der Nieuwe Gidsdichters niet weten wil,
volgt hieruit eigenlijk al een verrassend besluit: dat in Donkers
omschrijving een beter kriterium voor romantiek verscholen
moet liggen. Dat is ook zoo, maar hij zelf heeft het er niet
uitgehaald. Het is dit, en de naam romantiek past er niet slecht
op ...: dat alleen die verbeelding, die droom van een andere
wereld, een ander leven zuivere romantiek is, die een poging
om hem in de voorhanden werkelijkheid te verwezenlijken of
althans zijn verwezenlijking voor te bereiden, hetzij door de
aard van de droom, hetzij door de aard van de droomer uitsluit. Ik wil hier niet zeggen, dat dit het kriterium van „de
romantiek" is. Een voorafgaande schifting van haar verschijningsvormen in verband met haar ontstaansgrond ware daarvoor noodzakelijk. Ik zeg alleen, dat het een beter kriterium
is dan dat van Donker, en dat het in ieder geval geen onromantische verschijningen of verschijnselen insluit.
Aan dit kriterium getoetst, blijkt heel Donkers grondstelling dwaasheid. Had hij zich op zijn eigen laatst aangehaalde
omschrijving even bezonnen, hij zou het opgemerkt, de
Nieuwe Gidsdichters nog eens beter bekeken hebben. Maar dit
is van zijn kritisch en wetenschappelijk falen dan ook de voornaamste oorzaak: hij is niet van uit een vast begrip der romantiek, door een nauwkeurige en onbevangen bestudeering der
Nieuwe Gidsdichters tot het besluit gekomen, dat zij romantische dichters waren. Blijkens alles is hij met het laatste als
vooropstelling begonnen en zoo de Nieuwe Gidsers hem toen
als romantici verschenen zijn, is dat, omdat hij zelf hen met
een door zijn romantische fantasmagorie beslagen bril bekeken
heeft. Zijn beschrijving der afzonderlijke Nieuwe Gidsdichters
moest daardoor noodwendig in hooge mate gebrekkig worden, want zijn vooropstelling verhinderde hem te zien, dat
al de door hem als typisch romantisch beschreven trekken, zoo
zij tot „de grondtrek" der romantiek niet in verband staan,
ook uit gansch ander levensgevoel kunnen voortkomen. Zij
heeft hem, en dit is het hachelijkste, te zelf der tijd voor die
eigenschappen of uitlatingen van zijn dichters, die hem nog
iets gansch anders geleerd konden hebben, verblind. Eén voorbeeld, dat de kern van het probleem raakt, wil ik hier aangeven.
Ik kies een geval waar van Donker niet eens een ietwat doordringende zielkunde, maar alleen wat oplettende wetenschappelijkheid geëischt werd. Dat Kloos en Verwey, de
woordvoerders der Nieuwe Gidsdichters, zich over de roman-
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tiek herhaaldelijk misprijzend of afwijzend uitlieten, had
Donker moeten waarschuwen. Romantisch is geen scheldwoord : vele goede dichters hebben het zich tot een eer gerekend, romantische dichters te heeten. Van waar dan dit
oordeel bij dichters die zelf romantisch waren ?
Donker heeft de vraag gezien, maar er zich met een dooddoener over heen geholpen. De Tachtigers, zegt hij, „zagen
van de romantiek voornamelijk de buitenkant", de romantiek
van de Byrons, de Hugo's, of de valsch-vaderlandsche patriotten. De verklaring bewijst, dat Donker's vooropstelling hem
zelfs behoorlijk lezen verhinderd heeft. ik herinner aan de zinsnede uit Kloos' kroniek over Hofdijk, die ik in de Inleiding van
mijn voorafgaande bijdrage over onze poëzie sinds 18 8o aanhaalde en waarin hij tegenover die onzuivere, door hem veroordeelde, echte Duitsche romantische dichters in zeer wezenlijke
trekken karakteriseert, maar tegelijk tegenover hun „maanlicht
van verrukkingen" — maanlicht : beeld en voorbeeld der romantiek, zei Jean Paul in zijn Vorschule der Aesthetik — als beeld
van zijn eigen „veranderde organisatie" „een stormigen dag
vol zon" plaatst. De tegenstelling is volkomen. Had Donker,
na het schrijven van zijn boek de XIV Jaar doorbladerende,
die eene zinsnede alsnog gevonden en begrepen, hij ware zijn
heele onderzoek opnieuw begonnen. De eerste uitkomst daarvan zou een beter inzicht in het wezen en de ontwikkeling
van de romantiek, maar vooral: het begin van een begrip der
speciaal negentiende eeuwsche geestesstrooming geweest zijn,
die, door overeenkomstige ontstaanswijze, nl. reactie tegen het
algemeen karakter van het tijdsleven, op sommige punten aan
de romantiek verwant — en dus onvermijdelijk veel overeenkomstige verschijnselen vertoonend — tegelijkertijd 66k reactie
tegen de latere vormen der romantiek was en van deze daardoor in belangrijke opzichten zelfs vijandig verschilde. Hoewel
de Nieuwe Gidsdichters haar om verklaarbare redenen zelf
niet erkend hadden, en ook hun eigen verhouding tot haar
dus niet beseffen konden, behoorde, niet om wat zij oorspronkelijk gewild, maar om wat zij gedaan hebben, tot
deze geestesstrooming ook de Nederlandsche beweging van
Tachtig. De grondstelling, waarop Donker zijn boek ge-,
bouwd heeft en die hij telkens weer tracht aan te toonen,
is dus onjuist, en hij kon haar als zoodanig slechts handhaven, door de werkelijke kern- en kentrek met allerlei
andere eigenschappen der Nieuwe Gidsdichters over het hoofd
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te zien of te miskennen. Deze vooropstelling is daardoor noodwendig een voortdurende oorzaak ook van zuiver feitelijke
onnauwkeurigheden of fouten geworden. Het heeft geen zin
hen hier te vermelden. Zij hangen met Donkers eerste hoofdfout samen en kunnen slechts treffend verbeterd worden door,
tegenover zijn onhoudbare beschrijvingen, andere te plaatsen,
die zich dichter aan de werkelijkheid houden.
Als Donkers tweede hoofdfout noemde ik zijn gebrek aan
eenvoudige wetenschappelijke zorgvuldigheid en zijn kritische
onrijpheid. De ruimte, die ik beschikbaar heb, dwingt mij,
Donker en de lezer de opsomming van die talrijke kleine fouten
van allerlei aard, zelfs in aanhalingen en namen te besparen.
Had zijn al te vlotte haast het niet verhinderd, hij zou hen gemakkelijk vermeden kunnen hebben. Ik wil hier alleen spreken
over Donkers kritische onrijpheid, zijn onvoldoende voorbereiding, zijn ontoereikend onderzoek naar al die geschiedkundige, zielkundige en aesthetische vraagstukken, waar de
Nieuwe Gidsbeweging van wemelt als Donkers boek van fouten, en die hij voor een groot deel hetzij niet gezien, hetzij
verkeerd gesteld heeft. Veel van zijn misvattingen komen uit
niets anders voort, dan dat hij, met letterlijke lezing en verklaring tevreden, naliet, om door de gedichten heen tot hun
persoonlijke achtergrond te dringen, en hen van daaruit, èn
in hun inhoud, èn in hun vorm, èn in hun onderling verband
dan dieper te begrijpen. Wie eenig besef heeft van de stof
die Donker te behandelen had, zal reeds voor hij zijn boek gelezen heeft, bevroeden wat, zonder zulk een over de geheele
linie voortgezette poging, van een beschrijving der Nieuwe
Gidsdichters kon terechtkomen. Hoewel Donker zijn boek
bijna overal door aanvoering van bewijsplaatsen een schijn van
stevige gedocumenteerdheid geeft, is die documentatie, omdat
de documenten zelf vaak niet goed, namelijk in hun werkelijke
beteekenis, gebruikt zijn, op kritieke punten veelal waardeloos. Donkers verklaring van zulke gedichten of groepen van
gedichten als „Van de Liefde die Vriendschap Heet", Cor
Cordium, „Het Boek van Kind en God", en „Van het Leven",
een serie gedichten, uit welke op hen zelf en in hun onderling verband, voor de ontwikkelingsgeschiedenis der Nieuwe
Gidsbeweging zooveel te lezen valt, lijkt naar niets. Vele heeft
hij zelfs lettelijk niet geheel begrepen. Geen van deze gedichten is door Donker verstaan zooals hij hen, wou hij zijn
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recht op het schrijven van dit boek bewijzen, had moeten
verstaan.
Het is verwonderlijk, hoe losjes Donker ook elders over
de wezenlijk belangrijke problemen, vaak zonder hen zelfs te
vermoeden, heenhuppelt. De tijdsvolgorde van Kloos' Verzen
althans in hoofdtrekken vast te stellen, heeft hij verzuimd.
Toch is dat het allereerste vraagstuk, dat Kloos' chaotische
eerste bundel juist de geleerde stelt, en welks oplossing voor
het goed begrip van Kloos' poëzie geenszins gemist kon worden. Zelfs de opgave van de verzen, die niet in De Nieuwe
Gids verschenen zouden zijn, is op eenige plaatsen onjuist.
Ten aanzien van Verwey's Verzamelde Gedichten weet hij
niet beter te doen, dan van uit de verte Kloos' kroniek van
18 8 9 na te bauwen, die, met zijn zware taalgang in schijn
monumentaal, in enkele uit de toon vallende zinnetjes een persoonlijke geprikkeldheid verraadt, door welke het heele bouwsel
van negen staten en hun verklaring in zijn grondslag verzwakt is. Deze kroniek „objectief" noemend, heeft Donker
de kritisch-wetenschappelijke taak om haar in vergelijking met
de besproken bundel aan scherpe ontleding te onderwerpen,
om aldus een beter en betrouwbaarder basis voor de kennis en
waardeering van de jonge Verwey te winnen, schromelijk verwaarloosd. Zoo noemt hij Cor Cordium, het een als het ander
ten onrechte, een „hymne aan het individualisme" en „een
meer philosophische bewerking van het motief dat later Mei
beheerscht", maar terwijl hij de werkelijke beteekenis van Mei
voor de ontwikkelingsgang der Nieuwe Gidsbeweging verkeerd
aanslaat, vermeldt hij het feit, dat Gorter tegen het einde der
periode sonnetten ging schrijven, zonder de vraag te stellen,
wat de keus juist van deze kunstvorm juist voor Gorter beteekende. Ik noem slechts, in een paar der voornaamste hoofdstukken, een paar wezenlijk belangrijke vraagstukken, die
Donker niet aangeroerd of door oppervlakkigheid verknoeid
heeft. Voor mijn doel is dit voldoende. AI deze en dergehike gebreken zijn, voorzoover zij niet mede uit de derde oorzaak van zijn falen voortkomen, uitkomsten van Donkers
kritische onrijpheid, die ik om zulke zelf verzekerde passages
als hij over het wezen van de kunstenaar in vergelijking met
andere menschen, of over de verhouding van kunst tot moraal
meermalen ten beste geeft, nog tot algeheele onrijpheid zou
kunnen uitbreiden. Eigenschappen, die ik Donker zeker niet
verweten zou hebben, wanneer hij zich zelf niet zoo schrome-
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lijk overschat had, en het oordeel der geleerden aan die zelfoverschatting niet een gevaarlijk karakter gegeven had.
De derde oorzaak van Donkers tekortschieten is zijn gebrek aan wetenschappelijke objectiviteit. Zijn grondstelling
aangaande de romantiek heeft zijn houding tegenover de heele
Nieuwe Gidsbeweging bepaald, zijn persoonlijke partijdigheid
doet het zijn houding tegenover de dichters afzonderlijk. Zijn
naar verhouding overmatig lange hoofdstuk. over Perk is nog
het bevredigendst. Wat Kloos betreft, is het hem niet gelukt
ook maar te bevroeden, waar het bij deze in werkelijkheid om
gegaan is. Donkers beschouwing over Verwey is het slechtst,
Gorter echter blijkbaar zijn lievelingspoëet. Zoo heeft hij
de meeste waardeering voor de dichter van wie hij niets, de
minste waardeering voor de dichter van wie hij nog alles te
leeren heeft. Ik wil hier uit het begin van zijn hoofdstuk over
Kloos de passage aanhalen, waar hij, als hij een afgerond en
welgesloten geheel had willen schrijven, tezamen met wat hij
uit zijn romantiek-motief te besluiten had, zijn nu te plotseling
afbrekende arbeid mee had moeten beëindigen. „Er is", schrijft
hij daar, „in onze literatuur, en in het bijzonder in onze poëzie
van het eind der negentiende eeuw tot heden een zeldzame
organische samenhang .... Men kan de taal onzer dichters
sinds Potgieter zich zien ontwikkelen, bevrijden van conventies en stijlregels, aarzelend en half bij Perk, vrijer naar niet
volkomen nog bij Kloos, dan algeheel en ongedwongen bij
Gorter, tot in de uiterste zintuigelijke mogelijkheden verfijnd,
dan zich voortzettend en in andere lijn van zielkundige uitdrukking bij Henriëtte Roland Holst, Boutens en Leopold,
allengs zich van stijl en ornament ontdoende bij Bloem en
Holst, tot ze via van den Bergh en Nijhoff eindelijk eenzelfde
onmiddellijkheid van uitdrukking der ziel bereikt, als bij Gorter
ten opzichte van de zinnen het geval was geweest. Dit proces
kan men zien als een zich langzaam verwezenlijkend streven
naar de grootst mogelijke, meest onmiddellijke adaequaatheid
van ziel, zinnen en woord." Drieërlei afwezigheid moet ik uit
deze ook om andere redenen zonderlinge passage naar voren
trekken. Onder de dichters, die volgens Donker voor de ontwikkelingsgang onzer poëzie sinds 188o beteekenis gehad hebben,
,ontbreekt Verwey. Onder de voor de poëzie in aanmerking
komende ervaringsmiddelen noemt Donker alleen ziel en zinnen, maar het verstand, belangrijker nog, de geest ontbreekt.
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Als het taalelement dat voor de dichter belang heeft, noemt
Donker alleen het woord, en niet de volzin.
Drie weglatingen, die onderling in het nauwste verband staan
en die tezamen bewijzen, dat Donker, ondanks een zekere f ormeele traditiezucht, die misschien enkel een teeken van
zwakheid is, tot een (zeer veel en daardoor tegelijk ook onbevangen wetenschappelijk onderzoek uitsluitende) richting
behoort. Dit blijkt, vóór alles, natuurlijk uit zijn hoofdstuk
over de jonge Verwey, — in zijn schijnbare wetenschappelijkheid, zijn schijnbare onpartijdigheid een zoodanige kakographie van onjuistheden, misvattingen, wanverklaringen, verwarringen en klemtoonverschuivingen, dat ik mij verbaas, hoe
een zoo verdienstelijk geleerde als Professor de Vooys uit
Utrecht dit heeft kunnen lezen, zonder zijn schrijver met een
vaderlijke berisping naar huis te sturen. De Donker die dit
schreef, zei ik, is — en misschien zonder zelf geheel te weten
hoezeer — de man van een richting, tot wier kenmerken het
dan blijkbaar behoort, Verwey voor de ontwikkelingsgang
onzer poëzie beteekenis te ontzeggen, de dichterlijke mensch
tot een zielig-zinnelijk creatuur van ziel en zinnen te beperken en in het dichterlijk materiaal der taal de volzin over
het hoofd te zien. Dezelfde richting dus, die er na de oorlog
een tijdlang in slaagde zich voor meer te doen aanvaarden
dan zij waard is, maar daardoor ook het hare gedaan heeft
om onze poëzie in haar tegenwoordige toestand te brengen.
Dezelfde tot verloopen gedoemde, zooal niet grootendeels
reeds verloopen richting, tegenover welke dit tijdschrift de
andere wil inslaan, die zich zelf van Verwey afleidt, in de
vormkracht van de geest de bron der dichterlijke scheppingskracht erkent en in de taal de volzin tot die heerschende
functie hersteld wil zien, zonder welke zij haar hoogste
dichterlijke mogelijkheid niet kan stijgen. Donkers boek
heeft, van deze kant bekeken, ook iets van een manifest,
en als zoodanig zelfs een zeker literatuurhistorisch belang. Dat
het niet beter is, lijkt mij ten slotte een onvermijdelijk gevolg
van de geringe innerlijke waarde, de verengende dwang der
richting zelf, wier wezen beperking is. Zoowel wetenschappelijk als kritisch had Donker geen aanzienlijk betere arbeid
kunnen verrichten, zonder dat de werkelijkheid hem gedwongen had tot gansch andere inzichten te komen dan die ik
hierboven heb aangewezen en veroordeeld.
P. N. VAN EYCK.

BOEKBESPREKINGEN
Th. van Welderen Rengers. 1) Was het verworpen Nederlandsch-Belgisch Verdrag een product van Franschen invloed?
(Mei 192 8) ; 2) De militaire positie van België. (Mei 1 9 28) ;
3) Duitsche stroomingen en het verworpen NederlandschBelgisch Verdrag. (Juni 1928) ; 4) De verhouding van België
tot Engeland en Frankrijk vóór den oorlog. (Januari (1929) ;
5) Iets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914.
(Mei 1929). N. Vennootschap Noord-Nederlandsche Boekhandel, Leeuwarden. De heer Th. v. Welderen Rengers behoort tot de zeer ijverige, zeer kundige en zeer vruchtbare
schrijvers ten onzent over contemporain-historische onderwerpen. In . Juni/Juli van het verloopen jaar verscheen nog een
lijvig en zwaar gedocumenteerd Gids-artikel van zijn hand,
getiteld: „Grey en het Engelsche kabinet voor den oorlog",
waarin op volledige en scherp-analytische wijze uit de bronnen, die ons daaromtrent op dit oogenblik ten dienste staan,
Groot-Brittannië's mede-schuld aan de noodlottige gebeurtenissen van plm. 1 9 0 5 tot Augustus 1 9 1 4 wordt aangetoond
en de persoonlijke verantwoordelijkheden worden afgepast.
Het kan zijn, dat Baron Rengers ten opzichte van Grey, die
als een zwakke persoonlijkheid wordt geteekend, af en toe
wat onbillijk wordt, maar Winston Churchill en Generaal
Henry Wilson — welke l 0,a.tste volgens brochure no. S met
Foch „tot de zeer groote strategen (behoort)" — worden m.i.
volkomen terecht als drijvers ten oorlog gekenschetst, die
„geleidelijk zulke maatregelen (genomen hadden), of zulke
schriftelijke bescheiden met Frankrijk (gewisseld hadden),
dat wanneer bepaalde daden door Duitschland zouden worden verricht, de consequentie dier maatregelen en schriftelijke
afspraken moest zijn, dat het Kabinet en het Engelsche volk
zich zedelijk verplicht achtten naast Frankrijk te gaan staan.
Alleen zedelijke overwegingen zouden het liberale Kabinet
en de openbare meening onverdeeld in den oorlog voeren."
De belangstelling voor contemporaine geschiedenis en voor
vraagstukken van buitenlandsche staatkunde is rijzende onder
ons volk. Schrijver dezes heeft het verschijnsel ook bij Volksuniversiteitscursussen kunnen waarnemen. Toch heeft het
bekende Haagsche „Comité tot bestudeering van de Oorzaken
van den Wereldoorlog" door gebrek aan inkomsten zijn publicaties tijdelijk moeten staken. Misschien is het uitgeven van
dergelijke brochures als van den heer Rengers dus de oplos-
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sing. Want de bekwame onderzoeker, die om nationale redenen
zijn studies en zijn uitgaven schijnt te hebben aangevangen,
stelt terecht vast: „voor de juiste kennis van de omstandigheden, die invloed uitoefenen op ons politiek bestaan; voor
het vinden van den goeden weg in den doolhof der ingewikkelde Europeesche en wereldbelangen is het mijns inziens volstrekt noodig, dat men hier te lande zich goed rékenschap
geeft van den politieken toestand in Europa, die zijn ontknooping vond in den grooten oorlog. Alleen dan zal men de
noodige basis vinden om daarop onze buitenlandsche politiek
te grondvesten." (broch. no. 4.) Jammer is het alleen, dat de
schrijver niet voldoende bedacht heeft, dat men een brochure
op een andere wijze schrijft dan een wetenschappelijk werk.
De heer R., die af en toe wel degelijk beschikt over een goeden
stijl en het vermogen bezit om het juiste en pakkende woord
te gebruiken, heeft het ter anderer plaatse noodig geoordeeld
om droge en nuchtere opsommingen van datums, feiten en
aanhalingen te geven, die de leesbaarheid van zijn werk geen
dienst hebben gedaan. En tot het Nederlandsche volk te spreken was immers zijn bedoeling?
Het actueelst en voor het groote publiek ten onzent het
meest belangwekkend zijn de brochures 4 en 5, omdat zij de
Nederlandsch-Belgische betrekkingen raken. Het standpunt
van den schrijver daaromtrent is, kort samengevat, aldus:
Sedert 18 3 0 is, zegt hij, ondanks den taalstrijd, in België een
krachtig nationaal gevoel groeiende geweest. Wel is waar heeft
Frankrijk gedurende de 1 9e eeuw, in overeenstemming met
zijn stage historische buitenlandsche politiek, telkens getracht
België onder zijn invloed te brengen, maar België verzette zich
daartegen op steeds bewuster wijze. De onverzoenlijke, maar
voorloopig niet zeer actueele Fransch-Duitsche tegenstelling
sedert 18 70 was voordeelig voor België's onafhankelijkheidspolitiek; de geringe kans daarentegen, die er in de jaren '90
en 1900 zou bestaan hebben op samengaan van de Republiek
met het Duitsche rijk, vormde voor deze staatkunde een gevaar. Toen evenwel na 1911 de kans op een nieuwen FranschDuitschen oorlog aan de orde van den dag kwam te staan,
werd België op „tragische" wijze het slachtoffer van zijn
„f atalité géographique", zooals men zoowel van Fransche als
van Engelsche zijde niet moe werd de Belgische regeering voor
te houden: de worsteling, die voor de deur stond zou onvermijdelijk op Belgisch gebied worden uitgestreden, wanneer
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België weigerde zich met de militaire plannenmakers der
Entente te verstaan. Ook in de laatste jaren vóór den oorlog
heeft Brussel toen nog getracht, zooveel mogelijk van zijn
onafhankelijkheid te redden. Zelfs nog in de eerste maanden
vàn den oorlog. Baron Rengers deelt belangwekkende bizonderheden daaromtrent mee. Maar de Entente was niet te vermurwen. Nooit hebben Poincaré en Grey de schriftelijke belofte willen afgeven — zooals het Belgische gouvernement
wenschte —, dat zij slechts op der Belgen verzoek in geval
van nood troepen in België zouden laten binnenrukken. Zij
plaatsten dat land daardoor onder sterke pressie. En de heer
Rengers wijst in dat verband op het inderdaad zeer merkwaardige samenvallen van de aanneming eener nieuwe legerwet in België (1 9 13) én de goedkeuring door Engeland van
de annexatie van den Congostaat. Wel nam Grey zich voor,
om eventueel gebruik te maken van een Belgische aanvrage
om hulp met het oog op de publieke opinie in zijn eigen land.
Ook nu nog is men er in België van overtuigd, dat een volgende krijg het land wederom tot het slagveld van Europa
zal maken. Toch zou er, volgens den heer Rengers, na Locarno
kans geweest zijn op een vrijere politiek van België tegenover
den zuiderbuur. En wel door een Belgisch-Nederlandsche toenadering, zooals bereikbaar geweest was, wanneer het befaamde Verdrag door onze Eerste Kamer aangenomen was.
Die toenadering werd door Engeland om begrijpelijke redenen
ten zeerste gewild. De niet-aanneming van dat Verdrag wordt
dan ook door Van Welderen Rengers betreurd en is volgens
hem de oorzaak geweest van een nadere oriënteering van
België op het Zuiden.
Deze belangwekkende beschouwingen, die door den schrijver met tal van bizonderheden worden geïllustreerd, zijn aandachtige overweging ten volled waard. Natuurlijk zijn tal van
kantteekeningen te plaatsen. Men kan de vraag stellen, in hoeverre de schrijver „België" — Belgisch nationaal bewustzijn,
Belgische onafhankelijkheidspolitiek — verwart met wat in
werkelijkheid slechts „of f iciëel België" was: de Waalsche
bourgeoisie en de franskiljons in Vlaanderen. Het blijft opmerkelijk, dat „België" bij zijn pogingen om zich te vrijwaren
tegen een eventueel misbruiken van zijn grondgebied door de
vreemde legerscharen voor het uitvechten van hun veeten, —
dat „België" daarbij zelfs niet gedacht heeft aan de mogelijkheid om ook met Duitschland in besprekingen te treden. België
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was sedert 1 9 12 zijn onafhankelijkheid kwijt. „Tragisch" zegt
de heer Van Welderen Rengers. Het kan zijn, maar laat ons
het feit aanvaarden. Het is trouwens de vraag, of bij het
tegenwoordig wereldbestel ook nog wel van volkomen „onafhankelijke" Nederlandsche buitenlandsche politiek mag gesproken worden. En wij zouden die onafhankelijkheid"
hebben gediend door het aangeboden accoord te aanvaarden,
omdat België zich daardoor onafhankelijker had kunnen
maken van Frankrijk, — ondanks het militair verdrag van
1 9 18 ? Bekijkt de heer Rengers deze dingen niet te veel door
een bril van vóór den oorlog en laat hij zich niet te uitsluitend
leiden door zijn diplomatieke documenten? De jongste gebeurtenissen in België schijnen allerminst aan te toonen, dat
het er met de „Belgische nationaliteit" zóó voortreffelijk uitziet, als de heer Rengers ons — op het voetspoor van
Pirenne ? — wil doen gelooven, waardoor het Brussel al evenmin vrijstaat om toenadering tot Nederland te bewerkstelligen — zelfs niet op de prachtigste voorwaarden! — als het
zich vóór den oorlog met Duitschland verstaan kon. Maar .. .
dit zijn persoonlijke inzichten, waarover het geen zin heeft
in discussie te treden. De toekomst zal het leeren. Trouwens
kritiek was van deze aankondiging van het belangwekkende
werk van den heer Van Welderen Rengers niet de bedoeling.
Het is er ons slechts om te doen, op deze doorwrochte en
J. S. BARTSTRA.
actueele studies de aandacht te vestigen.

La Belgique et la Guerre mondiale, par H. Pirenne. Publications de la Dotation Carnegie tour la Paix Internationale;
section d' Economie et d' Histoire; 1929. Henri Pirenne,
directeur van de Belgische reeks van deze uitgaven, die onder
opperleiding van de Amerikaan Shotwell verschijnen, sluit
haar met dit werk, dat een samenvatting zijn wil van de
feiten, in de monographieën waaruit zij is samengesteld, verzameld en bestudeerd. Pirenne heeft zijn meesterschap over
de synthese niet verloren. Hij schijnt ook hier de veelheid der
feiten volledig te beheerschen en hanteert ze met gemak en
gratie. Het resultaat is een schitterend boek, even helder als
boeiend.
't Zal de belangstelling van de Nederlandsche lezer prikkelen, dat hier een schets van de geschiedenis van het activisme
te vinden is. Eigenlijk is dat toch een tragisch geval. De activisten hebben zich eerst hun belangrijkste historische papieren,
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het archief van de Raad van Vlaanderen, laten ontfutselen, dat
toen door hun ergste vijanden 1 ) in een gekleurd en onbetrouwbaar uittreksel en in Fransche vertaling uitgegeven is; maar
hoe gekleurd en onbetrouwbaar ook, voorloopig zal toch ieder
die zich met de geschiedenis van die ,beweging bezig houden
wil, -dat boek ter hand moeten nemen. En nu komt Pirenne,
een man met een wereldnaam, en schrijft in een boek voor
het internationaal publiek het eerste samenhangende en leesbare overzicht van het activistische bedrijf: zijn gepolijste,
voorname manier doet voortreffelijk dienst om zijn doodelijke
geringschatting bij zijn ter zake gansch onkundige lezers aannemelijk te maken. Het is van vorm alles zoo hoffelijk en zoo
gematigd; hoe zou de buitenlander onderscheiden dat de geest
ervan die van het meest volstrekte exclusivisme is, die van de
haat, het onbegrip en de verwerping?
En het is niet, zooals de argelooze Nederlandsche lezer, vaak
weinig weerbaarder dan de buitenlander, misschien meenen
zou, het verraad, dat de groote schrijver afwijst: het is al wat
Vlaamsch, al wat Nederlandsch is. Het is hem onmogelijk het
activisme recht te doen, omdat hij niet wil inzien dat er aan
het België waarin hij zich thuis voelt voor anderen iets ontbreken kan. Hij behoort er tot de heerschersklasse. Naar hem
en zijns gelijken heeft zich de maatschappij van Vlaanderen
verwrongen. Dat dit voor de Vlamingen verlagend en vernederend is, — hij ontkent het, en de Vlaamsche strijders die
er door tot wanhoop gedreven werden, verschijnen in zijn
relaas dus als zonderlinge stokpaardjesberijders, monomanen,
wier nationalistische begripsverenging lichtelijk ridicuul aandoet.
Pour un Belge flamand, — aldus licht Pirenne in 't
begin zijn buitenlandsche lezer voor — le f rangais est
l'instrument de communication non seulement avec ses
compatriotes, mais avec le mouvement général de la
civilisation.
Ieder die Vlaanderen kent, weet wat een ontzettende cultureele schade het Vlaamsche volk geleden heeft, doordat zoo
lange tijd zijn taal als ongeschikt voor de groote beweging der
cultuur verachtelijk opzij geschoven lag. Iedereen weet ook,
dat de bewering voor een cultureele keurbende tegenwoordig
niet meer opgaat. In Pirenne's stelsel past het echter het één
I) Door de „Ligue Nationale pour l'Unité beige". In het T ij d s c h r i f t v oor G e s c h i ed e n i s, Oct. 1 929, heb ik die uitgave besproken.
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zoowel als het ander te ontkennen of over 't hoofd te zien.
Die toestand is naar zijn meening normaal. De taal der Vlamingen is ongeschikt; het is voor de Vlamingen een geluk dat
zij het Fransch tot hun beschikking hebben. Dat zijn de
premissen waar hij van uitgaat. Zij brengen hem onvermijdelijk tot een hopeloos misverstaan van heel de Vlaamsche beweging en vooral van haar nationalistische phase, die met het
activisme ingezet heeft.
P. G.

Het Wordend Sociaal Karakter der Onderneming, door
Prof. Ir. Is. P. de Vooys. Brochure van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Weinig Nederlanders
kunnen in staat zijn, over „het wordend sociaal karakter der
onderneming" met een zoo veelzijdige kennis, een zoo breed
en levend inzicht, met zooveel, en zoo algemeen erkend gezag
te spreken, als de schrijver, der in bovenvermelde brochure
gepubliceerde rede, Prof. Is. P. de Vooys. Aanleiding t t zijn
rede waren drie vragen van het Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. „Acht gij
het wenschelijk maatregelen te nemen om te bevorderen, dat
de werknemers meer belang hebben bij en meer belangstellen in
het bedrijf, waarbij zij werkzaam zijn? Welke middelen komen
daarvoor in aanmerking? Welke ervaringen zijn in den kring
van Uw departement met maatregelen in dezen geest opgedaan?"
Prof. de Vooys beantwoordt voornamelijk de twee eerste
vragen. Tusschen i 8 75 en i 8 85, zoo betoogt hij, begon een belangrijke ontwikkeling van ons Bedrijfsleven, voortkomend uit
het gevoel, dat de toestand der arbeiders onhoudbaar was. De
plannen voor de arbeidswetgeving, hun gedeeltelijke uitvoering,
behoorden tot die jaren. Vergelijking van toen en nu leert, hoe
snel en belangrijk die ontwikkeling geweest is. Behalve de
sociale wetgeving waren echter nog twee andere acties tot verandering opgezet: de arbeidersbeweging, en die van de zg.
sociale werkgevers. Volgens dezen, wier beginsel „samenwerking en onderlinge waardeering" luidde, was het bedrijfsleven
zelf in staat, de gewenschte hervormingen door te voeren. Hun
actie scheen aanvankelijk de beste kans van slagen te hebben.
De arbeidersbeweging was van den beginne sterk verdeeld.
Bovendien, en Prof. de Vooys wijst hier haar innerlijke belemmering aan: „was het beginsel van alle actie" (der arbeidersbeweging) „de klassenstrijd, die pas in hoogere ontwikke-
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ling, en dan nog gedeeltelijk, voor overleg zou plaats maken."
Volgens de Vooys geeft „het eerste axioma van elke bedrijfsleer" daartegenover aan, „dat een onderneming slechts door
hooger georganiseerde samenwerking tot betere resultaten en
dus tot hooger belooning van alle betrokkenen kan komen,
terwijl strijd dat alles juist tegenhoudt." Desondanks ging de
hervorming der sociale werkgevers slechts langzaam en moeilijk vooruit, terwijl de arbeidersbeweging een drievoudige
hierdoor, ook nog door de sterke toename van de vraag als
machtsontplooiing toonde, „die aan de wereld en ook aan
Nederlandsche verhoudingen een geheel ander aanzien heeft
gegeven."
„De groote vooruitgang in materieele welvaart der arbeidersklasse", schrijft de Vooys, „kan alleen verschaft zijn door
een meerdere opbrengst, een grootere productiviteit van het
bedrijfsleven." Naast de arbeidersbeweging, derhalve, heeft
zich, als het werk der bedrijfsleiders, een ontwikkeling van
het bedrijfsleven vertoond, die de vooruitgang in welvaart
ook van de arbeidersklasse mogelijk maakte. De structuur der
nijverheid is gewijzigd, maar ook het maatschappelijk karakter
der onderneming, die inwendig doelmatigheid van inrichting
en doeltreffendheid van toepassing tot de hoogst mogelijke
grond zocht en zoekt op te voeren; die naar buiten — door
het groeiend inzicht, dat ,,bestaan en bloed van langzamerhand alle ondernemingen" niet alleen de betrokkenen maar het
heele volk raakt — in het algemeen maatschappelijk verband
een zeer veel essentieeler positie is gaan innemen.
Tegelijk is daardoor ook de positie en de taak van de bedrijfsleider gewijzigd. Die taak is drieledig. Instandhouding
en rendabelmaking van het bezit der aandeelhouders en der
schuldeischers; een deels wettelijke, deels contractueele, deels
zedelijke verantwoording voor de belangen van het personeel;
een verantwoording tegenover het heele land, die velerlei omsloten houdt, daaronder „een goede bediening der afnemers,
maar vooral het sterk maken en sterk houden der onderneming." Door het slagen van de laatste taak, nu, — en zoo
blijkt de onderschikking van de eigenbaat aan de dienst ook
volgens de Vooys voor de bevrediging van de zucht tot zelfbehoud en tot eigenbaat nog de beste waarborg — wordt het
slagen in de vervulling ook der beide andere taken gemakkelijker. Maar te zeer wordt aan de oude tegenstelling werkgever-werknemer nog vastgehouden. Er zijn niet twee, er zijn
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drie partijen: geldgevers, arbeiders, met tusschen dezen in de
bedrijfsleider. Arbeidersleiders vreesden van het streven naar
samenwerking binnen de onderneming tegenstand tegen hun
organisaties: ten overvloede wilden zij de bezitters door socialisatie of nationalisatie onteigenen. Ook bedrijfsleiders houden
het maatschappelijk karakter dat de onderneming begint te
verkrijgen, uit vrees voor staatsinmenging, op de achtergrond.
Juist echter — en aldus is zijn stelling dat de tijd voor de
sociale werkgever voorbij is te verstaan — in het besef „dat
de onderneming een sociaal karakter gaat uit uiting brengen
en dat de vooruitstrevende bedrijfsleider daarin een taak vindt
en in toenemende mate zal vinden" ziet de Vooys voor de toekomst de werkelijk vruchtbare kansen.
„Bevordering van een grooter belang der arbeiders bij, en
meer belangstelling in de onderneming kan niet langer gericht
zijn tegen de vakbeweging in het algemeen. Dan rijst echter
de vraag, of die bevordering buiten de vakbeweging behoort
te blijven, dan wel onder instemming van en in samenwerking
met de vakbeweging kan geschieden." Vijandige gezindheid
tegen sociale Organisatie binnen de onderneming bestaat, zegt
de Vooys, bij de vakvereenigingen niet meer. Wel is de machtsontplooiing der vakbeweging in niet geringe mate te danken
aan de politiek, maar berusten „de resultaten van die machtsontplooiing niet op de politiek, maar op den krachtigen groei
en de verhoogde productiviteit van het bedrijfsleven." Economisch denkende leiders der vakbeweging hebben wel begrepen, dat hun macht voor de deur van het bedrijfsleven een
grens vond. „In de praktijk van thans ziet men duidelijk een
streven om over de afzonderlijke ondernemingen heen een
overleg en een blijvend contact te vormen met de organisaties
der bedrijfsleiders zoowel in de geheele bedrijfstak als voor
het geheele bedrijfsleven." „Het doordringen van de vakbeweging tot achter de deuren der ondernemingen volgens één der
genoemde leuzen wordt altijd geprojecteerd als een forceeren
met behulp van de politieke macht in den staat." Afgezien
van de vraag, of de politieke macht der arbeidersbeweging
daartoe sterk genoeg is, bestaat er in de kringen der arbeiders
aan het succes van een dergelijk optreden echter twijfel. „Wanneer men nagaat, van hoe 'n groot belang de efficiency in het
bedrijfsleven is en nog kan worden, en wanneer men dan
bekijkt hoe onbevredigend de doelmatigheid der organisatie
is van de politiek, mag men gerust vragen of men zich eenige
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illusie kan maken over het doorvoeren der democratische
methoden uit de politiek op het bedrijfsleven. Eer het omgekeerde, meer efficiency in de politiek."
Nog is er een andere, allerbelangrijkste factor. Eén behoefte,
de vreugde in het werk, schijnt in verdrukking geraakt.
„Toch," zoo schrijft de Vooys, „dringt de oude en eeuwige
waarheid steeds weer naar voren, dat de kern van het leven
— tenminste voor ons noordelijke Europeeërs -- is het werk,
de taak die wij verrichten." Sterk overdreven acht hij de
bewering, dat „mechanisatie en rationalisatie die arbeidsvreugde
voorgoed verbannen hebben." „De menschen van onzen tijd
en ook de arbeiders kunnen in hun jacht naar genot nimmer
missen de voldoening en de vreugde, die het vervullen van
een taak — het zoo goed mogelijk, naar het uiterste van aanleg en bekwaamheid vervullen van die taak — verschaft." De
„inzichtvolste en verziende leiders" der vakbeweging zullen
gaan inzien, „dat een goede geest in de onderneming op den
duur in het belang der arbeiders is," omdat de onderneming
daardoor haar sociale taak, goed en goedkoop werken, bij
goede belooning van het personeel, beter vervullen kan, en
„de arbeiders daardoor iets terugkrijgen van de arbeidsvreugde
die hun leven zal verrijken en versterken."
Niet dus de zweep, nl. de klassestrijd, maar de uitgestoken
hand, de samenwerking, moet volgens de Vooys het symbool
voor de verhouding tusschen bedrijfsleiding en arbeiders zijn.
„Verhoudingen tusschen personen onderling moeten de samenwerking opbouwen." Tusschen de bedrijfsleider en elke arbeider is een persoonlijke verhouding tegenwoordig meestal niet
mogelijk. Trapsgewijze organisatie, organisaties van vertegenwoordigers, groepen vormend, zijn daarvoor vereischt. In de
door de sociale werkgevers „kern" genoemde groep dus ligt
het middenpunt van het heele probleem: uit dit over de kern
of meerdere kernen loopend contact moet opkomen wat er
in de onderneming gedaan, georganiseerd en gereorganiseerd
kan warden. De kern moet door de bedrijfsleiders echter in
geen geval tegenover de politieke werkzaamheid der vakvereenigingen gesteld worden. „Een kern, die bedoeld is om de
persoonlijke verhoudingen tusschen bedrijfsleider en arbeiders
te bemiddelen, d.w.z. om de geest van den bedrijfsleider aan
de arbeiders te doen kennen, en omgekeerd de geest van de
arbeiders over de invloeden hunner werkomgeving aan den
bedrijfsleider te doen kennen, wordt voor dat doel geheel
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ongeschikt gemaakt, zoodra haar een soort vertegenwoordiging
van direkte vakvereenigingsbelangen wordt opgedragen." Een
ander gevaar is nog, dat men in de politiek gewoon geraakt
is, „organisaties te maken wier eerste functie is om personen
één recht te doen uitoefenen of een aanspraak geldigheid te
verschaffen. Op den achtergrond raakt daarbij dikwijls de
vraag, welk doel zoo'n organisatie heeft en hoe dit het volledigst wordt bereikt. Rechtsvolledigheid gaat daarbij boven
doelmatigheid." In de kernen moeten techniek en bedrijfsleer,
d.w.z. speciale kennis het oordeel vellen. „Kernen, commissies
die alleen dienen om ieder het recht te geven „zich uit te
spreken" of te stemmen of wat dan ook, maar die overigens
niets kunnen uitvoeren, passen niet in ons bedrijfsleven."
Belangrijke gedachten, waaraan ik nog een paar van de
Vooys' slotbeschouwigen wil toevoegen. „Wanneer een bedrijf
zoo is ingericht, dat ieders inzicht en bekwaamheid dienstbaar
gemaakt kan warden, zoowel ten bate van zich zelf als van
het bedrijf, is aan de doelmatigheid en tevens aan de demokratie
voor de onderlinge verhoudingen geheel voldaan. Want de
onderneming moet voor een grootere gemeenschap dan haar
eigen personeel een taak vervullen. Zij is nimmer een doel op
zich zelve, en voor zich zelve. -- Het is slechts verwarrend
om te meenen, dat het demokratisch zou zijn om deels bruikbare, deels versleten middelen, die eens de politieke demokratie
op de staatsorganisatie heeft aangewend, thans in te voeren
in een krachtig levend lichaam, dat aldoor organisatieprocessen
doormaakt en door moet maken om bij te blijven en vooruit
te gaan." De Vooys meent, dat het nog wel eenige tijd zal
duren, voor de vakvereenigingen van de juistheid der door
hem voorgedragen inzichten overtuigd zullen zijn, maar dat
„een beter begin" toch Al gemaakt is. „De politieke invloed,
de hoofdschuld" van de langdurige scheiding tusschen „een
succesvolle arbeidersbeweging en een niet minder belangrijke
en succesvolle evolutie van het bedrijfsleven", verzwakt. De
Vooys eindigt met de stelling, waarmee hij begonnen was:
dat alles hier afhangt van de persoon van de bedrijfsleider. De
centrale beteekenis van de persoonlijkheid, en van het persoonlijke, wordt hier nog eens uitdrukkelijk naar voren gebracht. In haar stelt de Vooys zijn hoop. „De bedrijfsleider,
die zulks weet, zal echter ook moeten trachten zijn inzicht
niet alleen in de eigen onderneming, maar ook in het geheele
bedrijfsleven te doen deelen. Want de geesten staan voor een
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omkeer en de tijd is rijp." Van uit het in de laatste woorden
uitgedrukt geloof is ook dit tijdschrift opgericht, en opzettelijk heb ik in deze bespreking zooveel mogelijk aan de Vooys
zelf het woord gelaten. Wie datgene, wat in onze Inleiding
over ons maatschappelijk volksleven saamgevat staat, uitvoeriger dan daar mogelijk was, reeds wat breeder verklaard
wenscht, kan door de lezing van de Vooys' brochure, waarin
hij ook wat het staatkundige betreft, eenige van onze beginP. N. v. E.
selen zal terugvinden, bevredigd worden.
J. W. F. W erumeus Buning, Afscheid (Epiloog In Memoriam), Triomf van den Dood en Andere Gedichten, 1929,
Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. Bunings nieuwe boekje,

een van die kleine bundeltjes gelijk hij er reeds verschillende
in het licht gaf en die tot een enkele, min of meer naar tijdsorde geschikte bundel vereenigd behoorden te worden, geeft
zijn poëzie in sommige gedichten op haar best of bijna best,
in sommige op haar zwakst. Het naar het eigen-leven der ziel
neigende mijmeren, dat in de eerste helft van „In Memoriam"
ontroerd en teeder inzette, maar minder verinnigd ook andere
verzen onderscheidde, klinkt in de eerste helft van „Afscheid,
Epiloog in Memoriam," nog na, maar de tweede helft van dit
gedicht, te beginnen met „Gods licht is altijd overal", behoort
tot de meer naar de aarde gerichte bezinningen, die sinds „In
Memoriam II" ten doel hadden om datgene in de dichter wat
zich van de aarde had willen vervreemden, tot een eerst slechts
aan Gods wet gehoorzame, later ook genietende aanvaarding
van het aardsche leven te overreden. Door zulke bezinningen
behoort Buning het meest tot de dichters van de derde periode
onzer poëzie sinds 188o, is hij het minst bevredigend. „Afscheid" had (na weglating van de stuitend rijmende, en overbodige regel: „En ik sloeg mijne oogen op") met de regel:
„Scheen licht van achter op mijn pad" kunnen eindigen: wat
volgt is niets dan in kortademige rijmregels wankel uitgesproken overweging. Weinig, of nog minder bevredigend zijn, in
hun geheel, de „sonnetten" „Triomf van den Dood", waarin de
Dood als „opperst Dienaar" van het Leven erkend, Liefde met
Dood vereenzelvigd, het hoogtepunt der zinnelijke liefde als
doodservaring gevierd wordt. De twee hoofdgedachten van de
kleine cyclus zijn in het eerste en het vijfde sonnet feitelijk
reeds voldoende uitgesproken. De rest is bespiegelende uitbreiding van een min of meer didactisch karakter. Rhetoriek —
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een rhetoriek die, doordat Bunings ademtocht niet lang en
sterk genoeg is, om haar, althans in zich zelf, tot een zekere
volkomenheid te brengen — kon daardoor niet uitblijven. Het
zevende sonnet, met zijn gebrek aan enjambementen en zijn
teveel aan herhalingen, zijn overmaat van aangezette beweging
en zijn tekort aan bewogen werkelijkheid, is daarvan het tref f endsi voorbeeld.
Buning op zijn best of bijna best zijn, in hun geheel of bij
fragmenten, gedichten als „Het Vaste Licht", „Arabeske", en
„Rijmen", waarin zijn drang naar het eigen-leven der ziel en
zijn drang naar de vreugde van het aardsche leven niet slechts
in de gedachte samenkomen, maar in het beeld op zekere wijze
vereenigd worden. Vooral zulke scheppingsdroomen, waarin
de dichter de schepping als de eerste zuivere inzetting van
een prille, van uit haar oorsprong nog doorglansde wereldorde
zingt, of zulke paradijsgezichten, waarin hij de aarde, met al
haar bloemen en dieren, als een nog nauwelijks uit de ziel opgekomen, van ziele-athmosfeer nog doortogen en overglinsterde verschijning van haar wezen ziet. Tot de zelfde soort
van gedichten behoort ook „Rijmen", bekoorlijk hooglied van
door elkander heenspelende Palestijnsche en Noord-Hollandsche motieven, met geen ander doel toch al weer, dan om een
visioen van het Paradijs uit onze aandacht naar boven te zingen. Het kan, tegenover „Het Kleine Paradijs" uit een ander
bundeltje een aanwijzing zijn, dat de dichter de vrijheid,
waarvan Spinoza spreekt, en die hij ook blijkens dit laatste
boekje door een vollere en diepere aanvaarding der werkelijkheid
nog niet bereikt heeft, naderbij komt. Dichterlijk, zei ik, zijn
Bunings verzen van deze soort het bevredigendst. De bezwaren, die tegen zijn „hanteering" van het vers gemaakt kunnen
worden, zijn in het minst hinderlijk. Bunings gemakzucht
als kunstenaar pleegt zijn schoonste slagen als dichter in
de weg te staan. Zijn assonanties, zijn soms tot drie maal toe
op zich zelf rijmende woorden komen, evenals zijn doorhaspeling van in vijfvoetige verzen geschreven gedichten met vier
of zesvoetige regels, meestal niet uit . een bewuste artistieke
voorkeur voor een op zulke elementen berustende dichtvorm,
maar uit slordigheid voort: een slordigheid echter wier resultaten Buning toch misschien niet zoo dikwijls verdragen zou,
als er aan de gevoeligheid van zijn innerlijk en zinnelijk gehoor
voor rhythmische en geluidsschakeeringen niet iets haperde.
Bunings rhythme heeft weinig dracht en schikt zich daardoor
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zonder veel weerstand naar de eischen van de versvorm, die
echter zelf al even weinig neiging toont, om die eischen straf
te maken en het rhythme aldus, ten bate van het gedicht, tot
weerstand te dwingen. Zoo komt het, dat zijn vers in de breeder
gebarende, veelal zijn bezinningsgedichten, die meer vastheid
van maatgang vragen, eentonig en onvast is. In zijn beste,
uit het hier besproken boekje de laatstvermelde gedichten,
stemt dit vlottende van de dichtvorm met het uit te drukken
gevoel veel zuiverder samen. Overweegt in zijn gedichten niet
de samenvattende of betoogende gedachte, maar de fijnere
visie, waarin zijn innerlijk zich het schoonst schijnt te kunnen
uiten, dan weet hij ook dat vlottende van zijn vorm tot werkzaam element van zijn gedicht te verheffen. Bunings dichterlijke zelfcultuur zal blijkbaar niet in de richting der bezinning, maar in die van het beeld moeten gaan. Naarmate zijn
aanvaarding der werkelijkheid voller en dieper wordt, zal ook
hij zelf zich daarvan waarschijnlijk steeds sterker bewust worden. In deze, dan, en in de ontwikkeling van zijn artistiek
verantwoordelijkheidsgevoel, ligt, blijkens dit laatste boekje
als blijkens zijn voorganger, voor Bunings dichterschap de
P. N. v. E.
beste kans.

Verzen, door A. Roland Holst, derde, gewijzigde en vermeerderde druk, Bussum, C. A. J. van Dishoeck, 1930. Roland
Holst heeft gelijk gehad met ten slotte toch tot herdruk van
zijn eerste bundel te besluiten. Niet alleen omdat men, naar hij
in zijn Nawoord zegt „een eenmaal openbaar erkend tijdperk
van zijn leven later niet willekeurig voor nietig kan verklaren,"
maar omdat de beste verzen van die bundel iets hebben, dat
hij later verloren heeft: de warme aanslag en de volle toon der
menschelijke gemoedsbewogenheid. In Hoists latere poëzie is
dit verlies zoozeer innerlijk als noodzaak, dichterlijk als winst
voorondersteld, dat zijn eigen weerzin tegen het herdrukken
van zijn jeugdgedichten begrijpelijk was. Toch vormen deze op
dat verlies al een onvoltooid voorspel. Zooals de bundel — voorzoover de aard der gedichten dat toeliet, min of meer naar
tijdsorde en overzichtelijk gebouwd, hier en daar gezuiverd,
en met een aantal gedichten aangevuld — nu voor ons ligt,
geeft hij Hoists eerste dichterperiode als een gang, door de
ervaring van een jong man in de wereld, van eenzaamheid
tot eenzaamheid. „Jeugd", Hoists eerste belangrijke gedicht,
is een merkwaardige voor-verbeelding van zijn latere verschij-
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Hing, zij het dan niet van zijn latere poëzie. De innerlijke
belangstelling in de mensch, de zintuigelijke ontvankelijkheid
voor de individueele aardsche verschijnselen zijn in Jeugd
vrijwel afwezig. Wij vinden er een buiten, een boven de
menschelijke gemeenschap levende, haar volstrekte individueele
zelfgenoegzaamheid verlangende persoonlijkheid die, nog zonder haar doel te weten, enkel uit drang van innerlijke aanleg,
door herleiding der natuur tot eenige elementaire verschijnselen, licht, wind en ruimte, naar bevrediging van haar diepste
wezen en willen streeft. Door een plotselinge, korte en opperste
ervaring wordt die bevrediging werkelijkheid. Zij is, nog
ontoereikend uitgedrukt, maar onmiskenbaar, een ervaring
van de eenheid van het wezen der persoonlijkheid met het
wezen van het geheele leven en van de gansche wereld: een
zoodanige echter, dat natuur en menschheid er in opgeheven
zijn, de herleiding der natuur tot eenige elementaire verschijnselen aldus inderdaad als een instinctieve voorbereiding
door volkomen ontlediging tot de hoogste bevrediging blijkt.
Door de drang naar volstrekte individueele zelfgenoegzaamheid zijn persoonlijkheid handhavend, door haar in de sensatie
intredend grootheidsbesef de eenheidservaring zelfs verbrekend, erkent de persoonlijkheid als het doel van haar diepste
verlangen, als de bestemde inhoud voor de vorm die, mits
voldoende gezuiverd, zij zelf is. De zuivering der persoonlijkheid tot de goede vorm van haar bestemde inhoud wordt daardoor de naaste taak van de dichter : eenzaamheid, tegenover de
menschheid door de eisch van de drang naar individueele zelfgenoegzaamheid alreeds een dringende behoefte, wordt door
het verlangen naar de opperste eenheidservaring nu ook tegenover de natuur de voorwaarde voor 's dichters diepste, innerlijkste bevrediging.
„Jeugd" is Roland Hoists zelfbezinning op, meer nog zijn
eerste verkennen of voor-voelen van zijn eigen wezen, vóór
de werkelijke ervaring tusschen de menschen, waardoor hun
waarheid en waarde beproefd zouden worden. Het slotgedicht
van de bundel heet „Aan de Eenzaamheid". Het hoofdmotief
der gedichten tusschen „Jeugd" en „Aan de Eenzaamheid" is:
hoe de weemoed, als overheerschende gemoedstrek, en de begeerte, als overheerschende lichaamstrek — beide zoowel aan
de ontledigings-eisch der opperste ervaring als aan de drang
naar volstrekte individueele zelfgenoegzaamheid vijandig —
de persoonlijkheid van haar bestemde vorm en haar bestemde
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inhoud trachten afvallig te maken, hoe zij daarin door de
liefde, het verleidelijkst middel van hun gezamenlijke kracht,
bijna slagen, maar hoe dit in de persoonlijkheid een krisis veroorzaakte, door welke hij gedwongen wordt zich uit zijn
liefde te bevrijden, om, in die bevrijding de gansche menschheid afwijzend, in de eenzaamheid opnieuw, en nu voor goed,
tot zich zelf te komen. Een vereenzamingsproces, maar dat
in „Verzen" onvoltooid blijft. De bevrijding der derde afdeeling is nog enkel een innerlijk afscheid van de menschen. In
een gedicht als „Glanzende Weemoed daalde" ... zien wij, hoe
de dichter, nog vol en warm in zijn van geslachtsverlangen
doorstroomde gemoedsbewogenheid, voor de ijle kilte der
uiterste vereenzaming, de eisch van zijn opperste bevrediging,
naar de Aarde terugdeinst. In „Aan de Eenzaamheid", met
een deel der in de vierde afdeeling bijeengebrachte gedichten
als achtergrond, wordt eenzaamheid, hier dus enkel als afscheid
van de menschen begrepen, de voorwaarde voor 's dichters
verhoogd natuurgenieten. Maar ook nu is het in de grond
toch enkel de eenheidservaring die de dichter en zijn gedicht
hun hooggestemde toon geeft. De natuur leeft er ook nu niet
door haar verschijningen, maar in haar verschijnen, niet als
„natura naturata", maar als „natura naturans", niet als zijn,
maar als wording: de onstuimig genietende overgave aan deze,
in de sonnetten „Liefde" beleden, stijgt in een ongebundeld
gedicht van de zelfde tijd tot orgiastische zwijmeling. Eenige
der na „Aan de Eenzaamheid" geschreven gedichten uit de
vierde afdeeling, doen latere motieven, die op de innerlijke
vervreemding nu ook van de natuur berusten, al doorklinken.
In de Voorzang tot Hoists volgende boekje, „De Belijdenis
der Stilte", wordt deze laatste vervreemding voltrokken, neemt
de poging om de natuur tot enkele symbolen van bewustzijnsontlediging te herleiden en om de zin der woorden in hun
klinken onder te zingen, een aanvang. Wie meenen, dat Roland
Holst, hoe schoone gedichten hij later ook geschreven moge
hebben, in die richting geen blijvende mogelijkheid van vruchtbaar leven en dichten heeft, en dat die alleen in de gemoedstoon van de beste gedichten uit zijn eerste bundel ligt, zij
hopen, dat de dichter op de duur nog in staat zal blijken om
zich aan de gevoelens en voorstellingen van zijn latere sfeer
te ontslaken, en de weg naar wat door die vollere en warmere
gemoedstoon aan innerlijk leven verondersteld en geuit werd,
P. N. v, E.
terug te vinden.
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GUID O GEZELLE
I
Of de tijd al gekomen is om Gezelle zijn plaats aan te
wijzen in de geschiedenis van de nederlandsche dichtkunst?
In West-Vlaanderen is hij niet alleen een dichter van beteekenis, maar hij is er de eerste en de eenige. Om hem te
verstaan moet men zich daarheen verplaatsen en alle buitengewestelijke maatstaven thuis laten. Ja meer: men moet inzien
dat dit gewest, als letterkundige provincie van Nederland,
vóór hem niet bestond. Dat hij het geschapen heeft, even goed
als men tegenwoordig uit de Zuiderzee een nieuwe landprovincie te voorschijn brengt.
Op den duur zullen wij moeten zien wat van zulk een aanwinst de eigenlijke waarde is.
II

Gezelle was allesbehalve wat men tegenwoordig een GrootNederlander noemt. In 183o geboren was hij al dadelijk —
zooals zijn levensbeschrijver Alois Walgrave zegt — van
Nederlander Belg geworden. De haat tegen de Hollanders werd
hem dan ook met de paplepel ingegeven. Deze Hollanders
waren het geweest, die in 182 5 het Seminarie van Rousselare
hadden gesloten. Vader Gezelle, die er, vóór zijn huwelijk, als
tuinman en opzichter werkte, was dientengevolge op straat
geraakt. Zijn geestelijke overheden, sinds lang de grootste
vijanden van het hollandsch bestuur, en sinds kort in bondgenootschap met de belgische Liberalen, lieten niet na het
mindere volk te prikkelen. „De Belgische omwenteling brak te
Brugge uit met Ste.-Kruis-kermesse (den Zondag na 1 4 September). 't Volk plunderde de huizen van den gouverneur
Sandelin en van andere Hollanders of Hollandsgezinden; ze
droegen cocarden, plantten een vrijheidsboom op de markt,
waar nu Breydel en De Coninck staan, en gewapende burgerwachten die op voorhand ingericht en geoefend waren, zetten
de vluchtende Hollanders na tot buiten de Dampoorte. In de
buurt van den Rolleweg, langs de Kruisveste, rond de meulens,
zat het er ook op: een Hollander werd aan de Ste-Kruispoorte
doodgeschoten, en te midden van het volksoproer klonk het
er van:
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Jantje Kaas die muit,
al zijn haar valt uit.
of:
Jantje Kaas zit in den zak,
viva Potter en Rodenbach!"
Die geestelijken waren het ook, die de kerkelijke en staatkundige strijd voortzetten in de spelling-oorlog van 18 391844. „Behaegel en priester De Foere protesteerden uit Brugge
tegen het invoeren van „de 8 regels", en uit Rousselare kwam
het verzet van Vader Gezelle's hoogen vriend en beschermer,
Superior Nachtergaele, die met vijf zijner leeraars opkwam
„tegen het verhollandschen van 's lands taal" ". Als Walgrave
hierop volgen laat: „Dit alles moest in den begaafden en eigenaardigen jongen Guido door vaders schilderend en bijtend
woord zijn natuurlijken haat tegen het „Stadhuis-vlaamsch"
nog aanvuren", dan erkennen wij dit gereedelijk, temeer waar
Gezelle zelf verklaart, dat hij reeds als knaapje van zeven jaar
de taal van de Hollanders heeft leeren haten door het onderwijs van een schoolmeester, die een geboren Hollander was en
na '3o overbleef. Maar tegelijk merken wij op dat de afkeer
van boeken-taal, die menig Hollander met hem deelde, hier
haar wortels had in een grond, die gedrenkt was met Belgische
en katholieke vijandschap tegen het hollandsche Protestantendom.
Die vijandschap is Gezelle altijd bijgebleven. Als hij in 1876
een rijmpje maakt op zijn Vaderland, dan zegt hij eerst dat
het noch fransch noch duitsch is, maar daarna nadrukkelijk:
gij zijt
niet hollandsch, neen, maar Vaders
en Moeders land, tot meerdren spijt
van God- en alverraders ! ... .
Bilderdijk, in zijn woede tegen duitsche kachels en dekbedden, zou zoowel de mate van afkeer als de uitdrukkingswijs naar zijn smaak hebben gevonden. Dergelijke uitingen
treft men er meer bij hem aan. Zelfs zijn vrienden vonden
soms dat hij te ver ging. Zoo schreef hij in 1885 een opstel in
't fransch-belgische tijdschrift Le Museon te Leuven. Men
leest daar: „L'habitant des Flandres parle le flamand de ses
pères là ou il lui convient de le parler, mais quand son idiome
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natif ne lui suf fit plus .... il parle tout simplement le
f rangais, autrefois, et dans le même cas, il aurait parlé le
latin, l'italien, l'espagnol. Cette existence en Flandre de deux
idiomes aussi disparates que le f rangais et le flamand, loin
d'être nuisible á la conservation de celui-ci, lui est au contraire
favorable .... En Flandre une langue of f icielle flamande, une
langue à l'instar du néerlandais, qu'il est convenu d'appeler
het fatsoenlijk hollandsch, ne se park pas et ne s'y parlera
jamais. Cette situation peut être très dif f éremment appréciée
d'après le point de vue ou l'on se place, mais les Flaminguistes
•
sont loin de la déplorer".
Holland was de vijand, en ook alles wat in Vlaanderen
nadering tot de hollandsche beschaving verlangde, was de
vijand. Die beschaving dateerde van na de Middeleeuwen, en
wat Gezelle wenschte was een middeleeuwsch-katholiek WestVlaanderen, dat juist naar een nieuwere vorm begon over te
gaan, in zijn oude vorm te laten voortbestaan en te vereeuwigen.
.Nièt als verwanten, maar als bondgenooten, begroette hij
dan ook J. A. Alberdingk Thijm, voor zoover ook deze zich op
het middeleeuwsch katholicisme inspireerde, en Joan Winkler,
omdat die de leefkracht van de friesche gewesttaal verdedigde.
Zijn krachtigste bondgenooten, evenwel, zocht hij elders,
namelijk in Engeland.
Het is de verdienste van Walgrave in zijn sympathiek,
maar niettemin eenzijdig Leven van Guido Gezelle, Vlaamschen Priester en Dichter, dat hij ons gelegenheid geeft, dit
alles op te merken. Hij is niet kritisch: men kan als zijn eigen
meening aanhalen dat Gezelle niet een west-vlaamsch, maar
een algemeen-vlaamsch dichter was, en hij zegt geen woord
als die dichter, in briefwissel met noord-nederlandsche vrienden,
of in meer openlijke uitingen, als bevorderaar van de gemeene
dietsche sprake verschijnt, doch hij laat uit een overvloed van
gegevens ook duidelijk blijken, en toont dat hij het beseft, hoe
eng Gezelle zijn grenzen getrokken had, hoe hij niets bedoelde
dan de instandhouding, de herleving van uitsluitend een katholiek West-Vlaanderen.
De uitbreiding die Gezelle aan dat ideaal wenschte te geven
was inderdaad geen andere dan de heerschappij van dat Vlaanderen over het heele Zuid-, ja over het heele Noord-Nederland, en zijn erkenning als een voorbeeld voor de wereld.
Dat Gezelle die vizie had, is zeker, en ook dat daarin zijn
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grootheid ligt. Voor ons is ze een droom, die eigenlijk nooit
overeenkwam met de werkelijkheid, en die in onze tijd geheel
als iets overleefds verschijnt; maar voor hem, toen hij dichtte
en werkte, kon ze levend zijn en groeide ze in een luchtstroom
die niet enkel, ja niet voornamelijk, woei over West-Vlaanderen.
Er is geen belangrijker moment in Gezelle's leven dan zijn
verhouding tot het engelsch-katholieke revival, een verschijnsel dat zoowel de kerkelijke leer als de kerkelijke kunst betrof.
Walgrave herinnert eraan hoe Augustus Welby Pugin, in
18 34 roomsch geworden, zijn Apology for the revival of
Christian Art in England uitgaf. Hoe baron Jan Bethune van
Gent bij hem in de leer ging en later met Edward Pugin in
het bisdom Brugge als bouwmeester werkte. Hoe in hun geest
ook andere engelsche kunstenaars te Brugge werkzaam waren.
„In 18 49 had Thomas Harper King, bekeerling van Oxford,
een ophefmakenden brief tot den Provincieraad gericht, over
het herstellen der middeleeuwsche kunstgebouwen, en de naam
van James Weale is met Brugge's kunst onafscheidbaar verbonden. Zijne werken over van Eyck en Memlinc zijn alom
bekend en het was aan zijn krachtige en verontwaardigde aanklachten o.a. in het Journal des beaux arts 18 59—'6o te
danken dat vele mistoestanden en verwaarloozingen van
kunstsieraden verworpen en hersteld werden. Verscheidene
dezer herstellingen werden zelfs gedaan door bouwmeester
Willem Brangwyn, nog een Engelschman, bekwamen teekenaar en oudheidkundige." Een europeesche beweging eigenlijk,
deze neo-gothiek, die in Frankrijk Ch. de Montalembert en
Viollet le Duc, in Duitschland Reichensperger, in Nederland
Alberdingk Thijm en Cuypers vertegenwoordigden. Maar voor
Brugge was het verband met Engeland opmerkelijk, omdat
daar een levendig verkeer ontstond tusschen west-vlaamsche
geestelijken en engelsche bekeerlingen. Gezelle stak er midden
in. Reeds in 18 55 — hij onderwees toen te Rousselare scheikunde, boekhouden en handelswetenschap — trachtten een
vlaamsche en een engelsche vriend, in Engeland gevestigd,
hem te bewegen daar priester te worden. Hij wou niets liever
en werd alleen weerhouden doordat men hem in 1857 het
onderwijs in de Poësis opdroeg. Voor de engelsche taal had
hij een voorkeur, met de engelsche jongens verkeerde hij graag
en deed dit te meer toen men hem in 18 59 zijn professorschap
in de poësis afnam en hem het onderricht in de talen en de
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zorg, juist voor de Engelschen opdroeg. Hij kende te Rousselare ook Dr. Algar, eveneens een engelsche bekeerling, en
Jan Bethune's broeder, Felix, beiden als zijn collega's. Toen hij
er zijn plaats verloor, bracht een ander engelsch bekeerling
uitredding. Deze, Baron Sutton, door Felix Bethune gedoopt,
woonde sinds 18 55 te Brugge. Hij was rijk, en mild met zijn
middelen. Gezelle kende hem, zooals hij de heele engelsche
kolonie te Brugge kende. Sutton wendde zich tot kardinaal
Wiseman en stelde hem voor te Brugge een Seminarie te
stichten, „waar Engelsche en Belgische jongelingen zich konden bereiden tot het zielenwerk in Engeland". Gezelle werd
er benoemd tot leeraar in de wijsbegeerte en letteren. Hij verhuisde naar Brugge en opende er samen met Dr. Algar een
engelsche school.
Zijn kennismaking met kardinaal Wiseman — die ook de
idee van het tijdschrift Rond den Heerd aan de hand deed —,
zijn reizen naar Engeland, — hij was er van 1 86o tot '6 5 meermalen, de eerste maal in gezelschap van de kardinaal en samen
met zijn bemindste leerling, Eugeen van Oye, — en zijn lectuur van werken als die van de in 184 5 roomsch geworden
Dr. Faber, zijn de verdere faktoren in dat geheel van engelsche
invloeden, waaromtrent men altijd nog meer zou willen weten,
omdat zij tot verklaring van Gezelles werk en geestdrift onmisbaar zijn. Het motto dat Walgrave uit zijn onuitgegeven
verzen aanhaalt:
Vereent u, Engelsch kerstenbloed;
Vereent u, Roomsch en Vlaamsch geloove.
is in dit opzicht welsprekend. Want, dit is het opmerkelijke,
Gezelle voelde zich tegenover Engeland niet enkel als de ontvangende. Hij was overtuigd, zegt zijn leerling Van Doorne,
„dat weder katholiek geworden, Engeland als voorbeeld aller
natiën zou staan". Welnu, juist tot dat weer katholiek worden
kon Vlaanderen, kon hijzelf meewerken. Hij, niet alleen priester, maar ook oudheidkundige, maar ook dichter, kon tot deze
verbreiding van het vlaamsche Godsrijk meer dan iemand
anders bijdragen.
Deze werkdadige overtuiging maakte de eigenlijke Guido
Gezelle uit. West-Vlaanderen was het uitverkoren plekje waar
een onbedorven middeleeuwsch katholicisme nog leefde. Zijn
leerlingen moesten worden opgevoed tot west-vlaamsche
priester-dichters en zendelingen. De taal van West-Vlaanderen
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moest veredeld worden tot de hoogste letterkundige waarde.
West-vlaamsche gebruiken en zeden moesten gekend, bewaard, aangekweekt en verbreid worden. Alles was onverschillig of moest worden tegengegaan wat dit doel niet diende.
De Renaissance was het bedérf, de Revolutie was het bederf,
de negentiende eeuw was het bederf. Er was niets anders dan
de Middeleeuwen zooals die leefden of leven zouden in WestVlaanderen.
In zijn geheel dus nog een heel ander revival dan het katholieke en neo-gothische van het buitenland. Hier was een particularistisch-nationaal element met de europeesche beweging
verbonden, en dit juist, daar het ook de grondstof bepaalde
waarin de dichter werkte, is voor hem van doorslaand gewicht
geweest.
III

Als Gezelle in 18 5 8 zijn eerste bundel, de Dichtoefeningen,
uitgeeft, dan is het duidelijk dat al aan het vroegste gedicht
daarin, De Mandelbeke van 18 48, een tijd van oefenen moet
zijn voorafgegaan. Men is daarom geneigd hem bescheiden te
noemen. Een man die al vóór hij begon zich geoefend had, en
die, tien jaar later, nog altijd zijn werk oefeningen noemt!
Zoo denkt men, en dan heeft men geen ongelijk: Gezelle was
in de keus van die titel bescheiden, maar dan moet men het
woord niet verstaan in de hedendaagsche beteekenis, doch in
de vroegere die „met oordeel", „met gepastheid" beduidt.
Hij had namelijk geen gepaster, geen juister naam aan zijn
boek kunnen geven dan deze, en wie het bespreekt moet allereerst trachten dat in te zien.
Al in dat vroege gedicht De Mandelbeke schrijft hij niet
alleen een welluidend goedgevormd vers, maar hij stelt het in
dienst van een plotseling opgekomen gedachtegang. Waarom
buigt zich de wilg (die zijn vader er geplant had) over het
beekwater ? Is het uit liefde ? Neen, uit droefheid is 't, omdat
de vroeger zoo klare Mandel door de vrekkige mensch tot
molenbeek gemaakt is. Vuil en zwart is ze geworden, zoodat
geen vogel er zich meer in wasschen kan. Een slavenbeek werd
ze en daarom buigt zich, treurend en stenend, de wilg. Hij
stelt de vraag, en legt het antwoord de wilg zelf in de mond,
en plaatst in vraag en antwoord al de indrukken en gedachten
die aanschouwen en herdenken in hem doen opkomen. Het
vers heeft te volgen, het mag nooit alleen, nooit stil staan, het
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loopt voort als het water van de beek zelf, verbonden tot
lange zinsdeelen en opgenomen in de drang van het geheel.
Dit is Gezelle's oefening. Hij is de man van de snelle, door
indruk en overweging veelvoudig geschakeerde gedachte, die
zich wil uitstorten. Het vers is hem daartoe middel. Hij heeft
het leeren beheerschen, in de voorafgegane jaren al, hij laat het
nu gehoorzamen aan wat men zou kunnen noemen, het
fluidum van zijn gedachte. Want dit is het merkwaardige:
zijn gedachte gaat niet architektonisch te werk, zij bouwt niet,
zij is niet zelve weer onderworpen aan een grondplan dat haar
zou dwingen tot staan en komen en terug- en overzien;
ze is geheel zichzelf, men zou kunnen zeggen lyrisch, en volgt
van begin tot eind haar eigen golf. Vandaar een licht vers, met
weinig weerstanden, op onbelemmerd voortgaan ingericht.
In de eerste druk van Dichtoefeningen begon Gezelle nog
iedere regel met een hoofdletter. Later verdwijnt die: met een
hoofdletter begint dan alleen de zin. De zin regeert en moet
niet door de hoofdletters van de verzen warden opgehouden.
In de versvorm van De Mandelbeke schrijft hij zeven jaar
later weer een gedicht. Boodschap van de vogels en andere
opgezette dieren. Die dieren stonden in het „Museum" van
't Kleen Seminarie te Rousselare, en nu heeft Gezelle een inval
gehad. Hij zal de vogels, alle soorten van vogels, aanspreken,
en zij zullen, op zijn wensch, hun soortgenooten oproepen,
de toestand van opgezet-zijn gelukkig prijzen en zelfs de
menschen smeeken zooveel mogelijk gevleugelde wezens het
zaligmakend lood in het lijf te jagen. Afzonderlijk uitgegeven
kon een gedicht, naar dit plan voltooid, tegelijk milde gevers
danken en noodige aankoop bekostigen. Een jolige inval, meer
niet, maar die, uitgevoerd, meer dan driehonderd verzen in de
ban sloeg en= Gezelle gelegenheid gaf zijn ongelofelijke versdressuur te toonen.
De bouw van dit gedicht was dezelfde als die van het
vorige, d.w.z. eigenlijk geen bouw. Eerst sprak de dichter,
daarna spraken de vogels, zooals in het vorige eerst de dichter
en daarna de beek gesproken had. Het onderscheid was, dat,
terwijl in De Mandelbeke één enkele volzin van twintig regels
voorkomt, er nu een paar het tot vijftig brachten, heele risten
van vogels en eitjes in levendige en teekenachtige opsomming.
Het makkelijk voortloopend vers van deze gedichten -vier trochëen met beurtelings mannelijke en vrouwelijke rijmparen — beviel Gezelle uitnemend. Hij schreef er nog twee in:
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de Pachthofschilderinge en Het Stoomgevaarte. De volzin
kwam er niet meer tot die uitbreiding, maar de oefening werd
er niet minder om. Ze betrof nu namelijk het eigenaardige
enkel-woord, dat ook in de Vogels al zooveel beteekend had.
De taalvorscher was aan 't werk geraakt, en men voelt het
genot waarmee hij zijn vondsten in het vers inpaste.
Intusschen had hij ook andere maten beoefend: alexandrijnen, amphibrachen, anapaesten, de rijmlooze verzen van
Longfellows Hiawatha, de vierregelige ballade-strofen en
andere vormen, zelfs een rijmloos in regels gedeeld proza. De
gedachte is er altijd levend, de klank altijd helder en bewegelijk, maar men voelt, in al die verscheidenheid, dat de naam
Dichtoefeningen juist is, en dat er, om eenvoudig van gedichten te kunnen spreken, nog iets ontbreekt. Zelfs een bemind
gedicht als Het Schrijverke: 0 krinklende winklende waterding, met 't zwarte kabotseken aan, verraadt de triomf van
de virtuoos, die zoo onverhuld en merkwaardig uitkomt in
De Beltrommel, met zijn afwisseling van twee zeer verschillende tonen.
In enkele gedichten, evenwel, verschijnt dan iets anders en
iets meer. In De Berechtinge is een element dat in De Mandelbeke zeer zwak was aanwezig geweest, zoo zwak dat men
recht had het te verwaarloozen, plotseling heer geworden, namelijk de ontroerde verbeelding. Dit was niet meer enkel gedachte, niet meer een maat- en woordspel dat de gedachte
volgde en ten slotte zichzelf genoot. Maar het was, met name
in het eerste gedeelte, de snelle herinnering, de opleving voor
het innerlijk gezicht, en de uitstorting van de opgewekte aandoening. Met de eerste regels begint dat al:
Wanneer ik nog heel kleene was
En in mijn A.B.C.-boek las,
En nog niet wist — eilaas, eilaas,
Nu wete ik 't wel — hoe zalig dwaas
De kindsheid is -en die toon gaat voort en stijgt telkens in het verhaal van hoe
de oude priester de kleine jongen de klok Iaat luiden en met
hem naar de zieke snelt die berecht moet worden.
En stappende telde 'k ik stap op stap
Den weg af en repte mijn voetjes rap,
En snelde, met ongelijkig spoor,
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Den snel op mij volgenden Priester vóór,
Die tredend na mij kwam getreên
Met groote wijde mannenschreên.
Ik ging al klinken met de bel,
Die klinkend opging ende snel
Weer klinkende met mijn hand viel neer,
En rinkelde weg en rinkelde weer,
En 'k zag de landliên al te gaar,
Van ver, van bij, alhier, aldaar,
Aan 't knielen. Onder 't strooien dak
Verdoofde ik het getikgetak
Des wevers die zijn mutse afschoof
En knielde; bachten schelf en schoof
Verdoofde ik de erge scherpe taal
Des strekels op het schreemend staal;
'k En hoorde 't blijde zandterslied
Noch 't schuifelen van de binders niet;
Maar zwijgend, met het noodgeklag
Van 't kind dat in de wiege lag
Of weggeborgen in moeders schoot
Zijn handekes en zijn mondtje sloot,
Zoo viel het land in éénen keer
En 't lag daar stille, vóór den Heer.
Eenzelfde innigheid, maar pijnlijker, was in het gedicht dat
eindigde met de klagende uitroep:
Ik, arme, kranke, klagend riet!
Klaarblijkelijk was een andere Gezelle dan die van de Dicht-.
oefeningen wakker geworden.
VI

De bundel van 18 s 8 werd aangekondigd door een Prospectus,
voorafgegaan door een Woord tot de Studenten van 't Kleen
Seminarie te Rousselare, en gevolgd door, eerst eenige Aanmerkingen en dan een Woordenlijst en Verantwoordinge.
Van de Aanmerkingen, niet meer dan een viertal, is de belangrijkste die bij het gedicht De Beltrommel. Zij bevat name-.
lijk het heele metrische schema waarop het geschreven is: een
afdoend bewijs van de bewuste dicht-oefening die het was
geweest.
De andere prozastukjes zijn van meer gewicht.
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Gezelle's vrienden hebben zelden een goed woord gehad
voor de Vlamingen, die zijn particularisme aanvielen. Ook
Walgrave vermeldt het brugsche Taalcongres van 1862 en het
maastrichtsche van 18 74 en is nog altijd bitter tegen de heer
Nolet de Brauwere van Steeland en diens Notice sur le particularisme linguistique de la Flandre occidentale. Het is waar,
deze heer is de paskwilligste beoordeelaar van wie ik heugenis
heb. Toen mijn Persephone en andere Gedichten in 't licht
kwam, waarin een gedichtje, gedagteekend uit Cimarron,
New Mexico, eindigde hij zijn vertoornde bespreking met de
uitroep: „En deze man .... wil ons wijsmaken dat hij in New
Mexico is geweest!" Hij legde daarmee zeker geen getuigenis
af van zijn letterkundig inzicht. Maar de heele schuld voor de
bestrijding die Gezelle ten deel viel, kan ik hem en zijn medestanders toch niet toewijzen.
Leest men de Dichtoefeningen, zonder de gedachte dat
eenig strijdbaar opzet daarin verscholen ligt, dan kan men er
geheel op toepassen wat op het maastrichtsch congres prof.
H. Kern antwoordde, toen hem daar een bizonder westvlaamsch geschrift was voorgelezen: „Ik heb bij die voorlezing geglimlacht, want de bewoordingen waren geheel
Nederlandsch". En bij dezelfde gelegenheid : „Wanneer men
nu ziet de stukken die veroordeeld zijn door den heer Nolet,
dan zien wij, dat de taal waarin zij geschreven zijn geen
tongval is, maar niets anders dan het gewone goede of slechte
Nederlandsch, doorspekt met zeer vele woorden en uitdrukkingen, die alleen in West-Vlaanderen gebruikt worden". De
Dichtoefeningen lezende is men zelfs geneigd, niet van zeer
vele, maar van enkele zulke woorden en uitdrukkingen te
spreken. Vergeleken met andere stukken in die bundel, bevat
het gedeelte dat ik uit de Berechtinge aanhaalde, er nog veel.
En hoe weinig zijn het er toch, en hoe weinig hinderlijk zijn ze.
Wij zeggen „trad" en niet „telde", „klinkende en niet „al
klinken", „heen en weer" inplaats van „weg en weer",
„achter" inplaats van „backten". Overigens zullen alleen de
woorden „strekel" voor „wetsteen", „schreemend" voor
,,krijschend" en „zandter" voor „oogster" ons vreemd voorkomen. In Vlaanderen was er stellig nog minder reden dan
voor ons, om daarin een gevaar te zien.
Maar -- leest men Prospectus, Opdracht, Verantwoordinge,
Woordenlijst, en bedenkt men dan de beweging die van Rousselare uitging, dan wordt de zaak anders.
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Walgrave wijst er telkens op dat Gezelle niet antwoordde,
dat hij stil voortwerkte, dat hij de strijd schuwde. Alles waar.
Maar het maakt het feit niet ongedaan dat hij de aanvaller is
geweest, dat hij van eerstaf is opgetreden als strijder, èn dat
hij daarvoor niet het talent bezat.
Het kan niet anders of vrienden en leerlingen moesten deernis
hebben met de dichter die door velerlei bestrijding, van 1858
af, diep geleden heeft. Maar men zal goed doen, nog iets meer
dan men het tot nu toe deed, de oorzaak van die bestrijding
te zoeken in hemzelf.
In het Prospectus reeds noemde hij zijn Dichtoefeningen
nadrukkelijk „vlaamsche uit Vlanderen" en vroeg de aandacht voor „woorden en wendingen". „Bij het werken" —
schreef hij — „heb ik liefst naar oude vlaamsche Dichters opgezien, en zooveel mogelijk die tale gebruikt die bij Maerlant
en andere te boeke staat, en die, God lof, alhier nog levende
gehoord en gesproken wordt".
Het een zoowel als het ander was onjuist: in vervoeging,
verbuiging, zinsbouw, woordenschat verschilde de taal van
Maerlant grondig van de zijne, die in niets afweek van het
hedendaagsche nederlandsch, behalve in het gebruik van
sommige gewestelijke woorden en wendingen. Ook was het
onwaar, dat die taal nog in Vlaanderen gesproken werd: zelfs
zijn woorden vond hij meer in boeken dan bij menschen.
Hier was dus meer dan uitdaging, er was een partijdige leus,
die het verwijt van onkunde of booze bedoeling kon oproepen.
Juister is dan ook zijn zeggen in de Verantwoording: „vele
woorden die (in Kiliaens Etymologicon) als Vetus flandricum,
d.i. oudr. 1. geboekt staan, hooren wij dagelijks, en 't valt ons
aardig op, als wij, bij door-en-door geleerde uitleggers van
oude gedichten, lange en verkeerde noten vinden, op een
woord, daar wij, van kindsbeen af, mee gespeeld hebben".
Had hij het hier nu maar bij gelaten en niet de stelling
herhaald dat „in West-Vlaanderen de taal dier oude gewrochten met de zuivere volkstaal een en dezelve is." Bestrijding
door middel van onjuiste beweringen, moest men wel denken,
en verder lezend dacht men dat herhaaldelijk.
„Waarom zou nu een schrijver of dichter moeten zeggen:
„vaak" voor „dikwijls", „ettelijke" voor „sommige", „regtvaardig" voor „regtveerdig" ? als: „ik heb van doen" beter van
de lippen wil, waarom uitkomen met „het schort mij aan" of
„ik ontbere"? waarom is: „de van honger en gebrek stervende
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grijzaard" beter als „de stokoude man die van honger en gebrek
om sterven ligt ?" Zoo willen 't nochtans sommige —"
Vreemde sommige, denkt men, waar toch „dikwijls", „sommige", „van doen hebben" gewone, ook hollandsche, woorden
zijn, en alleen de uitdrukking „om sterven" inplaats van „te
sterven" gewestelijk klinkt.
Een zwak argument, vooral voor een oorspronkelijk dichter,
was ook het aanhalen van de nagemaakt-middelnederlandsche
versjes van Dautzenberg en Hoffmann von Fallersleben. Dit
was de neo-gothiek op haar slechtst, en zeker niet de juich-.
tonen waard, waarmee hij haar begroette als voor geen Vlaming
onverstaanbaar.
Op deze en dergelijke gronden steunende, bestond Gezelle
het, een vinnige aanval te doen op zijn tijd- en landgenooten.
Dat hij in een enkel gedicht Quae est Ista fel kon zijn tegen
hen die zijn Maria-vereering niet deelden, dat hij er de Moedermaagd uitnoodigde haar bliksem te schieten op het draakgebroedsel uit de hel en de pijl van die ketterslangen te vertreden en te vertrappen, dat kon ten slotte voor een rethorische
oefening doorgaan. Maar dat hij in proza alle andere dan
de middeleeuwsch-west-vlaamsche flaminganten als valsche
munters hoonde, kon moeielijk vergeven warden.
't Is in zijn Woord tot de Studenten, waar hij hen opwekt
aan vlaamsche taal, vlaamsche zeden, vlaamsche dat is katholieke godsdienst vast te houden. „Wij weten 't wel" — gaat
hij dan voort — „anderen verstaan 't zoo niet, en, terwijl zij
de moedertale voorenstaan, zoeken zij de Religie der Vaderen
leed te doen, zoo dit niet eerder hun eigen zelven leed en
schande bereiden is, — ja zij hangen er een vlaamsch tapijt
vooren, waar zij zitten werken in 't donker, de valsche
muntenaars. Vlaamsch is het aanzichte wel dat gij op uwe
munte slaat, vlaamsch luidt het opschrift, maar vlaamsch en
is het herte niet, noch vlaamsch het binnenste: 't is valsche
munte die gij slaat, en die, volgens oud gebruik, met 'nen
nagel aan den toog moet:
Slaet al wat Kwaepenninck is
Slaet Kwaepenninck aen den disch;
Dat, van Brugghe tot in Ghent,
Heer Kwaepenninck stae bekent
Als dat hij Kwaepenninck is:
Slaet Kwaepenninck aen den disch!
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Alzoo luidt het lied, en vlaamsche munte, wil zij deugen,
moet gangbaar zijn tot Roomen toe".
Aardig gezegd, en aardig te pas gebracht, niemand zal het
tegenspreken. Maar hoe weinig oog heeft deze strijder in zijn
west-vlaamsche hoekje voor andere mogelijkheden dan de zijne.
Hoe onderschat hij de eenheid-zoekende kracht van „de tale
des grootgin Dietschsprekenden Vaderlands", die hij toch, in
hetzelfde opstel, beleden had. Hoe stelt hij het deel boven het
heel en verdoemt wie dat niet als hij wil doen.
Zelden is een aanvaller met minder begrip van zijn weerpartij, en slechter gewapend, uitgetrokken. Kan men zich dan
verbazen dat hij bestreden werd, en het anderen wijten dat hij
slagen kreeg?
v
Nog op een andere wijs is Gezelle het offer geweest van zijn
onbezonnen vurigheid. Hij was leeraar geworden, eerst van een
lagere klas, toen van een hoogere. Voor hem beteekende dat in
de eerste plaats dat hij zielen zou vormen overeenkomstig zijn
eigene. Een dergelijke opvatting van het leeraarschap is mogelijk, maar dan moet altijd, maar vooral als men voor een klas
staat, en vooral als men werkt temidden van andere leeraren,
de liefde die men verlangt uit te storten nog meer verstandelijk
zijn dan zedelijk, en nooit onderhevig aan stemmingen. De
vervulling van die voorwaarden was hem onmogelijk. Veel
meer dan een geest was hij een drang en met angstwekkende
zorgeloosheid maakte hij zich gelijk aan de jeugd die hij onderwijzen moest, verbaasde zich over verzet tegen goedbedoelde
pogingen, genoot en leed alsof hij niet een meester was, maar
zelf een kind, en zat ten slotte hulpeloos en vervaard temidden
van het partij-getwist dat naar aanleiding van hemzelf en zijn
onderwijs was opgegaan.
Het eerste gevolg was dat zijn klas hem ontnomen werd.
Het tweede dat hij Rousselare verlaten moest en te Brugge
zich tot de engelsche school bepalen.
Een eerste gedeelte van zijn leven was hiermee afgeloopen.
Hoewel er niemand was die met hem, ook als leeraar, kon wedijveren: -- hij bezat een bezielend denkbeeld, zijn droom van het
oude Vlaanderen; hij leerde geen afgetrokkenheden, maar ging
onmiddelijk tot de dingen, de natuurlijke taal en de werkelijke
geschriften die zijn stem levend maakte; hij was geleerd,
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vindingrijk, boeiend, bevattelijk en welsprekend; -- was hij als
leeraar een mislukking geworden. Hij verliet Rousselare, zooals Algar schreef: „looking on himself as a castaway, broken
and lost ...."
Er is geen enkele reden om de schuld daarvoor op te laden
aan anderen. De menschen zijn die ze zijn, en mag men zijn
levensbeschrijver gelooven, dan waren die waarmee Gezelle te •
maken had niet minder dan de meesten, de jeugd niet, de
onderwijzers niet, de superieuren niet. Van persoonlijke vijandschap is niets gebleken, wel van begrijpelijke tegenstand, van
onwetende kwetsing, maar ook van hoogachting en welwillendheid. De schuld, als men van schuld mag spreken, lag bij
Gezelle. Ze lag in zijn aard van eenzelvige en voor niets dan
zijn denkbeeld oog hebbende denker, in zijn onbegrip van de
wereld, in zijn roekelooze drang naar ziele-gemeenschap en
uitstorting. Ze lag, in één woord, in de aard van zijn dichterschap.
Gelukkig maar dat het zoo was, want wat we als de fout
van de leeraar erkend hebben, is de ontwaking van de beste
Gezelle, van de dichter Gezelle geweest.
Die dichter toch was niet de boven de wereld staande ziener,
hij was de bezetene, de hongerende naar vriendschap, de
lijdende en genietende minnaar van natuur en kunst, van
kinderen en jongelingschap. Hij was de dichter van juist die
gedichten, die hij in de jaren 18 57-186r geschreven heeft.
Enkele daarvan troffen we reeds aan in de Dichtoefeningen,
maar de meeste staan in de Gedichten, Gezangen en Gebeden,
zooals ze in 1862 door Hugo Verriest en Henri van Doorne
werden uitgegeven.
Alvorens er nader van te spreken, noem ik een dichtwerk,
half proza, half verzen, dat al even vóór de Dichtoefeningen
afzonderlijk verschenen was onder de titel Kerkhaf blommen.
Het ontstond in de zomer van 18 5 8 toen Gezelle op het
hoogtepunt was van zijn verwachtingen. Als hij ooit gehoopt
heeft boven zichzelf te kunnen uitstijgen, meer te kunnen zijn
dan enkel een lyrisch dichter, en zijn idee van een nog levend
katholiek West-Vlaanderen als een schoone zichtbaarheid
buiten zich te kunnen stellen, dan moet het toen zijn geweest.
Het is de uitvaart van een van zijn leerlingen, Eduard van
den Bussche, naar het graf gedragen door zijn medescholieren
en door }}emzelf, hun leermeester.
Vier látijnsche verzen van S. Bonaventura, en hun ver-
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taling, waarbij een gedichtje tot lof van de gestorvene aansluit, worden gevolgd door een priesterlijk proza, waarin die
lof wordt voortgezet. Leerlingen en leeraar worden gelukkig
geprezen, omdat ze mee mochten naar de uitvaart, en dan
gaat het proza in vers over bij het gedenken van het dagmoment: het uur van leeuwrik en nachtegaal, van de ontwakende wind, van de landman die het zaad gaat strooien: ook
dit lijk een zaad dat weer op zal staan. Dan naderen ze het
sterfhuis, de landlieden die in de schemer voorbijgaan, wenschten hun een schoone morgen, die ook te komen stond. Nu zien
ze de hof steê opdoemen en de blanke huif van de wagen, die
de doode en zijn verwanten naar de kerk zal voeren. Het gedicht, waarin herdacht wordt hoe de voerman zijn paarden
kamde, zegende en inspant, — vooral het gesprek waarin hij
hun het doel van de tocht meedeelt, — verplaatst ons in de
gewijde en trouwhartige wereld van het oude katholieke
Vlaanderen, zijn vroomheid en zijn gebruiken. We blijven er
ook in het nu weer volgende proza als alle aankomenden sprakeloos en stil staan voor een overgroot neerliggend kruis. Binnen
komend vinden zij de moeder, bezorgd zooveel gasten goed te
ontvangen en dan weer in tranen uitbrekend. Op het opkamertje ligt het gekiste lijk. Zooveel er ruimte vinden klimmen er heen en anderen knielen hier en daar over de vloer. Dit
is het oogenblik voor een gedicht dat het De profundis vertolkt en nadat allen met gewijde palm wijwater over de kist
en over zichzelf gesprenkeld hadden, zagen zij de gestorvene
voor het laatst eer de kist gesloten werd. In de zijkamer klonk
middelerwijl het zuchten, snikken en klagen van vrouwen,
weenende aan het bed van de zieke vader. De baar stond gereed, de kist werd opgenomen, het lijkkleed erover uitgespreid.
Het vaandel van Maria, het blauwe kruis in het blanke veld,
werd vooraan gedragen, de zilveren kroon van de maagdelijkheid op de kist gelegd. Drie kleine jongens namen van een
zuster het schoon gekleurde kruisje aan, dat ze in een witte
doek dragen moesten en dat men op het graf zal planten. De
processie begon, kruisen van gevlochten stroo waren aan de
weghoeken neergelegd, de voeten van de doode wezen kerkwaarts. Moeder en de familie kwamen om te volgen, vader
zelfs stond op voor een afscheidsgroet. Een lofzang op het
kruis wordt ingelascht en daarna volgt de beschrijving van het
zonnige landschap, waardoor men, soms rustend om de last te
verlichten, trok naar de kerk. De weenende vrouwen, de
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broeder die geen tranen vond: een gedicht is noodig om de
noodzaak en de zegen van tranen uit te spreken. Bij de kerk
begint het klokgelui; uit de kerk zelf klonk het Dies Irae, hier
in 't vlaamsch vertaald. De wierook, de lichten, het belgerinkel, de opheffing van het Allerheiligste, het orgel met zijn
zang In Paradisum als het lijk wordt uitgedragen. Ten slotte
de begrafenis en de toespraak van Gezelle zelf tot de leerlingen.
Als dit werk geslaagd was zou Gezelle met één slag alles
bereikt hebben wat hij zich droomde. De priesterlijke wijding,
het vlaamsche land met zijn oude gebruiken en gezinsleven,
de katholieke eeredienst, dat alles tezamen zou in één beeld
verheerlijkt en vereeuwigd zijn geweest. Maar het is niet geslaagd: menvoelt de opzettelijkheid en blijft onontroerd.
De fout is dat het eenvoudige onderwerp: een landelijke
begrafenis, de last te dragen krijgt van een meer plechtige
dan verheven welsprekendheid, en dat het daaronder bezwijkt.
De overledene was een beminnelijk kind, maar hij wordt in
een al te lange kanselzin ten voorbeeld gesteld aan de wereldling. De gebruiken zijn treffend, maar zij gaan verloren in de
preektoon waarmee zij geduid worden. De zieke vader is aandoenlijk, maar hij verdwijnt achter de bladzijlange staf felaadje waarop hij als groot en monumentaal wordt voorgesteld.
Zoo is ook de redenaars-kunst, waarmee het zonnige land
tegenover de niet eens zichtbare stad met haar fabrieken en
handelaars geplaatst wordt, van even averechtsche werking als
de manende galm die het klokgelui, de imposante symboliek die
de kerkmuziek vertolken wil. Terwijl de lijkrede die erop volgt
geheel zooals ze daar ligt kan gesproken zijn, maar dan ook
niets is dan een staal van kerkelijke welsprekendheid. Van de
gedichten is het beste dat waarin de voerman tot zijn paarden
spreekt. Men hoeft daarentegen de vert ling van het Dies Irae
maar met de onlangs uitgegevene van kevius te vergelijken,
om te zien hoe zwak ze is.
Een paar jaar later, in 1 8 6o, heeft Gezelle opnieuw een gedicht
uitgegeven, waarin hij naar de verheven objectiveering van een
eenvoudig geval streefde. Zooals men bij de Kerkhof blommen
met hun afwisseling van poëzie en proza aan Dante's Vita
Nuova denkt, zoo bij dit gedicht, Het Kindeke van de Dood,
aan de realistische balladen van Wordsworth. Maar ook hier
slaagde hij niet. Toon en onderwerp trachten vergeefs één te
worden.
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Zijn ware toon lag niet in deze, tegenover zijn talent, eerzuchtige pogingen. Hij lag in de zuivere onmiddelijkheid van
zijn persoonlijkste liederen. In hun vorm alleen zou hij in staat
zijn, maar veel later eerst, de vlaamsche buitenwereld af te
beelden en te verheerlijken.
VI

Reeds in de Dichtoefeningen komen enkele van de gedichten voor, die Gezelle tot zijn leerlingen richtte. De
Beltrommel is er zoo een, maar evenzoo Antwoorde aan eenen
Vriend. Welk een weerloos openliggend hart zien we in die
regels:
Nooit en streelde er mijne wangen
Traan zoo dierbaar en zoo lief
Als die ik heb opgevangen
In de plooien van uw brief,
Zoenend hem zoo mengwerven
Eer dat ik nog tenden was,
Vreezende eerder hem te derven
Hoe ik snel en snelder las.
In de Gedichten, Gezangen en Gebeden, dat in zijn ondertitel
Een Schetsboek voor Vlaemsche Studenten heette, komen er
meer voor, en dat niet alleen, maar zij geven de toon aan voor
tal van andere. Het spelen met het zangerige woord, dat
Gezelle altijd eigen was, wordt er overstemd door die ongewone
onmiddelijkheid van uitdrukking die een naakte ziel verraadt.
Zijn gedachte, die altijd stroomen wou, is niet enkel gedachte
meer, ze is ziele-beweging, ziele-vloeiing, die in zijn stem het
haar passende timbre gevonden heeft, zich daarop wiegen laat,
zich daaraan overgeeft. Zijn deugd, zedelijk en dichterlijk,
werd de overgave; en dit zegt te meer, omdat hij van nature
stug en koppig, eigenwillig en uitbundig was. Hij was terughoudend, maar hij stortte zich uit, hij was hoekig, maar hij
vloeide, hij was eigenzelvig, maar hij schonk zich weg. Dit
doende vond hij zijn beste zelf, onverschillig of het in lust of
in leed geboren werd. In zijn wezen was dit zelf niet lijdend,
omdat zijn overgave niet lijdelijk was. Ze was werkdadig. Ze
was voortbrengend. Altijd weer zocht ze uiting. En die uiting
was vorming. Vorming van de zielen die hij op zijn weg tegenkwam en van de taal die hij meegekregen en gekozen had.

I34

GUIDO GEZELLE

De gedichten uit dit tijdperk, waaronder een aanzienlijk
aantal dat later uit het Schetsboek naar de Kleengedichtjes
werd overgebracht, zijn dan ook niet als een beek, maar als
een fontein. Ze springen en vonkelen.
Het was geen wonder dat dit sprankelen niet duren kon.
Dat hij klaagde, kreet, zich beschuldigde uit liefde te zondigen,
Jezus te verlaten voor anderen, God niet vrijwillig toe te behooren, dit hoefde nog geen teeken te zijn dat het eindigde:
al die tweestrijd behoorde er toe. Maar de spanning was te
eenzijdig gericht: ze omvatte te weinig lichamelijks.
Gezelle's toon werd lager. Hijzelf werd minder teer, maar
weerbaarder. De taal- en oudheidkundige, de volksopvoeder,,
de bedienaar van een kerkelijk ambt, de schertsende gezellige
mensch, de staatkundige partijganger zelfs, begonnen mee te
spreken, voor het eerst of op nieuw; en onvermoeid geleerd en
leerend
. werkzaam, verschaarste hij in dichterlijke voortbrenging.
Men kan die verandering en vermindering makkelijk waarnemen in de volgende uitgaven van zijn verzen.
De Dichtoefeningen worden in 18 7 8 herdrukt met geringe
wijzigingen. Aan de herdruk van Gedichten, Gezangen en Gebeden in 18 79, wordt vrij wat toegevoegd, maar wat in de
rijmlooze regels Ter Inleidinge van de oorspronkelijke druk
gezegd werd:
Weg met u, penne,
Over 't gladde papier,
En rust niet, en rust niet,
Tot dat de ziele
Het zwellende tij des gevoels,
Hare eigene krachten nauw meester
Los en heur banden haest kwijt,
In brekende tranen vooruitstroomt!
dit past alleen op zulke van de toegevoegde gedichten die van
vóór of omstreeks 186o zijn. Het past niet op het redeneerende
Ergo Erravimus, noch op het aarzelende Morgenstond; en op
het speelsche Taalgeleerdheid evenmin als op het vermanende
gedicht Aan Ameet Vyncke. Een jaar later verscheen een
geheel nieuwe bundel, de Liederen, Eerdichten et Reliqua. In
het begin staat Philip Verhulstens Eergedicht, dat nog van
18 55 dagteekent:
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Slaat nogmaals, o Engel, uw hand aan de snaren
en wekt me dien toon die mij 't herte doorwoelt,
wanneer 't op uw' vlerken, de wereld ontvaren,
het pogen dier hemelsche sprake gevoelt, etc.
Dit is de toon die Gezelle met Da Costa gemeen had: b lijk
van een verwantschap die, in een belangrijk deel van zijn
werk, met boeiende voorbeelden van geestelijke en prosodische
aard, zou zijn aan te toonen. Aan het eind van het boek (ik
spreek van de uitgaaf van 188o en niet van de latere) staat
het dichtstuk Doctor Waf f elaart, dat van 't jaar van de verschijning dateert.
Waar is de tijd naartoe, dat onze vlaamsche helden
in goden menigvoud hun valsch geloove stelden,
en, stekeblend, geleerd door stekeblenden, hier,
God uitgeweerd, als God al 't andre aanbaden schier: —
een goed, en deftig, maar geleerd en theologisch, en rethorisch
gedicht.
Het kloosterleven wierd voor Vlanderens ingewanden
een zaaitijd, onbelet door` 's, winters trage banden,
en 't Leuvensch leergesticht weerspiegelde in zijn schoot
de felle stralen die Sint Thomas' leering schoot.
Men ziet hoe ver we hier van de zanger van 186o verwijderd zijn.
Alle gedichten in deze bundel zijn deugdelijk werk, goed
gebouwd, zuiver gesteld, en welluidend. Wat er aan liederen
onder voorkomt is adaptatie van oude liederen, zooals Viva
Maria en Jong Bloed of vertalingen, zooals die voortreffelijke
overzetting van Jacopone da Todi's In foco amor mi mise, die
als 't eenige in dit boek nog de oude toon benadert, maar dan
ook uit het oude tijdperk is. Of wel het zijn gelegenheids- en
schertsgedichten als 't Tafelliedeken of de Temmerman of Niet.
Bij deze laatste sluit zich de schertsende anecdote ,aan die in
Boerken Naas, Torrebrand en Sint Jozefs Leêre uitmuntende
voorbeelden van levendige bewerking heeft. Overigens Eer- en
herinnerings-dichten, zoowel Lampernesse als 't Klooster van
Bethel te Brugge. Er zijn zelfs twee gedichten bij in 't middelnederlandsch: Die Viervlaghe het eene, Die varende Vroue
't andere. Deze zijn niet maakwerk, zooals hij vroeger van
Dautzenberg en Hoffmann von Fallersleben prees, maar
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natuurlijke en oorspronkelijke creaties in een taal, waarmee
hij vertrouwd was.
Zoo zou ik meer kunnen noemen, want het heele boek ' is
het werk van een ernstig dichter en kunstenaar. Het is evenwel duidelijk dat hij uit de spanning, bijna overspanning van
zijn ziels-uitstorting tot de grond van zijn dagelijksch wezen
is teruggekeerd, en dat hij daar wel goede en aardige oogenblikken aantreft, maar niet de verheffing vond die hem meesleurde.
Hij was nu al vi j ftig, sedert acht jaar onder-pastor te
Kortrijk. Hij deed wat zijn hand vond om te doen, maar al
zijn dichten was fragmentarisch, en bleef het. Zijn gemoed
moest in stroom gebracht. Dan eerst zou hij, die tot het
scheppen van groote gedichten niet was aangelegd, weer lied
na lied in zich voelen opkomen, en voldoen aan zijn wensch
om in een aaneenschakeling van liederen Vlaanderen te verheerlijken.
Er was echter een behoefte bijgekomen, die de zangers-drang
in evenwicht hield. Vroeger had die drang hem uit zijn middelpunt geworpen, uit zijn leeraarschap. Hij had zich verslagen
gevoeld, zich teruggetrokken, de schuld op zichzelf gelegd.
Geen wonder dat hij, van dag tot dag zijn werk doende, eerst
in Brugge, sedert 18 7 2 in Kortrijk, meer en langer begon te
denken aan een macht, niet in hem, maar buiten hem, die zijn
leven regelde, en die, naar zijn opvatting, alle leven moest
regelen. Hij was er na aan toe geweest te gelooven dat elk
wezen genoeg deed als het zich naar zijn eigen wet — zijn
ingeschapen liefdewet immers — ontwikkelde. Maar, hoe dit
zijn mocht, hèm was het niet gelukt. Voor hem was er een
uitwendige wet, en wel een tweevoudige: een natuurlijke en
een geestelijke. Hij zag ze in de natuur als het leven van aarde
en hemel, als het gaan en komen van de seizoenen. En hij zag
ze in de feesten, diensten, gebruiken van de godsdienst, in hun
toebehooren aan vaste getijden, dagen, uren. Hij erkende in die
twee, die, zoo ze niet één waren, toch samenvielen: het natuurlijk en het kerkelijk jaar, de onverbrekelijke kring die een richtende en weldadige godheid om het heelal en het menschdom
geslagen had, en waarbinnen elk schepsel zijn duur en zijn
functie had.
Almanak en brevier werden beide voor hem tot gewijde
machten: twee aspecten van eenzelfde heilige cirkelgang.
Toen hij de gedichten verzamelde die hij in 18 93 uitgaf
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noemde hij ze Tijdkrans en toen hij in 189 7 een nieuwe bundel
het licht deed zien, noemde hij hem Rijmsnoer om en om het
Jaar.
Gezelle had altijd zijn gedichten binnen een zeker kader
geplaatst. De Dichtoefeningen begonnen met Principium a
Jesu en Quae est Ista, ze eindigden met een vertaling van
Mozes' Lofzang: Cantemus Domino gloriose. De Gedichten,
Gezangen en Gebeden begonnen, afgezien van de opdracht aan
Thijm, met de regels Ter Inleidinge en eindigden met 'T Laetste,
aen den onbekenden Lezer. De Liederen, Eerdichten et Reliqua
openden met een kruislied en sloten met het Nisi Dominus.
Het is niet zonder beteekenis dat, terwijl het eerstgenoemde
werk onder de hoede van Jezus en het derde onder die van
het kruis gesteld werd, het tweede zoowel in 't begin als aan
't eind het beeld van de dichter zelf vertoont. De Poëzie was
hem 't een en 't alles geworden. Voor haar riep hij meegevoel
in, zoowel in de aanhef als hij spreekt van de ziel die in
brekende tranen de pen vooruitstroomt, als aan het einde, als
hij nazingt:
Hoe zoet is 't om te peizen dat
terwijl ik rust misschien
Een ander, ver van hier, mij onbekend en nooit gezien,
U lezen kan, mijn dichten, mijn
geliefde, en niet en weet
Van al de droeve falen van
uw vader den poëet!
Het is een van zijn aandoenlijkste gedichten, en men zou
het geheel willen uitschrijven, tot aan het einde waar de
gedachte aan een leven na de dood alleen dient om hem zijn
gedichten te doen aanroepen als zijn verdedigers wanneer God
hem „reden vraagt".
Het is waar, dat ook in deze bundel het kruisgedicht niet
ontbreekt (evenmin als voor de Kleengedichtjes) maar hier
werd het Kruiske kruiske goed begin inderdaad niet als begin
gesteld. De persoonlijke toon van Ter Inleidinge kwam eerst.
Het spreekt vanzelf dat iets dergelijks later niet meer kon
voorkomen. Het kruis werd in de Liederen, Eerdichten et
Reliqua voorgoed opgeheven. Ook de Tijdkrans en het Rijmsnoer hebben het op hun eerste bladzijde.
De kadering van alle vorige boeken, evenwel, was niets, ver-
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geleken bij die van de twee laatste. Het is duidelijk dat in
hen het kader de overhand kreeg en zijn gezag over alle
deelen van het werk uitstrekte. De Tijdkrans vervalt in drie
deelen: Dagkrans, Jaarkrans en Eeuwkrans. Het Rijmsnoer
bevat er, behalve een Voorhang van enkele gedichten, en een
Aanhang van losse strofen en fragmenten, maar één: het
(evenals in de Tijdkrans) in maanden gedeelde Jaar.
ALBERT VERWEY.

(De tweede helftt volgt)

NAGELATEN GEDICHTEN
I:I
Wij liepen over bloemen, over gras,
in frissche winden omgedragen beiden,
en van het grootere niet af te scheiden:
een kussen ook voor onze voeten was
de pluimengrond, violen aangevleide,
krokus en tijloos, reseda, de roem
des voorjaars: neigende narcissusbloem,
en madelief tot perken uitgebreide.
Wij joegen in een vurig begeleiden,
hoe joegen woorden over onzen mond!
en onder ons benaadren zwikte en stond
omhoog het halmgras, de ontloken weide.
Verward van hoofd, verstoorden als wij daar
onaangehoord de dierste dingen zeiden,
verklarensdrang vruchteloos uit ging weiden,
een ander iets verwachtend van elkaar.
0 dat het zoeken ditmaal komen mocht
tot het doorgronden aloud toegezeide,
het zielsbegrip en het gewisse leiden
den toegang in, in smarten aangezocht.
Wij liepen voor ons uit en waren wel
de schreden vóór en van ons zelf gescheiden,
beklemd en tot het uiterste bereiden
en bitter ernstig in het bloemenspel,
en stonden aan den slotgrens den beschreide
van onzen hof en ach! wij sloegen om
en keerden tot den ouden plek weerom,
droef referein, dat nimmer uit mag scheiden.
Het hunkeren en het ontglippen beide,
o eeuwige vlucht en onbetreden land!
hoe leerden wij er liefdes diepst bestand
in heldren dag over de zomerweide!
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2

Boomen, boomen, gebogen hangt
over de liefste, waar de paden
harer vreugde zijn, de gang
harer gedachten, stil te rade,
het herinneren, in geduld,
der jonge vrouw, eenzaam gezinde,
die haren inkeer zoeken wil
om haar geluk terug te vinden,
(dat ligt en levend is in het diep
van haar zacht denken opgenomen
met zorgen, tweede leven nieuw
in de verwonderde gekomen.)
Over de woorden zich zelve toegesproken, over het aangevlogen
verlangen, vol tot schreien toe,
boomen, boomen, hangt gebogen.
3 : VOOR VROUWESTEM

Nu ik zijn oogen heb gelezen,
den blik waarom ik altijd vroeg,
de welgezindheid van zijn wezen
mij toegebracht, o laat genoeg,
nu mocht ik het wel weg gaan beuren,
dat ik het spare en zoo hou,
nu mag er niets meer bij gebeuren
dat schaden slechts en krenken zou.
Mijn liefst, mijn dierste toebehooren
dat telkens ik bedenken moet,
ik zoek en vind het onverloren
en voel hoe goed, hoe goed het doet.
In zoete zelfzucht ingetogen
leef ik en ééne heugenis:
de gunst, de gave zijner oogen
die nu mijn schat, mijn eigen is.
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Het is als ging met lichte gangen
ik en met tintelenden voet
het helderblank vertrek behangen
nu het een komst verwachten moet.
Glycinen, licht getinte trossen
zwevende in onwezenlijkheid,
iris, wier vocht-gekneusde, losse
f lapbladen week zijn aangevleid,
en groote, ademende kelken,
de smettelooze zonder spoor
van breuk of krenking in hun melken
verzadiging en mat ivoor,
en bleeke anjers en, te dragen
van donker klimopblad den last,
rozetten plat uit goud geslagen,
hel in de groene glanzen vast.
Gereed de tooi, gereed de wanden,
wanneer ik in een luisteren zink,
gezeten stil met leege handen
en starend oog. Wie licht den klink ?
*

Ik keer mij toe en mijn gezicht
is overstroomd van uw ontmoeten,
mijn opgaande oogen zijn gezwicht
aalwat zij verduren moeten.
Een siddering van vluchtig vuur,
o haren mantel om mijn leden,
loopt pijnend zonder rust of duur
van af mijn schouders naar beneden.
Mijn hart hangt poover in den nacht
van borst en angstig ademhalen
en klopt nadrukkelijk en zijn jacht
is overstelpend telkenmale.
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En luisterend naar mij zelve heen
heb ik een vreemde stem vernomen,
zooals de woorden een voor een
over mijn doffe lippen komen.
4

In de bleeke wangen als violen
de sombere oogen dof gezet,
de rijpe mond met de bloedende lippen
opeen genepen en dun geplet.
En het leven, als woei het en is verdwenen,
wegkrimpende als een vogelenvlucht,
zich zelf een sluier, een wa geworden
is dit onbewogene aangezicht.
Een leegte, een schemer, en zich niet keeren,
een treden de jaren ongeteld,
en door alles heen het voortdurend weten:
gekrenkt, gekrenkt, en achtergesteld.
En schokkende het groote zwichten,
en armen die in vertwijfeling slaan,
een wringen omhoog, een biddend reiken,
een klemmen en jammerend laten gaan.
En een hoofd verwordende en bedolven
in der snikken en in der haren nacht,
wond over ondoorgrondlijke stroomen
vervreemd en doodswit opgebracht.
En een stem verwezen en ingezonken
en die nog stervende aanbad:
ik heb zoo zielsveel van je gehouden,
ik heb je zoo lief, zoo lief gehad.
5 : ARIOSO

Sluit, boomen, sluit, o ondoordrongen woud,
de wereld af, de lokkingen en gulden
beloften, al het lachend-leedvervulde
van zijn gedragen, weert en tegenhoudt!
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0 stammen, die mij eens als snaren waart,
waarop de toets van mijn geluk ging spelen,
wordt nu tot grendels tegen al het vele,
dat leeg en doelloos op mijn wanhoop staart.
Verraad van één en met bestorven mond
prevel ik vloek en afschuw tegen allen,
de roerselen zijn van mij afgevallen,
dood is mijn hart en kil tot op den grond.
En voos en zonder zin is en onnut
der menschen toedoen. Laat hun voorgelogen
opgaan en ijvren ver zijn van mijn oogen
en afgeweerd en worden toegeschut.
Maar dan -- den open hemel klaag ik aan,
hoe zulk een schat van liefde en zielsvergoden,
van aanhangen met alle mij geboden
krachten lafhartig moest ten onder gaan.
Hoe jeugd en bloei en weelde in ongehoord
verkwisten en het hartsap van mijn leven
ik uitgaf, en was zalig in het geven
en vroeg niet dan een aanzien, dan een woord ... .
Sluit af, sluit af, o hooggewelf de kronen,
dat ook het licht uw vredig oord niet schendt!
Wordt tot een heilig, kuisch grafmonument,
waar droefenis en stilte samenwonen.

6
Gij deedt van alle menschen mij
de zwaarste pijn;
van alle menschen zult ge mij
de liefste zijn.

7
Het adelszwaard, o grauwe mond
van een veeg starend doodsgezicht,
pad dat op schemering gericht,
rand van ravijnen zonder grond;
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omwikkeld met een paardetrens
als tak met ranken,
hier op het achterblad, het blanke,
tot slot en grens.

II : OOSTERSCH
I
Het stoute naderen en vocht en zwart
werden de vlokkenkransen in haar oogen,
als een zeewater donker overvlagen
door drift van winden en het stormgetart.
En dan allengs langs den gebogen kling
der wangen openden de velden harer rozen,
verholen gloed ging er de lamp doorblozen
die in het marmer van ons wachten hing.
2

De blanke armen, talmende en veel
langzame zij en tot een koel prieel
gestrengelden, waar onder in gezonken
een smachtend hoofd, oogen die tegenblonken,
mond die verging, woorden bestervend tot
een lispeling klagende van genot.
De amberarmen driftig opgebeurd
in tweespalt van geluk van een gescheurd,
gefolterd folterend en die in zwoegen
hun smartelijke zaligheid omsloegen
en bitter klemden, kneuzend met een ruk
tegen twee purperbronzen dorenpunten stuk.
3

0 droomerige glooiingen gedoken
onder de zoomen van het lijfbatist,
wie uw verblijven en bijeenstand wist,
hartslag en ademen had hem ontbroken
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om de aanvalligheid des zachten levens,
de wade van beaming neergelegd
op deze twee, de vrede ongezegd
der vrome zusteren, omit en tevens
om hunne groote schoonheid, om de bogen,
de trotsche worp van dit gebeeldhouwd paar,
weerspiegeling, en antwoord van elkaar,
en troon balans volkomen afgewogen.
4

Uw voeten zijn als liggende leeuwinnen,
de steile rug, de greep der harde schonken
klemmend; de klauwen in het zand gezonken
en ingeprent, het lijf in grommend spinnen.
Want driftig is de nek en opgericht
en het geelachtig oog is hel en licht
van onverwrikten blik, die gierig stond
op wild, dat langs trekt aan den horizont.
5 : ASRAFEL

En Asrafel de Seraf?
Als een lijn,
een richting ijl ten uiterste, als een pure
opgang voltrokken door den licht-azuren
aether verdween hij; breuk door kristallijn,
dit zijn vertrek. Zoo door de klamme drommen
en door den droesem is hij opgeklommen
naar honger heldert' ... .
Waar stiet hij af ? Lieten de lichte zolen
bij dit vertrek een teere prent te loor
in stuif woestijnzand ? was het parelspoor
der teenen zichtbaar in gedeukte holen
van duinenglooiing ? ging zijn droomend spelen
over de trossenvracht der asphodelen
en hooge stengels? wandelde zijn traag
vertoef over den blanken rozenhaag
in het gewoel der reuken ? of verliet
hij deze kimmen dansend op het riet
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terechtgekomen in het wuft gestoei
van zegge-pluimen en van arenbloei?
zwierven zijn voeten in een laatsten stand
over den kom en alabasten rand
van springfontein en was van even dragen
der blozenden de spiegeling beslagen?
*

Er is geen teeken. Den bekommerde verdroot,
dat van zijn aanhang iets ging kleven,
dat eenige beeltenis na zou leven
van lichten wrevel en den laatsten stoot.
En zoo na overwonnen doornenpijn
is hij den vruchteloozen twist ontgleden,
heeft elken opgeslagen blik gemeden,
wendde zich af en liet het zijn.
J. H. LEOPOLD.

AANTEEKENING.
Bij de bestudeering van Leopold's, door zijn erfgenamen aan mijn zorg toevertrouwde nalatenschap bleek mij, dat deze, behalve vele, ten deele,zeer fraaie of
belangwekkende fragmenten, nog een aantal volledige en gave, of althans niet
minder dan een aantal der reeds gebundelde gave gedichten bevatte, die, naar zich door
allerlei overwegingen staven laat, waarschijnlijk voor des dichters in voorbereiding
verkeerende tweede bundel bestemd waren. Onder de gewaardeerde toestemming
der erfgenamen is een groot deel dezer gedichten in de voorafgaande bladzijden
afgedrukt. Verantwoording van de tekst, in een algemeen tijdschrift ongewenscht,
zal te gelégener tijd en te juister plaatse gegeven worden.

P.N.v.E.

DE PLAATS
VAN DEN ONDERNEMINGS -LEIDER
IN DE SOCIALE GEMEENSCHAP
INLEIDING

Hoe kan een bedrijfsleider bij zijne arbeiders belangstelling
wekken voor de onderneming ? Op die vraag had ik dezen
zomer een antwoord te geven voor de Algemeene Vergadering
van de Nederl. Mij. van Handel en Nijverheid te Leeuwarden.
Daartoe schetste ik wat de plaats is die de leider eener onderneming tegenwoordig inneemt. Achtergrond voor die schets
was de halve eeuw, die achter ons ligt, en waarin eenige sociale
werkgevers met groote toewijding beproefden een eigen zelfstandige oplossing aan de sociale kwestie te geven, terwijl daarnaast in een eerst kleine, maar daarna steeds breeder wassende
stroom de arbeidersbeweging invloed en macht verwierf.
Tegen dien achtergrond luidde mijn antwoord op de vraag:
„de weg naar 't hart der arbeiders gaat over 't verstandig
inzicht der vakvereenigingsleiders". De twee woorden „verstandig inzicht" kunnen daarbij niet weggelaten worden. Integendeel zijn ze de voornaamste. Hoe hoog men ook de macht
moge schatten, zij het die van 't bezit of van een gewillige
meerderheid in aantal, het verstandig inzicht staat hooger en
hechter. Het zou er ongelukkig met ons volk uitzien, indien
niet de grootste verantwoordelijkheid der leiders zoo gevoeld
werd, dat zij zich een helder inzicht moeten verschaffen in
de belangen die hen zijn toevertrouwd, en dat zij den moed
moeten toonen daarnaar te handelen. Dat is toch de eenige
rechtvaardiging waarom zij leiders heeten en niet dragers van
een mandaat.
Onder de vele onderwerpen van algemeen belang, die in
onzen troebelen tijd een verheldering bitter noodig hebben, verdient de plaats van den ondernemingsleider stellig de aandacht.
In de straks genoemde voordracht schetste ik zijn taak als
drievoudig, n.l.:
1°. de zorg voor het behoud en voor het rendabel maken
van de gelden die hem zijn toevertrouwd,
2°. de zorg voor de velerlei belangen van allen die onder
zijne leiding samenwerken, en
3°. de zorg voor dat deel der behoeften-voorziening der
samenleving, waarmede zijne onderneming zich bezig
houdt.
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Die kenschetsing bedoelde geenszins aan te geven, dat deze
drieledige taak aldus volledig en algemeen wordt gevoeld en
vervuld. Zij bedoelde bij uitstek aan te duiden, dat de tegenwoordige ontwikkeling onzer maatschappij noodzakelijk er
toe leidt, en in toenemende mate er toe zal leiden, dat op den
duur aan de taak van den ondernemingsleider eene sociale beteekenis wordt toegekend. Misschien ook niet steeds in helder
besef en klaar bewust, maar deels instinctief, zooals zoo
velerlei ontwikkeling, b.v. die der techniek groeit en tot stand
komt. Straks worde daarop nog nader ingegaan.
In deze voordracht sta iets anders op den voorgrond, nl. niet
zoozeer de taak, maar de plaats van den ondernemingsleider.
In navolging van Lord Melchett 1 ) (vroeger Sir Alfred
Mond) wees ik er in Leeuwarden op, dat de nog steeds gebruikelijke tegenstelling: werkgever-werknemer, door en door
versleten is en eene vervanging behoeft. Zoowel om beter de
werkelijke verhoudingen te benaderen, alsook om als een
solieder basis te kunnen dienen ter verbetering dier verhoudingen. De ondernemingsleider staat met zijn volle verantwoordelijkheid en zijn levende bemoeiingen tusschen de zorgen ten
bate van zijn geldgevers en die ten behoeve van zijn personeel.
Met beide moet hij tot een bevredigende verhouding komen
(soms ook door hun wenschen te weerstaan) ten einde zijne
onderneming te maken tot — en te handhaven als — een
meestal bescheiden, maar in haar bescheidenheid toch krachtig
en werkzaam en dienend orgaan der samenleving. De moderne
productie wordt niet beheerscht door twee factoren, kapitaal
en arbeid, die om macht en opbrengst kampen, maar door
drie. Tusschen, en in zekeren zin boven, de beide anderen komt
de leider of de leiding 2 ) met een eigene en nieuwe taak ; de leider
staat er boven voor zoover hij slaagt in dit sterk en krachtig
maken der onderneming, daar dit hem het beste in staat stelt,
kapitaal en arbeid van de heilzaamheid van zijn leiderschap te
overtuigen.
Over deze manier om de plaats van de ondernemingsleider
anders te zien, gaat mijn voordracht. Op drie manieren zal
daarop dieper worden ingegaan. Allereerst door onder oogen
te zien welke sterk gevestigde opvattingen aan de aanvaarding
van de betere opvatting in den weg staan. Daarna door te
schetsen op welke feitelijke ontwikkelingsgang de nieuwe voorstelling berust. Ten slotte door ons af te vragen welke waarde
1) In zijn boek Industry and Politics. 2) Lord Melchett noemt het the management.
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de voorstelling heeft voor ons inzicht in de maatschappij en
voor de eischen die wij aan hare verdere ontwikkeling meenen
te mogen stellen.
I

De tegenstelling werkgever-werknemer berust op een duidelijke werkelijkheid, maar eene die historisch geworden is,
en derhalve ook eenmaal tot het verleden kan behooren. Het
karakter der tegenwoordige maatschappij is ontstaan en gegroeid uit eene samenleving, gekenmerkt door feodaliteit op
het platteland en gildenorganisatie in de steden. De adelijke
grondbezitter was de heer der opwonenden, en in het gilde
bestond de verhouding van meester tot gezellen. Niemand zou
er aan denken bij het een of het ander te spreken van werkgever en werknemer. Dit kon pas geschieden in de 1 8e eeuw,
toen een opkomende en aanwassende demokratie de bevrijding
bevocht van de strenge banden eener vaste feodale of gildenonderschikking. Tegelijkertijd werd aan de voortbrenging een
nieuwe grondslag gegeven door het fabriekswezen. Uit de
vroegere bemoeiingen van kooplieden ter financiering en organiseering van huisindustriën en tot het stichten van bijzondere
bedrijven met waterkracht of ovens (voorzoover die niet tot
heerlijke rechten behoorden) ontstond geleidelijk de fabriek.
Deze zou haar krachtige ontwikkeling danken aan drie methoden, die nog steeds toepassing blijven vinden, en naar de
modernste terminologie aangeduid worden als mechanisatie,
rationalisatie en bedrijfsconcentratie. In den eersten oorsprongtijd heette het: invoering van machines en verdeeling
van arbeid, beide in doelmatig ingerichte fabrieksruimten.
De energieke persoonlijkheden, die van de vrijere omstandigheden gebruik maakten om fabriekmatige ondernemingen,
meestal van een klein begin tot snelle uitbreiding te brengen,
waren voor hunne omgeving, die daaraan maar al te dikwijls
behoefte had, scheppers van werkgelegenheid (werkverruiming heet het thans) .
De naam werkgever is uit dezen oorsprong geheel te verklaren. Zoo ook de naam werknemer voor wie in de verworven vrijheid op zich nam een opgedragen arbeid uit te
voeren. Bekend is waartoe het geleid heeft. Men kan zich
voorstellen, dat de fabriek naast huisindustrie, ambacht en
de landelijke huishouding een eigen bescheiden plaats in de
maatschappij had verworven. De drie genoemde methoden
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bezaten echter een tooverkracht, die in staat stelde om binnen
een eeuw de maatschappij een geheel andere structuur, een
ander karakter en een ander aanzien te geven, in 't kort
een ekonomische revolutie of omkeer te verwekken. Het
snel en sneller groeiende fabriekswezen dat eenerzijds verouderde huisindustriën ontwrichtte, anderzijds veel kapitaal
vereischte, was oorzaak der vorming eener opeengehoopte,
slecht beloonde, rechtlooze en armoedige menigte fabrieksarbeiders, die bij de onvermijdelijke conjunctuur-crisissen
tot bittere ellende en wanhoop gebracht werd. Daartegenover zagen de ondernemers meestal slechts één belang, dat
hunner zaak, die omhoog gejaagd moest worden om kwade
tijden te doorstaan, en de concurrentie-strijd, die wild door
elkaar gevoerd werd, te kunnen volhouden. De tegenste lling
werkgever-werknemer kreeg daardoor spoedig een geheel
andere klank dan in de oorspronkelijke bedoeling lag. Zij werd
de grondslag voor een constructie van voorstellingen, die in
't midden van de 1 9e eeuw vorm kregen, en van een groote
beteekenis werden voor 't inzicht in — en het oordeel over -de maatschappelijke verhoudingen.
Evenals de verhouding werkgever-werknemer van een niet
te miskennen realiteit was, zoo ook zeer spoedig de staking,
de uitsluiting, de loonstrijd. De recht- en bezitlooze individueele werknemer, die in het vroegere verband toch steeds
bewegingsvrijheid genietende, ingelijfd was in het disciplineleger der fabrieksarbeiders, vond een kracht, die weldra ook
van maatschappelijke beteekenis zou worden, ni. de kracht
der solidaire vereeniging. Maar aanvankelijk had hij daarbij
niet alleen den individueelen werkgever tegenover zich, doch
ook de staatsmacht, die zoowel ten behoeve van de orde, als
ook uit beginsel den werkgever, schepper eener nieuwe productiviteit, krachtig steunde.
Vandaar weer een historische realiteit in de tegenstelling
tusschen de bezitlooze werknemers en de politiek machtig geworden burgerij. Proletariaat en bourgeoisie zou het spoedig
heeten, waarmede tevens werd aangeduid dat naast de klassen
en standen, die de vroegere maatschappij op het platteland
en in de steden had gekend, twee nieuwe klassen zich vormden
van grooten omvang en van een deels actieve, deels latente
kracht. Adel, boeren, groot- en klein-kooplieden, visschers,
zeelieden, ambacht en paupers werden er door naar den ach-

IN DE SOCIALE GEMEENSCHAP

ISI

tergrond gedrongen, zoodat het soms den schijn had alsof zij
zich in de nieuwe klassen oplosten.
Het is en kan niet mijn doel zijn om de grootsche ekonomische omwenteling, die de 1 9 e eeuw vulde, ook maar schetsmatig aan te geven. Toch mag ik niet vergeten even aan te
duiden hoezeer de natuurwetenschappen in de nieuwe productie-wereld vruchtbare gronden vonden voor een ongekende
ontwikkeling, en hoezeer daardoor de mensch zoo groote macht
over de natuur kreeg, dat de aarde zich gewillig voor hem open
legde, en tot zelfs de lucht haar ontoegankelijkheid verloor.
Wat ik mij tot beperkte taak stelde is om in de veelvormige
vernieuwing aan te duiden, enkele nieuwe feitelijke verhoudingen, die in de maatschappij ontstonden, omdat deze uitverkoren waren voor de theorie der ontwikkeling een bijzondere rol te vervullen. Zooals in het tropische oerwoud de weg,
die de eerste baanbreker zich hakt, achter hem dichtgroeit,
zoo sloot zich ook om de menschen der 1 9 e eeuw de maatschappelijke groei van nieuwe vormen en verhoudingen als
een lianenverwikkeling samen, en maakte de vroeger zoo eenvoudige en bekende gemeenschappen tot een wild terrein met
telkens weer nieuwe verrassingen. De menschelijke geest, die
macht over de natuur verwierf, moest zich ook bezig houden
met het begrijpen en doorzien van de nieuwe maatschappij
en haar snelle groei, ten einde de krachten op te sporen die
dezen groei verwekten met het doel om ook hier te heerschen
en te besturen. Dat begrijpen en doorzien moest evenals voor
de natuur uit de individueele pogingen zich samenvoegen tot
een wetenschap, opdat daaraan de leiders eene gestevigde bekwaamheid, d.w.z. een erkende „kunde" zouden ontleenen.
Staathuishoudkunde, wirtschaf tslehre, maatschappij- wetenschap of sociologie werden in de 1 9 e eeuw van een andere
beteekenis, als zij het voordien waren, doch zooals alle menschelijke werk zou het broksgewijze ontstaan, geleidelijk nu
hier, dan daar wat opleveren, geschikt voor een latere samenvoeging. Maar vooreerst moest men zich behelpen, want de
tijd drong om zich eene opvatting te vormen.
Uit de velerlei voorstellingen, die opgebouwd werden uit
de nieuwe tegenstelling werkgever-werknemer, en de gevolgen
daarvan voor de structuur, het karakter, en het aanzien der
maatschappij is er ééne, ontstaan in het midden der 1 9 e eeuw,
die van de omvangrijkste beteekenis en invloed geworden is.
Zoo zeer zelfs, dat die zienswijze het denken van voor- en
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tegenstanders nog steeds beheerscht, en nog lang ontoegankelijk houdt voor de waarneming en erkenning van feitelijke
verschuivingen en wijzigingen, die zich in de maatschappij
voltrekken, met name voor de fundamenteel veranderde plaats
van den ondernemingsleider. Karl Marx, uit de hoogste filosofische vlucht der Hegel'sche dialectiek neergevallen in de
materieele realiteit, heeft daaruit met de hem door filosofische
oefening verworven methoden en bekwaamheid een voorstellingen-constructie gebouwd, die naar filosofische terminologie
terecht den naam stelsel verwierf en verdiende, en niet des
ondanks, maar juist daardoor, zoowel invloed uitoefende op
de wetenschap als op de algemeene opinie en stemming. Als
stelsel, als Marxisme, is het een gesloten geheel, d.w.z. dat de
voorstellingen zich streng aaneensluiten, maar het mist daardoor ook de openheid die elke ware wetenschap moet kenmerken om onbeperkt toegankelijk te blijven voor feiten,
waarneming en reconstructie. Toch ontstond het Marxisme
uit feiten en waarneming, maar voor zoover dit in het midden
van de 1 9e eeuw mogelijk was. Marx maakte daaruit twee
voorstellingen, die als de grondpeilers van zijn stelsel kunnen
beschouwd worden, en die wel het voordeel hebben van duidelijke aansluiting bij de feiten, doch niet de voor de wetenschap
onmisbare scherpe omgrenzing als grondbegrip.
De eerste voorstelling is die van het kapitalisme, waarin
samen te vatten is het geheele streven der industrieele werkgevers, waarmede zij productie en maatschappij wijzigden in
zoo sterke mate als personen uit de eerste helft der 1 9e eeuw
nog ten volle, wij lateren echter niet zoo scherp meer, konden
meegevoelen. De tweede voorstelling is die van den klassenstrijd, waarin samen te vatten is, al wat tusschen werkgevers
en werknemers tot machtsontwikkeling aanleiding geeft, en
wat toen als nu bij ieder bekend verondersteld mag worden.
Kapitalisme en klassenstrijd zijn, ondanks de directe aansluiting bij de werkelijkheid, toch zelve geen feiten, maar samenvatting van indrukken door feiten tot eene voorstelling, een
begrip, dat noodzakelijk was om daaruit nu verder een nieuwe
gedachtenwereld te ontwikkelen, een begrip dat echter slechts
een deel, en nooit de volle werkelijkheid kon omsluiten. Zoo
werd het kapitalisme in waarde- en meer-waarde-leer geanalyseerd als het stelsel dat in staat stelde om uit arbeid van anderen
kapitaal te vormen, beheerscht als het was door de winstmakerij. Zoo werd de klassenstrijd met de „verelendungs-
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theorie" gezien als eene worsteling om de macht in de wereld,
die de geschiedenis zou beheerschen.
Ondanks en juist doordat de begrippen zich beperkten en
de aandacht concentreerden op groote nieuwe krachten in de
maatschappij, konden zij groote werking uitoefenen. En
wederom door die werking kregen zij een zoo groote innerlijke
sterkte, dat het onderscheid tusschen feit en voorstelling (begrip) voor velen verloren ging. Niet alleen voor de aanhangers
van het Marxisme, maar ook voor twijfelaars en bestrijders.
Vergeten mag niet warden, dat het Marxisme een veel hooger
stelsel bouwde. De klassenstrijd werd toch onder historische
belichting gebracht en — op grond van een historisch materialisme en gedemonstreerd door een vruchtbare ekonomische
geschiedsbeschrijving — gedekreteerd tot de stuwende kracht
bij uitnemendheid, zoo in 't verleden en in de toekomst als in
het heden. Daaruit werd afgeleid de noodzakelijkheid, dat de
tot toenemende verarming gedoemde klasse van het proletariaat in nationale en internationale vereeniging eene wereldrevolutie zou afdwingen. Voorts werd uit de analyse van het
kapitalisme afgeleid hoe de draagster daarvan, n.l. de bourgeoisie geheel en al verslagen zou kunnen worden doordat een
dictatuur van het proletariaat de onteigening der productiemiddelen zou doorvoeren (l'expropriation des propriétaires) .
Met dit stelsel was het socialisme van utopie tot wetenschap
geworden, waaronder verstaan moet worden dat het stelsel
een overtuigende kracht bezat, zoo stellig als alleen de wetenschap die kon ,verschaffen.
In zijn monumentale geslotenheid heeft het Marxisme zich
niet kunnen handhaven, laat staan dat het de kern werd voor
een expansieve wetenschap. Reeds Marx slaagde er niet in om
aan zijn waardeleer een algemeener beteekenis te geven als
voor het nieuwe productie-proces. De verarmingstheorie werd
in 't einde van de 1 9e en vooral in 't begin van de Zoe eeuw,
door de feiten weersproken. En meer en meer trad het groote
verschil naar voren tusschen een ekonomisch-materialistische
filosofie, die het onvergankelijk levenswerk van Marx was, en
eene ekonomische wetenschap die aan maatschappelijke leiders
tot leering en kunde zou moeten strekken. De zelfoverschatting van het z.g. natuurwetenschappelijk materialisme, deze
oudere tweelingbroeder van het Marxisme, werd door de snelle
ontwikkeling der zuivere wetenschap als een noodlottige hinderpaal omvergeworpen. Geen stellige gesloten theoriën zijn
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noodig, maar voorstellingen, of m.a.w. vooronderstellingen,
hypothesen, opdat die in altijd voortgezette wijziging en reconstructie dienstig zijn om tot verklaring van, en inzicht in, de
door exacte waarneming geconstateerde feiten en verhoudingen te geraken. Zoo moest het ook voor het maatschappijonderzoek gaan. Niet de theorie beheerscht de feiten, doch
omgekeerd de feiten eischen eene theorie die zich bij de verschijnselen aanpast.
De arbeidersbeweging — nationaal en internationaal — door
Marx' persoon en stelsel aangevuurd en geleid, kon in een
latere groeiperiode zooveel vertrouwen in eigen kracht en
karakter winnen, dat de profetie van haar overwinning te
missen was. Eerst in haar gedrag, later ook in haar theorie verdween de revolutie, om plaats te maken voor eene evolutie,
terwijl dat wat als historische noodzakelijkheid was aangegeven, gevoeld zou worden als een roeping en taak. De groote
beteekenis van deze omvorming ligt al vóór den wereld-oorlog.
Revisionisme was de naam, waaronder verborgen lag de eisch
der feiten naar een nieuwe theorie. Het was toch geen eigenhike herziening, maar een vernieuwing die de arbeidersbeweging behoefde. Zoo al niet het afzien van eene revolutie,
dan toch het verschuiven daarvan naar verre en uitzonderlijke
omstandigheden, was voorafgegaan door het inslaan van een
nieuwen weg, n.l. naar de verovering van de staatsmacht met
behulp der politieke demokratie. De socialisten werden voor
alles demokraten. Door den oorlog en de daarop volgende politieke revoluties werd dit merkwaardigerwijze versterkt — ondanks en misschien ook juist door het voor velen afschrikwekkende voorbeeld van Rusland, waar Marx' theorie tot een
uiterst consekwente toepassing is gebracht en daarna zonder
leiding liet.
Het nieuwe stelsel dat de verouderde bovenbouw van Marx,
ten minste voor de directe practijk der arbeidersbeweging, zou
moeten vervangen, diende te zijn een politiek stelsel, d.w.z.
eene voorstelling van de wijze waarop door de staatsmacht
het kapitalisme kon worden afgeschaft en het socialisme ingevoerd; natuurlijk geleidelijk (kalt-socialisieren is de tegenwoordige Duitsche term). Een van de eersten, die dit inzag
was de bekwame politieke leider Mr. Troelstra. Hij propageerde daarvoor in de Internationale, en vond tegenstand bij
de Duitsche sociaal-demokratie, maar wijdziende instemming
bij Jaurès. Na 't einde van den oorlog maakte Sydney Webb
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er een ontwerp voor 1 ) en in de Socialistische Gids (van Aug.
1 9 1 9 ) schreef Mr. Troelstra daarover een artikel. 2)
In dien tijd is echter de aandacht afgeleid geworden door
geheel andere stelsels, n.l. de zoogenaamde socialisatie of
nationalisatie-plannen, zoowel in Duitschland, Oostenrijk, als
ook in ons land. Het onderscheid met het politieke stelsel,
zooals Mr. Troelstra het bedoelde, ligt hierin, dat deze de
staatsmacht geschikt wilde maken om het socialisme in te
voeren, terwijl de socialisatie-ontwerpen, zonder zich met de
al- of niet geschiktheid der staatsmacht te bemoeien, de ekonomische organisatie in een stelsel trachtten aan te geven.
Zonder op het een of het ander in te gaan, is hier thans
alleen te constateeren, dat een nieuw stelsel van een gelijksoortige geslotenheid als dat van Marx niet tot stand is gekomen. De aandacht is verloren gegaan en afgeleid naar eenvoudige en directe problemen van de z.g. politieke demokratie.
De geschetste verhouding is hier echter genoemd, omdat
aan deze demokratie toch nog de oude grondbegrippen van
Marx, zij het ook onder deels andere benaming, ten grondslag
liggen, n.l. de begrippen van het kapitalisme en van den
klassenstrijd. Daarop heeft zich niet uit geestelijke behoefte,
maar uit de noodzaak eener politieke practijk, eene andere
vage voorstelling gevormd, die zoowel door Marxisten, als ook
door wijde kringen van Marx-bestrijders als juist erkend en
daarom zoo uitgebreid aanvaard wordt. Die voorstelling omvat
noch een politiek, noch ook een ekonomisch stelsel, zij opent
geen toekomst en leeft uitsluitend in het onmiddellijke heden.
Zij ziet alleen eene tegenstelling tusschen alle demokraten en
eene reactionnaire macht gevormd door de leiders van het
zakenleven. Wie die laatste zijn, wordt als bekend verondersteld, en wie of wat de demokraten zijn, wordt hoofdzakelijk
wederom afgeleid uit hun wensch om de macht -- het despotisme -- der werkgevers te breidelen en hun inkomsten ten
bate van anderen te verminderen. Het middel om dat te bereiken is de staatsmacht, die gezien wordt als onderworpen
aan de macht van het getal.
Even zoo goed als het volledige Marxisme met zijn profetie
der sociale revolutie, en even zoo goed als de West-Europeesche
sociaal-demokratie met een nog onuitgewerkt politiek- ' en
1) Constitution of the socialistic Common-Wealth of Great Britain.
2) In De Beweging schreef ik hierover een artikel. „Een keerpunt van het
Socialisme" later opgenomen in de Wereldbibliotheekbundel (socialisatieproblemen).
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socialisatie-program, rust ook de algemeenere politieke demokratie die zich voorstelt door de staatsmacht een beteugeling
door te voeren eener ekonomische macht in het zakenleven,
op de oudere begrippen: kapitalisme en klassenstrijd. Nu moge
de politieke demokratie al of niet deze woorden erkennen en
gebruiken, zij richt zich er naar in haar geheele optreden. Maar
aan de begrippen kapitalisme en klassenstrijd ligt nog dieper
ten grondslag de tegenstelling werkgever-werknemer, die nu
niet alleen door alle werknemers en alle politieke demokraten,
maar zelfs ook door de personificaties der z.g. reactionnaire
anti-demokratische macht der ondernemingsleiders wordt
erkend en aanvaard. Zij zelve noemen zich, alleen en vereenigd:
werkgevers. En toch waag ik het, die aanduiding te noemen:
versleten en dus onbruikbaar, en dus schadelijk.
Daarmee kom ik tot het tweede deel van mijn taak.
II

De wijzigingen die de maatschappij ondergaat, toonen zich
zelden in bruuske overgangen. Nimmer was de maatschappij
een enkele samenvoeging van louter individuen. Allerlei
kleinere en grootere, eenvoudige en zeer gecompliceerde samenwerkingsvormen hebben steeds de menschelijke samenleving
gekenmerkt, d.w.z. de maatschappij was steeds georganiseerd,
waarbij vele aantrekkings- en afstootingskrachten werkzaam waren, geografische, nationale, religieuse, ekonomische,
vakkundige, enz. De organisatie-vormen der maatschappij,
die deels vrij, deels gedwongen ontstaan en in stand blijven,
zijn toch alle veranderlijk gebleken, maar hebben ook dikwijls
de taaie levenskracht die aan de traditie, aan het eenmaal
gewordene eigen is. Zoo zal men ook nu nog vele van de maatschappij-vormen die b.v. Lothar Buchner historisch onderscheidde, terug kunnen vinden, zooals de gesloten huishouding,
het ambacht, etc.
Zoowel de geleidelijkheid der verandering, alsook het blijven
voortbestaan van oudere organisatie-vormen in onze samenleving veroorzaakt dat , men de beteekenis van belangrijke
wijzigingen pas dan waarneemt en constateert, indien deze al
vrij ver zich hebben doorgezet. Zoo is het ook met de plaats
van den ondernemingsleider. Werkgever was hij vroeger, omdat hij met bijzondere energie ondernemend was en de nieuwe
krachten in de maatschappij instinctief begreep. Maar eenige
geslachten na hem hadden niet alleen fabrieken te beproeven
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en te stichten, doch een reusachtig groeiende en de maatschappij
geheel doordringende nijverheid te leiden. En al spoedig bleek
die groei te sterk dan dat afzonderlijke families, hoezeer ook
het industrialisme haar verrijkt had, de leiding als een zuiver
private aangelegenheid in handen konden houden. Het werd
en wordt nog steeds beproefd. Maar daarnaast is toch op veel
grooter schaal waar te nemen dat de met naam en toenaam
bekende ondernemer verdween voor de naamlooze, de anonyme
onderneming. Deze overgang is geen eindpunt, doch slechts
het begin eener zeer belangrijke en omvangrijke ontwikkeling.
De ondernemer moge alle variëteiten vertoond hebben die
de soort: mensch kan aangeven, hij bleef toch altijd zoowel
in rechtsvorm als in ekonomischen vorm nauwkeurig omgrensd, ook wanneer hij zich met enkele anderen in compagnonschap verbond. De onderneming echter, eenmaal als
rechtsvorm geschapen, bleek niet alleen ook op dat gebied
meervorming te moeten zijn, doch voor de ekonomische groei
was het een leege vorm, die zich op allerlei wijzen zou
kunnen vullen. En dat ook deed. Het heeft niet ontbroken
aan opsommingen en beschrijvingen, aan systematiseerende
indeeling en theoretische karakteriseering van de ondernemingsvormen, doch daarbij mag nooit vergeten worden, dat
het object snel beweegt en verandert. Aanvankelijk was de
naamlooze onderneming bijna even duidelijk het private eigendom van een beperkt aantal aandeelhouders, als dit b.v. in
een familiezaak het geval was.
Vergelijkt men daarbij echter een moderne groote onderneming, dan heeft deze haar kapitaal verkregen van aandeelhouders in verschillende schakeeringen: b.v. voorkeurs-, preferente-, gewone aandeelen, waarnaast dikwijls ook nog houders
van winstbewijzen. Bovendien zijn die aandeelhouders nog vaak
gegroepeerd, b.v. doordat andere groote ondernemingen z.g.
een pakket bezitten, terwijl vele anderen in de aandeelen meer
een variabel beleggingspapier zien, en bijna niet aan medeeigenschap of mede-invloed-uitoefenen denken. Verder zijn
er eigen en vreemde administratie, holding, zekerheids- en nog
anders benaamde, maatschappijen, om aandeelhouders bijeen
te brengen. De onderneming zelve is meestal ook geïnteresseerd bij vele anderen, die dochter, zuster- of concurrent
kunnen zijn. Verder zijn er wellicht leeningen gesloten, hypotheken genomen, bankkredieten loopende, enz. Het beeld is
verre van eenvoudig, doch wijst aan, dat de eigendomsrechten
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in de onderneming op den achtergrond treden, en opgaan in
finantieel verwikkelde verhoudingen. In de moderne onderneming treedt op den voorgrond de leiding, de directie, het
bestuur, de „management" of hoe men 't ook wil noemen.
En daaromtrent behoeft toch geen twijfel meer te bestaan,
dat men voor deze leiding de bekwaamste persoonlijkheden
kiest. Zelfs is er een sterke neiging om ook in de raden van
commissarissen, voor bestuur of toezicht, niet meer de grootste
aandeelhouders of personen van politieke of maatschappelijke
invloed te stellen, doch eveneens personen die geacht worden
door hun bekwaamheid en ervaring de zaak te kunnen dienen.
Waar het een of het ander niet of nog niet geschiedt, wordt
schade geleden door langzame achteruitgang, heerscht stilstand of laten buitengewone omstandigheden het nog toe.
Van de drie drijvende krachten, welke nu evenals vroeger de
vervormingen in de maatschappelijke productie verwekken,
de mechanisatie, de concentratie, en de rationalisatie, is wellicht de laatste het meest algemeen en ook het meest revolutionnair. Uitgangspunt daarvan is dat de traditie, welke ook, en
hoe stevig geworteld zoowel in de maatschappij als in de persoonlijkheid, in standen en instellingen, moet wijken voor de
rede. Niets heeft recht op bestaan, omdat het er eenmaal is
en langen tijd er geweest is, doch alleen voor zoover het redelijk
zijn nuttigheid bewijst.
Aan het gestelde doel wordt alles zonder onderscheid tot
in de kleinste details met de rede gemeten. Doelmatigheid of
efficiency is een, maar ook slechts één van de consekwenties
der rationalisatie. Deze is tevens de rekengeest bij uitnemendheid. En bij nog veel anders is het ook de geest die eischen
stelt aan directie en bestuur, n.l. dat zij niet rusten op -- en
bouwen aan — de traditie, doch alles redelijk beoordeelen en
beslissen naar 't belang der onderneming.
Wat is dat belang? Voor de plaats die de ondernemingsleider
inneemt is dit beslissend. Is het nog altijd precies zooals Marx
het nu een tachtig jaar geleden aanwees: het maken van winst,
van steeds grooter winst ? Niemand zal zoo dwaas zijn te ontkennen dat elke onderneming streeft en streven moet naar
winst en naar steeds grooter winst. Toch is er een zeer belangrijk
onderscheid tusschen Marx' uitspraak en deze erkenning. Dat
de opstelling van dit onderscheid de qualificatie: spitsvondig
kan uitlokken, is meer veroorzaakt doordat iedereen gewend is
geraakt op een bepaalde manier het winst-maken te bekijken
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en te beoordeelen, als dat het niet van een wezenlijke en fundamenteele beteekenis zou zijn.
Vooraf ga de opmerking, dat het winststreven — de plusmacherei — van Marx' beschouwing in zijn tijd een anderen
indruk moest maken als thans het geval is. De kleine, zich
verrijkende fabrikant met een groot aantal slecht beloonde,
armoedige arbeiders, moest wei gezien worden als Benige
eeuwen vroeger de joodsche woekeraar. Zooals kapitaal-rente
eens zedelijk verwerpelijk werd geoordeeld, toen de rente nog
in 't begin was, en niet gezien kon worden in de beteekenis
die deze thans heeft, (men leze daarover het re deel van von
Barn Bawerck) zoo zou ook de functie van de industrieele
winst niet bij het eerste optreden, maar bij de latere algemeene
doorwerking pas goed gezien kunnen worden. Om niet in
uitvoerige theoriën door te gaan, maar slechts de kern der
kwestie aan te roeren, is de tegenwoordige onderneming te
beschouwen als een deel der maatschappelijke organisatie om
de behoeften-voorziening te regelen, terwijl de fabriek van den
vroegeren werkgever zuiver een private aangelegenheid scheen.
De bloei eener onderneming (zie de brochure van dezen
naam uitgegeven bij de drukkerij Edecea te Hoorn) is tegenwoordig uitsluitend mogelijk, indien zij haar maatschappelijke
functie op de beste wijze vervult. Het hoofdbelang der
onderneming is, zich te handhaven en te bloeien. Om dat
te kunnen, moet zij tegenwoordig behoorlijke arbeidsvoorwaarden aan haar personeel verschaffen. En nog veel meer is
er noodig om eene onderneming tot bloei te brengen, zooals
iedere leider het op zijne wijze en voor zijne omstandigheden
zou kunen vertellen. Daarom is het op zijn minst gezegd te
eenvoudig en te eenzijdig om het belang eener onderneming
uitsluitend te zien in het winst, en zooveel mogelijk winst
maken. In zeer vele gevallen zal eene onderneming die practisch
zóó eenvoudig en zóó eenzijdig is opgezet, van korten duur
blijken. Meestal wordt eene onderneming pas dan goed geleid,
indien er van uitgegaan wordt dat zij duurzaam moet zijn,
en zoowel tevreden personeel als tevreden klanten weet te
vormen. Dit alles is geen nieuws, en evenmin is nieuw het feit,
dat de ondernemingsleider velerlei belangen heeft te behartigen. Tusschen dat alles is niet de winst het centrum, doch de
onderneming zelve, die sterk zal moeten zijn in allerlei opzichten, en met haar tijd moet meegroeien. Vandaar dat de
leider niet meer te vergelijken is met de eerste industrieele
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werkgevers. Al zullen er in de practijk nog wel leiders zijn,
die de traditioneele karaktertrekken der vroegere werkgevers
vertoonen, toch is ook hun taak door den onvermijdelijken
gang der maatschappelijke ontwikkeling een andere geworden.
Niet alleen dwingen wetgeving en vakbeweging en ook de
geheele tijdgeest om de vroegere werknemers als medewerkers
te beschouwen, voor wier belangen de leider verantwoordelijkheid draagt. Ook tegenover de plaats der vestiging, tegenover
de streek, het land, tegenover verwante ondernemingen en
vooral tegenover de gebruikers draagt hij verantwoordelijkheid, omdat de onderneming te midden van dit alles een rol
vervult. Vandaar dat ik de taak van den ondernemingsleider
mocht aangeven als drieledig: voor het hem toevertrouwde
kapitaal, voor de belangen zijner directe medewerkers, en
bovenal voor het welzijn der gemeenschappen, waarin de
onderneming werkt en waarvoor zij een zekere onmisbaarheid
verwerft.
Wie dit erkent als een werkelijkheid, die thans evenzoo
sprekend is, als de realiteit der 1 9e eeuwsche toestanden en
verhoudingen, zal moeten begrijpen, dat de tegenstelling werkgever-werknemer niet meer past en dringend vervanging behoeft. Dit is echter nèch eenvoudig, nèch gemakkelijk. Weliswaar leert de waarneming hoe menig leider eener onderneming
tegen de eischen van het kapitaal te vechten heeft, dat op
hooge dividenden en koersen rekent, en daarheen manoeuvreert. Maar evenzoo en op eene wijze die meer aandacht
trekt moet hij dikwijls ingaan tegen de wenschen en eischen
der vakvereeniging, die lotsverbeteringen van het personeel
beoogen, en daarmede volstrekt niet onredelijk hoog gaan,
zelfs wanneer de onderneming het niet kan dragen. Terwijl
het eerste dikwijls verborgen blijft, krijgt het andere de
onmiskenbare vormen van den ouden machtsstrijd: En toch
blijft het waar, dat de tegenwoordige bedrijfsleider voor een
rationeel en doelmatig beheer zijner onderneming de belooning
van kapitaal en arbeid zoodanig moet regelen, dat het doel:
versterking en in elk geval handhaving der onderneming op
de hoogte van den tijd er het beste mee gediend is. Beursgegok
en demagogie zijn beide gevaarlijke vijanden, die voor een hooger en verder belang moeten worden weerstaan, maar zoowel
het kapitaal als de arbeid kunnen ook eischen stellen, die op
zich zelve redelijk zijn, maar wier vervulling de onderneming
in gevaar brengt. De weigering der arbeiderseischen wordt
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in den breedsten kring gevoeld, en gaat bovendien onmiskenbaar uit van de ondernemingsleiding.
Verder is niet weg te cijferen, dat de ondernemingsleider
een groote ekonomische macht bezit, grooter naarmate de
onderneming uitgebreider is.
Vandaar dat de oude tegenstelling werkgever-werknemer
een taaie en hardnekkige weerstand kan bieden, voordat zij
uit de algemeene voorstelling verdwenen zal zijn.
De groep der bedrijfsleiders wordt nog vrij algemeen gezien als eene verzameling van groote ekonomische macht en
invloed, die zij telkens aanwendt tot het tegengaan der wenschen van hun personeel. Is er daarom wel zooveel wezenlijks
in de vroegere toestand veranderd, dat dit de moeite loont
om de gebruikelijke terminologie te verlaten, al moge die dan
niet heelemaal meer juist zijn?
Met het antwoord op deze vraag ben ik gekomen tot het
derde en laatste deel van mijn taak, om na te gaan hoe een
juistere voorstelling van de plaats van den ondernemingsleider
ons verstandig inzicht zoowel in de maatschappelijke verhoudingen kan verhelderen, alsook in het streven om de verdere
ontwikkeling naar hoogere eischen te leiden.
III

Wanneer de ondernemingsleider geen andere taak had dan
te zorgen voor winst, en niets meer was dan de mandataris
van uitsluitend winst vragende aandeelhouders, zou er weinig
onderscheid zijn met den struggle-f or-lif e industrieel uit de
eerste helft van de vorige eeuw. Maar toch zou het niet zoo
eenvoudig zijn om de tegenwoordige samenleving in haar ingewikkelde ekonomische structuur te verklaren uit die winstzucht-in-opdracht van den bedrijfsleider, als het vroeger was
om het beginnend industrialisme uit de karaktertrekken van
de eerste fabrikanten af te leiden. Van die ingewikkelde structuur geven betrekkelijk weinigen zich rekenschap. Waarom
streeft het zakenleven naar een zoo groote veelvormigheid,
terwijl tegelijkertijd concentratie doorgezet wordt ? Waarom
weet zich de concurrentie vernietigend door te zetten voor
vele ondernemingen en hare arbeiders, terwijl toch kartellen,
trusts, concerns, unies aan de orde van den dag schijnen te zijn?
Waarom kan overproductie aan grondstoffen en waren
samen gaan met een verlamming van het geheele ekonomische
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leven? En kan men de conjunctuur-golven die daarvan eene
omschrijving geven beheerschen? en zoo ja door welke middelen? Zoo zou ik kunnen doorgaan met talrijke problemen
en vragen op te stellen, waarvan ieder gevoelt dat de beantwoording voor onze samenleving van groote waarde is. Nu
is er een zeer eenvoudig en gemakkelijk antwoord, dat luidt:
het kapitalisme heeft van alles schuld, het kapitalisme is een
wanbeheer, het kapitalisme is in verval. (Sydney Webb, The
decay of the capitalistic civilisation.) Dit antwoord is eigenlijk
hetzelfde wat Marx reeds heeft gegeven, maar het is thans
niet meer van de zelfde waarde. In de eerste plaats is het eenzijdig, in de tweede plaats ook in die eenzijdigheid onbruikbaar
geworden, en ten slotte een sta-in-den-weg voor elke poging
om tot een werkelijke oplossing te komen. Het is eenzijdig,
want het verwaarloost aan te duiden de enorme vermeerdering van welvaart en de uitgebreide toename en bevrediging
der individueele behoeften, die sedert de 19e eeuw is waar
te nemen. Het is ook onbruikbaar om de maatschappij-wetenschap die de ekonomie worden moet, verder te ontwikkelen,
want zal dit geschieden, dan dient het begrip kapitalisme eerst
scherper en nauwkeuriger omschreven te worden, en elke
poging daartoe ontbreekt. En zoo lang dit niet gebeurd is, kan
de werkelijk wetenschappelijke onderzoeker er niets mee aanvangen. Het is, alsof men de tegenwoordige natuurkundigen
slechts met de instrumenten uitrustte, die een eeuw geleden
dienst hebben gedaan. Het begrip kapitalisme is ook een stain-den-weg geworden, omdat het een complex van problemen,
die elk afzonderlijk scherp gesteld en geanalyseerd moeten
worden, zooals in elke wetenschap gebeurt, eenvoudig op een
hoop houdt, en men naar de gebruikelijke zegswijze door het
bosch de boomen niet meer ziet. Oorspronkelijk was dat begrip
kapitalisme de aanduiding van het motieven-complex, dat de
industrieele ondernemers aandreef om hunne zaken te stichten en te voeren. Ziet men echter in, dat die individueele activiteit is opgegaan in het groote en wijdvertakte ondernemingenleven, waarvan de leiding berust in handen van bekwame persoonlijkheden met een breedere taak, dan moet men nagaan
door wat voor motieven deze thans worden gedreven en waarheen dit voeren kan en moet. Daarvoor altijd dezelfde aanduiding te gebruiken van het kapitalisme, kan niet anders dan
verwarrend werken, ook dan wanneer men als Sombart gaat
spreken van „spit-kapitalismus". Altijd door, zal dit bedek-
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ken dat er in het fundament der algemeene voorstelling een
zeer principieele wijziging is gekomen. En slechts door deze
aan te duiden, en scherp het onderscheid met de vroegere verhouding vast te stellen, kan men leeren inzien, hoe de ondernemingsleiders er naar streven moeten om juist dat z.g. wanbeheer van het kapitalistische stelsel, aldoor meer om te zetten
in een geordend beheer der productie ten bate der gemeenschap; moeten omdat hun hoofdmotief is hunne eigene onderneming gezond en sterk te maken, wat uitsluitend te bereiken
is door dat deel der behoeften-voorziening waarop zij zijn aangewezen te beheerschen en te verbeteren. Verhoogde qualiteit,
en ruimere afzet zijn hun „leitmotive" en door beide moeten
zij de gemeenschap dienen. Dat wil niet zeggen dat zij er
steeds in slagen, en dat er geen groote fouten gemaakt worden.
Dit wil ook niet zeggen, dat daarbij geen gevaren voor de
gemeenschap bestaan. Maar juist om die fouten te kunnen
voorkomen, en om de gevaren te verhoeden of te bestrijden,
dient het wezen, het karakter, en de structuur nauwkeurig
begrepen te worden. En deze concentreeren zich in de plaats
die de ondernemingsleider inneemt en de taak die hij vervult.
Naast het begrip kapitalisme, neemt dat van den klassenstrijd, ook al geeft men daaraan een zachtere naam of speculeert men daarbij op stemmingen, die beter als klasse-haat en
klasse-afgunst worden aangegeven, een belangrijke plaats in,
bij de verklaring en beschouwing der maatschappelijke verschijnselen. Practisch gezien zou men het kunnen noemen de
strijd tusschen de vakvereenigingen en de ondernemingsleiders.
Die strijd was er en is gebleven, al heeft hij in 't verloop van
een eeuw andere vormen aangenomen. De vakvereenigingen en
hunne breed vertakte organisatie zijn een belangrijk deel onzer
samenleving geworden, en kunnen hun geestelijk en moreel
gezag steunen op de heilzame werking die zij uitoefenden, en
hun werkelijke macht zoowel op de stevigheid en doelmatigheid hunner organisatie als op de politieke macht, die zij zich
door de demokratie wisten te veroveren. Daartegenover hebben
ook de ondernemingsleiders hunne organisatie gesteld; al hebben zij de politieke macht die zij vroeger bezaten, zien verloren gaan, zoo hebben zij toch onweersprekelijk een belangrijke ekonomische invloed. Hoe staat het echter met hun
geestelijk en moreel gezag ? Daarop kom ik straks nog terug.
Thans is alleen ter sprake hoe de strijd op te vatten is, en hoe
men inzicht verkrijgt in de beteekenis ervan. En nu is het
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duidelijk hoe groot het verschil is of men die strijd ziet als
een tusschen kapitaal en arbeid, waarbij dus de ondernemingsleiders uitsluitend het winstbelang behartigen, en er niet tegen
op zien om de levensvoorwaarden van het personeel te verlagen om een of twee procent meer dividend te kunnen uitkeeren, dan wel of men de ondernemingsleiders beschouwt als
personen die gaarne, zoowel uit humaan als uit zakenoogpunt,
het bestbetaalde en welvarendste personeel zouden hebben,
doch ter handhaving hunner onderneming en om deze aan
haar doel te doen beantwoorden, ook eischen der vakvereenigingen moeten weerstaan, zooals zij het met denzelfden nadruk zouden doen tegenover de geldbelangen.
Naar deze laatste opvatting zijn zij meer arbiter dan partij,
en kunnen zij belangen voorstaan die uitgaan boven die der
geldgevers en arbeiders.
Aan beide begrippen van kapitalisme en klassenstrijd is voldoende duidelijk gemaakt van hoe fundamenteele beteekenis
de plaats is die de ondernemingsleider in de oogen van een
grooter publiek inneemt. Zoo zou ik kunnen voortgaan en
b.v. ook bespreken hoe geheel anders het probleem der
socialisatie, d.w.z. de onteigening der productie-middelen,
gesteld wordt, indien men de gewijzigde positie van den bedrijfsleider aanvaardt, n.l. doordat niet het eigendom, maar
het gebruik der productie-middelen voor de gemeenschap
hoofdzaak is, en het de vraag wordt, welke vorm van — en
eventueel welke controle op — de ondernemingen de beste
waarborgen voor een goed gebruik verschaft. Ik wil echter
eindigen met nog iets te zeggen van de politieke tegenstelling,
die tusschen de reactionnaire ekonomische macht der ondernemingsleiders en de demokratie, wordt opgeworpen.
Daarachter toch schuilt die andere tegenstelling van een
privaat-belang tegenover het algemeen belang, van een zeer
beperkt groepje machtigen, beheerscht door een klein eigenbelang en de groote massa van het volk, die niet krijgt wat
haar toekomt. In die tegenstelling hebben de enkele groote
zakenlieden, die „aan de touwtjes trekken", wel macht, maar
geen geestelijk en moreel gezag, dat wel toekomt aan de vertegenwoordigers van het breedere volk, meestal naar voren
tredende als politici. Ik wil daarop niet in bijzonderheden doorgaan, doch het moet ieder duidelijk zijn, dat zoo'n tegenstelling onhoudbaar is, zoowel in de practische ontmoeting der
persoonlijkheden, als in de zich in de politiek weerspiegelende
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theorie, zoodra men inziet welke taak en welke verantwoordelijkheid de ondernemingsleiders dragen, en welk moreel en
geestelijk gezag zij daarvoor noodzakelijk behoeven.
BESLUIT

Doch de naam van mijn voordracht was niet de plaats van
den ondernemingsleider in de maatschappij, noch ook die plaats
in de politiek, doch in de sociale gemeenschap. Met opzet heb
ik deze laatste woorden gekozen. Wat bedoel ik daarmede uit
te drukken?
Daartoe herhaal ik een reeds vroeger gebruikte opeenvolging
der woorden samenleving, maatschappij en gemeenschap. Uit
het feit dat menschen gedwongen zijn samen te leven, volgt,
dat zij op allerlei wijze samenwerken en elkaar bestrijden, en
daartoe, en daarvoor,. organen opbouwen, die werkzaam en
veranderlijk de maatschappij vormen, eene realiteit waarvan
wij, onder andere, de zakelijke, de ekonomische verhouding,
onderzoeken en trachten te verklaren, zooals wij het ook
de natuur om ons heen doen. De gemeenschap is echt e r iets
anders. Het is eene maatschappij zooals wij die wenschen en
trachten te maken, naar het voorbeeld der velerlei lleine
gemeenschappen, die wij kennen, zooals familie, club, partij,
genootschap, enz. Door te spreken van sociale gemeenschap
worde uitgedrukt dat de wenschen en pogingen tot vervorming der maatschappij zich vooral bezig houden met de
verheffing der groote groep arbeiders tot een zoowel stoffelijk
als moreel en geestelijk bevredigend bestaan. Die wenschen en
pogingen zijn in geen enkel opzicht modern, maar hoe ook,
zij zijn van een blijvende beteekenis. Geen mensch, die eenige
verantwoordelijkheid gevoelt, kan ze ontgaan. Zoo ook niet
de ondernemingsleider, en niet alleen niet als mensch, maar
ook juist niet in zijne hoedanigheid. Wie de kenschetsing aanvaardt, die hiervoor is aangegeven van zijn reëele, maatschappelijke taak, begrijpt ook iets van zijn verantwoordelijkheid,
in 't bijzonder tegenover de arbeiders zijner onderneming, maar
ook tegenover de menigten, welke buiten zijne onderneming,
als zijn klanten optreden. Waartoe zal die verantwoording hem
moeten leiden? Dat is de vraag, die gelijkluidend is met: wat
is zijn plaats in de sociale gemeenschap ? Daarbij kan en mag
hij niet afwijken van zijn maatschappelijke taak om zijne
onderneming groot en sterk te maken, een waardevol en onmis-
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baar deel van samenleving en maatschappij. En dit is ook niet
noodig, want het doel staat eenvoudig en helder vóór hem,
n.l. om van zijne onderneming meer en meer te maken een
nieuwe gemeenschap, waarvan hij, leider van vele medewerkers met zeer veel verschillende soorten van aanleg, bekwaamheid, ervaring en aspiraties, kracht en evenwicht moet vormen
en bewaren.
Wanneer de geschiedenis zoowel van de maatschappij als
van dat ruimere socialisme, dat alle wenschen en streven naar
een gemeenschap omvat, iets leert, dan is het, dat zoo'n gemeenschap niet in eens uit alle menschen te samen ontstaat,
maar slechts opgebouwd kan worden uit kleinere gemeenschappen, zooals er zoovele bestonden en bestaan. Mits deze
zich niet afsluiten, doch ook naar buiten tot steeds breedere
samenwerking bereid zijn. Daarom behoeft geen ondernemingsleider in de stichting van een gemeenschap om zich
heen bevreesd te zijn voor exclusivisme indien hij en zijne
medewerkers de onderneming zien als een dienend orgaan der
maatschappij.
Wat staat hem daarbij in den weg ? Allereerst hij zelf, wanneer hij n.l. niet tot het inzicht komt, en er niet ten volle van
bewust is hoe zijn maatschappelijke taak zich wijzigde, en
veel wat hij onbewust en ook wel eens onwillig, maar zeer
vaak instinctief doet, hem fundamenteel in een andere positie
brengt als de industrieele werkgever van bijna een eeuw geleden. Bovendien moet hij uit dat krachtige bewustzijn van —
en het heldere inzicht in = zijn taak en positie opbouwen het
vertrouwen en het geloof dat elke poging om van zijne onderneming eene gemeenschap te maken, een perspectief opent.
Dat is` niet gemakkelijk. In den ononderbroken stroom van
zijne bezigheden en verantwoordelijkheden, in de warrelingen,
opstuwingen en afleidingen, waaraan die stroom onderworpen
is, moet hij niet alleen een zakelijke zekerheid en snelle beslistheid vormen en onderhouden, doch zou hij tegelijkertijd ook
den tijdsgeest moeten peilen en volgen. Ongetwijfeld doet hij
dat, doch meestal in een beperkte en verdedigende houding,
als van buitenaf, zonder zich een deel ervan te gevoelen en
erin op te gaan. En hoezeer dat ook dikwijls te betreuren is
omdat daardoor onnoodig misverstand gewekt wordt, zoo is
het toch begrijpelijk. De tijdsgeest, onder den sterken zuigenden invloed van het Marxisme, van eene arbeidersbeweging,
gegroeid uit het besef van een klassenstrijd tegen het kapi-
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talisme, en ten slotte van een populair wantrouwen tegen den
groep der ekonomisch-machtigen, dringt herhaaldelijk den
ondernemingsleider in een verdedigende houding, en verengt
zijn uitzicht. Aan den beklemmenden invloed daarvan, aan
een pessimistisch en sceptisch aanvaarden van de positie, die
hem zoo uitgebreid wordt toegedacht, moet hij zich ontworstelen. Zoo zijn gewone taak meestal niet gemakkelijk is, dit
is nog moeilijker. Hij moet onophoudelijk pogen om het verstandig inzicht in wat hij doet te verhelderen, en erop vertrouwen dat dit zal gelukken, terwijl hij verder even onafgebroken de vertegenwoordiger is — niet van een kapitalisme,
vaag en overleefd begrip — maar van groote maatschappelijke
krachten, die gekend, beheerscht en heilzaam geleid moeten
worden. Is er geen uitzicht dat ook in de tijdsgeest nieuwe
inzichten zullen doorbreken, die den ondernemingsleider daarbij zullen behulpzaam zijn, die hem niet als den vijand willen
machteloos maken, onderwerpen en zelfs uitbannen, maar
hem willen erkennen en gebruiken -- stellig niet onvoorwaardelijk, maar toch wel wezenlijk — als ook een helper naar een
betere maatschappij van meer welvaart, van meer arbeidsvreugde en samenwerking zonder prijs te geven dat groote
goed van de persoonlijke vrijheid ?
Er zijn teekenen, die erop wijzen, dat vernieuwende denkbeelden opkomen. Ik denk b.v. aan de boeken van den Belgischen — in Duitschland gevestigden — sociaal-demokraat
De Man. In machtsvorming, machtsdemonstratie en machtsoverwinning door stemmenmeerderheden zal niet meer uitsluitend heil te zoeken zijn. Vrijheid en demokratie zijn vereenigbaar met de erkenning dat bekwaamheid en scheppingsmacht, gevestigd op toewijding en gemeenschapszin, een leiderschap rechtvaardigen; niet alleen in partij en politiek, maar
ook bij die verwikkelde wording eener maatschappij, die nog
zeer onvolkomen en zonder gerijpt verstandig inzicht den
goeden weg zoekt naar een bestendige sociale welvaart.

I December 1 9 2 9 .
(Voordracht, gehouden voor Leidsche
en voor Delftsche
tsche studenten.)

Is. P. DE

VOOYS.

HET INDWIDUEELE GELUK
Tragedie is het individueele geluk.
Maar het scheppende leven dat aan zichzelf niet toe is, dat
is niet tragisch. Het kan ongelukkig zijn en ook gelukkig en
het is voor een groot deel indirect of direct afhankelijk van
de resultaten van economische en politieke strijd. Het veranderlijk geluk van het scheppende leven gedijt of mislukt
voor onze oogen in veler bestaan en meest algemeen in het
samenleven van man en vrouw waar het kind uit groeit.
Het groote tragische geluk bestaat in het hart en mogelijk
ook nog elders in de wereld. Dat geluk kennen wij als droom.
Het is het geluk van de vervulde dagen. De beelden daarvan in
het hart zijn van aardsche rijkdom en verscheidenheid, toch
individueel als de afdruk der vingertoppen. Verwezenlijking
van die droom in aardsch samenleven is niet mogelijk. De
droom straalt zich uit en is dan in leven's verwezenlijking
anders: herkenbaar in gebrokenheid.
Komt het leven ergens voor in ongebroken schoonheid dan
kan het niet zoo gedroomd zijn, omdat alles in de wereld
eenig is.
Collectief zoeken wij het geluk van het scheppende leven
en het is heel goed doenlijk zich daarbij staande te houden
tegenover de knagende tijd. Wij kunnen zelfs heel goed innig
bevriend worden met de voortdurende verandering die van de
tijd uitgaat. Maar van het individueele geluk is de tijd de noodzakelijke en onafwendbare vijand. Deze tragedie is nagespeeld
in de tragediën die geschreven zijn in de wereld. Men heeft de
vervulde dagen, die alleen in 't hart bestaan, nagebootst in
schoone tooneelen op aarde. De meest tragische dood van de
vervulde dagen is de langzame vernietiging, alleen door de
tijd. Doch de tragedieschrijvers zochten in een ander noodlot
behulpzame vijanden die een snelle vernietiging veroorzaakten.
Zoo zijn de tragediën ontstaan als verzachtingen: men ontnam
het ideale geluk, de edele prooi, aan de langzaam-slopende,
verschrikkelijke tijd.
In ons hart, al de ogenblikken dat de klok van het geluk
niet slaat en het scheppende leven niet tot blijven noodt, leeft
een verlangen naar verre werelden. De ether wekt onze hartstocht der eindeloosheid. Mogelijk gaan wij uit elkaar tot ether
en vermenigvuldigen wij ons tot bezielde wezens. Mogelijk
speelt dit proces zich af in bevredigende verten, maar we
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weten dat dit slechts kinderlijke overwegingen zijn. En het
leven gaat naar de volwassenheid, maar verder, eindeloos verder.
Wij dragen de sublieme oogenblikken van de droom, tot een
intens besef van geluk en dood, mee in de grauwheid, de lust
en veranderlijkheid van het leven, zooals de marskramer in
Scott's „Anne of Geierstein" een verborgen jüweelschat vervoerde bij veel bedrijvigheid en avonturen. Hij was overigens
een betrouwbaar vechter voor wat hij recht meende en in die
strijd waren de juweelen maar bijkomstig.
NINE VAN DER SCHAAF.

DE NEDERLANDSCH-BELGISCHE
WATERWEGENKWESTIE'
Ik stel mij voor in dit opstel 1 ) een beeld te ontwikkelen van
den huidigen staat der tusschen Nederland en België aanhangige waterwegenkwesties. Daaruit zal, naar ik vertrouw,
met ontstellende duidelijkheid blijken, in welk een gevaarlijke
positie ons vaderland geraakt is door de onwetendheid en de
onbedachtzaamheid van hen, die geroepen waren in — men
moet het erkennen moeilijke omstandigheden — pal te staan
voor de welvaarts-mogelijkheden, die de woonruimte van ons
vaderland toch al niet in ruime mate biedt, aan de daarin
georganiseerde groep: het Nederlandsche Volk! Want het
gaat niet om een speciaal Rotterdamsch belang, zooals men
het van gene zijde wel wenscht voor te stellen, het gaat om
een levensvraag voor het Nederlandsche volk. Terwijl nu ons
volk gedurende reeds ruim zes jaren het twijfelachtige voorrecht geniet, door eigen verdeeldheid, regeeringen te moeten
dulden, die hun kracht vinden in slapheid, omdat geen partij
het wagen kan gebruik te maken van dat aan inhoud en beteekenis zoo rijke parlementaire woord: „Gaat heen! wij zullen uw taak en daarmede de verantwoordelijkheid aanvaarden! ", staan bij de tegenpartij mannen aan het hoofd, die
door hun groote kennis van zaken en meesterlijk beleid onze
bewondering verdienen. Dat het gevaar waarin zulks ons
brengt nog tot geen onheil geleid heeft, is alleen te danken
aan een te elfder ure in ons volk doorgedrongen besef ervan,
waardoor een actie ontstond die althans tijdelijk de onverkorte
beschikking over de eigen woonruimte wist te bewaren.
Tijdelijk slechts, want met groote klaarheid is onlangs gebleken hoe de verantwoordelijke organen, achter den rug van
het volk om, dat zich toch zoo duidelijk uitgesproken had,
zijn doorgegaan met toe te laten, dat anderen zich mengen in
de controle en zich medezeggenschap aanmatigen over de
tusschenwateren, die door de eeuwen heen terecht een zuiver
nationaal karakter droegen en moesten dragen. Dat geschiedt
door middel van de Centrale commissie voor de Rijnvaart, waarin wij in het gunstigste geval met één stem in de minderheid
zijn (I o tegen 9 ) . Ontstellend is de slapheid waarmede deze
aangelegenheid behandeld werd door den voorzitter van den
1) Dit opstel berust op een voordracht, gehouden voor den Geographischen
Kring te Utrecht op 30 Dec. 1929.
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Ministerraad in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1)
De uit de normale ontwikkeling van het internationale
rivierenrecht gegroeide gemeenschappelijke commissiën van
overleg, met behoud van vrijheid voor de oeverstaten, zijn
gemaakt tot instrumenten van machtsusurpatie van bepaalde
valkengroepen. Het is deze machtsusurpatie waaruit thans
het gevaar voor ons vaderland geboren wordt of is, zonder
dat onze leidende mannen bewust werden van het fatale spel,
dat met hen gespeeld werd, en waardoor, zet na zet, het
resultaat verkregen werd, dat onze regeering en daarmede ons
volk, op dit oogenblik volkomen schaakmat staat. De groote
inspanning, die ons volk zich in de 1 9e en Zoe eeuw getroost
heeft om ten koste van veel geld de vaarwegen in onze woonruimte aan alle eischen te laten voldoen, op den grondslag van
de ware internationale gedachte, dreigt nu verloren te gaan
ten bate van hen die nooit ook maar één cent van die kosten
gedragen hebben. Het beeld aldus in alle soberheid van den
tegenwoordigen toestand van het vraagstuk geschetst, is somber, maar het wordt helaas nog donkerder als wij den ontwikkelingsgang in korte trekken nagaan.
DE DELTA

Het mondingsgebied van den Rijn, de Maas en de Schelde,
heeft voor N.W. Europa steeds een groote beteekenis gehad.
Historisch gezien begint de commerciëele functie van dit
mondingsgebied al zeer vroeg in het Hanze-verband. Nadat
de oude landen om de Middellandsche Zee waren uitgebloeid
en allengs het centrum van de staatkunde, zoowel als dat van
den wereldhandel zich verplaatst had van de Middellandsche Zee
naar den Atlantischen Oceaan, begon de geweldige ontwikkeling van het mondingsgebied en de daarin gelegen havensteden.
Naarmate de verbindingen met het Achterland in den
nieuweren tijd, te water en te land, beter werden; naarmate
verder de vorderingen van de techniek groote industrie-centra
in het Achterland deden ontstaan, werd ook de zuiver commercieele functie van het mondingsgebied omgezet in een
verzorging van den aan- en afvoer dier industriegebieden.
Daarbij voegde zich de ontwikkeling van N.W. Europa als
1) Handelingen 1929/1930 bldz. 416 e.v. : Antwoord van den Minister aan den
afgevaardigde Bongaerts.
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land- en tuinbouwgebied, welk gebied mede voor uit- en invoer
aangewezen was op de in de Delta gelegen havens.
Dit is in groote trekken het tegenwoordige beeld van het
mondingsgebied, dat den doorvoer verzorgt, van massale goederen, (ertsen, steenkool, ijzer en hout), voor de industriegebieden; van voedingsmiddelen voor de dichtbevolkte nijverheidscentra (granen, tuinbouwproducten enz.) , en verder van
stukgoederen voor het geheele Achterland. Thans is de vervulling van deze functie in hoofdzaak verdeeld over de havens
van het mondingsgebied, dat hier besproken wordt, met name
Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, terwijl verder voor
N.W. Europa, buiten dit mondingsgebied Hamburg en Bremen daaraan deelnemen.
Uit deze korte uiteenzetting van de functie van het mondingsgebied volgt reeds met groote duidelijkheid, dat de
opvoering van de verkeersmogelijkheden in het mondingsgebied, ter verkrijging van de noodige elasticiteit bij het transport een voorwaarde is, welke slechts vervuld kan worden op
den grondslag van het beginsel van loyale samenwerking tusschen de oeverstaten.
Een punt moet echter nog nader besproken worden. Door
Minister van Karnebeek werd met voorliefde gewaagd van de
„eenheid der delta" en hij scheen daar alleen al uit af te leiden
dat men eerlijkheidshalve verplicht was aan de Belgische
eischen toe te geven. Inderdaad scheen zijn eenheidsgedachte
bij het ontwerpen van het ten slotte door de Staten-Generaal
verworpen verdrag van 1 9 2 5 te hebben voorgezeten. In
zekeren zin, nl. wanneer men de functie van het deltagebied
als Europeesch handels-centrum in het oog vat, wordt het door
een onloochenbare eenheid beheerscht. Maar wanneer men die
eenheidsgedachte zoo wil opvatten, dat Antwerpen evengoed
als Rotterdam Rijnhaven zijn zou, wordt zij valsch, en het
is zaak om hier goed te onderscheiden, aangezien in de plaats
van een mogelijke en wenschelijke samenwerking binnen de
grenzen van het delta-gebied, door de samenstelling van België
en zijn politieke verbintenis met Frankrijk, de Zuidelijke helft
van het delta-gebied in een systeem opgenomen is, dat door
groote ambities bezield, ons land uit zijn oude en natuur lijke
rechten poogt te dringen.
De wezenlijkheid van het verschil binnen de eenheid van
het delta-gebied springt bij geographische zoowel als bij historische beschouwing in het oog. Geographisch kan ik wel zeer
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kort zijn. Het bekken van de Schelde met al zijn zijrivieren
is volkomen gescheiden van het Rijn-Maas-delta-gebied, ook
indien we het laatstgenoemde, van zuiver physisch geographisch
standpunt bezien, laten aanvangen resp. bij Bonn en bij Luik.
Terwijl in de Zuidelijke Nederlanden de rivieren in hoofdzaak
zuid-noord gericht zijn, is de hoofdstrekking in de Noordelijke
Nederlanden Oost-West. Van het noorden dringt de Rijn naar
het Z.-0. door tot in het hart van Europa; in het zuiden
reiken de noord-zuid gestrekte rivieren nauwelijks tot over
de Fransche grens. Dit heeft zich in de geschiedenis van de
ontwikkeling der Zuid-Nederlandsche havens ook duidelijk
uitgesproken. Brugge en Antwerpen kwamen door de industrieele ontwikkeling van Vlaanderen en de nauwe betrekkingen (vooral van Antwerpen) met de Italiaansche koopsteden
al vroeg tot ontwikkeling als zeehavens. Zoolang het Zwin
bevaarbaar bleef, kon Brugge zich handhaven. De concurrentiestrijd was echter te fel. 1 ) Hij werd ten gunste van Antwerpen
beslist in de eerste plaats door de verzanding van het Zwin,
in de tweede plaats door de gunst van de Hertogen van Bourgondië, die Antwerpen steunden tegen Brugge. De ontdekking van Amerika, voorafgegaan door de verovering van Constantinopel en het daarmede nauw verbonden vinden van den
zeeweg naar Indië, stelden Antwerpen in staat gedurende de
geheele zestiende eeuw (tot 1 5 8o) de voornaamste zeehaven
te worden van West-Europa. Als de eerste Portugeesche schepen uit Indië te Lissabon terugkeeren, dan zijn het NoordNederlandsche vrachtvaarders, gecharterd door Antwerpsche
kooplieden, die de verdere distributie der Indische waren via
Antwerpen op zich nemen. Italiaansche kooplieden volmaken
het financieele stelsel van den wereldhandel in Antwerpen.
De herovering der zuidelijke Nederlanden door de Spanjaarden maakte een einde aan deze bloeiperiode. De Staten
sloten de Schelde; de Zuidelijke Nederlanden waren nu eenmaal Spaansch en met Spanje bleven de Noordelijken gedurende 8o jaren in oorlog. Bij de eindelijke overwinning handhaafde de vrede van Munster die afsluiting (Les rivières de
l'Escaut, comme aussi les canaux du Sas, Swyn et autres
bouches de mer y aboutissant, seront tenues closes du cóté des
Seigneurs Etats Généraux) . (vgl. Art. 14 van het verdrag) . )
1) Vgl. voor de geschiedenis van Antwerpen : J. A. Goris, Etude sur les
colonies marchandes des mériodionales a Anvers de 1488-1567.
2) De riviere de Schelde, alsmede de Canalen van 't Sas, Swyn en andere
zeegaten daarop respondeerende, sullen van de syde van de Heeren Staten gesloten worden gehouden.
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Men moet goed onderscheiden tusschen de economische
politiek van Holland tegenover de Zuidelijke Nederlanden
en de latere Barrière-politiek tegenover Frankrijk. De eerste
bedoelde de bevestiging van de in den oorlog veroverde
machtspositie tegenover Spanje en moest derhalve schadelijk
zijn voor de Zuidelijke Nederlanden, die immers aan de
Spaansche Kroon behoorden; de laatste was gericht op het
verhinderen van de beheersching der zuidelijke Nederlanden
door Frankrijk. 1)
Ook tijdens het Oostenrijksche bewind bleven de bepalingen
van Munster gehandhaafd (art. 20 van het eerste Barrière
tractaat). Pas het Haagsch verdrag van 1 795 opende de Schelde
voor Antwerpen en het is voldoende bekend welk strategisch
object Napoleon in Antwerpen zag om te begrijpen, dat hij
Antwerpens positie in alle opzichten trachtte te bevoordeelen.
Zoo is de toestand als door het Weener Congres de beide
Nederlanden vereenigd worden. Rotterdam, dat in de zestiende
eeuw ver bij Antwerpen achterbleef, ontwikkelde zich reeds
in de achttiende eeuw als overslaghaven voor West-Duitschland. Na den Franschen tijd echter werd Rotterdam de groote
Rijnhaven, tot handhaving van welke positie het geen kosten
noch moeite gespaard heeft. Bij de vereeniging nu was het
streven van onzen Koning Willem I erop gericht zoowel
Antwerpen als Rotterdam van de voordeelen dier vereeniging
te doen genieten. Antwerpen leerde vooral gedurende dien
tijd de voordeelen van de verbinding met den Rijn door de
tusschenwateren kennen en het behoeft niet te verwonderen,
dat onder den aandrang van België in 18 3 2, die verbinding
behouden bleef. Hoe weinig toen die Rijnvaart van Antwerpen
beteekende blijkt wel daaruit, dat de Russische afgevaardigden
te Londen het recht van doorvaart door de tusschenwateren
beschouwden als- een voordeel voor Holland. 2)
Antwerpen heeft dan ook wel heel duidelijk ingezien, dat
1) Deze opmerking is gemaakt door Mr. A. J. van Vessem. Repliek aan
Minister van Karnebeek, Utrecht 1926, bldz. 74.
2) Vgl. Mr. J. Zaaijer. Het Nederlandsche Deltagebied. Leiden 1930, bldz. 40 :
„Ce n'est qu'à la navigation de ces eaux intermédiaires uniquement que notre
article est relatif, et non a celle du Rhin qui reste exclusivement aux puissances
riveraines. Ainsi c'est encore en réalité le commerce entre Anvers et Rotterdam
que nous avons encouragé, commerce qui appartiendra a la marine hollandaise
par la raison irréfragable qu'il n'existe pas de marine marchande beige ... commerce même qui ne pouvant arriver que jusqu'à Rotterdam sans remonter le
Rhin, tombe par là même dans cette ville entre les mains de la Hollande et doit,
en s'accroissant, accroitre ses bénéfices.

WATERWEGENKWESTIE

1 75

het na 183o evenals in de 16e eeuw steunen moest, als zeehaven, op de belangrijke industrie-gebieden in eigen land, die
zich dank zij Koning Willem zoo schitterend begonnen te
ontwikkelen. Antwerpen heeft begrepen, dat het daartoe zich
moest verzekeren van goede landverbindingen met die industrie-gebieden, vooral ook voorkomen moest, dat het
Luiksche bekken, waarvoor Koning Willem reeds de bekende
Zuid-Willemsvaart had laten graven, langs de Maas op Rotterdam georiënteerd zou worden. België bezit dan ook het
oudste, het dichtste en het best georganiseerde spoorwegnet
van Europa, Engeland inbegrepen. 1 ) België had in 1925
3 09 K.M. spoor op 1 000 K.M.2, daarop volgde Engeland met
144 K.M. De intensiteit van het verkeer bedroeg in België in
dat jaar 12.800 t. per K.M. spoorlengte, in Engeland als
tweede in de rij 9.970. Men ziet het, hoe groot de afstand nog
is tusschen Engeland en België. Reeds in October i8 3 o werd
door industrieelen dan ook aangedrongen op den aanleg van
het moderne verkeersmiddel te land en wel in de eerste plaats
op het tot stand brengen van doorgaande verbindingen. 2)
Daarbij is bovendien het goede beginsel gehandhaafd, dat door
Minister Nothomb in 1838 werd geformuleerd: „Les Chemins
de fer de 1' Etat sont à considérer comme un établissement
qui ne doit être ni une charge ni un moyen fiscal, et il est
à exiger simplement qu'il couvre ses dépenses." Vier hoofdverbindingen staan dan ook nu ten dienste van de Belgische
nationale zeehaven voor de verbinding met West-Duitschland,
Antwerpen-Leuven-Luik-Aken-Keulen; Antwerpen-HasseltMaastricht-Aken-Keulen; Antwerpen-Munchen-Gladbach en
ten slotte de door de Duitschers gedurende den wereldoorlog
1) Vgl. Dr. J. Ph. Backx, De haven van Rotterdam. N.V. Nijgh en van
Ditmar's Uitgevers-Mij., z. j., waaraan ik mede de gegevens voor het Belgisch
spoorwegnet ontleen.
2) Mr. van Vessem vestigt in dit verband mijn aandacht op de behandeling
van het wetsontwerp betreffende den spoorweg van Mechelen—Verviers naar
Pruisen met aftakkingen naar Brussel —Antwerpen en Ostende. De afgevaardigde
Devaux zeide in de vergadering van 17 Maart 1834 woordelijk het volgende,
waardoor duidelijk de gedachte naar voren komt, dat Antwerpen geen Rijnhaven
is, maar dat men door landverbindingen die geographische positie kan corrigeeren :
„Il ne s'agit de rien moins, en effet, que de changer en quelque sorte la position géographique du pays. Il ne s'agit de rien moins que de donner deux
ports nouveaux a l'Allemagne, de donner géographiquement l'Allemagne a deux
ports belges". In aansluiting daaraan schrijft G. T. Poussin, La Belgique et les
Belges depuis 1830, Paris, 1864, op bldz. 63 : „Ainsi Anvers et Ostende, au
moyen des chemins de fer du Rhin, sont devenu port de la Confederation germanique, aussi avantageux et favorables aux operations d'exportation et d'importation que Brème ou Lubeck."
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aangelegde spoorlijn Antwerpen-Tongeren-Visé-Aken. Behalve de voortreffelijke verbindingen per spoor uit de binnenlandsche industrie-gebieden, beschikt de zeehaven verder over
even goede lijnen naar Luxemburg, Zuid-West-Duitschland,
Elzas-Lotharingen, Noord- en Oost-Frankrijk en Zwitserland.
Een moderne organisatie (sedert 7 Augustus 1926 „gemengd
bedrijf") veroorlooft verder de toepassing van uitnemend
ingerichte en scherpzinnig uitgedachte tarieven, vooral bij vervoer over groote afstanden naar Antwerpen.
In schrille tegenstelling daarmede staat de ontwikkeling van
de waterwegen. Terwijl het totale net van slecht verzorgde
kanalen en bevaarbaar gemaakte rivieren in 192 5 een lengte
bereikte van 1. 990 K.M., waren er niet minder dan 5 .031 K.M.
spoorlijn, ongerekend de 4.359 K.M. buurtspoor. De binnenscheepvaart concentreert zich dan ook feitelijk op de Schelde
en de daarmede verbonden rivieren en kanalen, die tezamen
ruim 213 van het binnenscheepvaartverkeer dragen, slechts 1/3
komt voor rekening van Maas en Sambre. i)
Duidelijk blijkt deze positie van Antwerpen-zeehaven, geheel gebaseerd op het landverkeer, uit een paar cijfers voor
1926:
Tonnen goed te land Tonnen goed
en per spoor.
te water.

Aard vervoer.
Invoer
•
•
.
.
Uitvoer
Doorvoer ink. .
Doorvoer uitg. .

•
•
.

•
•
.
.

20.639.000
10.168.000
10.099.000
7.5 01.000

6.082.000
3.868.000
5.616.000
3.311.000

Bovendien worden op alle gekanaliseerde rivieren en kanalen
rechten geheven, zoodat de binnenvaart zich onmogelijk
ontwikkelen kan. Ongeveer 90 % van de Belgische kolenopbrengst wordt per spoor vervoerd, ofschoon zoowel de
mijnen als de plaats van bestemming te water bereikbaar zijn.
Dit heeft dan ook tengevolge gehad, dat b.v. de geheele nijverheid van het Luiksche bekken georiënteerd is op het landtransport. Wie, zooals ik, meermalen den tocht over de Maas
maakte met een klein bootje van Visé naar Seraing, kan zich
daarvan gemakkelijk overtuigen. Het is den Walen nooit
gelukt behoorlijke verbindingen te water te verkrijgen, noch
1) Vgl. Backx, bldz. 59 en 73.
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een behoorlijke inrichting van de rivier voor industrieele doeleinden. Het toekomstbeeld dat men op een programma voor
de komende feesten van 1 93 o die „God betere het" ons land
en Indië tezamen bijna twee millioen gaan kosten, geteekend
heeft, is nog verre van vervuld. 1)
Op dat programma ziet men 2 kaarten. De eene kaart geeft
den huldigen toestand weer van de Maas en het industriegebied van Luik. Daaruit blijkt duidelijk hoe geen enkele
onderneming georiënteerd is op de Maas, integendeel 2 5 oo H.A.
waardevol terrein staan nog steeds bloot aan jaarlijksche overstroomingen. Op de andere kaart is hetzelfde industrie-gebied
geteekend met een 4-tal nieuwe havens, een verbeterd rivierbed en een verbeterd kanaal Luik-Maastricht. Gelijk hierboven
werd aangeteekend is dit toekomstbeeld verre van vervuld.
Natuurlijk niet. De natuurlijke afvoerweg te water zou geleid
hebben langs de Maas naar den Rijn en Rotterdam en daarmede zou Antwerpen een deel van het monopolie als nationale
haven verloren hebben.
Tot dan toe dacht Antwerpen dan ook niet over een Rijnvaart, het had geen vloot, anderen betaalden het onderhoud
van den weg naar zee en de landverbindingen met de haven,
zoowel als de verbindingen met Rotterdam, en het is er zeer
wel bij gevaren. Het scherpst is dit wel gezegd in de rede van
den Heer J. C. L. van der Lande.2)
Nadat hij gewezen had op de gebreken die nu nog de haveninrichtingen te Antwerpen aankleven, welke een veel grooter
oponthoud veroorzaken dan de sluizen en de brug in het
kanaal van Hansweerd naar Wemeldingen, verwijst hij naar
de nuchtere cijfers, waaruit blijkt dat de haven van Antwerpen
in de eerste drie maanden van 1 9 29 weer wijzen kon op het
hoogste tonnage-cijfer, hooger dan Hamburg en hooger dan
Rotterdam, zoodat dan ook het Fransche tijdschrift „La navigation du Rhin" met zekere voldoening schrijven kon: C'est
donc le port d'Anvers qui occupe de nouveau la première place
parmi les trois grands ports du continent.
Het is niet te verwonderen dat een Fransch blad dezen
juichenden toon doet hooren. Frankrijk wil nog altijd naar
den Rijn. Frankrijk wil nog altijd meester zijn over de Rijni) Zie daarvoor van Vuuren : „De Waterwegen die Rotterdam en Antwerpen
verbinden met het Nederlandsch-Belgische Industriegebied". Mededeeling Nationale
Unie, overgedrukt uit: T. v. E. Geographic, 15 October 1928, No. 10.
2) In antwoord op die van Pater Rutten. Uitgegeven te Utrecht, 1929.
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vaart. Het gebruikt Antwerpen in zijn strijd tegen Holland.
Ik behoef hier niet uit te weiden over de „surtaxe d'entrepót et
d'orgine" 1 ) en de daarmede verbonden kostelooze sleepvaart
van Antwerpen naar Dordrecht, 2 ) het voornaamste is dat Antwerpen thans wel beschikt over een Rijn-marine, die het in
183o niet bezat. Het zijn de door Duitschland uitgeleverde
schepen, die de herstelkolen vervoeren en daarin een goed bestaan vinden, en die gesleept worden door de „Société f rangaise
de remorquage sur le Rhin". Zoo begrijpt men beter den juichtoon van het Fransche blad, maar zoo begrijpt men tevens
beter dat dit alles gaat langs door anderen verbeterde en betaalde waterwegen, en dat een op deze wijze opgevatte eenheid
van het delta-gebied een uiterst kunstmatige en voor ons
gevaarlijke constructie is. Een blik op de kaart, waarop WestEuropa is afgebeeld met waterwegen en havens toont dit zeer
duidelijk aan. Slechts de noordelijke en oostelijke helft vertoont de met zorg ingerichte uitnemende waterwegen en
kanalen, in de zuidelijke helft ontbreken zij. Daar is het landtransport overwegend. Volgens geheel andere beginselen zijn
de beide deelen tot ontwikkeling gekomen.
DE TUSSCHENWATEREN

Door het voorgaande betoog moge zijn komen vast te staan,
dat Antwerpen zich geheel gedragende naar de feitelijke omstandigheden, getracht heeft de industrie-gebieden van het
achterland door uitnemende spoorwegverbindingen naar de
haven te trekken en dat het daarin wonderwel geslaagd is.
Dit heeft echter niet kunnen voorkomen, dat België onmiddellijk na de afscheiding voortdurend is blijven pogen om
zich het recht, kon het zijn het meesterschap, over de wateren
te verzekeren, die Schelde- en Rijnmonding verbinden. Had
1) Volgens de wet van 11 Januari 1892 heft men in fransche havens een
extra recht van goederen die daar ingevoerd worden, door andere Europeesche
landen. Dit zijn de surtaxe d'entrepót. Bovendien worden rechten geheven van
Europeesche producten die niet rechtstreeks uit het land van oorsprong worden
ingevoerd. Dit zijn de surtaxe d'origine. Dit alles nu is bij verschillende overeenkomsten tusschen België en Frankrijk vooral met het oog op Elzas-Lotharingen
in gunstigen zin voor Antwerpen gewijzigd, waar tegenover België een gratis
sleepdienst heeft ingericht van Antwerpen naar Moerdijk, vice versa. (Accord
Franco-Beige van 23 Febr. 1928).
2) Terwijl in 1913 % van het Rijnverkeer van en naar Straatsburg over
Rotterdam ging en % over Antwerpen, was deze verhouding in 1927 12 0/0 over
Rotterdam en 88 % over Antwerpen. „Anvers est devenu l'avant-port de Strassbourg", vgl. Backx bldz. 80.
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men in 18 3 2 de vrije vaart over de tusschenwateren bedongen
voor Belgische schepen, bij de scheidingsacte van 18 39 werd
voor de tusschenwateren een servituut verkregen ten bate van
België. Dit régime, voor de tusschenwateren vastgelegd in de
§§ 5 en 8 van art. IX, is er een van strict recht en is dan ook
niet voor ruime interpretatie vatbaar. 1)
Voor Nederland vloeit uit dat régime geen enkele andere
verplichting, voor België geen enkel ander recht voort dan
medegebruik van de in 18 39 bestaande Rijn-Schelde verbindende vaarweg, die even veilig, even goed en even gemakkelijk moet zijn als de in 18 39 bestaande verbinding. 2)
Niettegenstaande deze zeer duidelijke bepalingen, waaraan
niemand het recht had iets te veranderen dan de beide partijen
zelf, en die overigens niets aan duidelijkheid te wenschen overlieten, zien we hier het gewone, maar toch zoo dikwijls vergeten verschijnsel optreden, dat één groep zich wil meester
maken van de voordeelen, welke de woonruimte van een
andere groep biedt. Nederland heeft hier onvoldoende tegen
gewaakt. Had België in 18 39 reeds de vrijheid van gebruik
van de tusschenwateren verkregen, zij het zonder de vrije
vaart op den Nederlandschen Rijn, reeds in 1842 werden de
Belgische schepen op den Nederlandschen Rijn gelijkgesteld
met de schepen van de Rijnoeverstaten, terwijl bovendien alle
verbindingen tusschen Schelde en Rijn tot tusschenwateren in
den zin van art. IX §§ s en 8 werden verklaard. De eerste stap
was gezet op het hellende vlak. Toen in 18 4 8 de liberale gedachte
overal veld won, het vrijhandelssysteem eigenlijk ieder onder
zijn bekoring bracht, heeft Nederland, dat toch al nooit gebruik gemaakt had van zijn recht om tollen te heffen op
de tusschenwateren, in 18 S i vrijdom verleend aan het Tolverbond. Beide maatregelen kan men billijken, maar nu gaat
in 18 68 bij de acte van Mannheim, Nederland formeel afstand doen van dat recht. Hier vergeet Nederland voor het
eerst, dat de voordeelen die de woonruimte biedt, tegen een
voortdurende bedreiging beschermd moeten worden, en de gevolgen zijn niet uitgebleven. Door afstand te doen van dit
recht, 8 ) verzekerde Nederland na zijn toetreding tot het verdrag van Versailles 4 ) de volledige gelijkstelling voor alle
1) Uitvoerig is zulks aangetoond in het Memorandum van de Nationale Unie
door C. Gerretson, Lites finiri oportet.
2) Loc. cit. bldz. 46.
3) Mr. Zaaijer wijst er terecht op : loc. cit. bldz. 41.
4) Ten aanzien van het gewijzigde Rijnregime : Wet 2 Juli 1923. St. 332.
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handelsvaartuigen van alle landen op de tusschenwateren. Te
minder begrijpelijk wordt dit, omdat Nederland reeds gewaarschuwd was. België en Pruisen toch hebben gedurende twintig
jaren, van 18 46 tot 1866 toe, niet afgelaten te eischen, dat
Nederland met hen voorafgaand overleg zou plegen ten aanzien van de afdamming van het Sloe en het Kreekrak. De
krachtige afwijzing door van Zuylen van Nyeveld had wel
ten gevolge, dat eens en voor goed kwam vast te staan, dat
de tusschenwateren zuiver Nederlandsch nationaal gebied
waren en nooit onderworpen konden zijn aan anderer controle, zoolang Nederland ten aanzien van België voldeed aan
het bovengenoemde servituut, I ) maar men scheen dit in 1868
te Mannheim alweer vergeten te zijn. Daar heeft men wel
geen afstand gedaan van de vrije beschikking over de tusschenwateren, men heeft, gelijk gezegd, slechts volledige gelijkstelling van het gebruik dier wateren toegestaan. Onze staatslieden
miskenden daarmede de kracht die er uitgaat van een zoodanige gelijkheid. De zucht 'naar medezeggenschap wordt er
door aangewakkerd, wordt er als 't ware uit geboren. De
algeheele herziening van het rivierenrecht na den oorlog gaf
een middel aan de hand die medezeggenschap te verkrijgen.
Men kan wel toegeven dat Nederland gedwongen was zich
te onderwerpen, maar daarom behoeven wij de oogen nog niet
te sluiten voor de listigheden die men van de andere zijde
getracht heeft toe te passen. Nadat men door de samenstelling
van de centrale commissie voor de Rijnvaart, van den Rijn
een Fransche rivier gemaakt had, was een poging om de tusschenwateren tot internationale rivieren te verklaren, de
tweede stap. $ )
Bij het „Protocol van onderteekening" van 22 Mei 1922
toch, medeonderteekend door Frankrijk en Engeland, die derhalve aan deze medeonderteekening recht van interventie kunnen ontleenen, worden de bepalingen van art. Io8-11 7 van
de W.S. nog weer toepasselijk verklaard, zonder uitzondering
op de „f leuves et rivières navigables qui séparent ou font
communiquer les territoires belges et néerlandais". Hier wordt
met opzet, wij aarzelen niet het te stellen, afgeweken van de
tot dan toe gebruikelijke aanduiding van de wateren, waarop
de Weener Slotacte toepasselijk zou zijn, zooals die gebruikt
i) Vgl. Nadere Nota van de Nationale Unie bldz. 18 e.v.
2) Mr. A. J. van Vessem komt de eer toe duidelijk daarop gewezen te hebben :
Repliek aan Minister van Karnebeek bldz. 15 e.v.
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is in de scheidingsacte van 18 39 , waar gesproken wordt van
de wateren die: „séparent ou traversent a la fois le territoire
beige et le territoire hollandais". Men voelt de geweldige uitbreiding die hier gegeven wordt door het „font communiquer":
dat doen alle wateren tot Delf zijl toe! De heer Beelaerts van
Blokland, die de onderhandelingen voerde, schrijft in een door
Min. van Karnebeek overgelegden brief, opgenomen in de
„Handelingen", dat hier slechts was toegegeven aan het taalgevoel van den Franschman. Dit taalgevoel schijnt dien
Franschman wel een bijzonder scherp inzicht in het rivierenrecht gegeven te hebben! Maar alle scherts ter zijde, kan men
zich grooter zorgeloosheid in het licht van de historie voorstellen ? Gelukkig is het protocol met het verdrag van 1925
ten grave gedaald, maar het gevaar is allerminst geweken. 1)
Ten slotte heeft men getracht de tusschenwateren nog langs
anderen weg, nl. langs dien van de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart, onder controle te krijgen en daarin schijnt men
helaas geslaagd te zijn. Deze Commissie bestaat volgens het
verdrag van Versailles uit 1 9 leden, waarvan Frankrijk 4 leden
en den voorzitter aanwijst. Duitschland 4 leden (nl. voor elk
der vier Duitsche oeverstaten 1 ) , Zwitserland 2, Nederland 2,
Engeland, Italië en België ieder 2. Nederland heeft ten slotte
gedaan gekregen, dat het in deze Commissie niet beschikt
over twee, maar over drie leden, zoodat de voormalige geallieerden toch nog een meerderheid van tien tegen negen hebben behouden. Dit lichaam was dus wel bij uitstek aangewezen
om als instrument te dienen voor de imperialistische neigingen
van hen, die hun macht wenschten uit te strekken over de
tusschenwateren, ook nadat de aanval daarop door de verwerping van het verdrag van 1 9 2 5 was afgeslagen. Zelfs wanneer
de geschiedenis sedert 183o, en met name die van het jaar
1866, ons niets had kunnen leeren, dan hebben België en
Franrkijk bedekt en onbedekt, duidelijk en onduidelijk, in de
dagen die achter ons liggen, doen blijken, waar het om ging.
Nog den 8sten Juni 1928 zeide Minister Hijmans in het Belgisch Parlement, dat het oogenblik naderde, waarop een beslissing genomen diende te worden nopens de wateren, die
den Rijn en de Schelde verbinden, hetzij in overeenstemming
met Nederland, dan wel door uitsluitend rekening te houden
1) Ik kan hier onmogelijk ingaan op de listigheden die schuilen in de art. 354
en 338 van het verdrag van Versailles, zij zijn van gelijke strekking en men vindt
het heldere betoog bij Mr. Zaaijer bldz. 27 e.v.
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met het Belgisch belang. Bovendien — zoo zeide deze bewindsman — is aan de Centrale Commissie de herziening van
de acte van 1868, dat is die van Mannheim, opgedragen en
daarbij zal binnen korten tijd uitgemaakt worden over welke
wateren zich het régime van de internationaliseering zal uitstrekken.
Duidelijker kon het moeilijk gezegd worden, dat men beoogde langs den weg der Centrale Commissie de tusschenwateren te verklaren tot internationale wateren, onder de
controle van een lichaam, waarin Nederland in de minderheid
is. Dit staat gelijk met afstand van onze rechten op nationale
wateren, rechten voor welker behoud sedert 183o fel gestreden was, rechten ten slotte die nog het laatste machtsmiddel
inhielden, waardoor wij, met, zij het een geringe kans op
succes, weerstand konden bieden aan de verfransching van ons
grondgebied. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, moge daaruit
blijken, dat een degelijk en bezadigd tijdschrift als de „Schweizerische Monatshefte f ur Politik und Kultur" in zijn Novembernummer een belangwekkend artikel opnam, waarin gewezen wordt op de pogingen van Frankrijk om door middel
van de Rijnvaartcommissie de zelfstandigheid van Zwitserland aan te tasten. Den Duitschen Rijn beheerscht Frankrijk
reeds; Zwitserland wil het nu onder de knie krijgen, en daarna
of te gelijk ook Nederland, het Delta-gebied van den Rijn.
Zoo wordt de Rijn een soort van Franschen stroom. Met de
hulp van België is men thans bezig in de Rijnvaartcommissie
Nederland murw te maken! Van Duitsche zijde verneemt men
gelijke klachten bij monde van Dr. Mehrman in het Octobernummer van het Duitsche tijdschrift „Volk und Reich".1)
Onder deze omstandigheden was het voor het Nederlandsche
volk een uiterst pijnlijke verrassing uit den brief van Professor
van Eysinga, die onlangs in het Utrechtsch Dagblad gepubliceerd werd, te moeten vernemen hoe ondanks de hiervoren
aangehaalde waarschuwingen 'de Nederlandsche regeering niet
bij machte is gebleken den aanval op ons grondgebied langs
den weg der Rijnvaartcommissie af te slaan. Door dien brief
toch is het duidelijk geworden, dat de Rijnvaartcommissie de
Nederlandsche regeering ter verantwoording heeft geroepen
over het beheer door haar over de tusschenwateren gevoerd,
en de regeering heeft gemeend niets beters te kunnen doen,
1) Men zie ook Rheinische Schicksalsfragen. Eine Schriftenfolge herausgegeben
von Paul Ruhlmann. Schrift 27/28, 1929.

WATERWEGENKWESTIE

183

dan met spoed op de begrooting gelden aan te vragen voor
de door die Commissie geëischte werken, met name de verhooging van den spoorbrug te Vlake. De Tweede Kamer der
Staten-Generaal heeft die gelden gevoteerd zonder te begrijpen, of te wi ll en begrijpen, waar het hier om ging. Alleen
de afgevaardigde Bongaerts heeft in tweeden termijn deze aangelegenheid in een korte, maar scherpe rede behandeld, en de
Minister is in gebreke gebleven het Nederlandsche Belang aan
te wijzen, dat deze verbeteringen noodzakelijk maakte.1)
Men weet waarlijk niet waarover men zich meer verbazen
moet, of wel over de Regeering, die 's lands rechten prijsgeeft,
dan wel over de Tweede Kamer, die zoo haar speciale taak, de
controle op het regeeringsbeleid, volvoert. Moge ook thans de
Eerste Kamer die taak overnemen. Want het staat ondanks
de verklaring van den Minister van het tegendeel, door den
brief van van Eysinga vast, dat de Rijnvaartcommissie zich
in het beheer van en in ons beleid over de tusschenwateren
heeft gemengd, en dat de Nederlandsche Regeering zich daardoor heeft laten nopen tot maatregelen, waartoe niets anders
dan onze vrije wil, en dan met recht op contra-prestatie, ons
had moeten doen overgaan. Nog bedenkelijker wordt dit, nu
ik in staat gesteld ben hier mede te deelen, dat de brief van
van Eysinga het hoofd draagt: „Herziening acte 1868: hier
verband met Belgische zaken-Brief D. E. Z. dato 1 9 September
1 9 29 No. 28124". Dit is bij de publicatie van den brief niet
vermeld. Hierdoor gaat de bedreiging van Hijmans, geuit op
den 8sten Juni 1928, in vervulling. Hierdoor wordt de waarschijnlijkheid tot zekerheid, dat men bezig is Nederlandsche
rechten over gebied, gelegen binnen onze woonruimte, over
te dragen aan een commissie waarin Nederland verre in de
minderheid is. Zoo is dan ook dit laatste machtsmiddel losgelaten. De Belgisch-Fransche diplomatie heeft over de geheele
linie het pleit gewonnen. Zonder contraprestatie krijgen zij
de door hen gewenschte verbetering van de tusschenwateren.
Zij hebben het kanaal Antwerpen-Moerdijk niet meer noodig,
maar met de weigering van het Nederlandsche volk om dat
kanaal te aanvaarden, kunnen zij nu toch trachten om het
groote kanaal Luik-Antwerpen aan Vlamen en Walen als een
nationaal object voor te stellen. Hierdoor krijgen we het verband met de Maas. In den aanvang reeds werd betoogd, dat
1) Men vergelijke ook wat daarover gezegd is in het Weekblad „De Vrijheid"
van 10 December j.l.
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het bekken van de Maas geen eenheid vormt met dat van
de Schelde. De Maas behoort natuurlijk tot de waterwegen
die van ouds verbinding brengen met den Rijn en daardoor
met Rotterdam. 1 ) De geschiedenis van de Maas als vaarweg
is zoo moge lijk nog ingewikkelder dan die van de Schelde. 2)
Slechts gedurende den korten tijd van het bestaan van het
vereenigd koninkrijk is door Koning Willem de volle aandacht
geschonken aan de functie die de Maas te vervullen had voor
de verbinding van het industrie-gebied van Luik met den Rijn
en met Rotterdam. Reeds in 1826 is daartoe het voor die dagen
moderne kanaal de Zuid-Willemsvaart gegraven. Maar het is
begrijpelijk en in het licht van het vorenstaande ook logisch,
dat Antwerpen onmiddellijk na de scheidingsacte, verdere vervolmaking van de verbinding van het Luiksche industriegebied met Rotterdam trachtte te verhinderen. Reeds toen is
voor het eerst de directe verbinding van Luik en Antwerpen
ontworpen, door een kanaal waarvoor men reeds een stuw
had aangelegd bij Hocht tusschen K.M. XVIII en XIX. 3)
Technische moeilijkheden verhinderden deze eerste poging om
den Maasmond te verleggen naar Antwerpen. Sedert dien
loopt als een roode draad door de geheele Belgische gestie, het
besluit om geen medewerking te verleenen om te komen tot
verbetering van de Maas als verkeersweg. Antwerpen zet dan
de spoorwegpolitiek in, die wij hiervoren geschetst hebben.
Daarbij blijft het echter niet. Zoowel- België als Frankrijk hebben op eigen gebied in strijd met de bepalingen van het verdrag van 1843 overal het Maaswater afgetapt, voor zijkanalen,
voor de bevloeiing van oevergebied, voor wat niet al. In de
Maasbode van 21 September j.l. rekent R.L. uit dat de stuw
in de Ourthe, waarvoor het bekende rapport van de K.V.K.
van Maastricht zoo'n vrees koestert, goed geteld de 12 4ste is
die boven Maastricht is aangebracht, al is die bij de Ourthe
veel omvangrijker en veel hooger geprojecteerd dan de andere.
Zoo is het dan ook gekomen dat het Luiksche industrie-gebied
nergens op het water georiënteerd is, zooals ik hiervoren
meldde. Met groote openhartigheid wordt dan ook door de
1) Vergelijk mijn artikel in het Tijdschr. v. Economische geographie, waarin
ik de Limburgsche kanalenkwestie uitvoerig besproken heb.
2) De voornaamste overeenkomsten die het recht op het Maaswater beheerschen zijn uitvoerig behandeld in de nota van Gerretson „Lites finiri oportet"
bldz. 53 e.v.
3) Vgl. Gerretson, loc. cit. en P. Regout : De Maas, de Zuid-Willemsvaart en
de Wateraftappingen in België, 1859.
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Belgen toegegeven, dat zij de verbetering van de Maas als
verkeersweg steeds gesaboteerd hebben. In navolging van Gerretson haalt ook „de Tijd" van 1 5 October j.l. een artikel aan
uit het Handelsblad van Antwerpen, waarbij de Maas in dat
industrie-gebied vergeleken wordt bij een soort van vadsigen
koning uit den tijd der Franken. Geen scheepvaart, geen kaaibeweging; een enkele brug te Maaseyck, hier en daar een visscher ! Het is zooals de Limburgers zeggen, „een dooie boel"!
En toch is het een mooie stroom, na de Schelde de grootste en
de breedste in de Zuidelijke Nederlanden. Maar hij voert recht
naar Rotterdam en dat was de reden, waarom Belgen en
Nederlanders niet tot een accoord konden komen. Het blad
voegt er dan eerlijk aan toe: Dat de Belgen zich steeds tegen
het bevaarbaar maken van de gemeenschappelijke Maas verzet
hebben, is verstaanbaar en zelfs logisch. Ware dat gebeurd, dan
had Rotterdam zich nog meer van zijn „hinterland" kunnen
annexeeren dan het thans doet.
Kan men deze houding van België (lees Antwerpen) verklaren, minder gemakkelijk is het de houding van Nederland
te begrijpen, dat zich steeds bij deze sabotage heeft neergelegd,
waardoor het thans wel uiterst moeilijk wordt om onze rechten op het Maaswater te doen gelden. In moderne tijden (i9i2)
is nogmaals een poging aangewend om tot een overeenstemming te komen ten aanzien van de bevaarbaarmaking van de
grens-Maas beneden Maastricht. Aan ieder is het bekend hoe
dit plan van de Commissie Konijnenburg afgestuit is, zeer
tegen den zin van Luik, op den onwil van Antwerpen. Maar
België is dit vergeten. Nederland werd door dien omwil gedwongen de oplossing te zoeken door middel van een lateraal
kanaal, op eigen gebied te graven, het Juliana-kanaal, door de,
beneden Maasbracht, verder gekanaliseerde Maas, en door het
Maas-Waal-kanaal in verbinding met den Rijn. En nu is het
merkwaardig, dat de bekende senator Paul Segers in het rapport van de commissie voor Buitenlandsche zaken, op blz. 6o
van de Nederlandsche vertaling, ons komt verwijten, dat wij
zulks gedaan hebben „omdat wij ons vrij wilden maken van
belemmeringen, die uit een mede-souvereiniteit van België
over den nieuwen verkeersweg zouden kunnen voortvloeien."
„In plaats den stroom te kanaliseeren volgens een vroeger
ontwerp, over welker grondslagen beide landen het sinds lang
eens waren." Zoo staat het inderdaad in dit of f icieele Belgische
kamerstuk! Zou de heer Paul Segers niet weten, dat tegen het
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plan van 1 9 12 in Antwerpen heftig verzet is aangeteekend?
In het Handelsblad van Antwerpen kan hij lezen, waarom dat
geschiedde. Men wilde den vadsigen koning liever niet in zijn
rust storen, zijn weg liep immers recht naar Rotterdam.
Hoe dit zij, het Juliana-kanaal met alle daaraan verder verbonden werken 1) biedt nu de beste gelegenheid om voor het
Luiksche industriegebied op de meest logische en goedkoopste
wijze goede verbindingen te water te verkrijgen met Antwerpen, met het Ruhr-gebied en met Rotterdam. Openlijk
kon Antwerpen zich nu eigenlijk niet al te best verzetten
tegen dit logische plan, dat aan het verkeer te water zoo ten
goede zou komen. En nu wordt bedacht om de zaken in het
Westen te koppelen aan die in het Oosten. Die koppeling geschiedde in het verdrag van 1925. Antwerpen zou zijn Moerdijk-kanaal krijgen en België de verbinding van het Luiksche
industriegebied met het Juliana-kanaal moderniseeren. Het
Nederlandsche volk weigerde het Moerdijk-kanaal toe te staan.
Geen Nederlandsche regeering kan daarmede nog terugkomen.
Slechts de Limburgers waren te vinden voor het Moerdijkkanaal, o.a. de heer Bongaerts, want dan kreeg Limburg
immers de zoo lang begeerde waterverbindingen en bovendien
de goede verstandhouding met de naburen, die voor een grensprovincie nu eenmaal van groot belang is. Antwerpen weet
nu in Brussel te bewerken dat die begeerde verbinding veel
beter voor Luik tot stand gebracht kan worden door een direct
kanaal Luik-Antwerpen, waartoe het handig gebruik maakt
van de alleszins verklaarbare ontstemming in België, ontstaan
door de verwerping van het verdrag van 1 9 2 5 . Hierdoor bleef
men in staat de aansluiting van Luik op het Juliana-kanaal
afhankelijk te stellen van onze concessie in het Westen en
tevens het in vervulling gaan van den ouden wensch van Antwerpen: verlegging van den Maasmond naar de Schelde, tot
een nationale zaak te maken. Zoo is het geschied. Het eenige
machtsmiddel dat tegen deze handige zetten op het schaakbord nog overbleef, dat waren onze rechten op de tusschenwateren. Hierboven zette ik uiteen, dat wij die rechten hebben
overgedragen op de Centrale Rijnvaart-commissie en dat de
Tweede Kamer reeds de gelden voteerde om verbeteringen in
de tusschenwateren aan te brengen, zoodat Antwerpen nu èn
den directen weg met Luik èn een moderne verbinding met
den Rijn verkrijgt, zonder dat Rotterdam aangesloten wordt
1) Zie mijn artikel in het T. E. G.

WATERWEGENKWESTIE

1 87

op het industrie-gebied van de Maas, zonder dat Limburg zijn
verbinding krijgt met het Maasbekken. Daartegen richtte zich
de afgevaardigde Bongaerts in de vergadering van 12 November, in tweede termijn sprekende en zich verontschuldigende
over dat feit, door aan te toonen hoe het geheele vraagstuk
van aspect veranderd was, door het bekend worden van den
brief van den heer van Eysinga. Het is een scherpe rede, waarin
glashelder wordt aangetoond hoe de regeering buiten de volksvertegenwoordiging om een standpunt prijs geeft, dat ingenomen was na de verwerping van het verdrag van 1925, en
dat uit de witboeken kan blijken, nl. de handhaving van onze
rechten op de tusschenwateren en geen koppeling van de
vraagstukken in het Westen aan die van het Oosten. Hij
vraagt den minister bovenal te willen mededeelen welk Nederlandsch belang toch wel gediend kan zijn met de voorgenomen
verbeteringen in het Westen. 1) De minister blijft hierop het
antwoord schuldig. 0p deze wijze wordt het begrijpelijk hoe
de N.R.Ct. kort daarop kon melden, dat Minister Hijmans
in de commissie voor Buitenlandsche zaken van België zeer
optimistisch gestemd was ten aanzien van de onderhandelingen.
Toch is hiermede het geheele beeld van het huidig aspect
van het vraagstuk nog niet ontworpen. De aandacht moet
nog gevestigd worden op het kanaal Antwerpen-Ruhrort.
België heeft nog steeds recht op het graven van het kanaal
op kosten van Duitschland. Meen niet dat het van de baan is!
Nog vijftien jaren lang kan België dien eisch aan Duitschland
stellen. Wij hebben ons voorbehouden bij de toetreding tot het
verdrag van Versailles toestemming van onze zijde noodig te
maken voor de doortrekking van het kanaal op ons gebied.
Maar men behoeft zich slechts even in den toestand in te denken om te zien hoe volkomen illusoir dat voorbehoud is. Ergens
bij Venlo eindigt tegen onze grens dat kanaal van Ruhrort,
en aan de andere zijde van onze grens ligt het kanaal LuikAntwerpen. Het zal al zeer moeilijk zijn, ook al is de noodzakelijkheid van onze toestemming formeel erkend, om dan
de doortrekking te verhinderen. Dat kanaal zal den afstand
Ruhrort-Antwerpen met niet minder dan 147 K.M. verkorten.
Dan is voor Antwerpen het ideaal bereikt, dan liggen Rijnen Maasmond beide in Antwerpen en Nederland kan verder
vegeteeren in tuintjes en weidevelden.
L. VAN VUUREN.
1) Vgl. Handelingen 1929/30 bldz. 346 e.v.

SOCIALIS ME EN NATIONALISME
Er zijn in de laatste maanden een paar tijdschriftjes opgericht, waarin socialistische intellectueelen, Hollanders en Vlamingen, trachten willen hun houding ten opzichte van het
Vlaamsche en van het Groot-Nederlandsche vraagstuk te bepalen. 1 Wie in onze Nederlandsche gemeenschap naar nieuw
leven speurt, zal niet zonder een gevoel van verwachting naar
deze blaadjes grijpen. Hun inhoud zal hem weinig bevredigen,
als hij gehoopt had op rijpe en weldoordachte beschouwingen
waarin de verzoening van de socialistische en de nationalistische gedachte haar beslag zou hebben gekregen, of op blijken
dat het besef van de wenschelijkheid van zulk een verzoening
tot de kopstukken van de socialistische partij 't zij in 't Noorden of in 't Zuiden was doorgedrongen, maar mij schijnt de
jeugd en betrekkelijke onbekendheid van de meeste bijdragers
zoo min als de wonderlijke verscheidenheid der oplossingen, die
zij voor het groote vraagstuk aanbieden, een reden tot teleurstelling. Er gist daar wat. De socialistische partij-organisatie
mag tijdschriftjes als deze vrij doodzwijgen -- beide redacties
klagen daarover in hun tweede nummer —, daarmee wordt de
moeilijkheid waarin de partij zich bevindt niet opgeruimd en
het is verkwikkend te zien, dat er jongeren zijn, die zich tot
die taak aangorden.
De socialistische partijen hebben overal aanzienlijke politieke
macht verworven, maar overal verkeert hun theorie in volle
crisis, en het is trouwens juist die machtspositie die de crisis
veroorzaakt. Het Marxisme schonk ongeëvenaarde drijfkracht
aan een opkomende revolutionaire partij. Nu de revolutie in
een al verder verschiet wordt geschoven, en de socialistische
arbeidersbeweging zich geroepen ziet om mee aan de verbetering en hervorming der bestaande toestanden te werken, wordt
dat starre en inmiddels sterk verouderde stelsel in een gedurige
aanraking met de werkelijkheid gebracht. Dat het telkens en
telkens weer niet passen wil, is geen wonder en veelal laten de
mannen der praktijk zich daardoor ook niet van hun stuk
brengen, maar even dikwijls toch zit een gansche toestel van
phrasen en tradities, waarvan de beweging geen afstand doen
wil, hun geducht in de weg.
1) Schakels, Socialistisch Maandschrift voor Noord- en Zuid-Nederland;
nr. 1-4, Nov. '29—Jan. '30 ; Menschen, Vlaamsch orgaan van de A. F. S. S.
aangesloten bij de Internationale van Socialistische Studenten ; nr. 1-3, Kerstmis
'29--Febr. '30.
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Op weinig punten is de moeilijkheid grooter dan op dat van
Marx' theorieën omtrent de vaderlandloosheid van het proletariaat. De oorlog heeft de volslagen onmacht van de internationale arbeidersbeweging om die stelling door te voeren
aangetoond. En het was moreele veel meer dan physieke onmacht. In het derde deel van zijn Gedenkschriften beschrijft
Troelstra aldus de stemming die de Tweede Kamer beheerschte,
toen in 1 9 1 4 een Duitsche inval scheen te dreigen: „wij voelden werkelijk daar te zijn als de vertegenwoordigers van het
heele volk, wat zich o.a. uitte in de redevoeringen van Lohman
en mij. Men moet dat hebben meegemaakt om het goed te
kunnen begrijpen; zulke stemmingen hebben in de geschiedenis groote beteekenis. Daar houdt alle redeneering op en beheerscht een enkele maal in het parlement eenzelfde gevoel de
stemming aller leden. Gewoonlijk wordt men grootendeels door
intellektueele overwegingen gedreven en vormen politieke inzichten den grondslag van het optreden. Maar in momenten
als dit is het niet allereerst het intellekt, doch het onderbewustzijn, dat tot daden drijft."
Deze eerlijke erkenning van het instinct als factor in de
politieke theorie is opmerkelijk. Maar inderdaad is de socialistische vaderlandsliefde die Troelstra in zijn hart gevoeld
heeft zonder er nog een theoretische grondslag voor te weten,
volmaakt natuurlijk nu de socialisten zooveel meer in het
vaderland bezitten dan „hun ketens" (gelijk Marx en Engels
zeiden) ; in Engeland, waar het Marxisme de geesten nooit
beheerscht heeft en waar bovendien de arbeidersbeweging
grooter politieke verantwoordelijkheid draagt dan ergens
anders, wordt ze trouwens als iets vanzelfsprekends aanvaard.
Ook in Holland is dat niet meer te stuiten, maar toch durft
het theoretiseeren zich over 't algemeen nog slechts schuchter
buiten de enge perken van historisch materialisme en klassenstrijd wagen en er is in de houding der socialisten op dit gebied
nog vaak iets onwilligs, iets aarzelends, men vergenoegt zich
met het meest voor de hand liggende, het meest conventioneele.
De socialist kan de staat, op welks wetgeving hij zoo'n invloed
verworven heeft, niet meer verloochenen, maar vaak wijst
hij de nationale traditie, waarin de eenheid van zijn volk zich
belichaamd heeft, met al haar cultureele rijkdom nog van zich,
alsof de geschiedenis, die zooveel eeuwen van geen socialisme
geweten heeft, niet voor hem geschreven was.
Zoo komt het dat de socialisten lange tijd zoo vreemd
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tegenover de Vlaamsche beweging gestaan hebben, een beweging immers die zich op een volk tegen een staat beriep en
die in traditie en cultuur haar kracht moest vinden. De Vlaamsche socialisten worden nu langzamerhand door de onweerstaanbare zuiging in hun omgeving wel meegesleept, maar de
Hollandsche partijgenooten hebben nog een neiging om er zich
angstvallig afzijdig van te houden. Het was bijvoorbeeld een
vreemd gezicht dat op het internationaal adres ten gunste van
amnestie voor Dr. Borms en de andere activisten, dat in 1928
aan de Belgische Kamer aangeboden werd, naast handteekeningen van Fransche en Engelsche internationalisten en socialisten
en van landgenooten van alle kleur en richting de namen van
Hollandsche socialisten vrijwel ontbraken.
Een vreemd gezicht! Want hoe strak de Marxistische
scheidingslijnen ook getrokken worden, de socialistische beweging heeft toch ook steeds veel van haar kracht geput uit
veel oudere radicale en humanitaire stroomingen, uit gevoelens
voor recht en billijkheid die uit heel andere bronnen dan die
van de staatsmacht opwellen. Onwillekeurig zou iedereen verwacht hebben dat op een adres hetwelk tien jaar na de wapenstilstand oorlogswraak ongedaan wou maken en een groep
verdrukte idealisten onder de bescherming van „internationale
goede wil" stellen, de namen van onze socialistische voormannen zich verdringen zouden. De neiging om een staat als een
gesloten geheel te aanvaarden, vooral een staat waarin partijgenooten zooveel te zeggen hebben, de waan dat de internationale vrede op staten, naar wier geloofsbrieven geen onderzoek gedaan wordt, gegrondvest worden kan, — tegen die
typisch-conservatieve geesteshoudingen hebben de socialistische
partijen zich sedert zij de politieke macht van de staat voor
hun doeleinden hebben leeren aanwenden, slecht weten te verweren en dat vooral omdat zij, gevangen in de oude misvattingen van Marx, geen klare voorstelling van de aard van het
nationalisme bezitten en het in onvermijdelijk verband met
„reactie", „militarisme", „imperialisme" zien.
Zal het socialisme leeren de gezonde democratische beteekenis van het nationalisme naar waarde te schatten en zal het
zichzelf daarmee uit de innerlijke tegenstrijdigheid waarin het
nu te vaak de weg bijster raakt, weten te verlossen? Het is
opmerkelijk — ofschoon in het minst niet verwonderlijk —
dat in Schakels en Menschen beide herhaaldelijk een beroep
gedaan wordt op Hendrik de Man, de Vlaamsche socialist, die
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met zijn boek Zur Psychologie des Socialismus de beweging
voorbij het Marxisme (Au delà du Marxisme is de titel van de
Fransche vertaling) heeft zoeken te voeren. In dat werk wordt
het Marxisme aan kritiek onderworpen door een man die de
arbeidersbeweging door en door kent en die tevens het wetenschappelijk, wijsgeerig en historisch denken van onze tijd beheerscht. De onhoudbaarheid van het historisch materialisme
en van de theorie van de klassenstrijd toont hij aan niet om
het socialisme te bestrijden, maar om het te steviger op de
ethische en historische grondslagen waarvan het zich niet altijd
bewust geweest is, te kunnen vestigen. Tegelijk verklaart hij
op treffende wijze — in het voorgaande volgde ik hem reeds
-- hoe het socialisme, zoo geheel anders dan Marx verwachtte,
meer en meer aan staatspatriottisme is gaan doen en hij geeft
het verschil tusschen dat en volksnationalisme reeds even aan,
zonder zich nog in het probleem van hoe de socialist staat
waar de twee in botsing komen te verdiepen.
Dat zulk een boek zijn schrijver niet meteen buiten de beweging heeft geworpen, dat het door veel socialisten als de
boodschap van een bevrijding ontvangen is, stemt hoopvol voor
de toekomst van het socialisme. Want de buitenstaander, die
zijn best doet om de belangen van het nationale leven in breede
zin tot zijn criterium te gebruiken, zal zijn vermaak niet
scheppen in de verlegenheid waarin de argumentatie van De
Man veel socialisten brengt. Hij zal integendeel verheugd zijn
dat de partij bij machte geweest is uit haar eigen midden die
definitieve kritiek en tegelijk die nieuwe opbouw voort te
brengen en hij zal hopen dat de beweging, die zoo groote en
waardevolle krachten vertegenwoordigt, zich meer en meer
van onvruchtbaar doctrinarisme ontdoen zal en zich gewennen
om de werkelijkheid onbevangen te beschouwen.
De ontwaking van het Nederlandsch volksbesef in Vlaanderen, de zucht van de strijders daar naar toenadering tot het
cultureel volgroeide Noorden, dat zal door de socialistische
staatsman gelijk door de partijleider als een belangrijk en
vruchtbaar verschijnsel van die werkelijkheid, door geen theorie weg te redeneeren, erkend moeten worden. Daar zijn wij
nog ver van af en Schakels en Menschen leveren bewijzen te
over dat zelfs in het groepje dat aan die kwesties bizondere
aandacht wijden wil, verscheidenen nog met hun halve hart
aan uitgeleefde partij-conventies vast zitten. Wat een vreemde
geesteshouding verraadt de opvatting van een schrijver, die
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de houding der S.D.A.P. in de befaamde documenten-zaak
toejuicht, omdat zij „veel weg had van principieel landverraad" ! Hoe schuchter protesteert de redacteur van Menschen
tegen de tweede-rangs-positie die Vlaamsche en Hollandsche
intellectueelen op een studieweek door de Belgische Werklieden-partij te Brussel georganiseerd hebben moeten innemen.
Hoe bang is men nog om zich te besmetten door samenwerking
met niet-socialistische nationalisten — „reactionairen", alsof
het de moeite niet waard was onder de „burgerlijken" onderscheid te maken. En wat draagt men in zijn nationalisme nog
veel van het Marxistisch doctrinarisme mee, wanneer zelfs een
man als Dr. J. S. Bartstra, de bekendste figuur tot dusver
onder de schrijvers in deze blaadjes, meent Het Volk op de
vingers te moeten tikken, omdat het in plaats van „het prachtige gebaar van Lahore" te bewonderen hoofdschuddend van
„het noodlottige beleid van het extremisme" gewaagde.
Het orthodoxe socialisme is eer bereid het koloniale nationalisme te erkennen dan het nationalisme van zijn eigen volk in
Europa, en dat wel omdat het meent het daaiginds in tegenstelling met de vijand van zijn voorkeur, het kapitalisme, te
ontwaren. Het spreekt vanzelf dat wie eens de nood van het
eigen volk in België in zijn gemoed ervaren heeft, voor de
nationalistische aspiraties der Oostersche volken onder koloniaal
bewind niet onverschillig blijven kan. Maar in het eene zoowel
als in het andere geval moet er met historische weerstanden,
met sociale en politieke achterlijkheden, kortom met de
duizendvoud verscheiden feiten van de werkelijkheid rekening
gehouden worden, of het nationalisme zou geen factor tot de
ontwikke ling van een betere en vreedzamer wereldorde, maar
een wilde kracht van vernieling zijn. De onverschilligheid
van de socialisten tegenover ons eigen nationaal probleem in
Europa en hun heetgebakerdheid tegenover het nationaal probleem in het Oosten komen beide voort uit de omstandigheid,
dat zij met de bizondere toestanden weinig vertrouwd zijn.
Het zou jammer wezen als de Groot-Nederlandsch-gezinde
socialisten in Holland zich, trotsch op hun nieuw-verworven
nationalisme, ontslagen achtten van de plicht om ook in de
koloniale kwestie het gemakkelijk doctrinarisme door een degelijke studie van de buitengemeen ingewikkelde en van onze
Europeesche problemen wijd verschillende toestanden te vervangen.
In ieder geval is het een verheugend feit, dat het probleem
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van de verhouding tot Vlaanderen in Hollandsche socialistische
kringen in het oog gevat begint te worden en dat ook Vlaamsche socialisten behoefte gevoelen aan gedachtenwisseling voor
de ontwikkeling van een deugdelijke nationalistische theorie.
Ik merkte al op dat de schrijvers in Schakels en Menschen het
onderling lang niet altijd eens zijn. Er wordt in beide bladen
lustig gepolemiseerd. Voor wie belang stelt in de groei der
gedachten in de socialistische partijen, wordt de lectuur er
slechts te boeiender om. De redacties mogen mij vergunnen
hun toe te wenschen, dat zij iets zullen bijdragen tot de voorbereiding van een inzicht, waarmee de socialistische beweging
aan de opbouw van een harmonische Groot-Nederlandsche
cultuurgemeenschap, en zoodoende tevens aan een stabilisatie
van de internationale verhoudingen in onze streken, zou
kunnen meewerken.
P. GEYL.
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Hinne Rode, door R. Van Genderen Stort, N.V. van Loghum
Slaterus' Uitgeversmaatschappij, Arnhem, 1929.
I
Als mensch, heeft van Genderen Stort feitelijk slechts één,
centraal, probleem: de mogelijkheid van een schoone, naar
wezen en vorm harmonische, persoonlijke levensvorm. Als
kunstenaar heeft hij ook maar één doel: het uitspreken van
zijn gedachten over dit probleem door middel van verhalen
wier voornaamste figuren die gedachten belichamen, in een
prozastijl die zijn behoefte aan schoonheid en harmonie volkomen bevredigt. Zijn boeken zijn dus in de hoogste mate
persoonlijk en staan onderling in een zeer nauw verband. Ook
Hinne Rode kan enkel van uit Stort's eigen persoonlijkheid,
en in verband met zijn twee belangrijkste voorgangers behoorlijk begrepen worden. Hoofdpersoon van Hélène Marveil
was, naast Hélène, Lambert Brodeck. Reeds in Stort's voorafgaande verhalenbundels — „Idealen en Ironieën", „Paul Hooz
en Lambert Brodeck" — vindt men I rodeck als hoofdpersoon. De jonge artiesten, die in deze verhalen als de min
of meer gave vertegenwoordigers van Stort's „idealen" optraden, en waarvan Brodeck de gaafste was, leden als hun
schrijver zelf aan drieërlei disharmonie. De eerste was de wanverhouding tusschen wat zij van het leven begeerden en wat
het hun gaf. Haar grond was de persoonlijke onbevredigdheid van een geluksbehoeftig hart, die zich door allerlei factoren — een ingeschapen aanleg, de toevallige teleurstelling
van zijn liefdeverlangen, de diepe inwerking beide van de
grootheid en de ontreddering van De Nieuwe Gids, de fel
gevoelde beklemmende beperktheid van eigen verhoudingen,
de invloed der in die tijd ook in anderen, veelal uit overeenkomstige oorzaken, heerschende zwaarmoedigheid, de neiging
tot een bezinning die onder al deze prikkels op zelfontleding
uitliep — in een hun gansche leven doortrekkende ontgoocheling openbaarde. Door het pessimisme der Fransche naturalisten, tusschen hen vooral dat van de Maupassant door hun
causalistische verklaring der levensverschijnselen, door Zola's
erfelijkheidsgedachte, Taine's milieutheorie, Nietzsche's zede-
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leer en nog andere gedachten aanzienlijk versterkt, werd die
persoonlijke onbevredigdheid. tot universeele onbevredigbaarheid verheven, in een amoralistisch individualisme het middel
aanvaard, waardoor de bevredigingsmogelijkheden die binnen
de door het leven zelf getrokken grenzen nog voorhanden
waren, verwezenlijkt konden worden.
De tweede disharmonie was de wanverhouding tusschen het
ik en de menschenmassa rondom. Door de vorm, waarin Stort
zijn geluksbehoefte overeenkomstig zijn persoonlijke aanleg
bevredigen wou, behoorde hij tot de subjectivistische strooming, wier eerste en grootste verschijning Baudelaire was.
Diens onverdraagzame tegenstelling tusschen de kunstenaar
als vertegenwoordiger van het schoone, en de burger als vertegenwoordiger van het leelijke, zoo goed als die uiterste uitwerking van dit aesthetisch subjectivisme, zijn dandysme, had
hij met Baudelaire gemeen. Niet echter diens loutering van
zijn hedonistisch-aesthetisch subjectivisme tot een christelijkspiritualistisch subjectivisme, dat burger en kunstenaar tot
symbolen van zonde en ontzondiging maakte en als noodzakelijke uitkomst van een wereldvisie in de bouw van Les
Fleurs du Mal objectieve beteekenis kreeg. Door de vijandige
afweer der „barbaarsche" massa, door het sub jectivistisch
kweeken van het ik als eenig beschikbaar bevredigingsmiddel,
door het dillettantisme, dat deze kweek, nu geen levenszin
een hooger vormbeginsel leverde, noodwendig kenmerkt, sloot
Stort zich het dichtst bij de jonge Barrès aan. Nobelste trek
van dit subjectivisme was, dat het vorm als de voorwaarde
voor zuiverst zelfgenot zag. Zonder verzoening van de derde
disharmonie, de wanverhouding, in Stort zelf, tusschen zijn
ervaringsbehoeften en ervaringsmiddelen onderling, was vorm
echter onmogelijk. De noodzaak van deze verzoening belichaamde, in Stort's tweede bundel, Lambert Brodeck. Met
behulp van zijn dandysme, kon het hart, de oorzaak der oorspronkelijke onbevredigdheid, krachtens het vonnis van zijn
pessimisme nu verder als ijdele verwekker van zinloze begoochelingen uitgeschakeld warden. Daar hij de intuitieve
ervaring niet kende, betrof de disharmonie dus enkel de rede
en de hartstocht. De Brodeck van de tweede bundel, in wiens
heroisme Stort van Deyssel's bijzondere schakeering van het
dandysme trachtte te verwerken, is van al zijn overprikkelde,
troebele en inconsequente artistieke dandy's de meester, omdat
hij, van hooger geest en van feller drift, zijn innerlijke ver-
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scheurdheid als altijd dreigende oorzaak van wanorde, de wilsheerschappij van de rede over de drift als voorwaarde en redmiddel voor zijn persoonlijke vorm erkend heeft. Dat het
leven slechts zoolang aanvaardbaar is, als de naar haar
ontstaansgrond slechts secundaire bevredigingsmogelijkheid van
een verwezenlijkt aesthetisch subjectivisme ongerept blijft,
dat heel dit aesthetisch-subjectivisme op zijn diepst dus niet
meer dan, te midden van een leelijk, zinledig en smartelijk
bedrijf, een schoon, maar evenzeer zinledig, tot verheffing boven de van het leven onafscheidelijke smartelijkheid onmachtig
spel is, dat zien wij in allen, maar in geen zoo sterk als juist in
Brodeck. Is de heroische wil eenmaal voor de aandrang van de
demonische drift bezweken, dan houdt ook hij slechts het
verlangen over om „niet meer te denken, noch te voelen, zich
als de indische asceten weg, dood te mijmeren, om den onduldbaren jammer van dit leven te ontgaan' en zich in het Niets,
het onbeschrijflijk Nirwana voor eeuwig te verliezen."
Lambert Brodeck, schreef Stort in een van zijn aan Hinne
Rode gelijktijdige Sprokkelingen over Hélène Marveil, is
„voor alles de volledige en gelukkige mensch, de in schoonheid en vreugde levende, de edele, die volgens het woord van
Nietzsche niet zondigt." Het uiterst pessimisme, het nihilisme
van Brodecks doodsmijmering had Stort door de Stoa overwonnen. Zijn innerlijke onbevredigdheid was met zijn gevoel
van de zinledigheid des levens altijd innig verwonden geweest.
Zijn behoefte aan een erkenbare levenszin bevredigde de Stoa
door het geloof aan een wereldorde, die in de rede weerspiegeld
en in de intellectueele beschouwing genoten kon worden, een
geloof dat tegen zijn ervaring van het aardsche nochtans niet
indruischte, omdat het de vloed van vergankelijke aardsche
verschijnselen, en de door hen veroorzaakte menschelijke
vreugden en smarten tegenover de ware werkelijkheid der
wereldorde als niet meer dan ijdele begoochelingen begreep.
Op de bevrediging van zijn geluksbehoefte, die in de schoone
aardsche vorm van persoonlijk leven, het genot in en door die
vorm van ik en wereld haar doel stelde, bleef zijn aandacht
zich richten. Zoolang hij, met de mogelijkheid der intellectueele beschouwing in zich, het beginsel der orde, de harmonie,
aan zich zelf tot verschijning kon brengen en als vorm in
schoonheid genieten kon, had de vergankelijkheid, de innerlijke ijdelheid van het aardsche zijn prikkel verloren. Middel
tot verwezenlijking van die vorm was de zelf beheersching,
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niet de zelf beheersching die het persoonlijk leven aan de wil
tot ontlediging der rede van al het aardsche onderwerpen zou, ^
maar die wilsheerschappij der rede, onder wier wetten hij, naar
hij meende, ook aan de zinnen hun aandeel in de schoonheid
en het genot van de schoonheid verzekeren mocht.
Dat, naarmate al het buiten de rede levende te stelliger als
ijdele begoocheling ervaren zou worden, de menschen hun
aanstootelijkheid verliezen zouden, het ik alle vijandschap als
zinlooze stoornis der harmonie verwerpen zou: deze gedachten
de tweede disharmonie, tusschen ik en menschen dus aanzienlijk verzachtten, stelt Brodeck alleen vast, maar het krijgt in
Hélène Marveil niet uitdrukkelijk beteekenis. De zin van het
boek ligt in de opheffing der derde disharmonie, die — want
meer dan deze twee hebben in Brodeck, de slechts volgens
Stort's inzicht volledige, geen noemenswaardige beteekenis —
tusschen de rede en de in de geslachtsdrift verbijzonderde
zinnen. Niet in de zinsdrift op zich zelf, maar in de gedaante
waaronder zij zich in de begeerde voordoet en in het mogelijk
tekort aan wilskracht waarmee hij getucht moet worden, ligt
voor Brodeck het gevaar. Verlokkende belichaming van de
chaos is, niet dus door de felheid, maar door de troebele zwoelheid van haar zinsdrift, Hélène. Brodeck vervult in dit boek
de eisch der zelf beheersching nu zoo volkomen, dat een, dank
zij de zekerheid van zijn gezag over zich zelf misschien toelaatbare bevrediging der onmiskenbaar gewekte begeerte, toch,
omdat zij voor de mogelijke vertroebeling der innerlijke rust
een te zware prijs zou kunnen blijken, wordt afgewezen. De
mogelijkheid van een lust, die zijn heldere, maar koele orde
daarentegen doorstralend verwarmen zou, als verrijkend en
vervolmakend element in zijn harmonische vorm opgenomen
kon worden, is die tweede vrouwelijke figuur, in Hélène
Marveil slechts beknopt beschreven, maar in Stort's latere
boeken onder andere namen herboren: het ongerept en kuisch
hartstochtelijk landkind Elizabeth. In zijn essentieelste Brodeck-passage is Hélène Marveil onder de vervulde voorwaarde
van de persoonlijke vorm een bevestiging en verheerlijking
van het aardsche. Al de smartelijkheid, die in de niettemin
ook nu principieel gehandhaafde gedachte van de ijdelheid
aller dingen altijd voorondersteld lag, toont zij in het helle
genot der volmaakte aardsche zelfverwezenlijking als een
arme, onwerkelijke hersenschim vervluchtigd.
In het hoofdgegeven van Kleine Inez is het centrale proLITERAIRE KRONIEK
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bleem niet opgenomen, maar toch is het er op zekere wijze de
onzichtbare kern van. De sleutel tot zijn persoonlijke beteekenis ligt in het feit dat Peter Skanderberg, een der twee
hoofdpersonen, als Brodeck zijn leven op de Stoa bouwend,
theoretisch en praktisch tot de logisch onvermijdelijke gevolgtrekking komt, die Brodeck door zijn op zelfgenot in schoone
zelfverwezenlijking gerichte aanleg niet trekken kon. Wat
bij Brodeck ten slotte toch op de tweede plaats staat, is voor
Peter het eerste: de intellectueele beschouwing, de zuivere,
zij het vergankelijke spiegeling in de rede van de wereldorde,
en, door de wereldorde, van het oerlicht, het verglanzen waarin zijn diepst verlangen is. Wat bij Brodeck de zelfbeheersching niet zijn kon, dat is zij noodwendig, en onvoorwaardelijk aanvaard, bij Peter: de onderwerping, door de wil, van
het gansche leven aan de ontlediging der rede tot die innerlijke
rust die, door knechting, ja, dooding van alles wat haar verstoren kan: het hart en de zinnen, de eenige voorwaarde is,
waaronder de rede de beschouwing der wereldorde, en door
deze van het oerlicht vermag te benaderen. Stort zelf werd
door Peter voor een onverbiddelijk alternatief geplaatst. De
juistheid van Peters gevolgtrekkingen zou hem dwingen,
Lambert Brodeck en in hem zijn heele centrale probleem prijs
te geven, en zich tot Peter te bekennen. Maar klare erkenning
dat Peters gevolgtrekkingen wel juist waren, doch dat hij zelf
zijn behoefte aan aardsche zelfverwezenlijking niet kon loslaten, zou hem noodzaken de grondstelling der Stoa te verloochenen en een andere grondslag te zoeken. Dat niet Brodeck maar Peters afleiding uit het geloof aan een, enkel in de
rede weerspiegelbare wereldorde juist is, kan niet betwijfeld
worden. In Kleine Inez zelf zijn aanwijzingen, directe en indirecte, dat Stort aan de aanvaardbaarheid, voor zich zelf, van
Peters keuze twijfelde; de directste: dat hij Inez aan het slot
liefde en bevrediging laat vinden bij de jonge man, die onder
de naam van Rodeck blijkbaar slechts een vaaggehouden verhulling van Lambert Brodeck is. Dat Stort Peter, op deze
grondslag, tot deze keus bracht, had voor hem zelf een groote
beteekenis. Liet hij Peter alle aardschheid verzaken om des te
eerder en te zuiverder in het Al te vervluchtigen, dan kon hij
Peters beginsel, de Stoa niet verloochenen, zonder die voorwaarde voor zijn bestaan: het geloof in de wereldorde die de
laatste zin van het leven is, zijn grondslag te ontnemen.
Maar zonder deze keerde hij terug naar de voor-Stoische
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Brodeck, die door de schoone levensvorm, dat in zich zelf
ledige spel van zijn zelfgenietend subjectivisme niet werkelijk
bevredigd kon worden, maar voor wie het nochtans de scheidsmuur tusschen zijn ik en het Niets was. Dit, dus, is van Kleine
Inez die dringende persoonlijke beteekenis: bij onvindbaarheid
van de blijkens het door Peter geschapen alternatief onmisbare
nieuwe grondslag, die èn het geloof in een uiteindelijke zin van
het leven èn de rechtvaardiging van zijn persoonlijke zelfgenot
in schoone zelfverwezenlijking omvatten zou, moest Stort
Peters vervulling onthouden blijven. Iets anders dan dat onbevredigend spel, die wankele scheidsmuur tusschen hem zelf
en het achter Brodecks vroegste subjectivisme dreigend nihilisme, zou hem dan echter niet resten.
II

Zijn centraal probleem heeft Stort in Hinne Rode bewust
gehandhaafd, en al was de noodzaak daartoe hem waarschijnlijk niet zoo duidelijk als ik haar zoo even aangaf, naar een
andere levensverklaring heeft hij inderdaad gezocht. De
grondslag waarop Rode zijn leven had willen bouwen, is het
Platonisme. Eerst na de behandeling van wat Stort's laatste
boek naar inhoud en vorm geworden is, kan over dit Stortsche
Platonisme vruchtbaar gesproken worden. Dat Hinne Rode
een oplossing van Stort's probleem zijn wil, valt, in verband
met enkele van de gelijktijdige Sprokkelingen, volgens een
van welke een hervatting der Brodeck-figuur alleen onder een
andere naam mogelijk was, uit de tegelijk onderscheiden en
verwante namen van Brodeck, Rodeck en Rode reeds af te
leiden. Dat het schoone en harmonische leven ook Rode's doel
is, geeft op zich zelf al voldoende aanwijzing. Wel stelt Hinne
Rode Stort's probleem in een bijzondere vorm. Als in Brodeck,
als in Peter, zoo hebben in Rode voor de bouw van zijn levensvorm alleen de rede en de zinnen beteekenis. Brodeck bracht
hun disharmonie door zelf beheersching tot harmonie. Door de
verzaking der zinnen hief Peter de disharmonie gewelddadig
op. In Brodeck, een ideaal-voorstelling, werd de hoofdvoorwaarde voor haar verwezenlijking, de eisch der wilsheerschappij, vervuld gedacht. In Rode is de disharmonie zelf belichaamd, deze hoofdvoorwaarde voor de verwezenlijking van
Storts' ideaalvoorstelling onvervuld gebleven. De vraag, waarop het laatste deel van Hinne Rode een antwoord wil zijn,
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heeft Stort's centraal probleem daardoor een engere vorm
gegeven. Zij luidt: hoe, aangenomen de onvervuldheid van
zijn hoofdvoorwaarde, maar de om bevrediging dringende
behoefte aan harmonie tevens, de schoone en harmonische
levensvorm nochtans bereikbaar ware.
Het probleem, niet in zijn belangwekkendste vorm, van de
libertijn, dus. Brodeck was „de edele die niet zondigt." Dat
Rode zelf over zonde, dat hij, als Stort in zijn Sprokkelingen
over „de boosheid der menschelijke natuur" spreekt, is slechts
schijnbaar een innerlijke toenadering tot het Christendom.
Wroeging, de innerlijke verhouding van de Christen tot zijn
zonde, blijft Rode vreemd. Zijn heimwee naar die door het
Christendom „versomberde" „zonnige wereld" der Grieken
waarin de mensch zijn „harmonisch ideaal"(!) kon verwezenlijken, omdat hij er zonder zonde-besef „argeloos gelijk de
dieren het feest des levens vermocht te genieten", bewijst het.
Als Rode Maghen door zijn moeder met haar strenge leer van
de eeuwige bestraffing der zonde laat inenten, doet hij dat
enkel om Maghen aldus tegen de ook in haar dreigende „verwording" te beveiligen, en met het ten uitvoer gelegd voornemen, om dit gif later weder onschadelijk te maken door
wat zijn eigen redeloos maar onbestraft leven betreft inconsequent genoeg! — het begrip zonde tot redeloos leven,
het begrip straf tot het onafwendbaar gevolg, op deze aarde,
van dat redeloos leven te beperken. Zoo wordt de vraag naar
de zedelijke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eigen
handelen, door Brodeck al gesteld, in Hinne Rode met beslistheid ontkennend beantwoord, het oude aesthetisch-subjectivistische amoralisme door het kunstwerk (in de Sprokkelingen
zelfs als voorwaarde voor het kunstwerk) gerechtvaardigd.
Rode's uitdrukkelijke erkenning, dat het schoone leven „in
geenen deele een zedelijk", maar een aesthetisch probleem is,
waarin al het voorafgaande saamgevat wordt, laat het woord
zonde slechts de zin van een inbreuk op de door de rede beheerschte schoonheid van de harmonische persoonlijke levensvorm, die ook Rode's ideaal is. Inez was voor Peter een „symbool van zuiverheid", omdat hij zuiver zijn wilde. Enkel door
zijn eigen verwording acht Rode zelfs in Maghen de „verwording" onbetwijfelbaar. De „boosheid der menschelijke
natuur" is in hem slechts de indirecte erkenning van zijn persoonlijke onmacht, het spijtig vonnis van de willooze die zijn
nederlaag tegenover zijn innerlijk gebod met een beroep op
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de verdorvenheid der menschelijke natuur rechtvaardigt.
Zoowel tot een uiterste vorm van zijn oude aesthetischsubjectivistische amoralisme als tot zijn oude pessimisme, nu
voornamelijk ten opzichte van de menschelijke natuur, zien
wij Stort dus teruggekeerd, maar beidesin een, bij de vroegere
vergeleken, minderwaardige vorm : als rechtvaardiging van een
innerlijk falen, welks oorzaak Rode's gebrek aan wil, de volkomen afwezigheid dus ook van die hoogere rechtvaardiging:
de innerlijke strijd is. In dit laatste ligt ook de zwakheid van
Stort's oplossing. „Verzadigd van wanorde", aanvaardt Rode
ten slotte zijn huwelijk met Maghen, maar dat dit besluit uit
de plotselinge gewaarwording van een lijdelijk „gereed" geworden zijn voortkomt, die zich van de wijze, waarop hij
nog kort te voren voor zijn arcadisch-erotisch avontuur met
Eva „gereed" geworden heette, in geen .enkel opzicht onderscheidt, ontneemt het, voor Stort's probleem, de waarde die
alleen inschakeling van de wil het had kunnen schenken.
Rode's natuur gegeven, ware innerlijke strijd ook na zijn
huwelijk daarin al onvermijdelijk voorondersteld geweest. De
eenige voorwaarde, waaronder wij, zoo Rode's natuur juist
geteekend is, zijn verder leven als een strijdlooze idylle van
liefde en kunstenaarschap aanvaarden kunnen, is dat zijn
huwelijk zijn wanorde enkel kanaliseerde. Van het wils-„heroisme”, dat zoowel Brodeck als Peter kenmerkte, doet deze oplossing dus indirect afstand. Rode's aan zijn huwelijk voorafgaand leven, in den breede beschreven, mist daardoor het
oorzakelijk verband met zijn slechts zeer kort aangegeven
bestaan na dat huwelijk. Terwijl van uit het grootste deel van
het boek het slotgedeelte ongeloofwaardig en overbodig is,
Hinne Rode met Rode's gereedzijn dus had kunnen en behooren te eindigen, doet, van uit dat slotgedeelte, om dit
zelfde gebrek aan oorzakelijk verband, het verhaal over Rode's
voorafgaand mateloos leven weinig ter zake, is het, wat Rode
zelf betreft, als wij de in dit deel verwezenlijkte vertel- en
schrijfkunst hier buiten beschouwing laten, zelfs onbelangrijk.
Als bewuste oplossing van Stort's probleem heeft Hinne Rode
dus slechts geringe waarde. Niet op welke grondslag Rode een
volkomen schoon en harmonisch leven had willen bouwen,
maar dat hij op de wezenlijke punten tot een voor-Stoisch
stadium terugkeert, is daarvoor beslissend. Wijzen wij de slotpassage als ongeloofwaardig af, en herinneren wij ons de overeenstemming tusschen het eerste omvangrijkste deel van
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Hinne Rode en sommige Sprokkelingen, dan blijkt dit boek
niet, wat het na Kleine Inez had moeten zijn: boven-stoisch,
maar wat het na Brodeck niet had mogen zijn: onder-Stoisch.
„Als bewuste oplossing van Stort's probleem", zei ik. Een
kunstwerk is echter niet alleen wat zijn schrijver bewust gewild heeft, maar ook wat het door andere factoren dan zijn
bewuste wil geworden is. Vormkritiek, èn van zijn verhalen
als zoodanig, èn van de prozastijl waarin zij verhaald worden,
krijgt bij een schrijver, wiens kunst zoo sterk in dienst van
zijn eigen ik staat, bijzondere beteekenis. Van Genderen Stort
is tot heden geen romanschrijver, maar een zeer persoonlijk
verteller geweest. Geen van zijn boeken geeft de om huns
zelfs wil beschreven verwikkelingen en lotgevallen van een
zeker aantal om huns zelfs wil in het leven geroepen personen,
en in een van des schrijvers persoonlijkheid oogenschijnlijk
zoo onafhankelijke vorm, dat het verhaal de indruk maakt
van zich zelf te vertellen. De onmiddellijke dienstbaarheid
van zijn kunstenaarsarbeid aan een dwingende persoonlijke
aanleg; zijn streng vereenzijdigend aesthetisch-subjectivistisch
karakter; dat die aanleg van boek tot boek slechts op één
centraal probleem gericht was; dat dit probleem telkens opnieuw om één centrale figuur vroeg, die in haar hoofdtrekken
door de wijze waarop het probleem gesteld werd bepaald moest
blijven; de toespitsing van het probleem zelf tot de betrekking
tusschen rede en geslachtsdrift, — al deze factoren vooronderstelden van den aanvang niet alleen wat de keus der figuren,
maar ook wat de beteekenis, voor het geheel van het boek als
verhaal, van hun innerlijke of onderlinge ervaringen en verwikkelingen betreft, een gevaarlijke beperking van mogelijkheden.
Hélène Marveil en Kleine Inez konden daardoor, elk op
zich zelf en ten opzichte van elkander, nog slechts weinig
geschaad worden. Werkelijke belangstelling had Stort in zijn
eerste boeken alleen voor een kleine groep min of meer gelijkgestemden, en de voor hun erotische behoeften onmisbare,
graag geromantiseerde vrouwen gehad. Wat daarbuiten viel
zag hij, voorzoover het niet enkel bindfiguur was, door zijn
aesthetisch-subjectivistische weerzin meestal als leelijk, of
belachelijk, of op beide wijzen tegeluk: karikaturistisch. Wel
vinden wij -- zij het daar voor het eerst volledig, en rondom
een in die staat van rijpheid als nieuw erkenbare centrale
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figuur — in Hélène Marveil diezelfde enge wereld, maar de
opzet van dit boek stelde Stort in staat haar engheid te doorbreken. Hélène Marveil nadert van Stores boeken het dichtst
de roman. Daar hij de scherpe tegenstelling tusschen door
de rede beheerschte zinnelijkheid en chaotische zinsdrift in
twee menschen belichaamd had, de innerlijke strijd tusschen
orde en chaos aldus een spanning van zoeken en afstooten
tusschen twee levende menschen werd, kreeg ook zijn verhaal
iets van die spanning en verscheidenheid, noodzaakte het hem
zijn creatieve intuitie de vrijheid te laten, waardoor zijn personen, onafhankelijker van zijn bewuste doelen, — het hoogtepunt van Hélène's gemoedsleven, waarop ik later terugkom,
bewijst het -- een eigen leven konden gaan leiden.
Kleine Inez, als geheel, zeer teekenend zijn mooiste boek,
is daarom voor Stort zoo belangrijk, dat de wijze waarop hij
de tweespalt tusschen rede en zinnen, van wier betrekking
zijn probleem afhing, hier wou oplossen, hem dwong, zijn
probleem zelf onzichtbaar te laten en de invloed van zijn
eigen, in Peter opgeheven aesthetisch subjectivisme als nooit
te voren buiten zijn arbeid te houden. Deze verzwakking van
de beperkende aesthetisch-subjectivistische invloed maakte het
hem mogelijk, Peter in een gansch andere dan de in zijn drie
eerste boeken beschrevene, in De Grijsaard en de Jongeling
zoo schamper veroordeelde wereld te plaatsen. In plaats van de
hartstochtelijk bewogen, tot zelfvernietiging gedreven Hélène
staat er het eerst onontwaakte, later nog slechts langzaam ontwakende, een natuurlijke vervulling tegemoet groeiende jonge
meisje Inez. De tweespalt tusschen rede en zinnen is wel niet
in twee verschillende personen belichaamd, maar toch in een
enkele gelegd en dus niet afwezig. Hij drijft Peter echter
niet tot een werkelijk meeleef bare innerlijke strijd, maar splijt
zijn leven in twee helften. Ofschoon door zijn hoofdfiguren
dus reeds minder dramatisch of gespannen, en gaandeweg al
stelliger in de heerschende uitdrukkingseenheid van de schrijver zelf opgenomen, geven Peter's mateloosheid, eerst naar de
zinnen, dan naar de rede, ons groeiend besef van de tot in de
begoocheling van hun eenheidsgevoel wezenlijke innerlijke
tegenstelling tusschen Peter en Inez, maar vooral ook de onrechtstreeksche methode waarmee Stort in dit boek zijn centraal probleem aanpakte, aan Kleine Inez tegenover Hélène
Marvell een eigen karakter, waardoor de ook hier aanwijsbare herhalingen geen hinderlijke beteekenis krijgen. De onder-
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stelling, dat de persoonlijke beteekenis van Kleine Inez Stort's
verloochening van de Stoa, de voorbereiding derhalve tot een
schooner en rijker oplossing van zijn centraal probleem was,
scheen door de verruiming van de wereld rondom Peter en
Maghen, de onmiskenbare verwijding van de inwendige gezichtskring en de vermilding der waarneming gerechtvaardigd.
De strijd in Peter, zijn innerlijke tegenstelling tot Inez, de
manier waarop door de eerste de tweede tot uitdrukking komt,
ontbreken in Hinne Rode. Maghen is, met een iets sterkere
nadruk op het geslachtelijk instinct, een herhaling van Inez,
zooals deze het van de rijpere en bloeiender Elizabeth was. De
verdere toespitsing van Stort's tot een geslachtsprobleem reeds
toegespitst centraal probleem tot dat van de libertijn beperkte
de ook binnen de toch reeds enge , grenzen voorhanden kans
op verscheidenheid nog in die zin, dat zij Stort dwong ook
voor zijn vrouwelijke figuren, de vrouwelijke hoofdfiguur in
het bijzonder, telkens opnieuw tot het eenmaal gegeven type
terug te keeren, dat niet door de volle werkelijkheid der eigen
persoon, maar hetzij door chaotische zinnelijkheid, hetzij, als bij
Inez en Maghen, door zijn in ongereptheid en ingetogenheid
nog verhulde zinnelijkheid zijn functie had. Karakteristiek
voor Hinne Rode is, dat wat het hoofdmotief, het onzichtbaar „gereed" worden van Rode -- zelf een gewijzigde herhaling van Brodeck en Rodeck -- betreft, niet alleen .Rode
zelf maar ook Maghen volstrekt lijdelijk zijn, dat een verhaal
in de wezenlijke zin van het woord feitelijk afwezig is. Het
daardoor totale tekort aan spanning en ontwikkeling, de beteekenisloosheid van het verhaal als zoodanig, heeft Stort door
een, in zoo klein bestek opmerkelijk aantal bijfiguren trachten
te vergoeden. Ten deele dienen deze in eerste bedoeling ter
verklaring, door de erfelijkheidsgedachte, van het grondplan
der beide hoofdpersonen. Ten deele, als Harold Tenne, om
zekere trekken van Maghens karakter voor haar ontmoeting
met Rode indirect voelbaar te maken. Ten deele, om van
Rode's geslachtelijke onmatigheid een meer gedetailleerde, op
de oude wijze ietwat naief geromantiseerde voorstelling te
geven. Enkele, ten slotte, als de schermmeesters, tegen het
einde, zijn volkomen overbodig en dus onbegrijpelijke vergissingen. Deze veelheid van bijfiguren beteekent echter niet,
dat de verruiming van Stort's belangstelling in de menschen
gegroeid is. De aandacht voor het normaal menschelijke, in
Kleine Inez schijnbaar groeiend, is integendeel sterk gedaald.
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Bijna al deze door Stort beknopt en vaak scherp geteekende
bijfiguren zijn overprikkelden of zonderlingen. Terwijl de bijfiguren in Kleine Inez naar de eene zijde de noodzakelijke
omgeving voor Inez en Peter, naar de andere zijde een in de
breedere menschheid geleidelijk overvloeiende sfeer vormden,
zoodat Peter en Inez zelf als figuren in en uit het leven gevoeld konden worden, vormen de bijfiguren van Hinne Rode
uitsluitend een excentrieke omgeving die echter, zelf van de
menschheid rondom geisoleerd, ook Rode en Maghen buiten
contact met de menschheid in een ietwat onwerkelijke sfeer
geisoleerd houden. De weder aanzienlijk sterkere drang tot
soms onnoodige, soms ongerechtvaardigde karikatuur — op
de tooneelspelers bij Tenne's begrafenis bijvoorbeeld — versterkt deze indruk.
Verenging van figuurlijke vinding, inkrimping der beteekenis van het verhaal als zoodanig: de onvermijdelijkheid van
een overmaat aan herhalingen ligt daarin reeds opgesloten.
Dat beide de hoofdfiguren daartoe behooren, is reeds gebleken.
Al de motieven, gedachten, bijzonderheden, waarin Stort zijn
vorige boeken herhaald heeft, op te sommen ware onnoodig.
Een groot deel van deze herhalingen is voor iedereen zichtbaar.
In een ander deel, blijft, als een thema in zijn variaties, het
grondmotief in zijn uitdrukking min of meer verscholen,
maar desondanks een herhaling. Als voorbeeld noem ik de
innerlijke overeenkomst tusschen Harold Tenne en Tante
Arabella uit Kleine Inez, die zelf van bouw reeds met Hendrik
Zwart uit Hélène Marveil overeenstemde. Alle drie deze figuren hebben de zelfde door de schrijver eenigszins aangezette
misluktheid en belachelijkheid, het karikaturale, alle drie vergunt de schrijver pas hun eigen menschelijkheid te laten uitschijnen, als zij een oogenblik de wrang-aandoenlijke karikaturen althans van hun eigen smart mogen zijn. Een ander
voorbeeld is de, bij de een naar de wereld toegewende, bij de
andere van de wereld afgewende, maar innerlijk overeenkomstige, bij beiden door verwaarloozing van hun gezin tot
uiting komende verstorvenheid van het hart in de oude
Skanderherg en de oude Barnauw. Tot in de overeenkomst
van constructie tusschen Kleine Inez en Hinne Rode, tot in
de even zorgvuldige als overbodige en zelfs schadelijke toepassingen der naturalistische erfelijkheidsleer zijn Stort's herhalingen herkenbaar.
Belangrijk symptoom, tevens op haar beurt oorzaak van
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de zelfde verenging der figuurlijke vinding, en van de zelfde
inkrimping der beteekenis van het verhaal, is de door Stort
voor zijn figuren, hun lotgevallen en hun omgeving gevolgde
beschrijvingsmethode, waarin een ander overblijfsel van het
naturalisme nog nawerkt. Het hoofdmotief van Hinne Rode,
datgene waar het karakter van het verhaal dus in de eerste
plaats door bepaald had moeten worden, Rode's rijping tot zijn
aanvaarding van zelfbeperking, is een psychisch gebeuren.
Terwijl Stort's weergave van het uiterlijk van zijn figuren,
met hun huiselijke en stedelijke omgeving -- hoewel hij ook
daarin meermalen en met succes zijn uitbeeldingsmethode
voor het innerlijk volgt — al te veel voor verhaal en figuren
niet ter zake doende beschrijvingsdetails bevat, karakteriseert
zich die uitbeelding van innerlijk leven als zelden of nooit
onmiddellijk psychologisch. Stort tracht niet de gemoedsbewegingen of innerlijke processen zoo zorgvuldig mogelijk
van binnen uit voelbaar, en door een verhulde zielkundige
verklaring begrijpelijk te maken. Hij beschrijft hen van bui-.
ten, door een soort selectief naturalisme, waarvan de selectie
op de eenvoudige psychologie berust, die Stort voor zijn, innerlijk zeer weinig verscheiden of veelzijdig toegeruste figuren noodig heeft: door een soort uitdrukking, somtijds een
zekere symboliseering van hun innerlijk leven door uitwendige
reacties. Hij bereikt daarmee, vooral in Maghen, de nog sterk
instinctieve, meermaals fijne en verrassende uitkomsten. Onvoldoende is deze methode voor figuren als Rode zelf, èn omdat
zij het hoofdmotief van het boek onbeschreven laat, èn omdat
de waardeering van diens persoonlijkheid als geheel van de
geloofwaardigheid van zijn innerlijk, zijn geestelijk leven afhangt, terwijl noch het uitspreken van gedachten noch de
verzekering van zijn groot kunstenaarschap, noch ook zulke
uiterlijke teekenen als de door Maghen, onder zijn platonische
gesprekken met haar vader, op Rode's gezicht geziene lichtglans in staat zijn, ons van die geloofwaardigheid te overtuigen. Doordat deze reacties vaak de indruk maken van buiten een regelend bewustzijn om plaats te hebben, en herhalingen bij deze methode onvermijdelijk zijn, hebben sommige
van Stort's figuren, als de oude Barnouw iets van slaapwandelaars, andere, als Tenne, iets van marionetten. Gansche gebieden, de rijkste, van menschelijk leven — door een dikwijls
fijn, maar over het geheel ontoereikend teekenschrift van
zichtbare gebaren en verschijnselen ten hoogste slechts vaag
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aangeduid — blijven aldus onverkend en onontgonnen: het
van binnen uit doorleven van, de vereenzelviging van de lezer
met de menschen die de schrijver voor ons wil oproepen, door
een beknellende engheid van stof en vorm belemmerd, zoo niet
verhinderd.
Naar zijn persoonlijke beteekenis: als bewuste oplossing van
Stort's probleem; daarna naar het karakter, formeel en materieel, van zijn figuren en hun innerlijke of onderlinge ervaringen en verwikkelingen, naar de verhouding van deze tot
die van Stort's vroegere verhalen, naar de methode waarmee
zij beschreven zijn, heb ik Hinne Rode voor zoover noodig
hierboven ontleed en gekarakteriseerd. Naar elk van deze
kanten wees ik een tweespalt tusschen droomen of willen en
doen aan, die zich aldus openbaarde, dat, terwijl het doel van
Stort's willen de schoone harmonische levensvorm en het verhaal over de figuur, die hem tusschen andere menschen belichaamde was, blijkens zijn doen zijn ideaal-voorstelling in
Hinne Rode die van vroeger niet alleen niet overschrijdt, maar
daar zelfs in het wezenlijkste onder blijft; zijn verhaal naar al
de behandelde kanten aan belang verloren heeft, en op verenging, verstarring van zijn creatieve mogelijkheden wijst. Een
belangrijk element van Hinne Rode bleef tot hiertoe nog onbesproken. Stijl, als taalkunstige uitdrukking van schoonheid
en harmonie was, na het verhaal waarin hij zijn gedachten over
hun persoonlijke verwezenlijking uitsprak, van den beginne
het doel van Stort's vormwil. Zoo min als hij van nature
harmonie of zuiverheid van wezen bezat, zoo min was hij van
nature een goed en zuiver prozaschrijver. Gelijk harmoniseering en verzuivering van eigen wezen in al zijn werken zijn
centraal probleem was, zoo is het in Stort als prozakunstenaar
harmoniseering en verzuivering van zijn. stijl geweest. Op zijn
best, als in vele bladzijden ook van Hinne Rode is Stort's proza
dus de kostbare vrucht van zijn hardste en edelste inspanning.
Daardoor, en door dat de onbewuste factoren er zooveel
sterker in meewerken, is de door Stort de laatste jaren gevolgde
ontwikkelingsrichting, wat de dieper liggende neigingen betreft, in zijn proza beter nog dan in de inhoud van zijn verhalen, te onderkennen. In Hinne Rode legt Stort een verband
tusschen het subtiel zielkundig doordringingsvermogen dat
hij Rode als libertijn toeschrijft, en het geduldig sierkunstenaarschap van het woord, „de kostelijke samenstelling van
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den eurythmischen volzin" daarin begrepen, dat deze als
schrijver bezitten zou. Maar ook vertelt hij op een andere
bladzijde, hoe Rode het leven „met zwaren aandrang in machtige volzinnen aan zijn ziel ontstroomen" deed, met een bewondering, begrijpelijk, wanneer wij in de Sprokke lingen deze
scheppende arbeid in de zelfde woorden als het werk van „de
groote schrijver" gevierd vinden. In dezelfde Sprokkelingen
echter, noemt Stort styleeren „het spel van eurythmische verfijningen", de „sierkunst van het woord", „een verbloemen
van onmacht", een poging om door „de schoonheid van de
vorm, het tekort aan innerlijken rijkdom kostelijk te vergoeden." Een tegenstrijdigheid, blijkbaar, in zijn karakteristiek
van Rode's kunstenaarschap, maar juist als zoodanig een te
zekerder, door andere Sprokkelingen nog gestaafde aanwijzing, dat twee stijlsoorten Stort's bewondering trekken, maar
ook, dat voor hem zelf, nu „de machtige aandrang" hem ontzegd is, een proza dat op styleeren, op „eurythmische verfijning", op „sierkunst van het woord" berust, het prozaische
ideaal is, dat hem bevredigen zou.
Iets van die tweespalt tusschen willen of droomen en doen
die ik in motief en bewerking van zijn verhaal aanwees, vinden wij ook hier. Op andere wijze echter dan in dit laatste,
waar de tweespalt tusschen de voorgestelde harmonische
schoonheid en rijkdom van persoonlijkheid en kunstenaarschap eenerzijds, en de verenging, zelfs verstarring van de
middelen, waarmee die voorstelling uitgewerkt werd, in het
verhaal zelf een innerlijke tegenstrijdigheid verwekte. In
Stort's proza zelf dringt de tweespalt nagenoeg niet binnen.
Hij openbaart zich slechts hierin, dat Stort als prozaschrijver onder zeker voorbehoud voor de „eurythmische verfijningen" iets geheel anders doet dan wat hij volgens Hinne
Rode en de Sprokkelingen prozaistisch begeerlijk acht. Sierkunstenaar van het woord is Stort in Hinne Rode zeer zeker
niet. Reeds niet in het beeld, het element waarin de sierkunstenaar van het woord zijn vormdrift gemeenlijk het
eerst verwezenlijkt. Door schoonheid van beteekenis of uitdrukking treffende beelden voor innerlijke conflicten als
dat van de watergeus, voor diep gewortelde levensgevoelens
als dat van de wilde eend (beide, blz. 22 4 en 277 in Kleine
Inez) heeft Hinne Rode alleen in het stemmingsbeeld der
kudde op blz. 48 tot 49, in het uitgewerkte beeld voor
Rode's geslachtsverlangen op blz. 77, of dat, reeds uit-
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sluitend visueele van de scherf in de volzin over de herfst
aan het meer van Lugano op blz. 1 5 o. Voortbrengsels van
bewuste schrijfkunst, ongetwijfeld, meer echter, al is in het
eerste de eurythmische verfijning, in het laatste de sensitieve
streeling van het woord zeer voelbaar, als zuivere uitdrukking
van een innerlijke staat, en dus als intuitief gecreëerde eenheid, dan door de schoonheid van om hun eigen rijkdom of
fijnheid gezochte en gekoesterde woorden. Gedetailleerde beschouwing van het woord in wat buiten zulke „purperen"
paneelen Stort's dus vrijwel beeldloos proza is, beschouwing
voor alles van die bij uitstek individualiseerende woordsoorten
die dingen of handelingen kenschetsen: bijvoegelijke naamwoorden en werkwoorden, bevestigen het vermoeden, dat de
beperktheid der beelden al opwekte. Stort heeft een voorkeur
voor zulke, hetzij uit zich zelf reeds algemeenere, hetzij door
voorafgaand gebruik verzwakte bijvoegelijke naamwoorden,
maar bovenal, voor die in de tijd der indirecte taal geijkte
werkwoorden, die zijn proza iets ouderwetsch geven, maar
tezamen met het onpersoonlijke der naamwoorden, tot een
zekere afwending van het individueele, onmiddellijke besluiten doen. Die indruk versterken een verwante voorkeur voor
redelijke zinswendingen en het voor proza als dit zelfs overmatig gebruik van redelijke verbindingswoorden als weliswaar,
overigens, trouwens, zoo, voorts, inderdaad en dergelijke,
waaruit — behalve een te groote aandacht voor de afzonderlijke volzin en een verwaarloozing van die overgangskunst die
niet meer dan woord en volzin de hand van de meester
eischt — een sterk gezag van het bespiegelende, maar dus
weder veralgemeenende blijkt. Op het verhalend en beschrijvend proza der Nieuwe Gidsers vertegenwoordigt Stort's
proza door deze eigenschappen een welhaast volledige terugslag.
De functie van Stort's volzin, ten opzichte van zijn woordbestanddeelen is dus niet: in, zich zelf al schoone taalelementen,
als edelsteenen in een juweel, tot een wel rijkere, meer omvattende, maar wezensgelijke eenheid te harmoniseeren. Voor
zoover zijn kunst styleerkunst is, ligt zijn ware karakter dus
ook niet in „de kostelijke samenstelling van den eurythmischen
volzin", die de voltooiing der gevierde „sierkunst van het
woord" zou zijn. Het ligt in zijn door de volzin geluid geworden rythmische beweging, waaraan de woorden zich onderschikken, voor welke zij, om zich aan haar te kunnen onder-
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schikken, zich vereenvoudigen of ontindividualiseeren. Duidelijk is de onderschikking hierin op te merken, dat zelfs de
beelden der zooeven aangewezen passages de voortgang der
aandacht op het rythme niet vertragen maar slechts een
oogenblik opschemeren, opgloeien, opglanzen uit een rhythmische beweging die met en in hen voelbaar blijft. Wat uit
die vereenvoudiging, ontindividualiseering der zinselementen
al af te leiden was: dat het wezen van Stort's rhythmische
beweging niet in rijkdom en verscheidenheid, maar in zuiverheid ligt, blijkt zoodra wij een paar karakteristieke bladzijden
van Hinne Rode aandachtig beluisteren het wezenlijk kenmerk van zijn proza. Een stille zuiverheid. Het rhythme van
de machtige aandrang is in Stort's proza inderdaad niet aanwezig. Maar evenmin dat andere rhythme, noch zijn toon,
waarin de van dieper gevoede bewogenheden of bezinningen
zich uitdrukken. Ook een eenvoudige zuiverheid. Wat in
zulke bladzijden oneenvoudig is, komt niet uit het wezen van
het proza zelf voort. Nog altijd vinden wij er, in verzwakte
vorm -- als hier en daar in een onhandig gebruik der hulpwerkwoorden — de moeizaamheden, of -- als in - zijn vasthouden aan onverdedigbare gallicistische zinswendingen of
woordplaatsingen — de gemaniereerdheden, of andere tekortkomingen, die het proza van zijn eerste boeken soms zoo
aanstootelijk maakten. Het geijkte van sommige woorden of
uitdrukkingen door hun ouderwetschheid, dat van sommige
zinswendingen door hun omslachtigheid, trekt de aandacht,
die zij door hun algemeenheid vermijden wilden, juist tot zich
en vermindert daardoor de zuiverheid zoowel als de eenvoud
van die zuiverheid. Deze dingen hangen samen met Stort's
persoonlijkheid: in het voor hem karakteristiekste proza zijn
zij herstelbare onvolkomenheden. De rythmische beweging van.
Stort's proza is ten slotte ook geen subtiele schakeering van
veelvuldige verscheidenheid, zij is integendeel in vrij hooge
mate eenvormig. Zij is misschien uit niets zoo onmiddellijk te
kennen als uit het overwicht der liggende einden van zinnen
of zinsdeelen over de staande: uit haar dientengevolge glijdend-horizontale, egale en langzame maatgang.
De karakteristiek van Stort's proza is hiermede nog niet
voltooid. De verhouding van het proza tot het verhaal, dat
met zijn hulp verteld wordt, de innerlijke beteekenis der
rhythmische stem, die zijn wezen is, maar haar beteekenis,,
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dan, ook voor het verhaal, moeten daartoe nog besproken worden. De vertelling onderscheidt zich hierin van de roman, dat
de stem van de verteller een van haar vorm-elementen is en
dat iets van diens eigen-leven zich daardoor aan de vertelling
meedeelt, waarin deze door de toon der stem haar formeele
eenheid vindt. Voorwaarde blijft echter, dat de vertelling zelf
het doel is, dat niet de vertelling de stem, maar de stem de
vertelling dient. In Hinne Rode overheerscht naar Stort's bewuste kunstenaarsbedoeling het objectieve element der taal:
het eigen-leven der figuren met hun ervaringen en omgevingen, onmiskenbaar hetsubjectieve element: de door diens
eigen-leven bepaalde stem van de verteller. Nergens is de
stellige inhoud der stem iets anders dan precies het onderdeel
der vertelling, dat de schrijver op dit oogenblik noodig achtte.
Het persoonlijke in de stem klinkt onder heel het verhaal
slechts als een bescheiden begeleiding. Lezen wij het proza
van Hinne Rode aldus, dan volgt daaruit onmiddellijk als
oordeel over het boek als geheel: dat het, naar zijn gaafheid
en werkelijkheid als verhaal beoordeeld, behoudens eenige fijne
onderdeelen, een mislukking is die, meermalen fraai en bijna
altijd zuiver geschreven, dus voornamelijk als schriftuur genoten moet worden, voortbrengsel eener tijdelijke inzinking
van Stort's kunstenaarschap als verteller, welke zich, blijkens
haar oorzaken, door een toenemende verenging en verstarring
zou kunnen bestendigen.
Herhaalde lezing van Hinne Rode overtuigt, dat alles
hiermede nog niet gezegd is, dat het boek uit het bovenstaande
nog steeds niet volledig gekend kan worden. Hinne Rode
heeft nog iets, dat ik niet anders dan een sfeer kan noemen,
een sfeer, die ik als van het verhaal, dat Stort ons heeft willen
vertellen, en van het proza voorzoover hij het daarvoor bewust
heeft willen gebruiken, onafhankelijk voel, waarmee sommige
deelen samenstemmen, die andere deelen een gedempter kleur
en toon geeft dan hun karakter uit zich zelf vereischt zou
hebben, waar nog andere deelen geheel buiten vallen, en waardoor in het boek over het geheel toch nog op zekere wijze een
overwicht van de verteller, het subjectieve, over het objectieve, het vertelde tot stand schijnt te komen. Een formeel
element, dus enkel uit de niet verhalende elementen van het
proza verklaarbaar, ofschoon daarna ook in andere trekken
min of meer duidelijk herkenbaar. Het in zijn persoonlijke
stem hoorbare rhythme van Stort's proza noemde ik een
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stille en zuivere, glijdend-horizontale, langzame en effen
beweging. Zoo zijn woorden de neiging wonen, om zich
door ontindividualiseering aan die rhythmische beweging
te onderschikken, beteekent dit niet een verobjectiveering
van het proza tot die, wat de persoonlijkheid van de
schrijver betreft, ónpersoonlijke helderheid, die de heele
individualiteit van het verhaal, zijn figuren, hun ervaringen of verwikkelingen, hun omgevingen zoo onverzwakt
mogelijk kunnen opnemen: de veronpersoonlijking van het
woord gaat dieper, zij keert zich in beginsel tegen het individueele, het onmiddellijke zelf: zij ontindividualiseert de woorden om aldus aan de door hen genoemde dingen, de werkelijkheid, hun individualiteit, hun onmiddellijkheid te ontnemen.
Die veronpersoonlijking, niet van het woord slechts, maar
evenzeer van de wending is dus, verre van een verobjectivee=
ring, integendeel — weder: in beginsel — een versubjectiveering van Stort's proza, de onderwerping namelijk van het proza
aan een subjectiviteit, wier onbewuste — en dus meer nog dan
in het geluid der stem zelf, in haar sfeer tot uiting komende —
neiging het is, om het individueele, onmiddellijke der persoonlijke ondervinding, heel de in haar wemeling van individueele
verschijnselen en ervaringen zich vermoeiend en zinloos opdringende onmiddellijke werkelijkheid, te dempen, weldra te
verdroomen in een sfeer van rust en van stilte, wier wezen de
vrede is en waarin ten slotte alle werkelijkheid, om Peters
woord te gebruiken, in waarheid „vervluchtigd" zou worden.
Ik onderstreepte: in beginsel. In het wezen van Stort's
proza bespeur ik een onbewust gevolgde innerlijke neiging
tot wat het woord levensvereffening het beste aanduidt. Maar
in zijn proza dan ook niet meer alléén. Nog één verband moet
gelegd worden. Men zag een scherpe tweespalt tusschen de
aard van het leven en het kunstenaarschap, die Stort in Hinne
Rode belichamen wilde, en in dienst van wier belichaming
hij zijn proza stelde aan de eene kant, en aan de andere zijn
onmacht om die belichaming geloofwaardig te maken: de
verzwakte stelling van zijn centraal probleem, en zijn praktische terugkeer tot de beperkste vorm van zijn oud aesthetisch
subjectivisme, waar de verenging en verstarring van zijn innerlijke en technische artistieke middelen uit voortkwamen.
Er is een nog grootere tweespalt tusschen de stof die Stort in
Hinne Rode wou uitdrukken en de innerlijke sfeer van het
proza, dat hij voor die uitdrukking beschikbaar had. Niet
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alleen, nu, is de oorzaak van die inner lijke sfeer — de onbewuste neiging tot die uiterste, van de wereld afgewende versubjectiveering — de oorzaak ook van Hinne Rode's mislukking als verhaal in die zin, dat dit subjectivisme, voorzoover
Stort bewust op de wereld gericht bleef, de verzwakking
van zijn centraal probleem, de verenging en verstarring
van zijn artistieke middelen, de verwezenlijking van zijn
verhaalkunst als zoodanig, tot onmiddellijk gevolg had. Zij is
het, en in nog meer beteekenende uitdrukking, ook van
allerlei andere formeel of materieel belangrijke eigenschappen
die Hinne Rode als verhaal voor het grootste deel afbreuk
doen, maar eerst van uit die sfeer bezien een verklarende
beteekenis krijgen. Als de eerste noem ik het hoofdmotief
van het boek: een oplossing van Stort's centraal probleem,
wier wezen ontwijking van strijd is. Ik zei, dat een figuur
als Barnouw aan een slaapwandelaar, een figuur als Tenne
aan een marionet doen denken. Van uit de sfeer der levensvereffening gezien, zijn de menschen in Hinne Rode ook geen
levende menschen, maar voorstellingen, die zich uit het peinzend innerlijk slechts schijnbaar tot onafhankelijk leven afzonderen, gedaanten, niet naar hun innerlijk, maar alleen naar
wat zij in gebaren naar buiten geven door Stort beschreven.
De in het slothoofdstuk tot reactie gaande voorliefde voor het
gewezene, aan de verandering onttrokkene, de weerzin tegen
het in vreemde vormen aanstuwende nieuwe, zoo goed als de
voorkeur voor ouderwetsche of geformaliseerde taalelementen,
worden van uit die neiging tot levensvereffening zoo begrijpelijk als de voor een verhaal gelijk dit bij gewone lezing vaak
al te uitvoerige beschrijving van Rodé's en Maghens omgeving:
de stad, die het oude Amsterdam van Stort's jeugd is, niet
dus een werkelijkheid om de werkelijkheid van Rode en
Maghen, maar een tot in zulke details als de gummibanden
der patricische rijtuigen of bijzondere straatnamen gekoesterd, dierbaar geworden herinneringsbeeld, op zich zelf met
de figuren en hun lotgevallen niet innig verbonden, maar van
de zelfde sfeer doordrongen en door haar met hen vereenigd.
Een feit, in verband met dit alles, van beteekenis: dat, naast
haar vader, de van het leven vervreemde, juist Maghen, het
van uit haar onbewustheid levende jonge meisje, dat naar mate
van haar ouder warden terugwijkt, het fijnste is wat Stort
in Hinne Rode geschreven heeft.
Ik heb het accent een oogenblik iets anders gelegd dan
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Hinne Rode, zooals het voor ons ligt, feitelijk toelaat: enkel,
om te duidelijker voelbaar te maken, hoe, onder één vooronderstelling, niet alleen een onmiskenbaar vormelement, dat
buiten de onder de reeds vermelde voorbehouden algemeene
mislukking van Hinne Rode valt, in zijn volle belang erkend
wordt, maar tevens de voornaamste mislukkingsverschijnselen
en andere eigenaardige kentrekken hun verklaring vinden. Eén
vooronderstelling: die tweespalt tusschen Stort's bewuste doel
met Hinne Rode, en het wezen van zijn innerlijke sfeer tusschen Brodeck, als bestendigd doelpunt van Stort's bewuste
streven, en Peter als symbool van een neiging, die dan ook
Kleine Inez een veel onmiddellijker persoonlijke beteekenis
geeft dan vroeger bewezen kon worden, die zich sedert blijkbaar gestadig doorgezet heeft en die als drang tot levensvereffening het helderst begrepen kan worden. Van deze, aan
Stort zelf misschien nog slechts ten deele bewuste, in zijn beslissende beteekenis ongetwijfeld door hem nog niet erkende
tweespalt, is Hinne Rode het merkwaardig voortbrengsel.
Door het met zijn onbewustheid het innigst verbondene,
zijn kunstenaarschap, door het in dat kunstenaarschap het
innigst met zijn persoonlijk wezen verbondene, zijn proza
werkende, heeft de onbewuste neiging tot levensvereffening
Stort verhinderd om in Hinne Rode datgene te verwezenlijken,
waarnaar hij als verteller bewust gestreefd heeft, wat nog
steeds de bewuste voorstelling van zijn begeerte naar zelfgenot in schoone zelfverwezenlijking is, en waarvoor hij zelfs
de voorwaarde ditmaal niet voldoende zuiver erkennen kon.
Direct en positief, heeft zij, behalve iets van haar eigen sfeer,
en een enkele figuur als Immanuel Barnouw, aan dit zoo
tegengesteld bedoelde boek niets kunnen toevoegen.
Voor Stort's toekomst als kunstenaar bevat Hinne Rode een
alternatief, even onverdraagzaam als dat in Kleine Inez tusschen
Brodeck en Peter. .Volhardt hij in zijn bewuste verlangen naar
het schoone en harmonische, het ri jke en overvloedige persoonlijke leven, en wil hij opnieuw trachten daarvoor in verhalen
een belichaming te vinden, dan zal hij zijn aesthetisch subjectivisme, tot welks beperkendste en dus gevaarlijkste vormen hij
ook blijkens de Sprokkelingen teruggekeerd is, en dat hem naar
binnen en naar buiten van zijn voedingsbronnen afsnijdt, moeten doorbréken. Zonder de hulp van die voedingsbronnen zal
de verenging en de verstarring zich enkel kunnen voortzetten,
de innerlijke neiging tot levensvereffening dientengevolge
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echter versterkt, de onmisbare vcrnieuwing, die een wedergeboorte tot het leven ware, verijdeld worden. Zet de innerlijke
neiging zich door, dan schieten zulke verhalen over figuren
zonder aandeel aan de aardsche werkelijkheid, over figuren van
verdrooming, vereffening, versterving hem slechts over zoolang hij, even inconsequent als Immanuel Barnouw, de behoefte aan de opteekening van dergelijke belichamingen
van ontsterving gevoelen zou, maar wordt hun bestaansgrond
van binnen, van die ontsterving uit vernietigd. Immanuel
Barnouw: de figuur waarmee Stort na Kleine Inez zijn Hinne
Rode opende. Aan het eind van mijn tweede hoofdstuk wees
ik er op, dat Stort zonder nieuwe in hem zelf tot werkelijkheid geworden grondslag voor zijn geloof in een wereldorde,
die de uiteindelijke zin van het leven is, Peters Stoa niet verloochenen kon, zonder tegelijk ook dat geloof zelf te ondermijnen en voor zijn aesthetisch-subjectivistisch spel geen achtergrond dan Brodecks voor-Stoisch nihilisme over te houden.
Meer dan in Peter Skanderberg, in wie Stort de intellectueele
beschouwing, de spiegeling door de rede van de wereldorde,
en, in de wereldorde van het oerlicht zoo sterk als hoogst gewin tegenover de aardsche begoochelingen stelde, zou hij voor
zulke verhalen, ter navolging en voltooiing; inderdaad zijn
voorbeeld slechts vinden in deze Immanuel Barnouw, die hij
ons welhaast uitsluitend als droomwandelende onwerkelijkheid
laat waarnemen, en achter wiens geestesleven, door Stort zoo
volslagen ononthuld gelaten, wij niet het Stoisch Oerlicht,
maar het Boeddhistisch Nirwana raden.
III

Het alternatief dat Kleine Inez stelde was: vasthouding
aan de Stoa, maar aanvaarding dan van Peter's keuze tegen
het aardsche leven. Of vasthouding aan–de droom van het
schoone aardsche leven, maar dan een andere grondslag voor
die droom, een ander beginsel voor Stort's leven. Dat hij het
laatste koos, maar bij gemis aan een werkelijk nieuw, levende
werkelijkheid en bron van ervaring geworden beginsel,
onder zijn bewuste streven naar de schoone aardsche levensvorm Peter's afwending van de wereld bleef voortzetten,
beteekent niet, dat hij die grondslag niet gezocht had. Zoowel
in Hinne Rode als in zijn Sprokkelingen zien wij hem daarmee
voortdurend bezig. Christus en Boeddha, Platoon en Spinoza,

216

LITERAIRE KRONIEK

ten slotte ook Bergson, zijn de verschijningen die hem na
Kleine Inez geboeid hielden. In het Christendom trekt de
scheiding tusschen ziel en zinnen, het leerstuk der zonde, in
een uiterlijke vorm zijn aandacht, maar als verheerlijking
van de liefde heeft het voor hem geenerlei beteekenis. Aan het
Boeddhisme geeft hij om zijn redelijkheid boven het Christendom de voorkeur. In Brodecks doodsmijmering vonden wij dat
woord Nirwana, en inderdaad kan de onvoltooide maar duidelijk merkbare neiging die ik in Hinne Rode aanwees, het
zuiverst als Boeddhisme aangeduid worden. Het bewuste willen staat daar lijnrecht tegenover en het is duidelijk dat Stort
in Hinne Rode vooral in het Platonisme de grondslag gevonden meende, die de Stoa hem naar deze zijde niet langer geven
kon. Het Platonisme echter van de traditioneele opvatting,
die van de vertrouwde scheiding tusschen het zijn van de ware
behalve zijn ten opzichte van het aardsche nog altijd pessiwerkelijkheid der ideeën en de schijn van hun aardsche belichaming. Wat Stort naar Platoon heenwees dat was blijkbaar,
mistische grondtoon, Platoons liefde voor de gestaltelijke
schoonheid, waarin, ondanks die vermeende scheiding en zijn
vermeende geringschatting der zinnen, de zinnen nochtans
het aandeel hadden, dat ook Stort hun in zijn ideaalvoorstelling van het schoone persoonlijke leven altijd toegekend
had. Het was, daarnaast, naar het redelijke, dat het einddoel
der platonische „dialektiek", Platoons Idee van het Goede,
door de rede „met groote stelligheid benaderd" kan worden, dat
het een grondslag als het Christelijke„zeker, hoewel ongerijmd”
naar zijn inzicht ontberen kon. Maar dit Platonisme gaf enkel
aan Stort's eigen innerlijke tegenstrijdigheid het gezag, dat
haar voor hem zelf aanvaardbaar maakte. Het rechtvaardigde
en bevestigde zijn innerlijke beperking tot de rede en de zinnen. Het nieuwe levensbeginsel dat Stort noodig had, gaf het
hem dus niet.
In Platoon, de echte, was hem de nieuwe grondslag nochtans gegeven. Stort's lof — blijkbaar om diens verkenning der
intuitie -- voor Bergson, als de man die „een nieuwe richting" in zijn denken bepaald heeft, bewijst, als zijn opmerkingen over Platoon zelf, dat hij de ware zin van Platoon nog
niet erkennen kon. De opperste Idee, de Idee van het Goede,
immers, is ongetwijfeld volgens Platoon door de rede met
groote stelligheid te benaderen, mail- niet meer dan te benaderen. Ook is zij van Platoons dialektiek niet het einddoel.

LITERAIRE KRONIEK

21 7

Op een redelijke ongerijmdheid steunt ook Platoon, die boven
de hoogst bereikbare top der opstijgende dialektiek de plotselinge, de intuitieve ervaring van het redelijk onvatbare, het
goddelijk wezen der wereld stelt, waardoor het weten der
rede tot de kennis van de geest wordt, en na welke de rede
weder aanvangt, thans om al die op de wereld gerichte afleidingen te maken, die de mensch voorschrijven, hoe hij te leven
heeft, om naar de mate van zijn kracht de, in zijn bewustheid
hoogste godsopenbaring tegemoet te streven, waarin het Mysterie des Levens zich als schoone gestalte bezitten zal, en
waarin ook Stort's ideaalvoorstelling van de schoone harmonische levensvorm eerst volkomen verwezenlijkt ware. De
intuitie. Prikkelt de studie van Bergson Stort's innerlijke ontwikkeling tot het punt, waarop hij, Bergson weder loslatend,
in Platoon, Spinoza en de groote mystieken de ware zin der
intuitie erkent, dan zal hij boven het verstarrend evenwicht
van rede en zinnen, het beste wat hij tot nu toe bereikte, uit
stijgend, door de zinnen de wereld als de verschijning, in de
eerste plaats dan echter de aan-zich-zelf-verschijning van het
scheppend Mysterie zien en in de rede het ordenend middel erkennen, waardoor het zintuigelijk zien tot het geestelijk aanschouwen, het lichaam tot gestalte, de individualiteit tot persoonlijkheid, de wereld tot kosmos wordt.
De daarvoor nog onmisbare verkenning van het vierde menschelijke ervaringsmiddel, het hart, zal uit zijn erkenning der
intuitie noodwendig voortkomen. Als, gelijk reeds Brodecks
vriend Rivalen over zijn „verwaarloosd hart" peinsde, ook Rode
zijn hart nog steeds „onvervuld" noemt, is dit, omdat Stort zelf
sinds Hélène Marveil de gouddelver geweest is, die, enkel aan
goud denkend, de diamant die hij tusschen zijn erts in het
zonlicht heeft doen flonkeren, onder zijn gruis weer onachtzaam
verloren heeft laten gaan. Ik denk aan wat naast Brodecks zelfgenot bij het meer van Lugano het hoogtepunt van Hélène
Marveil was, aan het weifelloos bereikt moment, waarop Hélène, de troebel-chaotische wier functie het was, voor Brodecks heldere zelfbeheersching de verwarrende verzoekster te
zijn, boven haar zinnelijkheid uit tot de ervaring der volstrekte liefde, de onbaatzuchtige stijgt, waarin zij, voor zich
zelf, als Brodeck in zijn intellectueele beschouwing, het beginsel voor en de wil tot de ordening van haar wanorde, het
begin van een nieuw leven vond. Door een in haar onbewustheid sublieme ironie van Stort's hier eindelijk onafhankelijke,
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nergens elders zoo vrije en wijze kunstenaarsintuitie, valt dat
hoogste oogenblik van Hélène's onbaatzuchtige liefde met
Brodecks eigen stijging tot de aanschouwing van het alle
menschelijkheid in zich vervluchtigend oerlicht zóó onmiddellijk samen, dat Hélène's liefde haar, nu Brodeck voor zijn
kostbare schoonheid zooveel kostbaarder schoonheid verwaarloost, in een plotselinge deernis niet alleen tot Brodecks gelijke
omhoog heft, maar in de onbaatzuchtigheid van die deernis
zelfs boven hem doet uitstijgen. Hooger dan Brodecks intellectueele beschouwing is deze liefde-ervaring, niet als ontroering op zich zelf, maar omdat zij blijkens die onbaatzuchtigheid van uit de oorsprong van alle leven doorstroomd en aldus
onmiddellijke ervaring van het wezen des levens zelf is. Dit, en
dat — het wezen des levens godservaring en godservaring liefde zijnde — menschen en dingen, de individueele, van uit dat
wezen aanschouwbare en doorvoelbare verschijningen van een
gemeenschappelijke, bovenpersoonlijke werkelijkheid en, als
zoodanig doorleefd, dus verschenen wonderen zijn, heeft Stort
uit zijn eigen creatie niet begrepen: zoolang hij het wezen der
intuitie niet begrepen had, ook niet kunnen begrijpen. Rode's
overigens eenzijdig naar de smart gerichte vraag of niet de
barmhartigheid „bij geval het wezen aller liefde" is, bewijst het.
Tot zijn laatste werk toe dus — want die „teederste ontroering", die „ingetogen en onbedorven" jonge meisjesfiguren als
Inez en ook Maghen doorglanst, lijkt mij nog altijd voornamelijk
de zinnelijke teederheid van de libertijn, die in hen de tegenstellingen schept waarvan hij voor zijn eigen eenzijdigheid verlossing verwacht — is de beteekenis van het hart, en van de
menschelijké liefde als aardsche weerspiegeling, in de individueele verhoudingen der menschen, van de eenheid tusschen het
individu en zijn zijnsgrond, onverkend en onontgonnen gebleven ; heeft zijn slechts de rede en de zinnen erkennend
aesthetisch subjectivisme zich gehandhaafd en hem door
een opterende uitbating van zijn, noch van uit de afgesloten
diepste levensgrond noch van uit de buitengesloten wereld
der menschen, aangevulde innerlijke ervaringen, tot het kritiek
stadium gedreven, waarop hem gelijk aan het eind van het
tweede hoofdstuk mijn gevolgtrekking was, tusschen algeheele
verstijving en algeheele vervluchtiging, met wellicht de laatste
uitdrukking van deze in zijn proza, geen andere mogelijkheid
dan alleen het doorbreken van zijn noodlottig subjectivisme,
de vrijmaking, naar alle richtingen, van zijn volledige men-
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schelijkheid gebleven is. Niet in een eenzijdig Christendom
of in het Boeddhisme, ook niet in een gedroomd voorchristelijk
heidendom, maar enkel in een nachristelijk Platonisme, door
het kostbaarste van het Christendom verrijkt, door het beste
en diepste van Spinoza's Ethiek, van Kants kritiek onzer
kennis gesterkt en bevestigd, vindt Stort, voor wie een bewuste verklaring van leven blijkbaar onmisbaar is, krachtens al
wat ik hier gezegd heb, de grondslag waarop die ideale levensvorm gebouwd kan worden. De zinnen en het hart, als de
middelen tot de onmiddellijke ervaring der wereld; de intuitie
als de ervaring van het goddelijk wezen dezer zelfde wereld; de
rede als het middel eener ordening der aldus ervaren verschijnselen tot het beeld van een al het ervaarbare omvattende wereldorde; de geest ten slotte, als die hoogste werkende eenheid van
hen allen, die van uit de intuitieve ervaring van het wezen
der wereld, het ordebeeld der gedachte in de stof van zinnen
en hart tot de in aanschouwing ervaarbare godsgestaltelijke
werkelijkheid verheft, ziedaar — onder de vooronderstelling
van dienst der persoonlijkheid aan haar boven-persoonlijke
bestemming: de godsverschijning — de werkzame harmonie
der menschelijke ervaringsmiddelen, die Stort's nobele conceptie
van de schoone persoonlijke levensvorm altijd vooronderstelde,
die hij nog nimmer erkende, maar zonder welke hij haar nimmer belichamen zal.
Door de langdurige heerschappij van het subjectivisme
— gelijk ik aan het begin van deze bespreking schreef, sinds
Baudelaire de belangwekkende strooming in het Europeesche
geestesleven die zich nu reeds driekwart eeuw, soms tegen hun
wil, tot in de fijnste figuren der Europeesche literatuur, der
poezie in het bijzonder, wist te handhaven — is, achter Stort's
probleem: het probleem van het subjectivisme, een ander probleem meer en meer het dwingende, centrale probleem geworden: de persoonlijke mogelijkheid, niet langer van de volkomen schoone en harmonische subjectivist die de volmaakte
belichaming van het consequentst individualisme zou zijn,
maar van de objectieve kunstenaar, die door de vormkracht van de geest de voltrekker der persoonlijk-bovenpersoonlijke bestemming van de mensch en zijn kunst ware.
Het lijkt mij de vraag of Stort, als die mogelijkheid eenmaal
erkend, haar grondslag innerlijke werkelijkheid geworden is,
haar dan nog, als tot nu toe de subjectivistische, in één centrale verhaalfiguur uitdrukkelijk zou willen belichamen. Zelf
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die objectieve kunstenaar geworden, zal hij misschien eerder
de drang voelen, de werkelijkheid rondom zich, die het nieuwe
levensbeginsel hem opent, de gansche wereld van menschen
en dingen, zooals hij hen uit en tot hun scheppende zijnsgrond ziet opkomen, leven en ondergaan, in een wereld van
taal om haars zelfs wil te herscheppen, en in die herschepping
meer dan in de objectiveering van zijn eigen persoonlijkheid
tot een centrale verhaalfiguur, zich zelf verwezenlijkt achten.
Zijn proza zal deze ontwikkeling van zijn subjectivistische
vertelkunst tot dat hoogere realisme waarin alle verschenen
werkelijkheid eerst waarlijk tot werkelijkheid herboren zou
worden, niet alleen vergezellen, het zal zelf het middel zijn,
waardoor hij het verhaal, dat hij altijd aan het lagere realisme
ontheffen wilde, tot dit hoogere realisme omhoogvoert. De
eisch, ook wat de vorm betreft, van een als doel in zich zelf
te kweeken en genieten persoonlijkheid, van persoonlijkheid
in die engere zin dus, waarin dit woord zoo lang als de voorwaarde voor een meest schijnbare grootheid van leven en kunstenaarschap beschouwd werd, die de waarachtige grootheid
verijdelend uitsloot, zal zulk proza overwonnen hebben, Tegenover het onder-proza van de hedendaagsche „realistische" roman zal het staan, als het hoogere realisme tegenover dat lagere. Hij zal zich een proza scheppen welks „zijn", in Boutens'
beeld voor de Hermes van Praxiteles „die water-klare wijs
van niet te zijn" lijkt, dat wil zeggen die heldere vorm is, die
in de wereld welke hij in en voor ons oproept enkel zoo vol-

komen opgeheven schijnt, omdat hij de lucht is waarin haar
menschen en dingen ademen, het verborgen bloed waarvan
hun lichamen doorstroomd en doorgloeid worden, het onzichtbaar licht dat haar, in het gebroken licht van dit leven,
tot in haar schaduw en duisternis van Gods liefde tot schoonheid doorschenen toont.
P. N. VAN EYCK.

BOEKBESPREKINGEN
Histoire de la Belgique Contemporaine, 1830-1 9 14; deel I
deel II 1 9 29 . Dit verzamelwerk bevat hoofdstukken

1928;

over „La Formation du Royaume de Belgique", door „le
Viconte Ch. Terlinden", „La Belgique et les Puissances européennes", door Alfred de Ridder; „Histoire économique",
door Fern. Baudhuin; „Nos Institutions représentatives" door
Georges Eekhout; „Histoire politique interne: formation et
évolution des partis", weer door Terlinden; „Histoire sociale",
door M. Defourny; „Les institutions militaires", door majoor
Baron G. Verhagen; „1'Eglise Catholique", door le P. E. de
Moreau. Er moet nog een derde deel verschijnen.
Dit werk over voor-oorlogsche Belgische geschiedenis is
leerzaam omtrent de geest van het na-oorlogsche België. Maar
wat weggelaten is, spreekt het luidst. Verbeeld u een boek
over het negentiende-eeuwsche België zonder hoofdstuk over
de Vlaamsche beweging! En niet alleen is er geen afzonderlijk
hoofdstuk aan gewijd — ook in het plan van het derde deel
dat in de voorrede tot het eerste kort aangeduid wordt is er
geen plaats voor — maar nergens wordt er anders dan terloops
van gewaagd. Zelfs als professor Terlinden in zijn inleidend
hoofdstuk met nadruk betoogt dat België een natie vormt,
verzuimt hij de harde feiten waarmee hij onbewust polemiseert te vermelden: het woord Vlamingen kan hij bijna niet
uit zijn pen krijgen: een vage opmerking over „ethnische en
linguistische verschi ll en" is al wat de lezer krijgt. De andere
schrijvers gaan net zoo te werk: het is klaarblijkelijk systeem.
De heer Defourny schrijft over de sociale geschiedenis, le
Père de Moreau over die van de kerk zonder één enkel maal
de bizondere problemen die een verfranschte bureaucratie en
werkgeversstand, die een verfranschte hoogere geestelijkheid in
hun betrekkingen tot het Vlaamsche volk ontmoeten te bespreken; nergens worden ooit toestanden in het Walenland
met die in Vlaanderen gecontrasteerd of zelfs maar vergeleken.
Achter elk hoofdstuk worden vrij uitvoerige bib liografieën
gegeven. Wat daarin aan Vlaamsche of Nederlandsche literatuur voorkomt, is uitermate poover. Terlinden geeft bij
zijn hoofdstuk over de politieke partijen een lijst van naar
schatting 1 4o werken; alle zonder uitzondering Fransch!
Fredericq's Schets eener Geschiedenis van de Vlaamsche Beweging, 3 dln., of Coopmans en Broeckaert, Bibliographie van
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den Vlaamschen Taalstrijd, i o din., ontbreken, ja er is ook
geen Fransch werk over de Vlaamsche beweging bij! Hij
geeft ook een lijst van bladen en tijdschriften; tegen 1 5 of
16 Fransche Katholieke dagbladen vermeldt hij 2 Vlaamsche,
en daarbij niet het belangrijke Handelsblad van Antwerpen,
waarvan August Snieders zooveel jaren hoofdredacteur was;
de titel van het Gentsche socialistische blad Vooruit geeft hij
verkeerd (,,Het Vooruit").
Ik zou de geest van het moderne België ook nog kunnen
laten zien in de verdraaiingen en onjuistheden, waartoe Terlinden vervalt ieder keer dat hij de kwestie der Belgische
eenheid bespreekt of zich genoodzaakt ziet het Vlaamsche
vraagstuk even aan te roeren. Maar laat het genoeg zijn, dat
ik op dit systeem yan verzwijging opmerkzaam gemaakt heb.
Want dat is vol beteekenis. Belgicistische schrijvers, voor wie
de waarachtigheid van de Belgische natie en haar wezenlijke
eenheid geloofsartikelen zijn, weten met Vlaanderen en zijn
eigen leven geen raad. Zij zien het dus koelbloedig over het
hoofd. Zoo goed als de Fransch-Belgische pers niets af weet
van Vlaanderen en zijn intellect en zijn aspiraties, zoo construeeren ook de historici zich een Belgische geschiedenis waarin die lastige verschijnselen eenvoudig niet voorkomen.
Ik zou niet willen beweren, dat de historische voorstelling
die zij zoodoende vóór ons plaatsen, een drogbeeld is. Zij bezit
substantie. De mannen die erin optreden, de Leopolds, de
Rogiers en de Bara's, de Woesté's en de Beernaerts, de Goblets,
de Brialmonts en de Guillaumes, de Sterckx, de Van Bommels
en de Merciers, bekommerden zich om het bestaan van een
Vlaamsch volk al evenmin en leefden heel hun leven gerust
binnen de omraming van het Belgische systeem. Het is interessant om over hen te lezen, al is het maar in een werk dat zich
met hen daarbinnen opsluit en ik wil de lectuur van La Belgique Contemporaine ook volstrekt niet ontraden. Maar mij
blijft van een wandeling door die soort Belgische geschiedenis
toch voornamelijk een gevoel van duizeligheid over. Wat een
afgrond waar die argelooze schrijvers met hun oogkleppen u
rakelings langs voeren! En wat een verbijsterende gedachte,
dat er nog steeds in België menschen wonen, „de élite" zelfs
als men hen zelf gelooven wil, die dun eigen land zoo slecht
kennen en die, uit patriottisme nog wel! van heel het volk,
dat om hen heen woelt en zich opwerkt, niet meer weten willen dan wij van de bosjesmannen in Afrika. Dat is een sociaal
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verschijnsel waarover men zich niet genoeg verwonderen kan
en als niet alle teekenen bedriegen, dan zal daar eenmaal toch
een pijnlijk ontwaken op moeten volgen.
P. G.

Bruno T aut, Modern Architecture, London, T he Studio Ltd.,
1929. In dit rijk geïllustreerd werk geeft een Duitsch architect
op uitnoodiging .van de uitgeversmaatschappij „The Studio"
ten behoeve van het Engelsche publiek een overzicht van de
moderne bouwkunst in Europa. Het is een bewijs temeer voor
de ontwakende belangstelling in Engeland voor die beweging,
die weliswaar aan Engelsche voorgangers iets te danken gehad
heeft, maar die toch een bij uitstek continentale beweging
geworden is. Het is nog maar een jaar of wat geleden, dat men
er in Engeland de schouders over ophaalde. Nu kan men zich
tegen de verontrustende gedachte dat men in de achterhoede
geraakt is en op dit gebied eenvoudig niet meetelt, moeilijk
meer verweren. Er zijn wel enkele Engelsche architecten die
hun landgenooten over wat elders verricht is, hebben zoeken
in te lichten, in 't bizonder Yerbury en Howard Robertson,
die beiden ook over Nederlandsche bouwkunst hebben geschreven. Toch is de keus van een buitenlander voor dit werk
kenmerkend voor de toestand.
Het boek verdient hier een vermelding, niet zoozeer om
zijn intrinsieke beteekenis — al geeft het een prachtige verzameling afbeeldingen van bouwwerken uit alle landen, de
tekst is maar een korte inleiding tot wat bij ons bekend genoeg
is —, als wel omdat het de Engelschen met zoo 'n nadruk
wijst op het baanbrekend werk van Berlage en van heel de
Nederlandsche beweging. „The construction of the Amsterdam Exchange in 1900 must be regarded as an epochal achievement, as the inception of a new art of construction." In zijn
overzicht van de beweging van moderne wijkbouw na de
oorlog begint de schrijver weer met Holland, waaraan hij de
leidende positie toekent.
Komend van een Duitscher kan dit niet nalaten in Engeland
indruk te maken, en dat is niet onnoodig, want het fundamenteel belang van de verrichtingen in ons land wordt daar, ook
nu men wat meer aandacht voor de beweging begint over te
hebben, niet altijd begrepen. Corbusier heeft er grooter reputatie verkregen dan welke Nederlandsche architect ook en
voor het overige is er vaak een neiging om Zweden als het
Mekka van de moderne bouwkunst te beschouwen; de Zweed-
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sche gebouwen met hun historische reminiscenties en romantische houding schijnen de Engelschman lichter te treffen,
ofschoon juist die eigenschappen aan hun vruchtbaarheid voor
de moderne ontwikkeling te kort doen.
P. G.

Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd, w. L. &
J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam. In het zog
van de Vondelherdenking zijn enige bloemlezingen verschenen, waarvan de bovengenoemde, door Mej. Dr. C. Catharina
van der Graft verzameld en toegelicht, zeker de smaakvolste
is. Men hoeft het met haar keuze niet in allen dele eens te
zijn om ze ruim te kunnen waarderen en zij heeft zich blijkens
de inleiding ernstig rekenschap gegeven van haar voorkeur,
ook voor de ene lezing van een vers boven de andere. Hier
en daar te ernstig. Het is in de laatste maanden zowat mode
geworden, zogenaamd „onbekende" gedichten van Vondel,
bij iedere Vondelaar bekend, in tijdschrift of elders te herdrukken (zie De Stem van Juni 1929) en ook Dr. Van der
Graft weet niet overal te onderscheiden tussen wat „bekend"
is en niet bekend. „Het is van algemeene bekendheid, dat
Vondel, wanneer hij zijn vroeger werk ging herzien, dit dikwijls door schoolmeesterachtige veranderingen heeft ontsierd."
Nu, dit is volstrekt niet van algemene bekendheid. Dit is
een wat schoolmeesterachtige uitspraak van iemand, die, zelf
geen dichter, niet nauwkeurig heeft nagegaan, om welke
redenen Vondel zijn verzen veranderde. Aardige voorbeelden
en opmerkingen daarover had ze o.a. kunnen vinden in Albert
Verwey's „Vondels Vers". „Als de dichterlijke bezieling geweken was, stond hij als een vreemde tegenover zijn eigen
schepping". „Een volkomen gebrek aan zelfwaardeering" zou
hem zijn verbeteringen hebben ingegeven! Dit is geen verklaren, dit is ongegrond veroordelen. Een halve bladzij verder
staat: „Maar toch gaat de algemeen aangenomen regel (door
wie toch aangenomen?) dat de oudste texten bij Vondel ook
de beste zijn, lang niet altijd op". Dus blijkbaar had Vondel
in veel gevallen wèl „zelf waardeering". Ja, want hij verving
o.m. de „ulevelachtige" slotregel in het grafschrift „Op Jonkvrouw Isabel Le Blon":
„Toen zweeg ze stil en sprak niet meer" door
„En voort verwelkt, zoo zeeg ze neer".
Wanneer men de twee in de eerste regel uitgedrukte gedachten niet vereenzelvigt, maar „en sprak niet meer" opvat als:
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„bleef zwijgen, scheidde uit dit leven" is er niets ulevelachtigs
aan. Toch heeft Vondel de regel veranderd. Waarom? Omdat
hij bij latere beschouwing de vergelijking van het meisje met
een roos tot het eind toe wilde doorvoeren. Het beeld van het
meisje is nu naar de achtergrond geweken, dat van de roos
op de voorgrond getreden: de oudere Vondel, met zijn verlangen naar het harmoniese, symboliese, met zijn behoefte aan
bezinning, vond het zoo beter. Het zal misschien ook van
onze aard en leeftijd afhangen, welke lezing wij verkiezen:
zeker is, dat het spontane, etheriese erdoor geleden heeft. Gelukkig dat ook deze eerste lezing bewaard is. Maar ik geloof,
dat de bloemleester beter gedaan had, nu haar verantwoording
zo oppervlakkig en aanvechtbaar gebleven is, die helemaal
achterwege te laten en alleen te plaatsen in het vaktijdschrift,
waarin zij een nadere uitleg belooft te geven. Dat Vondel later
een Zuid-Nederlandse uitdrukking, woordvorm of klinker
vaak door een Noord-Nederlandse verving, is even waar, als
dat in onze oren dat Brabants soms voller en schilderachtiger
klinkt dan de ons vertrouwde in gebruik gebleven Nederlandse
omgangsterm. Wanneer Vondel „'t En leed geen zeven jaar"
vervangt door „Het leed geen zeven jaar", dan is dat geen
questie van dichterlik appreciatievermogen, maar van taalkundig ijveren. Dr. Van der Graft zal dit alles ook wel weten,
maar ze heeft toch gedut, toen ze de door mij gewraakte
oordelen over Vondels zelfwaardering neerschreef. En dat is
jammer, want de bloemlezing zelf is een prettig bezit.
MEA MEES-VERWEY.

De Nederlandsche Dichtkunst sinds 188o, door W. L. M.
E. van Leeuwen. J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, 1929.
„Een beredeneerd overzicht der poëzie van de laatste vijftig
jaren ontbreekt", schrijft de heer van Leeuwen in zijn Inleiding, en door een boek van ruim 35o bladzijden heeft hij dat
tekort trachten aan te vullen. Inderdaad voorziet het in een
leemte, en alles wijst er op, dat de schrijver en bloemlezer, door
een groote belangstelling gedreven, niet alleen onze dichters
zelf — van wie Nine van der Schaaf in geen geval had mogen
ontbreken — maar ook al wat zij zelf over hun werk gezegd,
of anderen over hen geschreven hebben, bestudeerd heeft. Des
te meer reden om te betreuren, dat hij het zich noodeloos
moeilijk gemaakt heeft door een indeeling, die bevredigend
resultaat buiten sloot. Een eerste hoofdstuk bevat beschou-
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vingen over, en een bloemlezing uit „De groote Dichters van
Tachtig en hun Ontwikkeling". „Individualisme en Gebrokenheid" noemt van Leeuwen het tweede hoofdstuk, waarvan de
eerste afdeeling dan weer „Nabloei van Tachtig", de tweede
meer in het bijzonder „Individualisme en Gebrokenheid" heet.
Drie andere hoofdstukken: „Wijsgeerige Dichtkunst", „Religieuse Dichtkunst" en „Sociale Dichtkunst" volgen. Blijkt het
al moeilijk, uit te maken waarom al de dichters van het tweede
hoofdstuk Individualisten en Gebrokenen zouden zijn, onmogelijk is het vast te stellen, waarom onder dezen Aart van der
Leeuw en Jan Prins, naast Héléne Swarth en Bastiaanse, Reddingius en Annie Salomons, speciaal tot de Nabloei van Tachtig zouden behooren. Ook afgezien van deze verdeeling der
dichters — sommigen hunner zouden onder drie hoofdstukken
gebracht kunnen zijn — is het mij een raadsel, hoe het van
Leeuwen, al werkend, en met zulk een toewijding werkend,
verborgen kon blijven, dat zijn kader, voorzoover deze mengeling van chronologische en innerlijke verschillen een kader
mag heeten, onbruikbaar is. Hij zal goed doen bij herdruk van
zijn werk de heele opzet te veranderen. De toch feitelijk voor
de hand liggende chronologische indeeling van onze poëzie
sinds 188o in vier perioden, perioden van vijftien, tien, vijftien
en nog eens tien jaar, waarvan de drie eerste aan de tijdschriften
De Nieuwe Gids, Het Tweemaandelijksch Tijdschrift en De
Beweging te verbinden zijn, de vierde de afgeloopen tien jaren
beslaat, zou, daar elk dezer perioden dichterlijk haar eigen
karakter heeft, ongetwijfeld veel bevredigender uitkomst opP. N. v. E.
leveren.

Willem van Doorn: De Late' zomer van Michiel Rietvorst, Een gedichten-cyclus MCMXXIX. N.V. Em. Querido's
Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam. Toen Willem van Doorn
in 1917 zijn bundel 'n Tuin op 't Noorden uitgaf, verzamelde hij daarin de gedichten die hij gedurende dertien
jaar geschreven had. Wij zijn nu juist weer dertien jaar
verder en deze tweede bundel is niet omvangrijker dan de
vorige. Waar bovendien zijn opzet en een belangrijk aantal
van de stukken die hem saamstellen nog tot het eind van
het vorige tijdperk behooren, zou ik bijna kunnen volstaan met te verwijzen naar een opstel dat ik Individu en
Norm noemde, en dat in het vierde deel van mijn Proza is
opgenomen. Daar toch teekende ik Van Doorn als de dichter,
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die nadrukkelijker dan één van zijn tijdgenooten de individueele trek, de persoonlijke bizonderheid, de oogenblikkelijke
flits van zien en verbeelden uitdrukte, maar deze tevens wist
op te heffen tot de diepe, sterke, evenwichtige normaliteit van
het kunstvol gedicht. Zijn Laskaren in Zaandam vermeldde ik.
Welk een scherpgeteekend, nauwkeurig-werkelijk tafreel was
het, maar ook, welk een groot en algemeen symbool van door
de wereld gesmaad idealisme.
Ik zou daarnaar kunnen verwijzen, ware het niet dat de
nieuwe bundel, zelfs al in zijn plan, maar nog meer in enkele
van zijn gedichten, iets nieuws inhield.
Er is, ten eerste, de meer epische gezindheid, die al in de
titel tot uiting komt. De dichter stelt zijn persoonlijkheid
buiten zich als die van Michiel Dietvorst. Zijn gedichten, op
twee na, worden gerangschikt tot een geheel, dat de ervaringen
van die dubbelganger vertoont. Een kleine roman dus, die
de lezer te volgen krijgt. En, in overeenstemming met die
grootere objectiviteit, is ook in sommige van de gedichten een
diepere bezonkenheid en een meer-omvattende ziening. Minder
nog dan 'n Tuin op 't Noorden kan men dit boek waardeeren
in de ontspannen lijdelijkheid, die verlangt aangenaam te worden aangedaan. Naast de dansmuziek die onmiddelijk de voeten
beweegt, bestonden te allen tijde de dieper en rijker composities
die alleen de arbeidende geest verstaat. Met zulke zijn werkstukken als De Bui, en De Tureluur te vergelijken. De Bui:
een landlooper die onder een wilg aan een sloot het weer ontschuilt. De Tureluur: niets dan de angstig voor de mensch
opvliegende vogel. Eenvoudige beelden; maar hoe windt zich
om elk van hen een dubbele wereld : die van de natuur, en
die van de droom. Wie de volte van die werelden niet omvatten
kan, wie in die volte de eenvoud van het beeld niet kan vasthouden, geniet het eene gedicht noch het andere. Dat doet
alleen wie met geest en zinnen, sterk en levend, de vele deelen
en de ééne lijn volgt en beleeft.
Er is, ten tweede, een verandering van gemoedsstemming.
Terwijl in de vroegere bundel een toon van weerspannigheid
vaak de overhand had, is er in de nieuwe gedichten een van
diepere mildheid.
Vat men dus de twee bundels samen, dan toonen ze een,
op twee wijzen bemerkbare, menschelijke ontwikkeling, zooals
alleen werkelijke levenservaringen kunnen teweegbrengen.
Te dikwijls vindt men bij dichters van onze dagen enkel
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een houding tegenover het leven. Zulk een houding kan fraai
of belangwekkend zijn, maar ze heeft niet de waarde die een
innig en eigen beleven van het leven geeft.
In het werk van Van Doorn ziet men zulk een werkelijk
leven een verbond aangaan met een aan tucht gewende dichterlijke vormdrift. Een verbond, maar dat het voorkomen heeft
van een worsteling en daaraan vaak zijn bekoring ontleent.
A. V.
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GU ID O GEZELLE
VII

Tijdkrans bevat niet minder dan omtrent tweehonderdveertig gedichten en een twintigtal rijmspreuken. Enkele uitzonderingen daargelaten werd dit alles geschreven in het
tijdperk 18 8o-,z 892. Het was niet een vooruit bepland werk,
het waren losse stukken, al of niet vroeger reeds gedrukt
geweest, en die Gezelle nu verzamelde. Hij gaf ze ook niet in
tijdsorde. Van jongsaf schikte hij zijn werk naar welbehagen.
Zelfs in de eerste druk van de Dichtoefeningen vindt men het
gedicht op de Vogels, dat afzonderlijk in zijn geheel verschenen
was, in tweeën gedeeld en de helften onder eigen titel op een
afstand van elkander. Later werden de twee weer tot één gemaakt en bleven zoo in opvolgende uitgaven. Dergelijke
splitsingen hadden meer plaats. Tal van gedichten werden
ook uit de eene bundel naar de andere overgebracht, een enkel
uit de Dichtoefeningen naar de Kerkhofblommen, en een
belangrijk aantal uit de Gedichten, Gezangen en Gebeden
naar de Kleengedichtjes. Bovendien werden herdrukken van
bundels aangevuld. De Kerkhofblommen zwollen voortdurend
aan, daar alle nieuw ontstaande zielgedichtjes er telkens in
werden opgenomen. De Liederen, Eerdichten et Reliqua kregen
een toevoegsel in de tweede druk van i 8 93 . De Gedichten,
Gezangen en Gebeden van dat jaar bevatten tevens de drie- maal drie-en-dertig Kleengedichtjes, benevens Rijmreken,
Nageldeuntjes, Spakerlingen enz. Gezelle's gedichten te zien
in tijdsorde vereischt dus een uitvoerige voorstudie, die dan
ook de degelijke ondergrond van Walgrave's Leven vormt. In
Tijdkrans vindt men er van twaalf of meer jaar door elkaar,
maar gerangschikt binnen het aangeduide kader. Op dat kader
vestigt Gezelle klaarblijkelijk de aandacht. Hoe belangrijk
daarom het onderzoek naar de ontstaansorde zijn mag, wij
stellen die achter bij de door hem opgelegde, en lezen het
werk zooals hij het gegeven heeft.
Wij kunnen dat te eerder, omdat wij de waarde van dat
kader erkend hebben. Het was immers niet anders dan het
natuurlijk en kerkelijk Jaar, zooals Gezelle dat beleefde.
Zooals hij het niet maar eens, doch telkens opnieuw beleefde.
Als Vlaming, als Priester, als mensch, vertoefde hij nu al
twintig jaar in hetzelfde ambt, op dezelfde plaats, in dezelfde
gemeenschap, in dezelfde stedelijke en landelijke vertrouwe-
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lijkheid. Men kan aannemen dat hij er tot rust was gekomen,
dat hij er zijn wereld gevonden had, en dat het weinig uitmaakte of hij in het eene jaar of in het andere sprak.
De sterkste indruk die zijn boek maakt, is dan ook die van
een zorgvuldig behoede rust. Hij had zijn wereld en hij kende
die, hij had zijn taal en die kende hij ook. Nu moest men hem
maar laten tokkelen: al wat zijn wereld hem aanbracht werd
dan wel woord, werd dan wel zang.
Rijmreken noemde hij zijn gedichten. Zij waren werkelijk
een voortdurend spel van rijmen: woordrijm en letterrijm.
Zijn kunst was het, daarin afwisseling aantebrengen, en toch
niet klein of gezocht te worden. Er is een genietend element
in hem, en dat heeft de overhand genomen. Het is het genot
van een spelend kind, frisch en vindingrijk. Hij is nog altijd
het „arme kranke klagend riet" dat hij zich vroeger voelde,
maar hij zegt het niet meer zoo onmiddelijk. Hij heeft geen
hartstocht meer die uitslaat, zijn gevoel is schuilgegaan en uit
zich langs een omweg. Zoo, als hij de witte wijvouder, de
Pieris Brassicae aanspreekt:,
o Brooze levendheid, die 'k, op uw vlugge vlerken,
zie wikkelen over 't gers en om de roozenperken,
des middags, in den laai der zoelste zomerlocht;
hoe neerstig schijnt ge mij, onschuldig en onschamel,
te zoeken evenzeer de lelie en den bramel
op uwen wandeltocht.
Deze vluchtige, in alle bloemen speurende, maar makkelijk
doodbare vlinder, men voelt het, is hijzelf, en hij wreekt zich
en het diertje door te zeggen dat er een onstandvastigheid bestaat waarin Gods vastheid beter uitkomt dan in de schelders
van de vlinder-natuur.
Hij is ook, met zijn verzen, als die arme vlaamsche vrouwen,
bezig met hun slecht betaald „speldewerk".
Spellewerkend zie 'k u geerne,
vingervaste, oudvlaamsche deerne;
die daar zit aan 't spinnen, met
't vlugge allaam, uw kobbenet.
Vangen zult g' ... hoe menig centen
in die booze garenprenten,
die gij neerstig, heen en weer,
krabbelt, op uw kussen neer?

GUIDO GEZELLE

23 I

Schaars genoeg om licht en leven,
schamel dak en doek te geven
u, die kanten wijd en breed
werkt aan 't koninginnenkleed.
Vangen zult ge, o schatten geene;
maar mijn hert, dat hebt ge, kleene,
vast gevangen in den draad,
dien gij van uw stokken slaat.
Hij volgt haar in haar werken met 't olielampje, in haar
steken van de spelden, waarbij ze, telkens voordat ze een speld
in het kussen plant, er even haar hoofd mee aanraakt, om
zich te herinneren hoe Christus' hoofd doorpriemd werd door
doornen. En hij vraagt of ze een van die liedjes voor hem
zingen wil, waaraan van ouds de kantwerksters hun steken
telden:
En zij zong, de maged mijne,
't liedje van Heer Alewijne,
hoe, vol wreedheid ongehoord,
's konings dochter hij vermoordt.
Dan, den „telling" zong zij mede,
na des spellewerkers zede,
„Een is één", dat oud gezang,
van wel dertig schakels lang.
Was hij ook niet juist als zij, even vroom, even vlaamsch,
even belust op oude liederen, even ijverig zijn steken, zijn
woorden tellend?
Beelden waarin hijzelf zinnebeeldig zoo duidelijk betrokken
is, zijn er in het boek weinig, maar wel veel van zulke, die,
terwijl ze buiten hem staan, toch leven door een sterk meegevoel. Uit al die gedichten blijkt dat de verheerlijking van
het vlaamsche land, die hem in 18 5 8, toen hij het tafreel van
de landelijke begrafenis ontwierp, mislukt was, nu, in de bescheidener vormen van het kleine gedicht en het lied, heeft
plaatsgehad. Er zijn er op zon en maan, op bloei en op sneeuw,
op boomen en bloemen, op water en akker, op vogels en insekten. De menschen komen erin voor, met hun werk en
gewoonten, hun feest- en herinneringsdagen, hun verwachtingen, overtuigingen en vertellingen.
Het spreekt vanzelf dat waar de omloop van alle dingen op
dit stukje west-vlaamsche aarde, haast met eenzelfde liefde of
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belangstelling wordt aangeraakt, en het kleine evenzeer een
beteekenis heeft als het groote, er tusschen de verschillende
gedichten een groot onderscheid bestaat.
Ik bedoel niet alleen in hun onderwerp, maar in de waarde
die zij hebben als gedichten op zich zelf.
Ik erken dat, naar de bedoeling van Gezelle, die waarde
eerst in de tweede plaats in aanmerking komt. Hij wil dat wij
het geheel zien en de deelen niet buiten dat geheel, maar erin.
Doen wij dat, meent hij, dan zullen wij het begrijpelijk vinden
dat onder Nieuwjaarmaand nieuwjaarswenschen voorkomen.
Zoo aan een klaarblijkelijk met dochters gezegende weduwe:
Wilhelmina, Cora, Nette,
met Alijntjen en Mary,
'k zie alweer in ons gazette
dat het oud jaar is voorbij!
Laat ons dan een nieuw beginnen,
en, met uw mama tegaêr,
altijd meer elkander minnen,
zoo in 't nieuwe als 't oude jaar!
of, van de lantaarnopsteker aan de stedelingen:
Tachentig is uitgeblazen,
en ik bring de mare meê,
dat in tnegentig de gazen
weer al branden, rondom steê.
Ook de knecht van het Sint Joris gilde doet zich zoo in
gepaste bewoordingen hooren:
't Oud jaar is weer afgeschoten
en voor eeuwig neergeveld;
alderbeste Kunstgenoten,
eer ge uw voet in 't nieuwe stelt, enz.
Ik stel mij voor dat Gezelle van die rijmpjes genoten heeft.
Hij maakte ze als typen van burgerlijke gelegenheidsrijmelarij
en vond dat ze als zoodanig een plaats in zijn werk waard
waren. Vlak erop plaatst hij, alsof het eene en het andere op
ééne lijn staan, dat teekenachtig rijpvers:
Het ruwrijmt, het brimmelt,
en 's winters geweld
heeft varings al 't hout in
zijn schoonheid hersteld.
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en hierachter het forsche vers van de Bonte Kraaien.
Onder Lentemaand maakt hij het nog erger. Na een zevental gedichten waarin zijn eigen leven zich in het landschap
weerspiegeld ziet — „'k Zal mij van te dichten zwichten" en
het vers op de ploeg behooren er onder — lascht hij niet minder
dan veertig Eerste-Communie-gedichten in. Ze zijn van een
dichtsoort die weinig verscheidenheid schijnt toetelaten en die
ook voor kinderen verstaanbaar moet zijn. Katholieke „huiselijke poëzie" zou men ze kunnen noemen.
o Gustaf, wistet gij welk wonder u geschied is,
wanneer gij, broederlief, den eersten keer van al,
gij, zijnde 't geen dat niet, veel eer als 't geen dat iet is,
genut hebt Hem die is en eeuwig wezen zal.
Zoo begint het eerste. Even verder is het:
Alfons, gij zilt door God genood
ten hoogtijde en ter bruiloft groot,
waar Jesus zelf de Bruigom is
na 't woord van zijn beloftenis.
Soms zijn het de kinderen die spreken:
Lam Gods, het is den eersten keer
dat ik uw tafel nader;
van waar komt mij, komt u die eer,
vanwaar, ach Moeder, Vader,
dat ik, een kind, etc.
Soms de ouders:
Robert, ons eenig kind, die ons getween doet leven
op hope, dat gij ons zult eere en liefde geven, —
of, als de moeder overleden is, zegt de vader:
Anna, 't is uw plicht op heden,
in uw diepe dankgebeden,
deze indachtig gateslaan,
die van ons is weggegaan.
Bid voor haar: zij was uw Moeder,
mijn geliefde, eilaas ! ... En doe der
een oprecht gebed nog bij
voor uw zuster en voor mij!
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Zooals hier, wordt ook elders, meer dan eens de gelegenheid
waargenomen om tot het kind een vriende lijke vermaning
te richten:
Michiel, gij zijt vandage uw broers
en zusterken gegeven
als oudste en eerste voorbeeld van
een onbesproken leven.

of:
Maurits, moedig op, door 't leven,
na dat God u macht gegeven
heeft, en vroomheid wonderbaar!
Veel verscheidenheid is er niet, en men heeft moeite intezien
wat voor genoegen Gezelle gevonden heeft in het maken van
rijmpjes, die Cornelis Paradijs met evenveel recht had kunnen
afschrijven als hij het een van Tollens deed.
Waar hij er zulk een groot aantal in deze bundel opnam,
vraagt men zich af of daarvoor misschien eenzelfde reden bestond, als waarschijnlijk ook voor het herdrukken van de
zielgedichtjes in Kerkhaf blommen gegolden heeft: deze namelijk dat hij de bedichten, of hun verwanten, niet voor het
hoofd wou stooten.
Maar ook als dit niet zoo is, blijft er nog tweeërlei bezwaar.
Het eerste: dat waar één, minderwaardig, deel een zoo groote
plaats inneemt, het moeilijk wordt op het geheel te letten.
Men wordt nu wel genoodzaakt van dat deel overmatig kennis
te nemen. Hieruit volgt het tweede gevaar: dat men, terwille
van Gezelle's idee: het heele west-vlaamsche leven in een boek
te belichamen, toch ook niet geheel de waarde of onwaarde van
de enkele gedichten op zij kan zetten. Men is geneigd ver met
hem mee te gaan, te zeggen: in zijn plan hooren nu eenmaal
ook stukjes van minder algemeene beteekenis; maar — er is
een grens, en het komt mij voor dat die grens overschreden
wordt als huiselijke gedichtjes van een zoo geringe soort zich
in zoo groote hoeveelheid opdringen.
Ook in de December-afdeeling van Tijdkrans, klaarblijkelijk
opzettelijk Wijmaand genoemd, komen gelegenheids-gedichten
voor, namelijk op personen die de priesterwijding ontvangen
hebben. Niet in zoo groote hoeveelheid, maar toch storend,
omdat men langzamerhand door een groot aantal gedichten
gewend was aan betere produkten. Al zijn gelegenheids-poëzie
overziende, en zoo herhaaldelijk opmerkzaam gemaakt, begint
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men haar in haar geheel te overwegen, en dan treft het dat
Gezelle, uit zuivere liefde voor het in zijn streek gangbare en
verstaanbare, toch tevens zijn onmacht als dichter bewezen
heeft. Hij schrijft die poëzie in al de genoemde soorten,
maar — zoo hij de soorten, zooals hij ze vond, al eenigszins
wist te veredelen, hij weet ze niet optehef f en tot een vorm
die de soort vernieuwt en haar, ook buiten zijn streek, tot
voorbeeld stelt.
Met andere soorten van gelegenheids-poëzie deed hij dat
tot op zekere hoogte wel. Zelfs de verzen aan zijn leerlingen
waren gelegenheids-gedichten; maar aan deze had hij door een
nieuwe bezielde onmiddelijkheid een eigenschap meegegeven
die ze voorbeeldig maakte. Hetzelfde deed hij met sommige
vaderlandsche gedichten van die soort, als — in i 89 7 nog -met Groeninge'ns Grootheid of de Slag van de Guldene
Spooren. Maar in die heele groote afdeeling, de poëzie van zijn
priesterlijke werkzaamheid, heeft hij het, voor zooveel ik zien
kan, niet gedaan.
Hier openbaart zich dus een antwoord op de bedenking
van mijn aanhef : Op den duur zullen wij moeten zien wat
van de westvlaamsche aanwinst de eigenlijke waarde is. Dat
wil zeggen: de blijvende waarde voor onze geheele nederlandsche dichtkunst. Het antwoord is dat Gezelle veel geschreven heeft dat alleen tijdelijk, en in zijn streek, waarde
had, maar dat uit de latere en algemeenere aandacht onvermijdelijk moet wegvallen.
Overzien we nu nog de Tijdkrans voor zoover we die niet
waarnamen.
Hij begint met een Voorhang, enkele eenvoudige regels,
waarin Gezelle het Kruis aanroept om hem te doorprenten
met het bewustzijn van zijn zending, hi j zich christen en
medemensch noemt, priester, nederig, en vlaming, terwijl hij
ten slotte om de goede gezindheid van zijn lezer vraagt.
Daarna volgt de liturgische dagkrans, afzonderlijk kort tevoren in het tijdschrift Belfort verschenen. Hij bevat dertig
vier-regelige versjes, elk onder een liturgische tekst gesteld,
voorafgegaan en besloten door een aanroepen van de drieeenheid, eerst als begin van het dagwerk, daarna vóór het
slapen gaan. Dit werk is goed en levend: iedere strofe een
gelukkige menschelijke ademhaling en 't geheel een krans zooals alleen Gezelle die om zijn dag wist te slingeren.
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'k Bidde u, Vader, 't daaglijksch lied
wilt me, en 't daaglijksch brood verleenen!
In dezelfde afdeeling die in haar geheel Dagkrans heet,
volgen nu vier onderafdeelingen, die elk van drie tot zeven
gedichten, van zeer verschillende datum, inhouden. De eerste
omvat het ontwaken, de tweede de dag-zelf, de derde de
avond, de vierde de nacht. In de eerste zien we een vertaling
van dat Jam lucis orto sidere, dat we ook reeds in een bewerking van 18 7 1, in de Liederen, Eerdichten et Reliqua aantroffen. In de tweede komen die bekende gedichten voor:
De zonne rijst, 't gaan balken lichts dwers door den choor;
en o Heerlijk handgedaad van hoogst eerweerde handen, —
dit laatste al van 1880. Ook in de derde is de vertaling van een
oude hymne, het Te lucis ante terminum, verder 't aardige
versje „'n Aven blomkes, moe van spelen", en eenige van de
zeer goede avondgedichten, als: De kriekroode zunne,
's Avonds zie 'k de sterren geren en Alleene uit aller oogen,
dat van 188z is. Tenslotte zijn ook in de vierde afdeeling
goede gedichten die nachtehemel, maan en sterren gedenken.
Van de Nieuwjaarmaand spraken we reeds. Aan Februari
wordt een zelden gehoorde naam gegeven, en wel Dollemaand.
De reden is dat hier de gedichten zijn bijeengebracht waarin
de dichter misprezen of gehekeld heeft. Het boerendeerntje
dat als kindermeisje naar de stad gaat en daar 'n amour tendre
heeft (van 1880 , Heer Schimmelpenninck die van sparen
weet (van 1886), de fotograaf of wel lichtbeeldman, die voor
menschenkramer wordt uitgescholden, de jonge mannenlieden
die verwijfde kleeren dragen, het museum met naakte beelden
die spotten met 's menschen zedigheid, de dronkaards, de
vogelmoordenaars, de bedorven kinderen, de twistzoekers
(reeds in 18 7 1 begonnen) , de rijkaard die de arme werkman
dwingt tegen zijn geloof te handelen, ja de Staat, dat leelijke
afgodsbeeld dat een braaf christen zijn vrijheid niet laten wil
(dit van 188o), - die allen kan men hier berispt vinden.
Tusschen twee gedichten op geesteskranken-verplegende zusters is deze reeks ingevat.
Als na de Communie-gedichtjes de Lentemaand ten einde
loopt wordt een bede ingelascht voor de kinderen die door
Herodes, de liberale staat, onchristelijk worden opgevoed.
Daarna klinkt als overgang het bekende De zonne zit ... .
't wil zomer zijn; en dan volgt Oostermaand. Hiermee be-
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gint een reeks van Gezelle's bekoorlijkste gedichten, een reeks
die zich ook over de Mei, de Wonnemaand, uitstrekt. Hier
zijn die schoonste, die waarlijk zingende liederen, waarin het
hart van de verslagen, maar ongestorven dichter weer op en
open gaat.
Hemellawerke, grijslawerke,
luchtleeuwerke, hemelwaard,
weg met u, ja, leeuwerkt helder,
op uw hooge hemelvaart!
en als misschien het allerschoonste:
Den heelen nacht, zoo zat hij mij
te malen en te melden,
als zinneloos, zijn harteleed,
de nuchtere nachtegaal.
Persoonlijke liederen, waarin de man die weg wou, die niet
meer terug wou naar de aarde, de „arme balling", zijn aangrijpendste kreten slaakt.
Hier is ook het Consummatum est, en het juichende Paschenlied, en het liefelijke Eerdentroost, en het nachtegaal-lied dat
misschien al in 18 74 begonnen is:
Waar zit die heldere zanger, dien
ik hooren kan en zelden zien,
in 't loof geborgen,
deez' blijden Meidagmorgen?
Hier is, met nog veel meer, ook het gedicht van de man met
beeksala, de straatroep, al in 1881 tot vers gemaakt.
In Zomermaand vonden we al de witte -wijvouder. We vinden er ook het zeer goede vers aan de dikke, welgekleede,
welgevoede vliege, van wie de dichter 't eeuwige blijzijn
wou leeren.
In deze afdeeling is een eigenaardig gedicht van 1882 ingevoegd. Men moet weten dat in de zomer van dat jaar verkiezingen plaats hadden; dat, terwijl de .mannen hun stem uitbrachten, de wiedsters op het land naar de klok zouden luisteren, die de katholieke zege verkonden zou; maar dat de klok
niet luidde, omdat de zege niet werd behaald. Zelden zal
iemand die in een staatkundige verkiezing belangstelde zijn
teleurstelling in een zoo goed en kunstvol gedicht hebben uitgesproken:
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Ze lagen op het stik
terwijl de mannen kozen;
ze trokken strange aan 't wied,
met harte en hand te gaar;
ze speurden naar de lucht,
die, waar' 't dat zij verlozen,
zou treuren, dachten ze, en
't was helder zonneklaar.
Ze lagen op het stik
en wachtten naar de klanken
der klokke: 't was gezeid,
het ging triomphe slaan;
ze zagen al vergeefs
den langen kruidag kranken,
en immer sprakeloos
den ouden torre staan.
„'t Is nu!" De vesperklok,
gewend aan heure stonden,
gaat op : „'t Is nu, 't is nu,
viva!" zoo roepen ze. Ei,
de vesperklokke zwijgt,
en twintig wiedstermonden
verkroppen hun geluk
en hun triomphgeschrei.
Ik schrijf deze eerste drie strofen over om te doen zien dat
het mogelijk is om ook het kleinste bizondere geval in een
afgelegen streek tot een algemeen-nederlandsche zaak te
maken. Hier gebeurde het en men zou zich verheugen als het
dikwijls was gebeurd.
Minder goed is het vertelsel van Sint Jan, dat in dezelfde
afdeeling geplaatst is. Terwijl naar de allernatuurlijkste verteltoon voor het volk gestreefd wordt, is die toch maar ten
deele bereikt. Menige regel heeft juist een boekachtig en daardoor volstrekt niet volksaardig cachet.
Juli of Dondermaand bevat gedichten ter eere van Vlaanderen. Hoewel goed in hun soort halen zij toch niet bij het
reeds genoemde Groeninghe'ns Grootheid.
Augustus heet Weddemaand. Verschillende gelegenheidsgedichten, van welke het kleine vers Hebt gij Tinel, Edgar
Tinel gezien, het best in het geheugen blijft, maar het lange
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Haec olim ... Rousselaere 3e Oest 1882 de diepste indruk
maakt. Men zal best doen dit niet, zooals Gezelle het drukte,
in korte regels verdeeld, maar in langere verzen als volgt te
schrijven:
Wij warender vereend zoo wij te vooren plagen,
het hert, de hand, den wille en de ooge in 't zelve doel;
wij stonden, scheen het ons, gelijk bij vroeger dagen
nog in den leeraarstoel.
Zoo gelezen is deze Rousselaersche herdenking een belangrijk
stuk. Dat is eveneens in Herfstmaand het gedicht dat Andleie
genoemd wordt en ook van 1882 dagteekent. Ook dit lees ik
niet in het korte, maar geheel in het langere vers:
Jordane van mijn hart en aderslag mijns levens,
o Leye, o vlaamsche vloed, lijk Vlanderen onbekend;
hoe overmachtigt mij de mate uws vreugdegevens,
wanneer ik sta en schouwe, uw vrijen boord omtrent!
Nu volgen nog October of Bedemaand, November of
Doodemaand en het Wijmaand genoemde December. Het
laatste van deze drie bevat behalve de priestergedichten die ik
al vermeldde, o.a. het krachtige Evigilate justi, en de Goddelijk
Blijspel geheeten Annunciatie van 188 5 , waarin een vast
recitatief verdienstelijk is volgehouden. Het eerste treft het
meest door enkele herinneringen aan Veurnambacht en de
Leye; door de thuiskomst van de jagers: De straten, ze lagen
in stukken gereên; en door de vier gedichten op boomen: de
Populier, de „Bamisbosschen", de Pereboom en het nog in
18 9 1 geschrevene: o Boomen, die uw vonnis wacht in Bamisbonte kleederdracht. In het middelste staat dat lied van de
kantwerkster waarvan ik reeds gesproken heb, het aardige
fantasie-spel van de Chrysanthemen, de breede slag van het
door Walgrave terecht geprezen Rave-gedicht, en aan het
eind, die nijpende verzuchting naar de lente:
't Is weerom winter, weerom donker,
weerom koud en nat;
't zijn weerom lange nachten, korte dagen!
Och of het haast gedaan ware, en ik
eindlijk eens èn stad
èn studiekamer vluchten machte! —
Zeker! Gezelle's germaansche natuurliefde is wel bitter ge-
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tucht door zijn romaansche priesterschap. Toch zou ik niet
willen dat het anders was geweest. Niet alleen zou ze zelf niet
zoo frisch zijn gebleven en in zijn hart zoo toomeloos gebloeid
hebben als ze er niet zoo ommuurd geweest was, maar ook de
tucht zelf is in hem tot een kracht geworden, die zijn geest
gespannen en zijn stijl gestevigd heeft.
In de laatste afdeeling van Tijdkrans, die hij Eeuwkrans
noemde, wordt zoowel het . een als het ander uitgesproken.
Het eerste:
Mijn hert is als een blomgewas
dat, opengaande of toegeloken,
de stralen van de zonne vangt,
of kwijnt en pijnt en hangt gebroken!
Mijn hert gelijkt het jeugdig groen,
dat asemt in den dauw des morgens;
maar zwakt, des avonds, moe geleefd,
vol stof, vol weemoeds en vol zorgens!
Mijn hert is als een vrucht, die wast
en rijp wordt, in de schauw verholen,
aleer de hand,,des najaars heeft,
te vroeg eilaas! den boom bestolen!
Mijn hert gelijkt de sterre, die
verschiet, en aan de hooge wanden
des hemels eene sparke strijkt,
die, eer 'k heraêm, houdt op van branden!
Mijn herte slacht den regenboog,
die, hoog gebouwd door al de hemelen,
welhaast gedaan heeft rood en blauw
en groen en geluwe en peersch te schemelen!
Mijn hert ... mijn herte is krank en broos,
onstandvastig in 't verblijden;
maar, als 't hem welgaat éénen stond,
't kan dagen lang weer hanger lijden!

'e n

Het tweede:
o Heere, maakt mijn herte sterk
als staal, als steen, als kerkewerk;

GUIDO GEZELLE

241

opdat het onder 't lijden,
niet week en worde en weg en vloei,
voor 't menigvuldig menschgemoei,
dat tegen mij komt strijden.
'k Heb dorst naar een- en veiligheid,
die al te lang te komen beidt,
'k en weet mij niet waar bergen;
't wilt altemale op mij gestormd,
om, fel gedruischt of fijn gevormd,
het „ja" van mij te vergen.
'k En kan niet meer, zoo gij niet haast
uw sterken geest mij in en blaast:
'k ga vallen, zwichten, zinken;
en U, die eens mijn blijdschap waart,
o God, — wat eendlijk noodgevaart, —
verzaken en ... verdrinken!
Ach „neen" toch! En vergeefs en zij 't
gezucht om een die medelijdt
in al des werelds rampen;
die medelijdt, die medevecht,
die, stervend aan het kruise, zegt:
„Volhardt, ik zie u kampen.
Ik zie, ik steune, ik sta u bij,
hou vast aan 't kruis, en daar zult gij,
die veeg zijt, hulpe halen;
om sterker als den sterken held,
dien Ik aan 't kruis heb neergeveld,
naast mij te zegepralen!"
Deze Eeuwkrans is een bewonderenswaardige afdeeling. Hij
bestaat uit vijf gedeelten, het eerste en derde van vier, het
tweede van vijf, het vierde van drie, het vijfde van zeven gedichten. Van deze drukt het eerste de vergankelijkheid uit:
zelfs nog een ontboezeming van 18 7 i is erin opgenomen. Het
tweede zegt de gebondenheid aan God. Het derde de verwachting van de eeuwigheid. Het vierde de bepaling van wat
God is. Het vijfde de hymnische aanroep om sterkte en het
Deo gratias.
Als religieus dichter staat Gezelle hier, mijns inziens, op
een hoogtepunt, dat met eigenlijk-gezegde kerkelijkheid niets
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te maken heeft. Maria moge worden aangeroepen. Het Kyrie
eleison moge -- meesterlijk — worden meegezongen. Met
evenveel recht kan men zeggen, dat in de betuiging:
o Heer, Gij mint in ons alleen
Uw eigenzelvig wezen,
Spinoza's Mentis Amor intellectualis erga Deum est i pse Dei
Amor, quo Deus se ipsum amat weerklinkt.
VIII

In 1 889 had Gezelle zijn onderpastoorschap kunnen neerleggen en dit had hem vrijheid gegeven om zijn gedichten
aan te vullen en te verzamelen. Toen in 1893 de Tijdkrans
verschenen was, trokken de fransche nonnen, wier klooster
te Kortrijk hij bestuurde, naar hun land terug, en nu had hij
zijn vrijheid geheel.
Het gevolg was een stroom van verzen, die hij nog in 1896
begon te rangschikken en die in het volgende jaar verschenen
als het Rijmsnoer om en -om het Jaar.
Wat het middenstuk van de vorige bundel geweest was, de
Jaarkrans, was dus hier de heele. Maar als men Jaarkrans en
Rijmsnoer vergelijkt vindt men meer dan één onderscheid.
Let men op de titels die nu aan de maanden gegeven worden,
dan ziet men al dadelijk dat alle ongewone namen die in de
Tijdkrans gebruikt worden zijn vervangen door de meer gebruikelijke. Geen Dollemaand, Oostermaand, Wonnemaand,
Dondermaand, Weddemaand, Bedemaand, Doodemaand,
Wijmaand, al die namen die met kennelijke bedoelingen waren
aangebracht, maar Schrikkelmaand, Grasmaand, Bloeimaand,
Hooimaand, Koornemaand, Herfstmaand, Zaaimaand, Slachtmaand en Wintermaand. Deze verandering alleen al maakt
het duidelijk dat de dichter hier alleen het natuurlijke
Jaar bedoelt, en dat hij al zijn vroegere gedachten-kringen
achter zich rekent. Als wij de bundel doorbladeren blijkt dan
ook aanstonds dat alle gelegenheids-poëzie — burgerlijk,
kerkelijk, vaderlandsch, staatkundig — is weggelaten, en dat
niet alleen, maar alles wat belangstelling in het meer bizondere menschenleven verraadt is er niet. Ook de beredeneerde
godsdienstige overtuiging is er niet, behalve heel even in de
Voorhang. Er is alleen Gezelle, van dag tot dag in gemeenschap met de Natuur.
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Ik noemde de Voorhang. Die bevat acht gedichten. Na het
Kruisgedichtje, dat als altijd vooropgaat, volgen God, AdoroTe
en Ontferme 't U; de twee laatste zijn Quis Enarrabit —
d.w.z. wie zal de wonderen Gods vertellen? — en Maria.
Ieder van die gedichten zegt iets algemeens dat van belang is
voor het verstaan van de bundel. Maar tusschen die vier en
die twee staat één gedicht, dat niet iets algemeens, maar iets
bizanders zegt. Het is gedagteekend en blijkt een van de
allervroegste die in het boek voorkomen: het is van Februari
18 94. De titel is Laat mij . . .
GUIDO GEZELLE

Laat mij, laat mij henenvluchten
landwaarts, en de steê, de steê,
niets van al haar eeuwig zuchten,
niets van haar mij volgen meê!
Storme is 't altijd in de stede en
ongerustheid; altijd iet,
dat daar, vol onvriendlijkheden,
grimt op mij en leelijk ziet.
Lam ben ik gepoogd aan 't wenden
van den helmstok; en 't gestoot
duwt en deert mij in de lenden,
van mijn moeden levensboot.
Uit dit stormend zeespel henen,
Heel alleene is 't, dat ik moet,
diep en verre in 't land verdwenen,
rusten, daar ik God ontmoet.
God alleene — in welke talen
dat gezeid ? — na hertenlust
hebben, hebben, en herhalen:
„Ik beminne U!" dat is rust!
Mij dunkt dat deze verzen welsprekend zijn. We moeten
ze verbinden aan het haast drie jaar later, October 1896,
geschreven Adoro Te:
'k Aanbidde U, groote God,
onschrijfbaar, onbeschreven,
en onbegrijpelijk, 't en zij alleen
van U, die al dat was, dat is, dat zijn zal, even
begrijpelijk omvat. Mij al te kleen
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bekenne ik, om iets meer dan enkel schaduw
van uw groot licht te zien;
maar, zie ik niet, ik rade U
aan 't werk dat Gij gedacht, gewild hebt en gedaan,
aan 't Godlijk speur, daar Gij
zijt in voorbijgegaan.
God is een verborgenheid; God wordt gekend in zijn Schepping; die Schepping is in de eerste plaats de Natuur. Dit is het
geloof dat uit Gezelle, zoodra hij zich vrij voelt, zich losmaakt. Het is het geloof van alle, maar vooral van de germaansche, mystici.
Voor het eerst in het Rijmsnoer heeft Gezelle zoo goed als
alle gedichten gedagteekend. Behalve één dat in 18 70 al werd
opgezet, blijken ze zonder uitzondering na de uitgaaf van de
Tijdkrans ontstaan te zijn. We kunnen ze dus naar tijdsorde
lezen, maar behoeven dat minder dan ooit te doen, omdat het
tijdperk van hun ontstaan zoo klein is. In enkele jaren, immers
hoofdzakelijk van i8 9 5-1897, een uitstorting van eendergeaarde gedichten, die eenvoudig op de plaats werden gebracht
waar de dichter meende dat zij naar onderwerp of denkbeeld
behoorden. Wij aanvaarden die orde en genieten zijn snoer
zooals hij het gewonden heeft.
Ik maakte daar de onderscheiding: onderwerp en denkbeeld.
Verreweg de meeste gedichten van Rijmsnoer zijn naar aanleiding van een gezichtsindruk geschreven. Zij kunnen dus
een onderwerp inhouden van dé soort die schilders een geval
noemen. Geheel zoo vinden we het evenwel betrekkelijk zelden, al zijn er mooie voorbeelden van. Bekend genoeg zijn
Twee Horsen, De Avondtrompe, Berdzagers, de Bleekersgast.
Vooral dit laatste is een werk waar men Gezelle bizander
goed uit kennen kan. Daar komt hij aangetreden, de oude
priester, op een heete Juni-dag. En terwijl hij zich het zweet
van het voorhoofd wischt, ziet hij wandelend naar de lange
bleekersknecht in de verte, die met een langarmige lepel het
water uit de sloot tilt, hem met alle krachten opheft, dan
kijkt hoe ver hij het linnen dat op het bleekveld ligt, met zijn
sprenkelen bereiken kan. En de kijker, die in gedachte geniet
van de koelte, geniet nog meer nu hij ziet hoe de zon in de
vallende druppels speelt en hier en daar in het gras smalle
regenbogen bewerkt. Als alle linnen nat, het heele veld bedropen is en 't water op de paden staat, terwijl het vlak van
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de slooten weer spiegelglad geworden is, dan zit de bleeker en
droogt de parels uit zijn kroeshaar. Koeler schijnt het nu en
gemakkelijker kan men ademhalen. Hoe gelukkig is toch hij
die al het schoone in God's wereld beseffen kan.
Dit is Gezelle, dit genietende, dankbare, naar woorden zoekende wezen. Juist zoo treedt hij alles tegemoet wat hem aanlokt : menschen en kinderen, dieren, boomen en bloemen.
Zulke samengestelde beelden neemt hij niet altijd meê, maar
wel altijd enkelvoudige, of deelen van beelden, die in zijn
gedachte hun plaats krijgen. Want boven het geval zweeft
toch altijd het denkbeeld waarin het wordt opgeheven. Hij
denkt even makkelijk als hij ziet. Het gelukkigst is hij, als hij
beide tegelijk kan doen: genietend opmerken en zielvol bespiegelen. Uit die saamstemming ontstaat de groote meerderheid van de gedichten in Rijmsnoer. Zelfs de Bleekersgast is
er zoo een: want als hij alles gezien heeft, bespiegelt hij dat dit
schoon en een deel van Gods schepping is. Alleen is doorgaans
het bespiegelend gedeelte uitvoeriger.
Zou men nu evenwel denken dat Gezelle's talent in zijn
beeldend, of in zijn bespiegelend vermogen, of in beide tezamen ligt, dan vergist men zich. Hij is noch een groot beelder, noch een groot bespiegelaar, maar zijn talent ligt in de
ongeloofelijke bewegelijkheid van zijn zangerig spreken.
Ik heb hem vroeger al eens een virtuoos genoemd. Welnu,
wanneer men alle inhouden erkend heeft waarover hij beschikte — en ik meen getoond te hebben dat ik ze erken —
dan blijft als gaaf die hen allen omvatte zijn virtuositeit in
de behandeling van het metrische.
Ik zeg uitdrukkelijk het metrische. Want daarvan ging hij
uit en daarbij bleef hij.
Hij oefende zich jong in het schrijven van verzen en deed
dat met ongewone grondigheid. Van huis uit kende hij het
volksaardige rijm, het kinderversje, de zangerige straatroep.
Maar hij ging zich oefenen in het deftige dichten en volgde
daarbij de voorbeelden van zijn tijd, een tijd die in het vers
vóór alles behandeling van metra zag.
In het Prospectus van Dichtoefeningen zegt hij dan: „Betrouwe dat eenvoudigheid en gemak wel kunnen samenstaan
met edele deftigheid, waar die vereischt wordt; en ben geenszins van meeninge dat eigen vlaamsch dichten noodzakelijk
tot liedjeszangerije vervallen moet."
In deze weinige woorden ligt een levenstaak. Hij moet de

246

GUIDO GEZELLE

vlaamsche „liedjeszangerij" opheffen tot het vers, dat hij bewonderde in Bilderdijk. Daartoe oefende hij zich.
Hij beriep zich op de oude vlaamsche dichters, van Maerlant
tot Poirters. Maar Poirters was al een leerling van Cats en
hoewel hij, voor enkele gedichten in 't middelnederlandsch,
ook het middelnederlandsche vers gebruikte, had dit toch
geen invloed op zijn eigen vers. Eer nog zou men daarin de
invloed van het oud-germaansche stafrijm kunnen aanwijzen,
zonder dat dit echter het eenmaal door hem aangenomen
metrische schema breken kon.
Toch zou het breken van dat schema op den duur zijn
voornaamste werk warden. Hij behield het, maar hij wijzigde het.
Ik heb mij dikwijls afgevraagd hoe het kwam dat Gezelle,
die in Noord-Nederland toch zoo veel gelezen en bewonderd
is, er op de dichters niet of nauwelijks heeft ingewerkt. Toen
hij zijn voordracht over De Bo hield, in October 188 5 , werd
zijn strijd tegen de geijkte, de conventioneele taal wel degelijk
opgemerkt: ik vermeldde het later, in mijn Inleiding tot de
Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Toen, in 18 9 8, zijn werken in mijn handen kwamen, genoot ik zijn Rijmsnoer en de
kleine bloemlezing die ik eruit gaf, werd warm geprezen.
Nochtans — het kwam in geen van ons op, dat deze poëzie
een factor in onze eigen dichterlijke kunst zou kunnen zijn,
en ze werd het ook niet, Wat was daar de reden van?
Ze was eenvoudig deze: dat wij het oude vers, ook in deze
bewerking, voorbij achtten, dat er bij ons een nieuw vers was
ontstaan.
Wij hoorden en hooren in en achter Gezelle's vers altijd het
metrische vers van 18 3 o, en niet de ritmische vernieuwing die
in en na 188o haar beslag kreeg.
Als men de gedichten van Gezelle leest, onverschillig welke,
dan moet men wel getroffen worden door hun strenge gebondenheid aan de metriek, niet van Vondel, want die veroorloofde zich groote en eigenaardige vrijheden, maar aan de
zuivere, theoretische, die de wet van op regelmatige afstanden
gelegde accenten nauwkeurig tot uitdrukking brengt.
Gezelle hield vast aan die wet. Hij kon niet anders. Hij kon
een vers niet anders zien dan in die regelmaat die in zichzelf
een deun is. Maar zijn zangdrift verzette zich. Die dreef hem
in diezelfde regelmaat een element te brengen waardoor zij
zong.
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Hoe deed hij dat?
Ik heb in dit opstel al eens een paar strofen aangehaald die
ik niet in korte, maar in lange regels afdrukte. Ik vereenigde
telkens twee regels Van Gezelle tot een enkele. Reeds in 1898,
bij mijn bespreking van Rijmsnoer, had ik iets dergelijks gedaan, zonder erop opmerkzaam te maken. Dat niet ik alleen
die neiging heb, schijnt me te blijken uit de uitgaaf die na
Gezelle's dood bij L. J. Veen verschenen is. Het gedicht
Storme staat daar afgedrukt, zooals ik het altijd gelezen heb:
De Leye slaat dat 't kletst! Gewerveld uit het noorden,
zoo schielijk hoopt de wind het water, dat 't zijn boorden
voorbij, alhier, aldaar, in zijne onkeerbaarheid,
den kalen ketseweg met loopend schuim bespeit.
Maar Gezelle drukte:
De Leye slaat dat 't kletst!
Gewerveld uit het noorden,
en zoo verder.
Doorloopt men, dit overwegende, een heele bundel, dan
staat men verbaasd over het groote aantal gedichten dat in
korte regels is afgedrukt, en dat men in lange verzen leest.
Al die bekende gedichten, te veel om te noemen, die ons oog
treffen door hun huppelmaten, lezen we nu, en wat mij betreft meer bevredigend, in een langer vers. Ze wemelen van
alexandrijnen, ja van zevenvoeten.
Bij Gezelle kan men inderdaad van voeten spreken, want
zijn vers is regelmatig, volgens de oude metriek, samengesteld.
Het gedichtje waarvan ik zoo even sprak, dat ik in mijn
bespreking van i 8 9 8 aanhaalde, is Tusschen de Twee, en de
eerste strofe leest daar als volgt:
Die binnen de bergen te wonen verkiest
des morgens zijn deel in de zonne verliest.
In Rijmsnoer, evenwel, lezen we:
Die binnen
de bergen
te wonen
verkiest,
des morgens
zijn deel in
de zonne
verliest.
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Hoe kwam Gezelle er nu toe het zoo af te drukken ? Toch
zeker omdat hij het zoo hoorde. Ook wij kunnen heel goed
hooren wat hij bedoelde. Door iedere voet afzonderlijk te
schrijven noodzaakt hij ons hem afzonderlijk te accentueeren,
en, als we hem gezegd hebben, even te wachten. Wat dit bewerkt, is een versterkt scandeerend lezen. Het deuntje dat in
het metrum ligt, wordt naar voren gebracht. Wat de Duitschers „der Leierkasten" noemen, en hijzelf de „liedjeszangerij".
Dat hij in de aangehaalde strofe de woorden „wonen" en
„zonne" als onvolkomen rijmen bedoelt, en dit spel ook in de
volgende strofen voortzet, verandert aan dat hoofdbeginsel
niets. Integendeel: het rijm is voor hem een tweede middel
om de voet, als zijn eigenlijke eenheid, nog eens goed te doen
uitkomen. Men moet dan ook niet als Gezelle schrijft:
Haar trompe steekt de koe, ze is moe
van naarstig om te knagen, —
zich door het rijm laten weerhouden om die twee regels als
ééne te lezen. Hij is een vers van zeven voeten, dat alleen
door de vierde op de derde te rijmen, zijn maatvastheid te
meer doet uitkomen. Heeft iemand ooit opgemerkt dat ook
het gedicht De Wilde Wind uit zulke zevenvoetige verzen
met een binnenrijm bestaat? Gezelle schrijft:
Deur 't laaghout raamt
de wilde wind,
verblind,
zijn reuzensprongen:
en al dat ooit
hem tegenstaat
verlaat
hij, los gewrongen.
Maar ik lees:
Deur 't laaghout raamt de wilde wind verblind zijn reuzensprongen:
en al dat ooit hem tegenstaat verlaat hij, losgewrongen.
Het verschil met het vers van de Avondtrompe is enkel dat
nu het rijm niet de vierde met de derde, maar de vijfde met
de vierde voet verbindt.
Gezelle zou van die lezing niet gediend zijn geweest. Hij
had klaarblijkelijk de neiging langere verzen tot korte te ma-
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ken, de korte op te lossen in voeten, aan die voeten een bizondere nadruk en onafhankelijkheid te geven, en zoo het metrische deuntje tot grondslag van zijn lied te maken. Daarom
was hij ook de man die in het straatdeuntje een lied vond.
Daar is de man
uit Vlanderlan'
met, om u deugd te doene,
beeksala!
Hoezeer de deeling van het vers hem in het bloed zat,
blijkt ook uit het leekedichtje van De Genestet, door hem afgeschreven, en bij vergissing met de Kleengedichtjes meegedrukt. (waren de Kleengedichtjes als uitgaaf niet eigenlijk
een antwoord op de Leekedichtjes? Maar dat daargelaten).
Van De Genestets twee regels, namelijk, maakte hij er vier.
Er was dus een sterke, bijna tot hebbelijkheid geworden
neiging. Zoo sterk dat ik wel eens, in scherts, de gissing opwierp of de gewoonte zijn gedichten op kleine stukjes papier,
op fiches, te schrijven, ze kon gekweekt hebben. Dit is natuurlijk niet zoo. Zelfs het kleinste papier zou 't niet noodzakelijk maken de verzen:
'k En was nog in 't bestaan niet, en,
bestaat, zei God, mijn kind, en 'k ben.
te schrijven zooals Gezelle deed:
'k En was
nog in
't bestaan
niet, en,
bestaat,
zei God,
mijn kind,
en 'k ben.
Men proeft hier de behoefte 't vers in voeten te verdeelen
en ik heb er alleen zoo lang over uitgeweid, omdat ik het feit
zoo belangrijk vind en geen twijfel eraan wil laten. Gezelle
scandeerde, en zijn kunst bestond daarin dat hij met een
fijn gehoor voor de waarde van klanken afwisseling bracht in
het metrische getiktak. Voor hem was precies juist wat hij
van de nachtegaal opmerkte en bijna twintig jaar vasthield:
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Geteld, nu tolkt zijn taalgetik,
als ware 't op een marbelstik,
dat perelkransen,
van 't snoer gevallen dansen.
een strofe uit Tijdkrans, maar waarvan de kiem al in een brief
van 18 74 aan Gustaaf Verriest voorkomt.
Zóó was de kunstenaar, die niet, zooals sommige vereerders
meenen, in dienst stond van zijn priesterschap. Hij was vrij
daarvan en berustte in een eigen natuurlijke aanleg, die het
heele overige leven als stof gebruikte, en meer zich zelf was
naarmate hij meer van die stof kon loslaten en alleen het
essentieele ervan overhield. Vandaar dat we hem als kunstenaar
zien groeien, telkens als hij het uiterlijke minder en het innerlijke meer acht, als hij de opgelegde wet voorbijziet terwille
van de liefhebbende overgave, of de uiterlijke vormen van de
eeredienst terwille van het hart. Bidden, zegt hij dan:
Bidden en gebeden lezen,
dat is twee, na mijnen zin;
't een heeft God genietend wezen,
't ander niet als arbeid in.
Innerlijke vroomheid, die geen ander uiterlijk meer behoefde dan verzen, dat is de uiteindelijke Gezelle geweest.
Maar — ik zou me laten afleiden van mijn gedachtengang. Ik betoogde immers dat de aard van Gezelle's vers hem
verwijderde van de dichters van '80. Hij bewerkte de oude
metriek, zocht vernieuwing en verbizondering door het schematisch karakter van het oude vers nadrukkelijker te doen
uitkomen en dat vers de bekoorlijkheid van zijn klank en zijn
woordenkeus te schenken. Zij daarentegen zochten de ontwikkeling van het vers in de achterstelling van het metrische.
Potgieter, hoe maatvast ook, dacht er toch niet aan de
deelen van het schematische vers te isoleeren. Integendeel verbond hij ze in telkens andere samenhang, gehoor gevend aan
een ritmische beweging die iedere tik-tak vergeten deed.
Perk beproefde enkele malen een gewaagde omzetting, die
in het aangenomen metrum onbestaanbaar scheen. En onmiddelijk na hem begon het hollandsche vers die ontwikkeling
waarin alle ritmen, schijnbaar onbekommerd om het metrisch
stramien, hun plaats vonden.
Op die ontwikkeling kon, en kan niet warden teruggeko-
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men, en dit is de reden waarom Gezelle's poëzie, hoe bewo .1derenswaardig ook, als de bizondere westvlaamsche herleving
gevoeld wordt van een dichtkunst die achter ons ligt.
Ix
Het is niet mijn bedoeling Gezelle's dichtwerk verder te
doorloopen. Zoowel de na zijn dood uitgegeven Laatste Verzen
als de later verzamelde gelegenheidsgedichten blijven buiten
bespreking. Kenners van zijn volledige arbeid zullen gemakkelijk opmerken wat ik ook van het bij zijn leven verschenene
ben voorbijgegaan. Zander twijfel is een en ander de beschouwing waard, maar ik bereikte mijn doel waar ik aan het
tot nu toe behandelde mijn gedachten omtrent zijn werk kon
uiteenzetten. Ik eindig daarom met een slotwoord, dat tevens
het antwoord is op de vraag waarmee ik dit opstel begonnen ben.
De roem van dichters berust op het zelfgevoel van
de gemeenschappen. Als Vlaanderen werkelijk groot wordt,
dan bezit het in Gezelle een dichter die de vlaamsche
mystiek en de vlaamsche natuur op nieuwe wijze uitgesproken
en vereeuwigd heeft, die een voorbijgaand aspekt van het
vlaamsche leven heeft vastgehouden, de rijkdom van de vlaamsche taal in zijn werk opgenomen, voor de erkenning van die
taal en van zijn land levenslang geleden en gestreden heeft.
Ook wanneer al het tijdelijke en kerkelijke en gewestelijke
wordt voorbijgezien en van minder belang geacht, dan zal
toch het nieuwe Vlaanderen zijn roem kunnen uitdragen en
de Noord-Nederlanders zullen zeggen dat het terecht gebeurt.
Ook die Noord-Nederlanders zullen erkennen dat de negentiende eeuw in Gezelle een nederlandsch dichter heeft voortgebracht, anders dan Potgieter, maar hem niet onverwant.
Zooals Potgieter Holland, zoo verheerlijkte Gezelle Vlaanderen. Beiden bezaten een geestdrift voor het verleden, die in
het heden nawerkt.
ALBERT VERWEY.

NETAVONTUUR VAN DEN HUURDER
De bel gaat over met een klank als van gebarsten ijzer .. .
la Cloche f êleé.
Dienzelf den middag had ik er al een heel carillon van laten
luiden: rinkelende electrische, dieptonige bronzen, snerpende.
Hieruit kan iedereen afleiden, dat ik naar een huis loop te
zoeken. Een glimlach? Alsof iemand, hij mag dan een verweerden flambard op hebben, die hem, omdat hij bovendien
nog onder de maat is, op een paddenstoel doet lijken; hij mag
dan aan de knie uitgezakte broekspijpen dragen, een vaal
kantoorgezicht vertoonen, en vingers, waarvan de inktvlekken
niet heelemaal af zijn gewasschen, hij moet toch een dak boven
zijn hoofd hebben, wat vuur, als hij koud thuiskomt, en een
bed voor de nachturen.
Rustpoos — natuurlijk dat ik het huis eerst van de fundamenten tot de kroonlijst toe heb bekeken, eer ik er aanschelde.
Rijzig rees het op, fleurig en frisch in de verf, en met een
bloemiger inkijk door de bovenruiten. Op een hupsche vrouw
leek het, helaas met misvormde voeten, die zich uit schaamte
een paar el in den bodem schenen te hebben geboord; een
verwonderlijk bouwsel. Een tree of vier moest ik afdalen, om
het deurtje van het sous-terrain te bereiken. En zoo dan sta ik
daar nu in een soort steenen put mijn lot af te wachten. Het
spreekt wel vanzelf dat ik geen hooger illusies dan juist hier
dit sous-terrain koester. Trouwens alleen dat wordt verhuurd;
de rest van de woning, welke, door zon overgoten, blank en
frisch haar gevel voor den blauwen hemel stelt, en een eigen
ingang, ruim als een poort heeft, is weeldegoed voor den
rijkdom, en zou versleten schoenzolen, als de mijne zijn, zelfs
op haar gangmat niet dulden.
Zoo — eindelijk — ach en mijn god, dat ik mijn hoed weer
te diep af heb genomen, een gebaar, dat me al een keer als een
bedelaar van de stoep heeft doen sturen. Een vrouw in het
deurgat ... een schoonmaakster blijkbaar, vierkant en knokig,
alsof het leven haar met bijlslagen in den vorm gehouwen
had, neen, niet zonder goedheid, zoo eene die je pleegt te
bemoederen met de voortvarendheid, waarmee je een stribbelend kind in het bad stopt.
„Ik dacht ..." zeg ik nederig, terwijl ik op het huurbord
wijs. Waarna ze mij voorgaat.
Zooals ik verwacht had, half duister en vochtig, de huiskamer gemeubeld met wat een niet al te verfijnde kieskeurig-
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heid afgedankt heeft: de mahoniehouten tafel, de antieke
kussenkast, stoelen, die van verschillend model zijn, en aan
het verbleekte behangsel verbleekte gravures; verder dan het
slaapvertrek, dat op de kajuit lijkt van een oud vrachtschip,
en de kleine, grauwe keuken, waar je nog een ouderwetsche
pomp in kunt vinden, met een koperen handvat aan het eind
van den zwengel. Duidelijk is het, dat die niet meer gebruikt
wordt, want in den muur, boven den gootsteen, laat een
waterleidingkraan traag tikkend droppen vallen. En nu klettert een glazen deur open, je stommelt een paar trapjes op,
natte koelte schuift zich langzaam tusschen je hals en je
hemdkraag, en je ziet je in een donker tuintje aangeland. Je
begroet er een paar uitgebloeide rozen, een geknakte dahlia
en wat verarmde geraniums, die een hopeloozen strijd tegen
netel, bloedblad en distel vol trachten te houden. Aan gene
zijde van de onbegroeide, bruine schuttingen rijzen dan de
breedkronige beuken op van het onzichtbaar gebied van den
droom en de schoonheid; maar die aan het veldje gras en
kwijnend groen, dat aan hun voeten ligt, niets schenken dan
eeuwige schaduw.
„Zoo," zucht ik. Een eigenaardig kloppen merk ik aan mijn
hart, terwijl er als een tocht waait door mijn gedachten, het
gewone gevoel dit, wanneer ik me aan een toestand gewonnen
zal geven. Ik vraag naar den huurprijs, en „goed" zeg ik.
Waarna het mijn geleidster is, die allerlei van mij tracht te
weten te komen. Of ik alleen ben, ongetrouwd, en met of
zonder een dienstbode.
„Geen?" en mijn eten?
Dat ik dit soms buitenshuis neem, soms zelf kook.
Ik zie haar grijs hoofd knikken. Uitvorschend monstert ze
mij, ach ja, en ik begrijp, hoe ik te kijk sta, klein en in mijn
kleinheid nog gebogen, den hals scheef en den linkerschouder
opgetrokken, mijn flambard, die tot bijna den grond reikt, in
de eene hand, terwijl ik met de andere gesticuleerend mijn
woord poog te verduidelijken.
Er komt een strengheid in haar blik: „Wie, die de boel
reddert ? Niemand ?" En voor ik het eigenlijk begrepen heb,
wat over me besloten wordt, heb ik haar voor een paar uren,
drie ochtenden in de week, aangenomen. Juist heeft ze die
vrij, want zij werkt ook nog voor boven. Ze zijn daar uit de
stad nu, en wat ze me verder nog meedeelt, gaat in een behoedzaam en eerbiedig fluisteren over: man, vrouw — een
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jong paar — en twee kinderen. „Ach, en een woning!" Ze
brengt vinger en duim aan de lippen en werpt me de ruwe
schets toe van een kushand. Ze geeft me een adres op, waar ik
de sleutels kan krijgen en het contract kan worden opgemaakt. Drie maanden vooruit betalen.
Ik weet niet, waarom ik bang ben dat ik zoo dadelijk bemoedigend op den rug zal geklopt warden, en ik haast mij de
deur uit .. .
Dienzelfden avond nog — het donker is nog niet gevallen,
enkel wat vroeg rood goud over de straatsteenen en om de
toppen der gelende boomkruinen — meld ik mij weer voor
het huis aan, maar nu vergezeld van een dienstman en een
handwagen, waarin alles wat ik het mijne noemen mag, ligt
opgestapeld. Bedachtzaam steek ik den sleutel in het slot, om
de verf niet te beschadigen.
„Voorzichtig!" Met kleine passen achteruitloopend, en de
korte armen in bezwerende gebaren uitgestrekt, ga ik den
sjouwer, die zijn last in een cyclopische omhelzing tegen de
borst houdt geklemd, door de gang voor.
Zeker, die kisten zijn eigenlijk heel de verhuisboel, losse
stukken zie je er maar weinige bij, hier deze hangklok, dat
paar kleerenhaken, wat keukengereedschap, en een half kapotte leunstoel, die geen andere reden van bestaan heeft, dan
dat ik eraan gehecht ben.
„In orde, ja, dank je," en dan tuur ik, met het hoofd in den
nek, naar een purperen tronie op boven me, en betaal loon uit.
Een slag van de voordeur, die de wanden doet dreunen, de
stilte, hier bén ik . . .
Haastig zoek ik mijn timmergerei bij elkaar, dat ook mee is
gekomen, ik wring een beitel tusschen de voeg van een pakkist, gehamer, krakend laat het deksel los. Nu ja, natuurlijk
dat ik mijn hand opengehaald heb, en wat erger is, een winkelhaak in mijn mouw heb gekregen. Behoedzaam zet ik de plank
met den spijkerkant tegen den muur aan, dan davert verwoed
weer mijn hamer.
Tot zoo ver, en uitpakken. — Mijn lijfgoed. Doorzichtig
als spinrag; maar er zijn zes nieuwe hemden bij. Ze geuren
van frischte en ongebruiktheid, alsof je een verschen ruiker
tusschen een hoop verwelkte bloemen vindt. Terwijl ik ze
wegberg, streel ik ze. Mijn kleeren. Ik plooi ze met zorg om
de hangers. Op wat een verschillende manieren je goed kan
verslijten; soms wordt het langzaam aan glimmend en glad als
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een spiegel, soms heeft het zijn haren verloren, en het gelukkigste nog mag je je prijzen, wanneer er niets anders mankeert aan je plunje, dan dat je ze naar de stoppage inrichting
moet sturen.
„Aha!" roep ik, God weet waarom vroolijk, vul de armen
met potten en pannen, en tors ze naar de keuken. Tenslotte
nog die laatste kist, die den oogst bergt van een heimelijke
zonde. Voorzichtig til ik er de boeken uit, taal bij taal, in hun
gescheurde omslagen, en in de banden, die hun verguldsel verloren. Ach neen, maar een rek is hier nergens te ontdekken.
Dat de kussenkast ze in zijn oud-eiken binnenste berge. Ik
moet op een stoof gaan staan, om aan de hoogste plank te kunnen reiken. Ik blaas er het stof af. De eene stapel volgt op den
andere. Ik heb het gevoel, of ik ze aan het begraven ben mijn
schatten, die je evengoed de kleurige maskeradepakken van
een vreugdig voorjaarsfeest zoudt kunnen noemen. Hoe dikwijls ben ik erin vermomd geweest, werd ik tot een koning
door ze gemaakt of een minnaar, heb ik er een eiland met een
goudmijn in ontdekt, of er een fortuin in weggeschonken.
Snel sluit ik de deur dicht, die met een geknars in het slot valt,
voel de stoof onder me omkantelen, tuimel voorover, rijs
langzaam weer op, terwijl ik een knie wrijf, en glimlach verlegen.
Kom, vlug nu, dit laatste ... en hijgende sleep ik de leeg
gehaalde kisten de gang door naar het klamme tuintje, waar
ik ze in het berghok stuw. Ik wisch me het zweet van het
voorhoofd. Een koel briesje verkwikt me. Nacht is het.
Sterren tintelen aan den hemel. Doodstil rijst het donkere
huis op. Een enkele lichtstreep op de kille vensters, waakt het
met zijn duizelingwekkend hoog dak onder een diadeem van
gefonkel.
Vol verwondering stel ik vast, dat ik heel den avond niets
gemerkt heb van de onuitsprekelijke troosteloosheid, die me
anders altijd overstelpt, wanneer ik voor het eerst alleen ben
in een nieuwe woning. En in het zwijgen, dat zacht begeleid
wordt door loovergeruisch achter de schutting, wie fluit daar ?
Ikzelf, en hoe lang al! Natuurlijk dat ik me schaam, en de
lippen opeen klem. Maar als ik wat later me uitgekleed heb,
een vinger nat gemaakt en mijn walmende kaars heb uitgedrukt, en me dan terechtschik in een bed, waarin ik, als
gewoonlijk, met de ruimte geen weg weet, betrap ik me op
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iets, dat me zijn hel gloeiend gezicht in geen jaren vertoond
heeft, ach god, een verwachting.
Eigenlijk moest iedereen God er op zijn bloote knieën voor
danken, dat hij een huis had. Ik wil toegeven, dat het mijne er
rijp voor is om onbewoonbaar verklaard te worden, en dat de
bovenburen het enkel daarom verhuurd hebben, omdat ze er
zelfs het dienstpersoneel niet in onder durf den te brengen;
maar toch is het een haven, en dan na wat voor dagelijksche
vaart langs eindeloos eentonige wateren! Acht lange kantooruren.
De kruk, waarop ik ben gezeten, is hooger van poot dan de
overige, zoodat ik boven de tafel met zijn becijferde bladen,
brieven en akten kan uitkomen; tegenover me tikt een typemachine. Door vensters van matglas ben je van - de buitenwereld afgesloten; alleen als een bovenruit aanstaat, kun je
een avontuurlijke wolk op zijn tocht langs het blauw volgen.
Soms denk ik, en dan vooral, als mij, die vier talen machtig
ben, heel de buitenlandsche correspondentie in handen gelegd
wordt, en de redactie van de lastigste contracten op wordt
gedragen, dat het gansche bedrijf daar van mij afhangt; maar
als ik een oogenblik later door den directeur word aangesproken, en ik stamelend en met een knak in den rug oprijs, voel ik
me de geringste van de bedienden. Wat je des te meer pijn
doet — het kan ook een straf zijn — als je overweegt uit wat
voor familie je afstamt, en dat je een man bent, die in zijn
jeugd gestudeerd heeft. Je studie heb je afgebroken, gedwongen, nu ja, door de omstandigheden ... hier maak ik een
hulpeloze buiging, blootshoofds, dat mijn hoedrand het stof
veegt: hun hoogheid de omstandigheden! Zie, maar de zaak is,
dat ik de fortuin nooit heb begrepen. Zoo vaak ze voorbij mij
kwam snellen, inauwelijks met den voet haar gevleugelde rad
aanrakend, heb ik haar schoonheid bewonderd, haar rapheid,
echter nooit heb ik haar aangeroepen. Een enkel maal is het
gebeurd, dat het geluk bij me stil heeft gehouden, om een
hand op mijn schouder te leggen, zelfs heeft het zijn horen
vol rozen voor mij uitgestort; doornen, merkte ik als ik naar
de bloemen had gegrepen. Toen ben ik achtergelaten aan den
wegzoom, waarlangs het verkeer bruist, nietig en zwart in het
zonlicht, als had de Almachtige, toen hij de heerlijkheid van
de wereld uitteekende, een inktvlek uit de punt van zijn pen
laten vallen. Een onmogelijke vergelijking, ik erken het, die
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kwalijk naar het kantoor riekt, en waar ik mijn verontschuldiging voor aanbied. Zooals ik trouwens mijn verontschuldiging aanbied voor àlles, bijvoorbeeld wanneer met opzet mijn
paperassen in de war gebracht zijn, wanneer ze mijn pas geslepen potlood hebben gebroken, als ik over een plotseling
uitgestoken voet struikel, en als er gelachen wordt, omdat ik, op
mijn teenen me uitrekkend, de bovenste la van de klepdoozenkast tevergeefs tracht te bemachtigen. Allemaal dingen, die je
schuw maken en schuchter. Waarom ik dan ook het angstige
gevoel, dat ik door het leven vervolgd word, niet van me kan
afzetten.
„Rustig," mompel ik, terwijl ik me op de kleine beenen
naar huis spoed; wat niet wegneemt, dat de voorbijrazende
taxi's een zijsprong schijnen te maken, die op je gemunt is,
ze den trottoirband opstormen, om je tusschen een muur en
hun carrosserie te verpletteren, joelende kwajongens met de
hand zwaaien, om een bende tegen je te vormen, en aanplakbiljetten in woedende kleuren je aan de straathoeken aan de
kaak stellen.
Ja, daarom herhaal ik, dat het een gelukkig geluid is, om je
sleutel in het slot te hooren omdraaien, en dat het niet te hoog
geroemd lijkt, om als je van je huis spreekt, het je haven te
noemen. Laat het dan een vochtige mufheid wezen, die je eruit
tegemoet stroomt, en laat het in de kamers dan zoo donker
zijn, dat je er een uur voor den tijd de lamp hebt aan te
steken. Aansteken, zeg ik, want is lezen bij licht je bedoeling,
dan dien je een bol gebuikt glas op te tillen, een schroef om
te draaien, en je lucifersdoosje tevoorschijn te halen.
Een reeks ontdekkingen had ik gedaan in mijn nieuwe woning, waarvan dèze een van de eerste geweest was, dat gas en
electriciteit er wel schitterden, maar enkel door hun afwezigheid. Nu geeft petroleum een zachten schijn, die aan een
zegenende hand doet denken, maar zwiip- over de pitten.
De volgende verrassing bracht de kussenkast. Een meubelstuk van waarde; langs het fries, tusschen acanthusbladeren,
zag je kleine engelen flambouwen en thyrsusstaven dragen.
Wat was de reden, dat de buren uit de zeven hemelen boven
mij dat staal van hun rijkdom hier voor mij hadden achtergelaten ? Een raadsel dadelijk opgelost. Iederen morgen immers
moest ik een sluiertje goudgeel stof van den vloer er omheen
opvegen en als ik stil zat in mijn ouden leunstoel, hoorde ik
den houtworm knagen. Kalmeerend gezelschap, ik droeg het
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een vriendelijk hart toe, wist ik niet van eenzamen die kameraadschap hadden aangegaan met een aasvlieg ? De muizen,
waarvan ik, zoodra ik een voet had gezet in de keuken, de
staarten in de gaten onder de pomp zag verdwijnen, hebben
me er geen gelegenheid toe gegeven. Misschien omdat ik altijd
geraas maak als ik daar binnenkom, bespottelijke danspassen
uitvoer, of een of anderen straatdeun neurie.
En is het niet een voorrecht, om tenminste één plek te
hebben, waar je een oogenblik je van den drukkenden last
van een eindeloos half etmaal ontdoen kunt, waar je een onmogelijke persoonlijkheid in tweeën deelen kunt, en met het
eene part je over het andere vermaken ? Zoo'n beetje op de
manier der oude kloosterlingen, van wie het lichaam in een
ijskoude cel lag te vermageren, terwijl de ziel zich zonde in
de goedheid Gods. Wat ik altijd beweerd heb is, dat na het
uitsterven van die heiligen, de wereld geen waarlijke avonturiers meer gekend heeft. Misschien ben ik er wel de laatste
van. In elk geval zijn deze aanrechtbank, dat klepraam en die
vier berookte muren het tooneel van den persoon, die het spel
speelt, en tegelijk ook de plaats van den toeschouwer.
Opletten — daar strompelt er een rond op zijn turfhooge
beenen, glijdt uit op een kluit groene zeep, die geduldig een
uur lang onder den gootsteen voor hem in hinderlaag heeft
gelegen, hij struikelt, maakt zijn handen vuil; natuurlijk dat
hij hierna de waterkraan veel te ver omdraait, en van boven
tot onder bespat wordt; vanzelf verzuimt hij om hem dicht
te doen, moet zuchtend den vloer opdweilen, en gebruikt er
den afwaschdoek voor van de vaten. 0, glimlach, die alle
ongeluk in een gul licht zet! Maar als het een van de dagen
is, dat ik gewoon ben mijn maal thuis te gebruiken, en waarvoor ik met een berekenende sluwheid juist die heb uitgekozen, welke voorafgaan aan de ochtenden, dat ik de werkvrouw
hier krijg, dan blijkt er voor mijn dubbel-ik een ganschen oogst
kostelijkheid binnen te halen.
Zelf heb ik mijn inkoopen gedaan. In een uit den vorm
gezakte city-bag kom ik ermee aandragen. Alles stal ik met
behoedzaamheid uit: een paar stronken groente, aardappelen,
en, als de schol niet te duur is, een visch ook. Ik steek mijn
petroleumstel aan, — de pit weer, die scheef brandt — mijn
god, neen, niet uitblazen, neerdraaien, en dan wrijf ik er een
oud stuk krant op zwart. Uitstekend — ach, spits priemt een
nog spichtiger punt op. Doch ik weiger mij daar verder druk
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over te maken. Aandachtig laat ik de boterolie in de gloeiende
pan loopen. Behagelijk snuif ik den geur op.
Misschien is het de plaats hier, om de bekentenis af te leggen, dat ik gastronoom ben van nature. Open je de wormstekige deuren, waarachter ik mijn boeken borg, dan zul je
daar onder een hoopje stuk gelezen banden ook BrillatSavarin's Physiologie van den Smaak aantreffen. De meest
teekenende zinnen eruit heb ik op muziek gezet bij mezelven,
en je kunt me erop betrappen, dat ik onder mijn kookverrichtingen door sta te neuriën: „La découverte d'un mets nouveau
fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte
d'une étoile."
Genoeg nu, want hier is de visch, die zijn beurt beidt. Ik
dompel hem in de sissende vloeistof. Onhandig, een verstikkende rookwolk omhult me, het vet sputtert, mijn stel stoomt,
ik peuter in het bruin wordende vleesch met een ijzeren vork.
„Klaar!" zeg ik, maar als ik de pan van het vuur heb genomen, kan ik mijn baksel niet loskrijgen, en tenslotte dien ik
genoegen te nemen met de vormlooze massa, die ik teleurgesteld op mijn bord uitspreid.
„Eet smakelijk," meesmuilt de toeschouwer.
„Dank je," en beiden schateren wij het uit, wat het maal
kruidt, en al mijn mislukkingen tot een droom maakt, waarin
hij die den moed tot den lach heeft, genade voor God vindt.
Intusschen beginnen kleine zwarte vlokken om me neer te
dwarrelen. Het stel, dat als een krater aan het walmen is. „En
wie vergat dat nu weer uit te doen ?" vraag ik driftig. Een
dunne roetlaag zie ik langzaamaan geboren warden. Ik moet
aan morgen denken, en wat me dan te wachten staat.
In de vroegte al, — ik ben dan nog in mijn slaapkamer
bezig, — kondigt zij haar komst door deurendichtslaan aan;
daarna krijg je de bezems en borstels, die bonzen en schuren.
Ik talm zooveel mogelijk met aankleeden.
„Dag Koba!"
„Zoo —" zegt ze.
Haastig zet ik mijn ontbijtboel klaar.
„Wat ? of ik op water en brood zit?"
„Ja, en ze wijst op mijn roggemik en mijn thee, die wat
slap uit is gevallen.
„Hei,halt!" roept ze.
Verschrikt keer ik mijn hoofd om; met een zwaai heeft ze
mijn eetgerei aan kant gestapeld, ze breidt een schoone cou-
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rant over de tafel, en schikt kop en borden in een beter orde
voor me neer. Dan schijn ik met mijn stoel haar in den weg
te wezen; want plotseling voel ik me opgetild en dichter aangeschoven, alsof ik een onverbiedelijk kind was, dat zijn servet
moet omgebonden, en niet een ernstig man, bijna even dicht
bij de veertig als bij de dertig. En nu er nog een vuile keuken
bij moet komen .. .
De kleine, zwarte vlokken zijn nog lang niet uitgedwarreld.
„Goed," denk ik, kijk naar mijn makker, maar hij is er niet
meer.
Den volgenden morgen — en het valt juist zoo als ik gedacht had. Midden in den nacht ben ik wakker geworden, en
heb den slaap niet kunnen vatten; daarom ben ik vroeger opgestaan, terwijl de werkvrouw zich verlaat blijkt te hebben.
We komen tegelijk de kamer binnen.
„Goeden morgen Koba," zeg ik nederiger nog dan mijn
gewoonte is.
Ze geeft me geen antwoord, maar snuffelt met den neus,
als een hond, die het spoor van zijn meester kwijt geraakt is.
En eigenlijk, ja, moet ik toegeven, dat de geur van mijn bakkunst van gisteren nog niet heelemaal vervluchtigd is.
Koba wijst met een vinger, angstwekkend door een fijtzweer misvormd, in de hoogte. Ik tuur ernaar met opgetrokken wenkbrauwen.
„Dat ik van geluk mag spreken, dat ze daar boven nog
uit zijn? Waarom?" vraag ik onschuldig.
Of ik me soms voorstelde, dat ik er din maar kalmpjes aan
mee door zou kunnen gaan, om het heele huis tot de nok toe
met mijn stank te verpesten?
„Neen," zeg ik, „zeker, natuurlijk," terwijl ik beschaamd
mijn gezicht naar mijn bord buig, alle „mets nouveaux", die
de. sterren zouden moeten overtreffen, in het niet ziende verzi en.
Toch, aan den anderen kant, ben ik blij dat ik mijn werkster op deze manier ongezocht op haar geliefkoosde onderwerp gebracht heb: de buren. Ik denk aan de smerige keuken;
misschien als ik gauw dooreet, en haar tegelijk aan de praat
houd, dat ik onbetrapt ontsnappen kan. Ik klem mij aan die
mogelijkheid vast, als een drenkeling aan een stuk wrakhout;
maar het is niet uit zucht tot zelfbehoud alleen, dat ik aandachtig en geduldig naar haar eindelooze relaas zit te luisteren.
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Een jong paar, twee kinderen — veel is mij over ze verteld,
veel heb ik over ze gemijmerd. Langzamerhand ben ik bevriend met ze geraakt, en ben ik ze in mijn eenzaamheid, die
door geen stem wordt onderbroken, als dierbare verwanten
gaan beschouwen. Een meisje, blond, blauwoogig, van tegen
de vier jaar, en een jongen van zeven. Hij heeft als de vader,
die een dertiger moet wezen, donkerbruin haar. De moeder —
wat, kèn ik haar niet ? Nooit sprakeloos stil blijven staan,
waar ze voorbijkwam, en aan je vrienden gevraagd „zeg, kijk
daar, wie is dat?"
„Misdadig mooi," mompel ik vol eerbied boven mijn
boterham. Alle kostbaarheden van mijn jeugdgedachten, die
nog fonkelnieuw en nooit gebruikt zijn, leg ik als een klein
geschenk om haar hals, om haar polzen, ik zorg dat er een
klaar warm licht is, waarin ze zal wandelen; het is mogelijk,
dat op het pad, dat ze langs gaat, nog een dorre tak of een
steen werd vergeten, die wil ik eerst wegruimen, en dan wacht
ik met de hand aan den rand van mijn hoed om te groeten.
Hoeveel malen heb ik niet tot vlak aan de schutting achter
in het tuintje post gevat. Ik bekommerde mij er niet om, of
ik een paar half vergane stengels kapot trapte, maar ik fronste
het voorhoofd en rekte den hals uit. Stralend stijgt de witte
gevel op. Daar heb je de overdekte warande, waarin een ligstoel met zijn geel en bruine kussens staat vergeten, alle vensters zijn gesloten, maar door het glas ontdek je rood schijnsel
van bloemen, zeker van de kamerplanten, die Koba er eiken
dag gaat begieten. Onwillekeurig maak ik een beweging, waarbij ik een tak knak. Een zwerm duiven vliegt op van den
dakrand, als handen vol sneeuw, die hoog in de lucht worden
geworpen. Heel dit najaar is het helder weer gebleven, en rein
welft de hemel, neen niet zoo om hem met iets vroegs en
jeugdigs te vergelijken, meer herfstig ernstig, zooals soms de
gedachten van een goed man kunnen wezen. — Een jong
paar, twee kinderen .. .
Intusschen span ik al mijn krachten in, om het gesprek loopend te houden.
„Vreemd wel, zoo'n tijd uit de stad," zeg ik nadenkend,
„zoo laat in het jaar nog, heel het huisgezin ..."
Dat ik midden in de roos heb geschoten merk ik. Want
mijn berichtgeefster draait behoedzaam het hoofd naar den
kant van de deur om, haar stem gaat in een nauwelijks hoorbaar fluisteren over. Een nest vol geheimen.
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„Zoo?" mompel ik, „zij dus een dag voor de anderen ver-trokken ?"
„In het geheim, met een vriend samen, en mijnheer pas den
volgenden morgen."
„Ach!" roep ik geërgerd, het heele verhaal met een gebaar
van de hand wegwerpend.
Ze kalmeert me, Koba. Zij zelfs weegt stemmingen af, en
verandert er een plan naar.
„Nu ja, wat verteld wordt ..." Haar heeft mijnheer op zijn
kamer ontboden, en terwijl hij een telegram tusschen de
vingers verkreukelt, legt hij uit, dat mevrouw's moeder ernstig
ongesteld is geworden, dat mevrouw er gisteren plotseling
heen geroepen is, en dat hij vandaag zal volgen. De kinderen
zijn ondergebracht bij verwanten, aan het personeel wordt
voor een korten tijd verlof gegeven, en nu draagt hij haar de
dingen op, die onderwijl in het huis moeten gebeuren, en dat
a ll emaal kort zakelijk.
„Dus ... ?" zeg ik. Koba haalt de schouders op.
Hoe verdiept dat we allebei zijn in ons vraagstuk. In mijn
gespannen-zijn ontgaat het heelemaal aan mijn aandacht, dat
ik onderwijl mijn doel bereikt heb, en mijn bord is leeg ge
geten. In plaats van alles voor mijn vlucht in gereedheid te
brengen, wacht ik rustig af, met mijn mes spelend. Aan de
overzij van de tafel heeft Koba zich over een stoelleuning
gebogen. Dat zóó haar gezicht is! Gekneed uit een grauw
soort van leem lijkt het, stekelig staart ze mij uit rood omrande
oogen aan, en een breede, dun gelipte mond tracht aan de
goedheid haars harten een verbitterde beteekenis te geven.
Nog dichter zijn haar handen bij me, die ze saamgevouwen
heeft. „God," zucht ik, en daarbij denk ik aan handen, die je
innig in de jouwe moogt nemen, die je kussen moogt, en een
eeuwige liefde beloven. Maar deze hier zijn voorwerpen, waar
je niets menschelijks aan kunt ontdekken, vormeloos, grijptangen. Een halve eeuw arbeid -- een oogenblik vergeet ik er
de buren voor, en mijn dag en mezelven. Dan gaat die ontroering voorbij me, en laat me alleen met onze raadselen.
De waarheid ? Neen die zieke moeder, ze bevalt me toch
niet. Wanneer je leven grijs is als een wintermiddag, en zoo
doodstil, dat je er het laatste dorre blad in hoort neertuimelen,
dan kies je wat er als een vlam in komt opschieten, met den
wind speelt en asch maakt. Dat ik naar den vijand overloop,
nu in godsnaam, maar een gloed breekt uit, en ik mag er mij
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aan warmen. En daar heb je de vreemde auto, die voor de deur
staat te stampen en te trillen, — de heer des huizes zal eerst
's avonds laat thuiskomen. — „Ja, liefste wacht, dadelijk;" en
dan snelt ze het slaapvertrek der kinderen binnen, en beide
kust zij ze. Ach, dat de slaap in die jaren zóó diep is. Geen
mogelijkheid blijft er meer over. De storm raast, waterhoozen
spuiten van de rubberbanden op, en wat later heb je de
expresse, die een sleep vuur door den stikdonkeren nacht trekt.
Ochtend, heel vroeg nog, de echtgenoot die den trein neemt.
Zélf loop ik het perron op en neer in de doodsche, trieste verlatenheid van het tochtige station, niet met het plan om wraak
op haar te nemen, nooit heb ik zoo liefgehad, maar om een
betoovering te breken, grootmoedig te zijn en te vergeven.
In mijn opgewondenheid begin ik te stotterèn. Koba knikt
mij toe; de grijze klei, die haar gezicht is, wordt verzacht door
den bloei van den glimlach, en zeker omdat ze zich door mijn
meeleven gevleid voelt, doet ze mij zoo maar dat wonderbaar
voorstel.
„Het huis zien ?" roep ik uit, „of ik het huis wil zien
boven ?"
Met een ruk haal ik mijn horloge te voorschijn. Goddank
dat ik bijtijds ben opgestaan, en me met het ontbijt zoo gehaast
heb.
„Wacht," zeg ik, trek een kast open, neem er een borstel
uit, en stof mij af van den halskraag tot de broekspijpen; voor
den spiegel schik ik mijn das recht. Zóó, en mijn bevende
vingers leg ik aan het slot van de voordeur. Een windvlaag,
Koba brengt een sleutel aan den dag, grooter en blinkender
dan de mijne, een hooge, breede poort zingt op zijn hengsels,
allebei treden we binnen, en nu kun je het mee aanzien, hoe
een paar brandschoone schoenzolen een minuut lang op de
mat van de gang afgeveegd warden.
Voorzichtig -- de warm weeke looper — ik houd den
adem in en mijn hart klopt. Koba snuit de neus en hoest luidruc tig.
De keuken en de linnenkamer, of ook dit in de plannen
van den krankzinnigen architect op was genomen ? Aan den
tuinkant! Den kant van mijn tuintje. Begrepen. Wie heeft er
plezier in om wildvreemde oogen in zijn woonvertrek te laten
binnengluren. En waarom zouden ze van het begin af op` mij
als huurder hebben kunnen rekenen ? Wanneer de oude moeder opgeknapt zal zijn, en ze terugkomen -- dat andere ver-
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zinsel is dwaasheid natuurlijk — zal het hun dadelijk duidelijk
zijn, dat ze zich voor niets zorg gemaakt hebben. In de eerste
plaats breng ik acht uur minstens buitenshuis door, en dan
ook verder zal ik mijn maatregelen nemen. Zelden of nooit
zal tusschen de dorre takken en de half vergane plantenresten
een rondstommelende figuur zichtbaar wezen, die in zijn bedrijvige kleinheid op een insekt lijkt, en bovendien nog, nu het
kouder aan het worden is, als om den spot te drijven met het
beetje dichterlijkheid, dat in hem verloren gegaan is, een belachelijk zwierigen hoed opgezet heeft. Ik beloof dat, waarbij
ik niet eens nog over mijn mets nouveaux spreek en mijn onherroepelijk besluit over olie.
„Ach, zoo, " zeg ik, „prachtig!"
Koper blinkt blank als een spiegel, en hoe sneeuwwit kunnen tegels glanzen. Maar mijn aandacht boeit het niet. Er zijn
andere dingen, waardoor ik vervuld word. Hoé moet ik dat
uitleggen ? Nauwelijks had ik een voet op de gangmat, of de
droom is gekomen. Neen, niet zoo'n mijmering, waarin je elk
oogenblik van den dag kunt vervallen, maar die eenige droom
juist, waaraan je begint op een morgen, wanneer je als jongen
met een armvol varens, heistruiken en geurende dennetakken
uit het Bosch komt en het meisje met heur honingkleurige
vlechten gegroet hebt, en die dan plotseling, wat later, stuk
breekt, weggewaaid wordt, en onder het afval begraven. Dié
droom is het, die opnieuw een gestalte aan heeft genomen,
toen ik, op den drempel nog, om me heen zag en dacht: nu
ben ik in het huis van de duiven, dat zoo fier zijn gevel in den
blauwen hemel zet, zie, en hij volgt me, bijna mijn evenbeeld,
alleen maar jeugdiger en overmoediger, een eeregast, of wat
je een bode des konings kunt noemen. Hoe kan ik, zóó vergezeld, geestdriftig zijn over een keuken?
„Mooi, ja," denkt de leeuwerik, „lente beneden," maar hij
stort zich in een scheur licht tusschen twee wolken, en laat
de velden achter zich. Zoo moet ook ik verder op vleugelen,
waarheen weet ik niet. Mijn God, een leeuwerik, ik geloof
dat het nog niet eens door me bekend is, dat ik een uilebril
op den neus draag, en mijn horlogeketting van staal is.
Koba leidt rond en ik volg haar. „Ah!" roem ik; nu eens
gloeit Oostersch tapijtwerk, en ontdekt jë de waardiger broeders van mijn aangeknaagde kussenkast, dan weer, in het half
duister, want de gordijnen mogen daar niet opgetrokken, kun
je van teedere tinten genieten, en mag je de hand laten glijden
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over het velours van een stoelrug. Bewonderend knik ik naar
Koba, maar bij mezelve zeg ik: oponthoud. Wij klimmen
trappen op, koninklijk. — De studeerkamer. — Welkom.
Ja, eindelijk. Klaar wakker sta ik midden op het diepblauwe
vloerkleed; zonnestralen, buiten door het herfstgoud gezeefd
van verwelkende boomkruinen, vlieten door de vensters binnen, waarbij zij het rondom mij allemaal in een kuisch, warm
licht zetten. Het riekt er naar leer en tabaksrook; edel, strak
huisraad, en langs de wanden bandenreeksen van de boekerij.
Dit is de kamer, die God voor me gemaakt heeft, en die ik
eenmaal had moeten bewonen, wanneer ik op den voor mij
bestemden weg was gebleven, en niet telkens onmogelijke zijpaden in was geslagen.
„Ja, ja, dadelijk," roep ik Koba toe. Losrukken moet ik mij,
pijnlijk, of wortels worden doorgescheurd, en dan doe ik het
onherroepelijke, dat ik een deur sluit, die ik nooit meer zal
openen. Voorbij dit.
„Nog ééne verdieping," zegt Koba. Of ik tijd heb?
„Natuurlijk!" Zie, ik verwacht weer, voor nog veel schoonere dingen heb ik de voeten op de gangmat afgeveegd.
En waarom zou het mij niet toegestaan zijn, om nog een
paar woorden aan mijn tocht door het huis tusschen de wolken
te wijden? Wanneer iemand naar de zee gereisd is, of een
bergtop heeft beklommen, dan mag ieder onkruid, dat zijn
weg opgevroolijkt heeft, vermeld warden, en eiken vogel op
iederen boomtak, en alle zonnevlakken, die over hem uit zijn
gestrooid. Terwille van zijn einddoel zult ge tegenwerpen.
Maar dan mijn einddoel. Zou dat ook niet een plek kunnen
zijn met een uitzicht, een oord van vervulling, waar ik: o
rijkdom, mag uitroepen.
Onderwijl zijn we de trap opgeklommen. Koba's hand tast
naar een deurklink. Geheimzinnig legt ze een vinger, haar
misvormden, aan de lippen, en weer maakt een glimlach dat
afgetobde gezicht fleurig.
Smetteloos — een andere omschrijving kan ik niet vinden.
Wat doet het er verder toe, of daar een fries langs den wand
is geschilderd met spelen van kinderen, of er een paar bontgekleurde prenten tegen den muur aangeplakt zijn, en of er
op een stoel, die zelfs voor mij te laag zou wezen, een teddybeer, met de pooten wijdbeens en den buik vooruitgestoken,
ligt vergeten. — Smetteloos.
„Georgine en Wouter," zegt Koba, „zij vier jaar, hij zeven."
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Zelf kun je het uitrekenen van wie de ledikanten zijn,
omdat het eene een weinigje korter dan het andere toe is
gemeten. Koba strijkt de lakens glad, en haar grove, wanstaltige handen veranderen in die van een beeldhouwer,
boetseerend, en het lijkt je of je een kleine gestalte zich onder
de dekens ziet afteekenen. Georgine en Wouter, mijn kinderen, wanneer ik mijn uur niet verzuimd had. „Dáár, ja,"
fluister ik, en ik herken de plaats waar zij moet gestaan hebben, met haar kastanjebruinen najaarshoed op en de kin gedrukt in den kraag van haar bontmantel. De inderhaast gepakte reistasch heeft ze naast zich op den grond gezet, en
dan bukt ze zich, en vraagt tevergeefs om een teeken .. .
Ik klem mij aan het hek van Wouters ledikant vast; ik voel
de vingers om het ijskoude ijzer krampachtig zich sluiten:
De verlaten echtgenoot!
„Dwaasheid," mompel ik, mij af keerend. Waardoor ik
merk, dat Koba weer opnieuw een deur heeft geopend, in een
zijwand, recht voor mij. Ze wenkt me. Twee, drie passen, en
dan blijf ik roerloos, mijn bloed zingt, en mijn borst voel ik
te eng voor mijn adem geworden.
Een raam slechts, niets dan een hoog, breed venster, dat
den blauwen hemel in zijn lijst vat, en onder den hemel de
duinen, en onder de duinen, herfstloof, bruin en rood. De
witte duiven ook zijn uitgevlogen, buitelen, reppen zich. Dit
bouwt zich dus op achter den put' van mijn tuintje, dat ligt
zich in de zon daar te koesteren. Ik beweeg mij niet, en laat
de tranen langs mijn wangen loopen.
„Warm," zeg ik, terwijl ik met mijn zakdoek het gezicht
afveeg.
Koba antwoordt niet. IJverig is ze met haar stoffer bezig,
blijkbaar is ze een vergeten spinrag op het spoor gekomen.
Het geluk vervult me, en in het heldere licht er aan eigen
zie ik de dingen: Het behang met zijn bloemen, als had je je
ergens buiten neergelegd, de gordijnen, bebloemd ook, en de
bedden, beide, met hun spreien en de peluws dicht bijeen.
Ja, en daar worden ze dan wakker, als de morgen aanbreekt,
hij, die onder een dak woont, dat God voor mij had geschapen,
en zij, die ik het sieraad van mijn jeugd om den hals gelegd
heb, dat bij het op en neergaan van haar borst beweegt, en
dan achter ze de schoone wereld. Wij samen, alles, meer verlang ik niet.
,
„Ik kom," dit tot Koba, en ik volg haar gewillig. Waar ze
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mij verder heengebracht heeft, kan ik niet zeggen; op straat
eerst dringt het tot me door, dat het laat is. Met mijn horloge
in de hand geklemd begin ik de beenen te reppen, dring door
het wervelend verkeer heen, werk met de ellebogen, en spring
voorbijsuizende taxi's dwars voor de wielbanden. „Heidaar,
halt, en wacht eens even ..." zit ik mijn droom op de hielen,
die onwezenlijk voor mij uit lijkt te zweven in een weme li ng
van zonneschijn en vallende herfstbladeren, of vlucht ik voor
een werkelijkheid, die zijn woonhuis vier treden ver onder
den grond heeft, en gebukt staat onder een gewicht van evenveel verdiepingen?
Ademloos land ik voor het kantoor aan ... Lachen, hoof-den naar me omgekeerd. „Dag heeren ..." en bij het groeten
merk ik, dat ik mijn hoed heb vergeten.
AART VAN DER LEEUW.
(Eerste Hoofdstuk van „Rudolf,"
een nieuwe roman) .

EUROPA EN DE BOERENOORLOG
Naar aanleiding van: Dr. W . J. Leyds, Tweede verzameling
(Correspondentie 18 99-1 9 00) ; als manuscript gedrukt,'sGravenhage 193o.
I

Dr. Leyds, de Nederlander, die na ettelijke jaren Staatssecretaris der Zuid-Afrikaansche Republiek geweest te zijn
kort vóór en tijdens den Boerenoorlog zijn tweede vaderland
als gezant bij een aantal Europeesche hoven vertegenwoordigde, heeft de historische wetenschap al door een heele reeks
publicaties aan zich verplicht. Uit het persoonlijk archief van
zijn gezantschapstijd had hij totnogtoe slechts een kleine keuze
geleverd, onder den titel Eenige correspondentie uit 18 99 (als
manuscript gedrukt, 1 9 1 9 ) . Voor den onbevooroordeelden
onderzoeker was daaruit reeds zonneklaar gebleken, dat Dr.
Leyds allerminst de stokebrand geweest was, waarvoor men
hem in Engeland hield. Maar er lag in het archief van dezen
Nederlandschen staatsman, die rond 1 9 00 een figuur van
internationale beteekenis geweest is, nog veel belangrijks verscholen. Mij bleek dat bij de gesprekken, die hij mij in den
winter van 1 9 27 op 1 9 28 toestond, toen ik bezig was met
de voorbereiding van mijn werk Twaalf jaren „vrije-handspolitiek"; de internationale verhoudingen van 18 9 0 tot 1902.
Het is dus met groote ingenomenheid dat ik zijn daad begroet
om zijn diplomatieke stukken op ruimer schaal openbaar te
maken, en ik beschouw het als een bizander voorrecht, dat
hij mij vergund heeft zijn nieuwe werk in dit tijdschrift te
bespreken, eenige weken vóór het zal warden rondgezonden.
Dit werk, een goede 5 00 bladzijden correspondentie, gevolgd door 200 bladzijden bijlagen, geeft in volledig aaneengeschakeld verband heel de werkzaamheid van den te Brussel
gevestigden gezant van midden 18 99 tot in April 1 9 00 te
zien. Allereerst zal deze daad van openhartigheid waardeering
vinden bij de jong opbloeiende wetenschap der Vaderlandsche
Historie in de Zuid-Afrikaansche Unie zelve. Al die détails,
die Dr. Leyds in deze deelen zoo uitvoerig bloot legt, hebben
voor haar hun eigenaardige beteekenis. Maar ook hier in het
oude stamland zal nog menigeen leven, die onverflauwd de
belangstelling bezit voor den tijd, zooals Kloos zong, toen
„voor 't laatst de zon van Holland (taande),
Die, hoog en stout in 't verre Zuiden stond".
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Men kan in deze bladzijden met de verwachtingen en de
teleurstellingen, met de geestdrift, de verontwaardiging en de
bittere smart van die bewogen dagen meeleven. Leyds' taak
was niet uitsluitend diplomatiek. Hij leidde een actieven
propaganda-dienst. Hij stond in verbinding met tal van journalisten en intellectueelen, voorgangers van de openbare meeping, in Frankrijk en Duitschland, in Engeland zelf, maar
vooral in ons eigen land. De brieven van Nederlanders als
Kiewiet de Jonge, Moltzer, Te Winkel, Kuyper, Den Beer
Poortugael, Van Naamen tot Eemnes, hartstochtelijke en voorzichtige, verstandige en onverstandige, vormen allermerkwaardigste lectuur.
Er heerschte over 't algemeen gedurende de eerste maanden
van den oorlog bij de opzienbarende successen der Boeren in
ons land een opgewonden hoera-stemming, waarbij de bezadigde helderziendheid, die de gezant wist te bewaren scherp
afsteekt. Een gedeelte van deze uitgave wordt ingenomen door
correspondentie over een internationale adresbeweging, die hij
van achter de schermen op gang gebracht had en waarmee de
openbare meening van Europa gemobiliseerd moest worden
om op Engeland druk te oefenen ten gunste van mediatie. De
Nederlandsche intellectueele wereld was niet dan met de
grootste moeite ertoe te krijgen om aan dat adres haar handteekeningen te geven, ja op den duur liep heel de beweging
op algemeenen onwil te niet. Engeland pressen tot een scheidsgerecht ? Moesten de Boeren zich daaraan onderwerpen, nu
„alles zoo goed ging"?
„Als wij ons in den geest der Boeren trachten te verplaatsen", schreef Prof. de Goeje 4 December 18 99, „zouden wij
meenen, dat zij met geen halven toestand kunnen tevreden
zijn. Zij moeten in hun eigen land geheel baas worden en niet
langer van de zee zijn afgesneden".
„Ik", aldus politiseerde Prof. te Winkel, „acht het adres
door de Engelschen ingegeven en hier, via keizer Wilhelm,
die zelf een deel van de buit wil hebben, gekomen, om te zien,
in hoever men ons, Nederlanders, dupe kan maken. Een
scheidsgerecht, of liever een diplomatieke onderhandeling om
voor Engeland het oppergezag in Zuid-Afrika te redden, zou
m.i. de grootste ramp zijn, die aan de Boeren kan overkomen".
Ook toen hij hoorde dat het adres niet door de Engelschen
maar door den gezant der Zuid-Afrikaansche Republiek was
ingegeven, weigerde deze strijdlustige Neerlandicus het te
onderteekenen.
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Leyds zelf schetste i 6 December i 899 den toestand als
volgt:
„In Holland is de stemming oorlogszuchtiger dan ergens
elders, eigenlijk niemand wil er hooren van een ophouden van
den oorlog, men wordt er eigenlijk kwaad als een ander op die
gedachte komt. Het gaat immers zoo goed, waarom niet volhouden en de Engelschen in zee smijten? Dat is in Holland
de algemeene gemoedsstemming".
Trouwens, in Zuid-Afrika zelf raakten veel hoofden niet
minder op hol. i 6 December i 899 schreef de heer Reitz, de
Staatssecretaris der Zuid-Afrikaansche Republiek, uit Pretoria
aan Dr. Leyds:
„Om kort te gaan, met het Engelsche Rijk in Zuid-Afrika
is het gedaan, daar hun groote legermacht overal zoo goed als
verpletterd en uitgeroeid is. Nu hoop ik maar, dat de Vereenigde Staten van Zuid-Afrika tot stand zullen komen, en
wij de Engelsche Regeering voor goed en al uit ons Zuidhoek
zullen verbannen".
Aan die overspan ven verwachtingen maakte reeds de eerste
groote nederlaag — Paardeberg, tweede helft van Februari —
voorgoed een einde, maar Dr. Leyds had er nooit aan toegegeven.
Toen in den herfst van 18 99 duidelijk werd dat Engeland
slechts tijd zocht te winnen om een verpletterende overmacht
aan troepen in Zuid-Afrika samen te trekken, had Leyds ook
tot het ultimatum en den aanval geraden, maar de militaire
voordeelen, die toen in den aanvang behaald konden worden,
beletten nooit dat hij bleef aansturen op arbitrage, mediatie of
interventie. En dat ook zonder dat hij aan zijn lastgevers ooit
de voorstelling gaf dat er inderdaad op hulp van Europa veel
kans bestond. Hij had een klaar inzicht in de Europeesche
werkelijkheid en drong steeds op concessies tegenover Engeland
aan, waar dat met de waardigheid der Republiek niet in strijd
zou komen. „Europa bestaat niet meer om zoo te zeggen",
vat hij kernachtig samen in een brief aan Reitz, waarin hij
uitweidt over de onderlinge jaloezie en nijd der mogendheden.
Dat het hem ondanks alles toch nog gelukt is den zwaren en
stroeven toestel van de toenmalige Europeesche diplomatie ten
gunste der Boeren in beweging te krijgen — in den vorm van
een Fransch-Russische démarche bij het Duitsche rijk op
3 Maart 1900 1) — is het voldingend bewijs van zijn juist
inzicht en zijn bekwaamheid. Zijn hierbij gepubliceerde cor1) Bijlage Q. Q. --
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respondentie met den toenmaligen Russischen gezant te Brussel, N. de Giers, zoon van den vroegeren minister van buitenlandsche zaken, mede-auteur van het Fransche bondgenootschap, toont overtuigend aan dat zijn aandeel daarbij van
belang geweest is, wanneer men deze n.l. vergelijkt met wat
omtrent deze materie reeds eerder in de Duitsche documenten
Grosze Politik en de Fransche Origines et responsabilités verscheen. Hierin ligt misschien wel de grootste waarde der nu
gepubliceerde stukken. Het zij mij vergund daarop nog een
oogenblik nader in te gaan.
II

Waarom was Rusland in 18 99 en 1900 de eenige mogendheid waarvan voor de Boeren tegen Engeland misschien iets te
verwachten viel? Frankrijk had wel is waar in de jaren 1890
met Groot-Brittannië een reeks meer of minder ernstige
koloniale conflicten gehad, maar op oorlog met Engeland kon
geen enkele Fransche regeering aansturen, omdat er geen oorlog
met Engeland te voeren was, zonder dat men zeker was van
Duitschlands neutraliteit en de openbare meening in Frankrijk,
ofschoon niet meer bepaald revanche-lustig, zou het aan geen
harer regeeringen hebben toegestaan, een vaste overeenkomst
met Duitschland aan te gaan. In 1898, bij het Fasjoda-conflict,
had Engeland Frankrijk gedwongen de vlag te strijken. Daarmee was in beginsel de neteligste der koloniale kwesties, die
tusschen beide West-Europeesche mogendheden hangende
waren, de Egyptische, opgelost en de Fransche minister van
buitenlandsche zaken, de sluwe Delcassé, had dan ook een
volledige Fransch-Engelsche „entente" op zijn programma
staan, een punt dat hij in 1904 — bij de befaamde MarokkoEgypte conventie, heeft kunnen verwezenlijken. Maar Delcassé
wilde die „entente" niet bereiken ten koste vàn zijn verbond
met Rusland. In dat geval zou een toenadering tusschen Rusland en het Duitsche rijk van een en ander het gevolg hebben
kunnen zijn. En dat was iets wat men in Frankrijk tot geen
enkelen prijs wenschte. In Augustus 18 99 had Delcassé zich
naar St. Petersburg begeven en daar een zekere innerlijke versterking van den Fransch-Russischen Tweebond bereikt. 1)
Zoo zien we in deze jaren tusschen Engeland en Frankrijk nog
wel een fel tegen elkaar te keer gaande publieke opinie. Tus1) Geelb. Alliance Franco-Russe 128.
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schen beide mogendheden is ook nog een diplomatiek spel aan
den gang over Marokko, dat het Britsche imperialisme uiteraard liever aan Duitschland gunde, vooreerst omdat de Britten
het Fransche koloniale rijk liever niet tot op enkele kilometers
bij de Straat van Gibraltar wisten en ten anderen omdat de
Fransch-Duitsche tegenstelling belangrijk verscherpt zou
worden, wanneer de Duitschers de buren van Algiers gingen
worden. Maar de innerlijke gedisponeerdheid der Fransche
politiek was en bleef na i 8 9 8 gericht op een volledige „Verstándigung" met het Britsche rijk.
De Duitsche regeering had in 18 9 6 na den „Jameson-raid"
een — uiterst onhandige — poging gewaagd om haar politiek
vast te leggen op de onafhankelijkheid der Zuid-Afrikaansche
republieken. Doch toen was haar gebleken, dat de anderen
daarop onmiddellijk aldus reageerden, dat ze van de zoo doende
aan den dag getreden Britsch-Duitsche tegenstelling trachtten
profijt te halen. Toen was men aan de Wilhelmstrasse op even
abrupte wijze overstag gegaan. Bovendien was men in 1898
begonnen een omvangrijk vlootprogramma op stapel te zetten,
waardoor Duitschland, hoopte men, eenmaal een sterke slagvloot rijk zou wezen. Ook ten bate van die vlootpolitiek scheen
voorloopig samengaan met Groot-Brittannië gewenscht. Zeker,
men profiteerde van Engelands moeilijkheden, door bij conflicten over koloniale bijkomstigheden — Samoa — of eerekwesties — het opbrengen van de Oost-Afrika-stoombooten
„Bundesrath", „Herzog" en „General" — met de uiterste
scherpte tegen Westminster op te treden, maar men rekende
er op, dat als Samoa mislukte en een Duitsch-Engelsche verkoeling in zou treden, Frankrijk onmiddellijk zou profiteeren,
zijn „entente" op zou strijken, mèt Marokko, en het Duitsche
rijk dus alleen zou staan. Ook in Duitschland is er dus gedurende deze jaren wel een publieke opinie die scherp voor de
Boerenzaak opkomt, maar de Duitsche politiek kent geen
aarzeling: zij verkeert in een soort fatale positie en kan niet
anders dan zich op Engeland orienteeren. Hoogstens veinst zij
af en toe — als haar dat met het oog op haar eischen tegenover de Britten van belang lijkt — goede betrekkingen met de
Tweebondsmogendheden te onderhouden.
Rusland blijft dus over. Inderdaad had het in de lijn eenex
krachtige en doelbewuste Russische staatkunde gelegen, van
den Boerenoorlog gebruik te maken om haar belangen te behartigen: in China, in Perzië of aan de Zeeëngten. De conjunc-
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tuur zou voor Rusland nog gunstiger worden als het door
Europeesche interventie-poging uit te lokken Engeland isoleeren kon. Terecht heeft Dr. Leyds op deze eenige eventualiteit zijn omzichtige maar stage streven ingesteld. Maar noch
de Russische Czaar, de ongelukkige Nicolaas II, noch de leider
der Russische buitenlandsche politiek Graaf Moerawief waren
van het hout gesneden, waaruit groote staatkundige initiatiefnemers gevormd worden. Zij rekenden zich gebonden aan
Frankrijk, welks belang, zooals wij gezien hebben geheel
anders was. En er was meer. De verhoudingen in de Levant
waren niet meer als in Bismarcks tijd, toen de Russische diplomatie er beter op den Duitschen steun dan op den Franschen
kon rekenen. De typische onderneming van het Duitsche
imperialisme, de Bagdad-spoorweg, was er reeds op het getouw
gezet. In April i 8 99 had de Russische gezant te Berlijn, graaf
Osten-Sacken, op last van zijn regeering den Duitschers een
Levant-entente aangeboden: voor Duitschland Klein-Azië als
invloedssfeer, voor Rusland de vrije doorvaart door Bosporos
en Dardanellen. Maar tevergeefs. Geen wonder, dat Rusland
voortdurend als voorwaarde voor interventie meedoen-vanDuitschland, of althans de zekerheid dat Duitschland geen
spaak in het wiel zou steken, heeft gesteld. Vandaar ook, dat
Chamberlain gemeend heeft, Duitschland voor-op te kunnen
schuiven, voor het geval Rusland werkelijk beginnen zou.
Zoolang het den Boeren goed ging, zien we Rusland dus
uitstellen. Toch, wanneer er geruchten opduiken, dat Engeland
Lourengo Marquez zal bezetten, blijkt Leyds' invloed op Von
Giers te werken. 1 ) We krijgen dan Osten-Sackens eerste vertoogen tot Duitschland. Maar die geruchten waren vermoedelijk uit de lucht gegrepen. Dat er pressie in dien geest op
de Engelsche regeering van de legervoering is uitgegaan, is wel
zeker, maar in Downing Street begreep men, dat krachtens
het pas (op 31 Aug. 18 99 ) met Duitschland onderteekende
deelingsverdrag der Portugeesche koloniën, de Duitsche
regeering om haar loontje zou komen, als de Britten hun
boontje namen. En dat wenschte men geenszins.
Dan komt Paardeberg. En deze eerste nederlaag der Afrikaanders grijpt men in St. Petersburg aan om samen met
Frankrijk bij Duitschland de eerste en eenige belangrijke
poging te wagen, die had kunnen leiden tot een gezamenlijke
interventie bij Engeland. „Aan Engelands eer is nu voldaan,
1) Bijlage K K, met memorandum.
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de Boeren willen altijd nog arbitrage en dus kan het wellicht
gelukken", zoo schijnt de redeneering geweest te zijn. Wederom is Leyds' invloed evident. 1 ) Den 28sten Februari is
Moerawief te Parijs. Delcassé stelt weliswaar voorwaarden aan
meedoen, die als de onderneming voorloopig succes gehad had,
haar m.i. in haar voortgang nog duchtig had kunnen belemmeren, maar onttrekt zich toch niet. Den 3 en Maart kan dus
Osten-Sacken zijn „Erof f nung" aan Billow aanbieden. Maar
daarmee is het voorloopig weer uit. De Duitsche Staatssecretaris stelt als voorwaarde: onderlinge gebiedsgarantie der
interveniëerende mogendheden, wat hij in April van het vorige
jaar ook als antwoord op Ruslands aanbieding eener Levantentente geopperd had en waarmee hij, naar eigen verklaring
aan een zijner gezanten, altijd voor den dag kwam, wanneer
hem van den kant van Rusland het vuur der intimiteit al te
dicht aan de scheenen gelegd werd.
De kans op welslagen was dus wel buitengewoon gering
geweest. Maar Leyds' publicaties bewijzen ook nog, dat de
Boeren zelf mede een spaak in het wiel gestoken hebben. En
wel door het telegram, dat de Presidenten op 5 Maart tegelijkertijd met hun beroep op de mogendheden en hun besluit
om de deputatie Fischer, Wessels en Wolmarans naar Europa
te zenden, tot Lord Salisbury richtten. Nu wist men in Europa
niet meer wat men aan de Republieken had en had de onbekwaamheid van Pretoria en Bloemfontein aan de aarzelingen
en onderlinge wantrouwendheden der Europeesche kanselarijen
een al te gereede aanleiding geschonken, om zich verder op
den achtergrond te houden.
Ook na het mislukken van deze eenige kans blijft Leyds'
trouw aan zijn taak. Terecht adviseert hij de deputatie, niet
zooals haar opdracht was, eerst naar Nederland en Amerika,
maar naar Berlijn te gaan. Alleen als Wilhelm II mee te krijgen
bleek, zou er nog iets van interventie kunnen komen. Bestond
daarop toen nog kans?
III

Nog den 2 3 sten Maart richtte Koningin Wilhelmina een
persoonlijken brief tot den Keizer, waarin zij — volgens de
samenvatting van de uitgevers der Grosze Politik. (XV, 535
noot) — trachtte hem te bewegen tot een gemeenschappelijke
1) Pp. 369 v., 401.

27
bemiddeling, met verklaring de zekerheid te hebben, dat
Frankrijk en Rusland mee zouden doen. Ik ontving van Dr.
Thimme op mijn verzoek gereedelijk afschrift van dien brief
om hem in mijn Twaalf jaren op te nemen, maar mocht van
de Koningin geen toestemming tot publicatie verwerven. Ik
besprak in mijn boek de zaak aldus:
„Het komt mij voor dat er een zekere tegenstelling bestaat
tusschen deze politieke daad van Koningin Wilhelmina en de
uiterst voorzichtige staatkunde van haar verantwoordelijken
minister van buitenlandsche zaken. Of het bewuste schrijven
dan ook verzonden is met medeweten, laat staan goedkeuring
van Mr. de Beaufort lijkt mij op zijn minst genomen twijfel-.
achtig".
Uit Dr. Leyds' bescheiden valt nu de voorgeschiedenis van
dien brief af te leiden, en mijn twijfel wordt daardoor in
allen deele bevestigd. Deze stukken zullen bij ons te lande
zeker terecht de aandacht trekken. Er blijkt nergens uit, dat
Mr. de Beaufort met de zaak gemoeid was. Daarentegen schijnt
invloed geoefend te zijn door den toenmaligen voorzitter der
Eerste Kamer, Van Naamen van Eemnes, die zoowel met de
Koningin als met Dr. Leyds in verbinding stond.
„Heden middag", schreef de heer Van Naamen den 5 den
Januari 1 900 aan Dr. Leyds, „had ik een langdurig onderhoud
met H. M. de Koningin, dat voor een goed deel liep over de
zaken van Zuid-Afrika, waarin zij een bijzonder levendig
belang stelt. Zij deelde mij o.a. mede — met machtiging er U
van in kennis te stellen — een brief van de Hertogin van
Mecklenburg ontvangen te hebben. Deze schrijft, dat de algemeene opinie in Duitschland — ook van alle hooggeplaatste
personen en staatslieden — is, dat de Boeren niet vrede moeten
sluiten voordat de Engelschen in Zuid-Afrika geheel onmachtig geworden zijn — zij het dan ook niet bepaald voordat de
laatste Engelschman het zeepad heeft gekozen".
Den i 8den Maart, toen de zaken dus al hun ongunstigen
keer genomen hadden, toen niet alleen de nederlagen begonnen
waren maar de Russisch-Fransche interventie-poging al door
Duitsche ontwijking van het spoor geraakt was, schreef de
heer Van Naamen:
„Ik had zooeven een onderhoud met H. M., die uw verzoek
in ernstige overweging neemt. Blijft persoonlijk den Boeren
zeer genegen".
Dr. Leyds teekent hierbij aan dat dit verzoek was „een
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bede door mij tot Hare Majesteit gericht dat zij zich persoonlijk en rechtstreeks zou wenden tot den Duitschen
Keizer".
De heer Van Naamen werd door de verwarring die het
telegram der presidenten aan Lord Salisbury inmiddels onder
de mogendheden bracht zóó ontmoedigd, dat hij den 2osten
Maart schreef:
„Ik meen dat in dezen toestand elke tusschenkomst van
hier nutteloos zoude zijn".
Toch werd den 2 3 sten de brief van de Koningin verzonden,
maar lokte van den Keizer ook slechts een afwijzend antwoord
uit. Inderdaad is er alle reden om te betwijfelen of de stap
dien de Koningin nam, den 23sten Maart nog zin had. Wat
Dr. Leyds betreft, met op alle manieren onverdroten ten
gunste van mediatie of interventie te werken deed hij het beste
ja het eenige wat hem nog overschoot. In deze tragische voorjaarsmaanden van 1 900 verkeerde hij in het geval te moeten
hopen zonder kans op welslagen, te moeten ondernemen
zonder hoop. Ook dat uiterste van menschelijke inspanning te
hebben aangedurfd ten bate van zijn in het verre Zuiden
worstelend volk is zijn schoone verdienste.

J. S. BARTSTRA.

ANALYSE EN SYNTHESE IN DE
BIOLOGIE
„De negentiende eeuw", heeft Dr. Abram Kuiper eens gezegd in een dier schitterende redevoeringen, waarin hij zijn
hoorders wist te ontroeren door zijn weergaloozen stijl en
magistrale gedachtenvlucht: „de negentiende eeuw sterft weg
onder het dogma der evolutie".
Als biologen zouden wij het eenigszins anders willen formuleeren, en zeggen: „het zal de negentiende eeuw tot onvergankelijke verdienste worden toegerekend, dat in haar
schoot is gekiemd de gedachte der evolutie, het klare begrip
van dien ondoorgrondelijken, onbedwingbaren, Goddelijken
drang naar volmaking, naar aanpassing, naar ontplooiing, die
alle leven op aarde bezielt en doordringt, die juist het grondkenmerk van het leven uitmaakt, die er de schoone harmonie
aan geeft, welke ons steeds weer met diepe ootmoedige bewondering vervult. Maar de negentiende eeuw is blijven
staan bij de analyse, de grondtoon van haar materialisme, de
analyse, die alles wil uiteenrafelen, wil splitsen, die alle levensverschijnselen wil terugbrengen tot enkele van elkaar onafhankelijke factoren. En het is aan haar opvolgster, de twintigste
eeuw, voorbehouden gebleven, om door synthese uit die verspreide factoren weer het levende organisme op te bouwen.
Wij mogen hierover de negentiende eeuw niet te hard
vallen. Het was onvermijdelijk. De geweldige opbloei van de
biologische wetenschap, gepaard gaande met en ten deele veroorzaakt door de verbetering van het mikroskoop, leidde tot
een verdieping van onze kennis van den mikrokosmos, van de
wereld van het kleine, die op alle gebieden der biologie haren
invloed deed gelden. De cellen, die reeds door Leeuwenhoek en
Zwammerdam waren beschreven, en die door hen al als
elementaire eenheden waren erkend, werden overal aangetoond, en nadat Schleiden en Schwann de beteekenis van
die kleinste eenheden hadden in het licht gesteld, ging een
geheel leger van onderzoekers aan het werk, om den bouw
en de eigenaardigheden van die eenheden na te gaan.
Bij al de verbijsterende verscheidenheid der levende wezens,
bij hun steeds wisselenden vormenrijkdom is het steeds het
leven zelf, dat zich in die zoo verschillende gedaanten aan ons
openbaart. Dit leven zag men steeds met de zelfde eigenaardigheden, of men het bestudeerde in planten of dieren, in
microscopische kleine wezentjes of in de kolossen der heden-
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daagsche planten- of dierenwereld, men zag het steeds gebonden aan dezelfde, door al die vormverscheidenheid heen
gelijk blijvende levende stof, men zag het steeds uit de bestaande levende stof zich vormen, men zag het eeuwig en
onsterfelijk. En dit leven zag men steeds gebonden aan die
uiterst kleine, zelfstandige, in zeer wisselend aantal tot een
organisme, een individu verbonden eenheden, de cellen. In
beginsel vertoonden deze „cellen" door het geheele plantenen dierenrijk heen dezelfde eigenschappen. Is het wonder, dat
men deze cellen ook werkelijk als de elementaire levenseenheden ging beschouwen, dat het organisme der „meercellige"
wezens eenvoudig als een kolonie van cellen werd opgevat ?
In die kleine op zichzelf staande eenheden zag men het leven
besloten, gedurende de ontwikkeling van de kiem zag men,
ook bij de meest samengesteld gebouwde levende wezens, hoe
door herhaalde deeling uit de eicel, een enkelvoudige cel, een
onafzienbare reeks van die kleinste eenheden zich vormden,
die wel zich in verschillende richting differentieerden, doch
die ook in het volwassen organisme als zelfstandig blijvende
eenheden konden worden aangetoond. Zoo werden de cellen
tot de bouwsteenen, de dragers van het leven, en zoo ontstond
de „bouwsteentheorie", die de organismen opvatte als een
mozaiek, het leven als een mozaiekfunctie. Het organisme
werd een maatschappij, — de maatschappij een organisme.
Alle levensfuncties werden tot functies van de cellen teruggebracht, alles geanalyseerd tot enkele van elkaar onafhankelijk gedachte factoren. In de cellen zelf werden een aantal
kleinere zelfstandige eenheden, organellen, ontdekt, waaraan
bepaalde levensuitingen van de cellen konden worden toegeschreven, de kern, de plastiden, de mitochondrien, de centrosomen, en het hoogste doel der analytische navorschingen
scheen te zijn bereikt, als men bepaalde werkingen van de cel
in haar geheel op deze kleinste eenheden kon terugbrengen.
Het was alsof men meende, dat als men het probleem van het
leven tot in deze kleinste . eenheden had vervolgd, had teruggedrongen, men eindelijk wel het leven zelf zou kunnen verklaren en opbouwen.
De cel vertoont als elementairorganisme alle levensverschijnselen. Haar stofwisselingsprocessen worden gecontroleerd en
geregeld door de celkern, haar dynamisch centrum is het
centrosoma, bepaalde uitscheidings- of vormingsprocessen
zijn gelocaliseerd in de plastiden, kortom voor elk verschijnsel
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is een onderdeel in de cel voorhanden, dat er voor aansprakelijk
kan worden gesteld, en Arnold sprak dan ook van deze kleinste
korreltjes als van „bioblasten", levensvormers, en meende dat
in deze het „leven" als zoodanig was geconcentreerd, terwijl
Weismann zelfs alle individueele levenseigenschappen in die
kleinste korreltjes, zijn „determinanten", gelocaliseerd dacht.
Zoo heeft deze analyse ons een verwonderlijk inzicht gegeven in de levensverschijnselen, in al de verwonderlijke veelvormigheid, waaronder het leven in de natuur zich aan ons
voordoet, — en ook een onafzienbare massa litteratuur te
verwerken gegeven, waarin die veelvormigheid zoo nauwkeurig en zoo scherp mogelijk werd geanalyseerd, uiteengerafeld
en in hokjes verdeeld. Doch daar de nadruk steeds op de cellen
als elementairorganismen werd gelegd, waaraan de levensverschijnselen het best en het nauw eurigst konden worden
bestudeerd, geraakten de individuen, de organismen zelf, als
het ware op den achtergrond. Men vergat het bosch voor de
boomen. Trouwens, voor de oude biologen, die de leer der
preformatie waren toegedaan, bestond het vraagstuk van de
levende individuen als harmonisch gebouwde eenheden, nog
niet. Alles was in de kiem reeds gepreformeerd, en bij de ontwikkeling en den groei ontplooiden de vormen zich slechts,
zooals de bloem met al hare schoonheid zich uit den knop
ontplooide. „Es giebt kein Werden", zeide reeds Haller, „kein
Teil ist vor dem Andern gemacht worden, und alle sind
zugleich geschaf f en". En toen men had ingezien, dat de ontwikkeling toch niet zoo eenvoudig, niet zoo maar een ontplooiing van reeds bestaande vormverscheidenheid was, werd
de „vis vitalis", de levenskracht, te hulp genomen, om de onbegrepen verschijnselen te verklaren.
Door de celleer en het materialisme van de 19de eeuw was
dit vitalisme vernietigd. Het leven moest in laatste instantie
te verklaren, na te bootsen, voort te brengen zijn, het moest
gehoorzamen aan de elementaire natuurwetten en voortgekomen zijn uit levenlooze elementen. Een levenskracht bestond evenmin als een causa finalis. Slechts het „toeval" kon
bij de eerste vorming van het leven een rol hebben gespeeld.
Door voortgezette analyse moest men de levende stof tot in
hare elementen doen uiteenvallen, en het leven zelf zou dan
zijn verklaard. —
Doch — de verwonderlijke harmonie, die de levende wezens
kenmerkt, en die ons altijd weer met zulk een diepe bewon-
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dering vervult, kon door de bouwsteentheorie niet worden
verklaard. Men zag, dat het individu nog iets anders was dan
een mozaiek, een verzameling van bouwsteenen, een kolonie.
Het experiment deed zijn intrede in de biologie: men begon
door uitschakelen van bepaalde factoren of door het invoeren
van nieuwe factoren den vorm van de levende wezens en zijn
afhankelijkheid van uit- of inwendige oorzaken te analyseeren.
Daardoor kwam het individu als geheel, en daarmede het
vraagstuk van den vorm, op den voorgrond, niet alleen hoe
de verwonderlijke vormverscheidenheid van de levende wezens
zich ontwikkelt, doch vooral wat ten slotte dien vorm beheerscht, waardoor zij wordt bepaald, in stand gehouden,
veranderd, wat het is, wat wij als harmonie in de natuur en
harmonie in de levende wezens zoozeer bewonderen.
Nu moeten wij met het begrip „harmonie" natuurlijk altijd
wat voorzichtig zijn. Wat wij harmonie in de natuur plegen
te noemen, is vaak meer het uitvloeisel van ons artistiek temperament, van ons schoonheidsgevoel, dan dat het iets daadwerkelijks is, dat in de elementaire krachten van de natuur is
gegrondvest. Doch in de levende wezens is deze harmonie een
realiteit. Overal in de natuur worden wij getroffen door die
exquisite harmonie van de levende wezens, de harmonie, het
evenwicht tusschen de verschillende weefselementen, die zoo
duidelijk het overwicht van het individu over de deelen, die
het samenstellen, demonstreert. Het is deze harmonie, die de
natuur overal en altijd tracht te behouden en te herstellen, als
zij verloren gegaan is. Om tot de celleer terug te komen, de
conceptie van een strijd om het bestaan van de cellen in het
organisme, door Roux jaren geleden uitgewerkt om te dienen
als basis van zijn op de analyse gegronde theorie van functioneele adaptatie, in overeenstemming met de idee van de
struggle for life in de natuur, waarop Darwin zoozeer den
nadruk heeft gelegd en die de basis vormde voor zijne evolutie-theorie, kan niet waar zijn, kan ons nooit bevredigen,
omdat zij niet voldoende rekening houdt met deze harmonie
van het organisme.
Wat is deze harmonie van den vorm, waardoor de organismen zich van de levenlooze natuur onderscheiden ? Het is
hier vooral, dat wij scherp het verschil gevoelen tusschen
analyse en synthese. Laat mij dit door een reeds vaker gebezigd
voorbeeld duidelijk maken.
Op zichzelf is het reeds verwonderlijk, en uit de celleer,
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zooals wij straks zullen zien, in haar uiterste consequentie
slechts door het aannemen van een bepaalde causa finalis te
verklaren, dat bij het zich vormen van het individu, van het
volgroeide organisme, uit de bevruchte eicel niet slechts door
groei de massa cellen ontstaan, die tezamen het individu opbouwen, doch dat deze elementen zich in bepaalde rangschikking groepeeren en bij vergaande differentiatie toch steeds
den karakteristieken vorm van het organisme tot ontplooiing
brengen. Dat dit niet zoo direct uit den groei van de cellen
kan verklaard worden, blijkt uit het volgende voorbeeld. In
19 1 I nam Carrel, de bekende Amerikaansche experimentator,
een klein stukje weefsel uit een levend kippen-embryo, natuurlijk onder de noodige voorzorgen van steriliteit enz.,
bracht het onder een dekglaasje en kweekte het in een druppel
voedende steriele vloeistof onder het dekglaasje verder op. Het
weefsel bleef leven en groeide voort, er werden telkens kleine
stukjes van overgeënt op nieuwe voedingsvloeistof, ook deze
groeiden voortdurend verder, en zelfs op dit oogenblik leven
en groeien enkele van deze stukjes voort ... Was al het weefsel
door den groei uit die weefselelementen ontstaan in al deze
jaren, blijven leven en groeien, dan zou een hoeveelheid stof
zijn ontstaan, vele malen grooter dan onze aarde. Zulk een
stukje groeit dus ongelimiteerd verder en is practisch onsterfelijk, doch ... het ontwikkelt zich niet, hoewel het nu al
veel langer is blijven leven dan wanneer het zich in een ei tot
een kuiken had georganiseerd en gespecialiseerd. Het bevruchte
kippenei in zijn geheel daarentegen vormt in drie weken een
kuiken, een organisme van zuiver bepaalden vorm. Waaraan
ligt dit verschil? Dat de cellen in het embryo zich onder
elkaars invloed ontwikkelen, en daardoor van elkaar afhankelijk zijn, is wel een mooie omschrijving van de feiten, doch van
ons standpunt bezien, heeft het als verklaring geen beteekenis.
Maar is reeds het ontstaan van een bepaalden vorm, een
individu, uit de bevruchte eicel een probleem met tal van
facetten, veel meer nog treedt de samengesteldheid van het
vraagstuk van den vorm ons voor oogen bij de regeneratieen regulatieprocessen. Want de onderlinge samenwerking van
de verschillende weefsels tot het opbouwen van een harmonisch
geheel, van een organisme, het volkomen domineeren van den
vorm, het wordt ons door geen groep van verschijnselen zoo
scherp gedemonstreerd als door die verschijnselen, die men
onder den naam van regeneratie samenvat, en die in het al-
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gemeen daarin bestaan, dat als men een gedeelte van het
lichaam experimenteel verwijdert, zich geen lidteeken vormt,
doch het verloren gegane zich weer in volkomen normalen
vorm herstelt, regenereert. Snijdt men bijvoorbeeld bij een
zeester een der vijf armen weg, dan vormt zich van uit de
sneevlakte een klein weefselknopje, dat langzamerhand uitgroeit, al heel spoedig den vorm en de samenstelling van dent
oorspronkelijke arm gaat vertoonen, maar in een sterk verkleinden maatstaf, dan grooter en grooter wordt, tot de afgesneden arm weer in normale grootte, in volkomen harmonie
met het overige lichaam van het dier is gevormd. En niet alleen
dit, maar ook aan de wondvlakte van den afgesneden arm zelf,
zoo men slechts een klein gedeelte van het middengedeelte van
hct lichaam daaraan had laten zitten, vertoont zich een weefselknopje, dat verder uitgroeit, vier kleine uitsteeksels gaat
vertoonen, om ten slotte het geheele lichaam van het dier met
de vier weggesneden armen met zenuwen en ganglien, met
het juist bij deze dieren zoo uiterst samengesteld gebouwde
kopdarmstelsel weer opbouwt, totdat zich aan den afgesneden
arm weer een geheel normaal gebouwd lichaam met vier
armen gevormd heeft, langs geheel anderen weg dan bij de
normale ontwikkeling van het dier uit de bevruchte eicel, nl.
uit volwassen volkomen gedifferentieerde weefselelementen.
Deze harmonie in de levende natuur, deze overheersching
van het individu over de samenstellende deelen, deze heerschappij van den vorm, kon door de bouwsteentheorie niet
worden verklaard. En zoo zien wij het merkwaardige verschijnsel, dat de celleer, die het oude vitalisme had vernietigd,
ten slotte in haar uiterste consequentie weer moest leiden tot
een „neovitalistische" opvatting, die voor deze harmonie een
buiten de stof, buiten de cellen en hunne kolonies, de organismen, staande kracht aansprakelijk stelde. Zoodra wij aan
het einde der i 9de eeuw naast de analyse meer en meer de
behoefte aan synthese zien opkomen, voert de beschouwing
van de eenheid in de natuur, in het leven, de verwonderlijke
harmonie in den bouw der levende wezens, waar zij wordt
opgemerkt, onvermijdelijk tot de vraag, hoe zij in die celkolonie is kunnen ontstaan en hoe zij wordt in stand gehouden, en de bouwsteen-theorie moest wel in haar uiterste consequentie leiden tot de vraag, wie of wat de kracht is, die deze
bouwsteenen tot zulk een harmonisch geheel te zamen voegt
en rangschikt.
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Zoo is het dan ook juist de celleer in haar uiterste consequentie, die een man als Driesch er toe bracht, het levende
wezen „autonoom" te verklaren, en de harmonie van het ontwikkelingsproces toe te schrijven aan de werking van een
causa finalis, een buiten het oorzakelijk gebeuren in de natuur
staanden factor, de „entelechie", (dat wat zijn doel in zichzelf
draagt) . Steunt de entelechie in laatste instantie op de celleer,
evenals de leer van de „dominanten" van Reinke, op meer
algemeen terrein beweegt zich de leer van de „Impulssystemen" van von Uexkull, terwijl het meest algemeen, en misschien juist daarom het minst aantrekkelijk, is het „Panpsychisme" van Koch, dat zich weer aan de oude opvattingen
van Pf ef f er over de „atoomziel" aansluit.
Driesch spreekt van éen ordenend, reguleerend principe,
von Uexkull van melodie en rythme, beide hebben echter met
elkaar gemeen, dat naast de uit de bekende natuurkrachten
af te leiden werkingen iets metaphysisch, iets transcendentaals,
een macht buiten de materie staande, wordt aangenomen om
de verschijnselen van het leven te verklaren.
De „entelechie", wij zouden het wellicht het best met „innerlijkheid" kunnen vertalen, is volgens Driesch het ordenend
principe, dat als synthetisch beginsel, als totaliteitsrelatie, de
levende materie beheerscht. Volgens de mechanistische natuurbeschouwing zijn, zooals wij reeds aangaven, alle levensverschijnselen onderworpen aan de wetten van het physischchemisch gebeuren, die de anorganische wereld beheerschen,
doch voor de neo-vitalisten, evenals voor de oude vitalisten,
bestaat naast deze krachten een bijzondere levenskracht, een
bijzonder psychisch iets, een metaphysisch agens, zonder welke
de organische wereld onbegrijpelijk en onverklaarbaar is. Dit
agens, dat niet energetisch is, dat uit zichzelf zich naar willekeur vergrooten kan, regelt volgens Driesch alle levensgebeuren en dus ook de ontwikkeling en de regeneratie. Zij is geen
oorzaak, want haar ontbreekt alle betrekking tot dc ruimte,
zij is het individualiseerende agens, dat als „psychoide" orde
en regelmaat schept. „Die Entelechie", zegt Driesch, „ist
durchaus negativ bestimmt, sie suspendiert das organische
Geschehen, in das unendliche Wogen der reinen Materie setzt
sie Wegverbote. Der Entelechie fehlen alle quantitativen
Kennzeichen: Entelechie ist beziehende Ordnung und ganz
und gar nichts anderes." Zij regelt den vorm, door uit al de
krachten van groei en ontwikkeling, die in de levende stof
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sluimeren, juist die te aktiveeren, die voor ontwikkeling en
regeneratie noodig zijn, anderen te remmen of te verzwakken,
zoodat zij orde schept in het ongeordende systeem van de organische, levende stof. Haar typische eigenschap is dus het
immaterieele, het psychische, en Driesch spreekt dan ook van
„Ob jektal-psychoid" en geeft als meest eenvoudige karakteristiek van de entelechie aan: „primares Wissen und Wollen".
Zij hoort dus thuis in die groote groep van krachten, die
aan elke cel haar levensweg voorschrijven, doch zelf buiten
die cellen worden gelocaliseerd. Maar het spreekt van zelf, dat
bij een dergelijke algemeene opvatting al spoedig de botsingen
moeten komen met de verschillende feiten, door de experimenten aan het licht gebracht, en dat dan het begrip hoe langer
hoe meer moet worden omgrensd, en aan de nieuw gevonden
verschijnselen moet worden aangepast. Het ordenen van
krachten is ten slotte niet zonder energie te denken, en zoo
zien wij Driesch dan ook bij de verdere ontwikkeling van zijn
entelechie-begrip meer en meer dezen kant opgaan. En als
men dan bij Driesch in den 2den druk van zijn „Philosophie
des Organischen" leest, dat de entelechie, die het wezen van
de eicel bepaalt, weer een andere is, dan die de ontwikkeling
van den vorm van het organisme uit dat ei bepaalt, als men
dan zoodoende tot het aannemen van een geheel systeem van
entelechien komt, die den levensweg van de organismen beheerschen, en als men dan, nadat men overtuigd geworden is,
dat met entelechie iets metaphysisch, iets psychisch bedoeld
wordt, dat boven ruimte en tijd verheven is, ineens bij Driesch
zelf leest, dat met entelechie niets psychisch bedoeld is, doch
dat entelechie slechts een elementaire kracht in de natuur is,
die een bepaalde klasse van verschijnselen regelt, ja zelfs dat
entelechie een „stof" is, „ein ungeheuer zusammengesetztes
intensiv mannigfaltiges substantielles System von Vermogen",
dan wordt het ons bang om het hart, want dan voelen wij, dat
wij inplaats van een verklarend principe, dat ons het begrijpen
van het leven zou vergemakkelijken, naast de stof, waarvan
wij tenminste konden hopen, dat wij hare eigenschappen zouden kunnen onderzoeken, nu een soort van materie hebben
gekregen, die voor geen enkele onderzoekingsmethode toegankelijk is, waaraan wij alle eigenschappen kunnen toedichten, die wij slechts noodig of bruikbaar vinden, en die wetenschap en verder onderzoek absoluut waardeloos en doelloos
maakt. Hoe meer wij de entelechie naast de stof gaan om-
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lijnen en omgrenzen, des te meer geraken wij verward in
spiritistische opvattingen, en terwijl wij Driesch in zijn latere
geschriften zich meer en meer van de feiten zien abstraheeren
en tot de abstracte philosophic zien overgaan, is hij thans overtuigd spiritist geworden en gelooft hij in het astraallichaam,
in zielsverplaatsing en in telepathisch contact met andere
wezens op verren afstand.
Op meer algemeen terrein beweegt zich de voorstelling van
v. Uexkull, die de levensverschijnselen door zijn impulssystemen tot harmonie tracht te herleiden. Wat de levende van de
levenlooze natuur onderscheidt, is volgens v. Uexkull de
melodie, het rhythme, dat wat uit een reeks van geluidstrillingen voor ons de symphonic opbouwt. De geluidstrillingen warden door de materie veroorzaakt, doch evenals een
reeks toonen eerst door de scheppende macht van den kunstenaar tot melodie, tot rhythme warden, zoo ontwikkelt zich
uit de materie eerst de harmonische vorm door een immaterieelen impuls. Deze impulsen, die dus al de levensprocessen
beheerschen, die de chemische krachten van de stof aktiveeren, maar die nu volgens de voorstelling van v. Uexkull achter
elke cel, ja achter elke kleinste levenseenheid (bijv. de bioblasten, de erfelijkheidsfactoren) staan, zijn dan weer tot bepaalde
systemen verbonden, en deze schrijven aan elke cel haar levensloop, haar groei- en differentiatierichting voor evenals de
entelechie, treden volgens een vast plan op, volgens vaste
regelen en rhythme, en vervullen zoo de ordenende en regelende rol in het geheele organisme. Het plan, de regel, de
rhythmus zelf, is vast, doch volkomen onafhankelijk van
ruimte en tijd. De impulsen, die aan dezen regel gehoorzamen,
zijn aan ruimte en tijd gebonden, doch nog volkomen immaterieel. Zij beheerschen echter de stoffelijke eenheden van de
levende stof, waarin zij als het ware verankerd liggen. Zij
zijn als de toetsen van het klavier, die slechts er op wachten,
door den kunstenaar te worden aangeslagen, om de melodie
in voorgeschreven rhythme en harmonie voort te brengen.
Deze vergelijking, die wij ook in de geschriften van Driesch
terugvinden, geeft duidelijk weer, hoe de schrijvers zich hun
immaterieele krachten voorstellen. v. Uexkull spreekt dan
ook van de „melodie zoogdier" en de „melodie visch", om
juist het verband tusschen den vorm van de levende wezens
en de impulssystemen, die dezen vorm beheerschen, duidelijk
te doen uitkomen. Doch dit bren g t ons onmiddellijk tot de
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vraag, hoe wij ons dan den musicus, die de toetsen aanslaat,
hebben voor te stellen? En hoe meer wij ons ook in dezen
gedachtengang trachten in te leven, des te meer gevoelen wij,
evenals bij de entelechie van Driesch, dat wij hierdoor in de
wetenschap trachten in te voeren een volkomen oncontroleerbaren factor, die alle verdere onderzoek waardeloos en doelloos maakt, zonder dat wij daardoor een helderder inzicht in
de levensraadselen krijgen. Ja, elk der door v. Uexkull voor zijne
impulssystemen aangegeven eigenschappen bemoeilijkt eigenlijk het begrijpen van de levensverschijnselen.
Waar elke kleinste eenheid van de levende stof haar eigen
impuls bezit, vormt ten slotte de leer van de impulssystemen
den overgang tot de laatste en meest algemeene conceptie, die
van R. Koch. Ook Koch zoekt achter de materie een ordenenden geest, doch hij vereenzelvigt de natuur volkomen met dit
onstoffelijk beginsel. Alles is daarvan doordrenkt, zoodat niet
alleen achter elke levende eenheid, maar achter elke molecule,
achter elk atoom de geest staat, als ordenende en regelende
kracht. Of liever, Koch zegt: „der Geist ist keine Kraft,
sondern er ordent Kraf te". En daarmede is weer de overgang
tot de entelechie en de impulssystemen verkregen. Want als
de geest achter de moleculen van de stof staat, moeten wij
voor de verklaring van de levensverschijnselen weer systemen
van deze „atoomgeesten" aannemen ... en dan zijn wij weer
bij de impulssystemen aangekomen.
Kortom, als wij de voorstellingen van de neo-vitalisten
analyseeren, vinden wij eigenlijk hetzelfde, doch op verschillende wijze gerangschikt al naar de mentaliteit van den componist. En bij al die systemen krijgen wij den indruk, dat zij
ons absoluut onbevredigd laten en niet kunnen bijdragen tot
het begrijpen van de levensraadselen, en dat hun verklaring
een schijnverklaring is, omdat zij in de wetenschap tracht in
te voeren een macht, die niet voor wetenschappelijk onderzoek
toegankelijk is, omdat zij ons tracht te brengen uit het gebied
van de zuivere wetenschap naar dat van het geloof.
Wij moeten de synthese in de wetenschap van het leven dan
ook in andere richting zoeken. De neovitalistische theorien
waren alle gegrondvest op de celleer, de bouwsteentheorie.
Waar die ons in den steek liet bij de verklaring van de levensverschijnselen van de individuen, van ontwikkeling en regeneratie, daar kan ons ook een metaphysische theorie, die wij
trachten te wringen in het keurslijf van een exacte weten-
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schap, ons geen bevrediging schenken. Nog eens : volkomen
overtuigd als wij zijn van het bestaan van een Hoogere Macht,
van een „Uebermechanische Naturgewalt", zooals v. Uexkull
het uitdrukt, zoo moeten wij toch beseffen, dat waar die
Macht, die orde, die regelmaat ingrijpt, de grens van onze
wetenschap als zoodanig is bereikt.
Blijven wij staan bij de bouwsteentheorie, dan wordt die
Macht iets willekeurigs, iets dat naar willekeur de bouwsteenen rangschikt en verplaatst. Doch de bouwsteentheorie
zelf is onjuist. Sinds wij door het experiment een duidelijker
inzicht hebben gekregen in den ontwikkelingsgang van de
levende wezens, komen wij meer en meer tot het inzicht, dat
de cellen niet kunnen zijn de elementaire eenheden, de op zich
zelf staande bouwsteenen, waaruit de levende wezens als een
mozaiek zijn opgebouwd.
Overal zien wij verband en samenhang. Hoe meer wij de
verschillende vormen, waaronder de cellen kunnen optreden,
de verschillende weefsels, waaruit het lichaam van planten en
dieren is opgebouwd, nauwkeurig onderzoeken, des te meer
zien wij, dat die cellen als het ware hun zelfstandigheid verliezen, en niet als losse bouwsteenen, doch als volkomen met
elkaar samenhangende elementen, tot grootere eenheden en
complexen samengevoegd, het individu, het levende wezen
opbouwen. Wij zien het individu meer als een samengesteld
geheel, waarbij cellen slechts een ondergeschikte rol spelen, ja
dikwijls in het geheel niet meer te herkennen zijn.
Bij de meest verschillende weefsels kunnen wij dien volkomen samenhang der celelementen aantoonen; waar men
vroeger meende met onafhankelijke, zelfstandige eenheden te
doen te hebben, blijken deze dikwijls zoo volkomen met elkaar
samen te hangen en een geheel te vormen, dat het moeite kost,
de afzonderlijke cellen nog eenigszins van elkaar af te grenzen. Slechts op deze wijze is in vele gevallen de functie der
elementen en den samenhang der weefsels te verklaren. Dat
hier in details uit te werken, zou ons te ver op de glibberige
paden der weefselleer voeren, en hier niet op zijn plaats zijn.
Ook de vraag, op welke wijze de cellen elkaar gedurende de
ontwikkeling beïnvloeden, op elkaar inwerken, hoe het geheele ontwikkelingsproces, zooals wij door onze experimenten
daarin een inzicht hebben kunnen verkrijgen, verloopt, zij
hier buiten bespreking gelaten. Om dat uiteen te zetten, zou
een geheel nieuw artikel noodig zijn, waarvoor ik op het
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oogenblik de aandacht niet mag vragen. Voor ons betoog is
voldoende, dat wij door de bouwsteentheorie niet meer als
basis voor al onze verdere beschouwingen aan te nemen, de
cel niet meer als het elementair organisme te beschouwen,
het individu, het levende wezen als zoodanig weer in het
centrum hebben kunnen plaatsen. Het is niet een mozaiek,
een gebouw, waarvan de losse steenen met cement aan elkaar
gekit, op elkaar gestapeld zijn. Het is één levend geheel, waarvan elk onderdeel met alle andere onderdeelen in levenden
samenhang en wisselwerking is, één gesloten krachtensysteem,
dat overal, zonder onderbreking, dezelfde, niet nader te
analyseeren levensverschijnselen vertoont, waarin overal één
harmonie heerscht, buiten de cel-elementen om. Een zoogenaamd „eencellig" organisme is evenzeer zulk een levend
geheel, als het uit myriaden cellen opgebouwde hoog georganiseerde zoogdier, en er bestaat van uit dit oogpunt beschouwd,
geen verschil tusschen de levenseigenschappen van de voor
ons oog zoo ongedifferentieerde eicel en het samengesteld gebouwde organisme, dat zich uit die eicel heeft ontwikkeld.
In zulk een ononderbroken levend geheel, zulk een gesloten
krachtensysteem, is geen plaats voor de „doode tusschenstof"
van de oude histologen, die zich tusschen de levende cellen
bevond. En in zulk een levend geheel kunnen wij de eigenschappen van het leven bestudeeren, de verschillen in localisatie, in werking naar buiten, in differentiatie, wij kunnen
er een teleologische doelmatigheid in erkennen, (d.w.z. een
afhankelijkheid van een tegenwoordig A van een toekomstig
B, en niet alleen van een voorafgegaan B, zooals de kausaliteitsleer ons die te zien geeft), zonder dat wij daarbij in onze
wetenschap hebben in te voeren mythologische begrippen als
entelechie of impulssystemen; kortom, wij kunnen dan het
leven bestudeeren volgens de methoden, waarover onze wetenschap beschikken kan, en ons da arbij in diepen ootmoed
nederbuigen voor de Hoogere Macht, die dat leven bestuurt,
en die wij in de orde en regelmaat en doelmatigheid van het
leven zien, evenals wij haar leeren kennen in de orde en regelmaat, in de wetmatigheid van de physische en chemische
krachten. En dat is het ten slotte wat wij noodig hebben om
ons een levens- en natuurbeschouwing te geven, die ons innerlijk bevredigt.
Utrecht, 2 3 April ' 3 o.

J. BOEKE.

EEN HALVE EEUW
NOORD -NEDERLANDSCHE POËZIE
EERSTE PERIODE
IV ALBERT VERWEY I (VERZAMELDE GEDICHTEN
1

Persephone, het langste en schoonste gedicht uit Verwey's
eerste bundel, is het gedicht van een, door zijn schoonheid niet
verzoende maar overheerschte, innerlijke tegenstelling. Scheid
ik, voor zoover mogelijk, van de dichter die de schoonheid
schiep, de jonge man in wie de tegenstelling leefde, dan vind
ik een onmiskenbare aandrift tot het genot der natuurlijke
wereld, maar tevens een opmerkelijk sterke pre-occupatie met
de dood. Verwey kwam uit de sfeer van die diepe en innige,
maar strenge en zware christelijke binnenwereld, die haar
denkbeelden over natuur en menschheid aan haar begrippen
van zonde en genade onderworpen houdt, en zelfs in haar
mildste vorm het aardsche leven slechts als een eerbiedig of
dankbaar aanvaarde voorschool voor het eeuwige leven beschouwt. Zijn ontdekking der natuurlijke wereld was niet
wat zij, dank zij diens centrale en centraliseerende bezinning
op de goddelijkheid der wereld, en in haar van zijn eigen wezen, voor Perk geweest was: één onmiddellijke, vrije en opene
schoonheidservaring der werkelijkheid, waar ik-, natuur- en
godservaring zich in vereenigd hadden. Daar hij het oude
geloof — een eeuwigheidsgeloof — nog door geen ander, dat
hem in zijn eigen vergankelijk zelf de zin der heele vergankelijke wereld wees, vervangen had, het enkel-vergankelijke
zijn onbewuste wezensbehoefte echter niet vermocht te bevredigen, was zijn aandrift tot het genot der natuurlijke wereld niet bij machte de beslotenheid van zijn innerlijk zoodanig te verbreken, dat hij over heel die gretig begeerde werkelijkheid van menschen en dingen in onmiddellijke genieting
vrij en open kon uitstroomen. Bij gebreke aan een zin, die
het duidde, bleef, in die binnenwereld, zijn eigen wezen hem
echter een raadsel, en als hij zich, om zijn diepte te peilen,
over dat raadsel telkens opnieuw als over een duistere waterspiegel heenboog, zag hij zijn zelf en de dood daar als één,
schemerig, aangezicht. Uit verborgen gronden opwellende,
door persoonlijke ondervindingen nog gevoede bron van weemoed of somberheid, kon, in de beslotenheid van Verwey's
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binnenwereld, de aan het geloof van zijn kindsheid onafscheidelijk verbonden bezinning op de dood, maar op een
dood nu die nog enkel beloftelooze ontkenning van licht,
bloei en vreugde, van leven was, zich gedurende het heele
beginstadium van zijn eerste ontwikkelingsperiode ononderbroken voortzetten.
Die vroegste helft van „Persephone en andere Gedichten",
die tot dit eerste stadium behoort, bevat geen directe uitstortingen van persoonlijke ervaringen, maar beelden: indirecte uitdrukkingen van dichterlijke droomen. Droomen,
en dichten als uiting van droomen, waren in Verwey dus van
de aanvang centrale functie: de jonge man en de dichter niet
inderdaad bevredigend te scheiden. Door de dichterlijke
droom verkende hij, in de doodsbezinning die feitelijk verhulde zelfbezinning was het wezen, in de aandrift tot de
natuurlijke wereld de verschijning der werkelijkheid. Door
de dichtende droom, die het vergankelijke vereeuwigde — zijn
eigene of die hij bij anderen meeslepend gezongen vond -- trokhij de natuurlijke wereld, van de onmiddellijke overgave
waaraan zijn innerlijk hem terughield, tot zich naar binnen,
om haar in zijn binnenwereld, door die voor hem zoo karakteristieke vorm van de droom, vereenzelviging van de droomer
met de gedroomde voorstelling — droombevrijding van het
ik uit wat het innerlijk gebonden hield — middellijk rijker,
feller, zuiverder dan de onmiddellijke werkelijkheid toeliet,
te bezitten en te genieten. Maar diezelfde dichterlijke droom
wist ook het raadsel van de dood uit de donkere diepten van
's dichters kwellende zelfbezinning omhoog te tijgen en in
figuren of voorstellingen tot verschijning te brengen wier
schoonheid hem het geluk gaf, dat de kwelling verzachtte.
Naar de kant van Verwey's aandrift tot het natuurlijke bevrediging, was de dichterlijke droom naar die van zijn doodsbezinning derhalve vertroosting. Zoo zien wij Verwey's wereld in dit beginstadium als een droomwereld, in welke zijn
dichterschap zich, dank zij de in doodsbezinning en levensgenieting wezensgelijke schoonheid van hun verschijning, als
die, zijn heele tegenstelling van dood en leven, van leed en
vreugde overheerschende en doorglanzende macht van geluk
openbaarde, door wier werkzame inwoning in zijn persoonlijkheid hij zijn innerlijke verdeeldheid, niet opheffen nog,
maar wel erkennen, en zelfs aanvaarden kon. Van die dichterlijke erkenning en aanvaarding is Verwey's verhaal van
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Persephone, de mythe die dood en leven als de keerzijden van
het eene natuurlijke uitbeeldt, de belangwekkende en oorspronkelijke, ook zelf weder middellijke uitdrukking: een —
tot in dat innig verband van zelf en dood dat de regels over
Narkissos aanduiden — welhaast volledige en, in dezelfde zin
als later Leopolds Cheops, volkomen objectieve uitdrukking
van zijn toenmalige wezen. Van uit deze bevrediging, dit
geluk, boven dood en leven, boven leed en vreugde, door de
droom en door zijn dichterlijke vereeuwiging van het vergankelijk-natuurlijke in het schoone gedicht, kan men begrijpen, hoe Verwey, toen hij in een der latere verzen van
„Verzamelde Gedichten" aan zijn eerste dichterlijke jeugd
terugdacht, zich zelf als de knaap kon zien, die langs de
Amsterdamsche grachten Goethe's zoo zinrijk „stil en wijs"
geprezen Tasso las en, door zijn lezen heen, aldoor het opgetogen geluk om de heerlijkheid van het leven voelde.
2

„Van de Liefde die Vriendschap heet", het lyrisch hoofdwerk van Verwey's tweede staat is, wat het tot de eerste staat
behoorende vroegste deel van zijn eerste -bundel niet geweest
was: directe uitstorting van persoonlijke ontroering. De
droom-fantasie was in de eerste gedichten voornamelijk door
de zintuigelijkheid en de bezinning gediend. Daar de zintuigelijkheid zich op de natuurlijke wereld, de bezinning op
dood en zelf richtte, natuur en ik in die gedichten open of
verhuld dus de twee voornaamste termen van Verwey's ervaring waren, werd de eigenlijke gemoedsontroering dichterlijk tot achter de beperkte gevoelswerking van die besloten,
door de droom beheerschte zelf doorlening teruggedrongen.
Dit zelf was een raadsel, en dat het met de dood feitelijk één
raadsel was, bewees, dat onder de in Verwey zoo sterke neiging
tot zelfbezinning een drang werkte naar de kennis, niet alleen
van zijn eigen wezen, maar door haar van het gansche leven:
dat zijn innerlijk om het geloof vroeg, dat hij in het christelijke
niet meer erkennen kon. Zijn hartstochtelijke overgave aan
Kloos was, van uit deze gedachte beschouwd, slechts een uitdrukking van dit zelfde verlangen naar ontraadseling van zijn
eigen zelf, in vormen, die het religieus karakter van dat verlangen onmiskenbaar verrieden. Met het Christelijk geloof
had hij, die in aan de Persephone-tijd voorafgaande gedichten
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aan het oude Testament zijn voorstellingen ontleend had, ook
de Christelijke mythologie buiten zijn poezie gehouden. Een
mythologie echter had juist hij niet kunnen missen. De Grieksche gaf zijn dichterlijke droom zijn nieuwe voorstellingen,
maar wat haar vergoddelijking van het natuurlijke bij hem
uitdrukte, was niet een nieuw geloof, maar alleen, in een
nieuwe wijze van de wereld te ervaren, de onbevredigde aandrang tot een nieuw geloof geweest. Zijn inwijding in Kloos'
wezen had voor hem deze groote beteekenis: dat hij in een
menschelijke werkelijkheid buiten zich zelf nu aanschouwde,
wat die nog onbegrepen diepste aandrang begeerde : de persoonlijke belichaming van een geloof in de goddelijkheid van
het leven, de goddelijkheid dus voor alles van eigen wezen.
De wijze waarop Verwey die erkentenis bereikte, was de-.
zelf de waarop hij ook vroeger het buiten zijn eigen persoon
liggende doorleefd en genoten had: vereenzelviging, de oude
poging om door zelfverlies tot zelfbezit te komen. Voor Kloos
was aan het menschelijke niet de zintuigelijkheid noch de
bezinning, aan het gedicht niet de fantasie of het beeld het
voornaamste. Dat was, aan het eerste het gevoel, aan het
tweede de ontroering en de uitstorting. De goddelijkheid van
het leven, voor alles .van zijn eigen wezen, meende hij slechts
door de stilste of heftigste menschelijke ontroering ervaarbaar,
en die ontroering was, naar zijn voelen, wou zij de diepste zijn,
noodwendig de smartelijkste. Anderen door zijn lijdende ontroering tot goddelijkheidservaring te ontroeren, dat was voor
Kloos de hoogste functie der dichterlijke schoonheid. Als gekruisigde der smart een verlosser der gebonden menschheid,
dat was wat hij, naar zijn innigste aandrang, zijn wou, maar
als wat Verwey hem het eerst, in deze voorstelling, gezien
heeft. Verwey's onbewuste drang naar de geloofservaring,
zijn behoefte aan een lichamelijk geloofsmidden dat hij met
zijn eigen lichamelijke oogen aanschouwen kon, en dat hem
zich, na het verlies der Bijbelsche, tot de Grieksche mythologie
had doen wenden, dreef hem thans terug naar de Bijbelsche,
naar de specifiek Christelijke nu echter, waar hij, in de
Christusmythe zelf, de gevoelsvoorstelling van de door lijden
dienende mensch-goddelijke smart de verbeelding vond, die
zijn visie op Kloos belichamen kon. Een dichterlijke droom,
ook nu, maar van een onmiddellijke, zichtbare en tastbare werkelijkheid, en die de rangorde van Verwey's ervaringsmiddelen
in haar tegendeel veranderde, de zintuigelijke aandrift, de
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neiging tot bezinning dienstbaar maakte aan alles wat door de
dichterlijke droom tot dan toe teruggedrongen of verborgen
geweest was en nu, onder de aandrang van zijn vereenzelviging met Kloos, als hartstochtelijke tegelijk smartelijke en genietende ontroering tot doorbraak kwam. Naar zijn hoofdmotief is „Van de Liefde die Vriendschap heet", die directe
uitstorting van wat zijn dichterlijke verbeelding eener onmiddellijk ervaren centrale menschelijke werkelijkheid in hem
opwekte, deze voorbehoudlooze overgave, van een jongere,
aan een als groot en schoon geliefde en vereerde oudere: een
gedicht van aanbidding tot, van gemeenschap met, van zelfopoffering aan en van zelfbeschuldiging tegenover de Mensch,
die hij als Goddelijk midden van zijn ervaring erkend had en
aan wie hij een nieuwe, verdiepte en verhoogde ervaring van
het leven dankte.
De overgave was, naar Verwey's willen voorbehoudloos,
naar Verwey's kunnen niet werkelijk volkomen. Juist in die
voorstelling, die haar bevestigende voltooiing scheen, kwam
dat wezensverschil tusschen hem en Kloos tot uiting, waardoor
zij, met al wat zij voor Verwey beteekende, slechts tijdelijk
zijn kon: juist in die voorstelling dus, waarin Verwey zich het
treffendst tot dienst aan de meester wijdde: dat hij de trooster
van de lijdende Mensch, de profeet van de Ziener zijn wou.
Door zijn dichterschap. Wat hij in Persephone onbewust,
enkel krachtens zijn wezen gedaan had, zag hij nu, bewust,
als de eigenlijkste en hoogste functie der dichterlijke schoonheid. Ook Kloos wilde de schoonheid, maar de onvoorwaardelijke doorleving der ontroering, vooronderstelling van zijn
dichterlijke vervulling, leek hem onmogelijk, als in die ontroering zelf haar schoonheid reeds medegenoten werd. Dat hij
zelf door de schoonheid niet inderdaad verlost kon worden:
dat hij ontroostbaar was, volgde hieruit. De diepe menschelijke
ontroering voelde hij als iets zoo heiligs, dat hij het als een
schennis der hoogste menschelijkheid, als een verijdeling van
het Zienerschap zag, haar anders dan om haars zelfs wil te
doorleven. Ook de gevoelsverbeelding die de kern van Verwey's sonnetten-cyclus is, was een droom, schreef ik. Het hart
mocht in hem nu de bron van onmiddellijke ervaring geworden zijn, door zijn „kracht van pijn", gelijk Kloos het
uitdrukte mocht hij diens „macht van lijden", in Verwey's
Christussonnetten als de oorsprong van diens schoonheid erkend, nabijgekomen zijn, — de droom, en de dichterlijke uit-
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drukking van die droom, de schoonheid, overheerschte ook
thans, en soeverein, zijn ervaring. Wie Schoonheid zei, zei
voor Verwey: Geluk. Zijn schoonheidsdrift was dus, reeds
toen, niet min of meer onmenschelijk, maar integendeel iets
hooger-menschelijks: een vanzelfsprekende erkenning, dat het
geluk, als onmiddellijke bewustwording van de heerlijkheid
des levens, en de schoonheid, als uitdrukking en opwekking van
dat geluk, een algemeene wezenstrek van het leven boven persoonlijke vreugde en smart, een uit de persoonlijke ontroering
voortgej omen, maar in haar uitdrukking haar individueele
karakter overschrijdende, alles omvattende, alles verzoenende
en doorglanzende bevestiging is. Een, voor zijn eigen persoonlijkheid, voorzoover zij in lijdende ontroering bevangen was,
dus verlossende, een voor anderen, in leed bevangener, maar
tot schoonheidschepping onmachtigen, dus vertroostende.
Het verschil tusschen de gedichten van Verwey's eerste
staat en „Van de Liefde die Vriendschap heet" lag hierin, dat
de dichterlijke droom in de eerste staat onmiddellijk heerschte,
maar in de sonnettencyclus, zij het als haar centrale uitdrukkingsmiddel, de ontroering diende. Formeel beteekende dit.
verschil, dat de vroegere verzen vooral door de voorstelling,.
het beeld, het bindende en afsluitende gekarakteristeerd worden, en daardoor minder persoonlijk zijn, de sonnetten daarentegen vóór alles directe en stroomende, over de grens van het
afzonderlijke sonnet soms zelfs heenstroomende uitstorting yan
ontroering, en daardoor in de hoogste mate persoonlijk zijn.
Door andere elementen blijken zij met die vroegere gedichten
echter nauw verbonden gebleven. Het tot een zinrijke mysteriedienst verbeeld verkeer tusschen meester en jongere, levert
in deze sonnetten slechts een deel van de voorstellingsinhoud.
Als de bezinning, zoo was ook de zintuigelijkheid in „Van de
Liefde die Vriendschap heet" aan de ontroering onderworpen,
maar niet werd het doel van haar aandrift, de natuurlijke
wereld, bij Verwey, als bij Kloos, door de allesoverweldigende
beteekenis der ontroering teruggedrongen, — wij zien, dat de
fantasie ook in deze ontroeringsgedichten het middel gebleven
is, waardoor de dichterlijke droom Verwey's aandrift tot de
natuurlijke wereld, onder de bevrijdende invloed der ontroering
zelfs vrijer en ruimer dan dat vroeger mogelijk geweest was
bevredigt. In de vele, meestal over de grootste helft van het
sonnet uitgewerkte vergelijkingen, door welke een gretige en
bewegelijke fantasie zich in haar telkens weer andere voor
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stellingen uit de werkelijkheid van de natuur, maar nu ook
van de menschen verlustigt, handhaaft die aandrift een groote
mate van vrijheid. Hoewel aan de emotioneele bedoeling der
sonnetten onderworpen, hoewel door de grondtoon der gemoedsbewogenheid doorzongen, beteekenen deze talrijke tafereelen, waarin Verwey de fasen van zijn innerlijk drama met
zoo duidelijk en tevens zoo sterk zintuigelijk behagen uitdrukte, in treffende tegenstelling tot Kloos, een vasthouden
aan, een rijker veroveren van de volle rijkdom der natuurlijke
en menschelijke levensverschijnselen, die evenals Verwey's
schoonheidsvisie, de onafhankelijkheid, zelfs in deze tijd van
hartstochtelijke gevoelsovergave, van zijn persoonlijk en dichterlijk wezen doet uitkomen. Hoe sterk de dichter die eenige
jaren vroeger Persephone geschreven had, in Verwey was blijven leven, bewijst Demeter. Bij Persephone in prille eenvoud
van voorstelling en versgeluid onvermijdelijk ietwat ten achter blijvend, overschrijdt het dit door al wat de doorbraak
der ontroering Verwey gegeven had : de vollere toon en de
breedere maatgang, — uitdrukkingen van de diepe bewogenheid die, de godheid tot de lijdende mensch transformeerend,
van Demeter, objectief als Persephone, het veelzijdigste, en in
zijn veelzijdigheid meest harmonische gedicht van Verwey's
heele eerste periode gemaakt heeft.
Zoowel in „Van de Liefde die Vriendschap heet" als in de
laatste, tot deze tweede staat behoorende helft van Persephone
en andere Gedichten verklaart — derde onderscheid tusschen
beide dichters — nog een ander element, waarom Verwey's
overgave aan Kloos slechts tijdelijk zijn kon. Een element van
bezinning. In Verwey's eerste staat had de bezinning, op het
raadsel van zijn eigen wezen en dus zelfbezinning, zich bij
gebreke aan een in dit zelf erkende zin hoofdzakelijk indirect,
namelijk als doodsbezinning geuit. Zijn tweede staat, toen de
dichter zijn zin, niet onmiddellijk in zijn eigen innerlijk, maar
in het goddelijk zelf van een ander erkende, gaf zijn levensliefde die vrijheid en die bevrediging, die de doodsbezinning
terugdrong. De bevrediging, middellijk door zijn overgave
aan Kloos, van zijn innerlijke behoefte, geschiedde, naar ik al
zeide, gelijk vroeger door de vereenzelviging, die Verwey zoo
karakteristeerde, maar die zelfbezit tijdens deze staat nog steeds
in zelfverlies zocht. Het besef hiervan, de onrust, de onlust,
die het in Verwey opwekte, zien wij in een, aan de uitstorting
die het hoofdkenmerk van deze staat was merkwaardig tegen-
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gestelde zelfontleding die, onder de prikkel van de innerlijke
onlust, in sommige verzen in roekeloos-eerlijke zelfkritiek
overging, in enkele zelfschennis nabijkwam. „Van de Liefde
die Vriendschap heet" heeft deze zelfkritiek veelal in de vorm
van zelfbeschuldiging: eenerzijds tegenover de vereerde vriend,
en dan voortkomend uit het gevoel van tekortschieten tegenover de eisch van onvoorwaardelijke overgave, van volstrekt
zichzelf wegcijferen, die het beleden geloof stelde; anderzijds
ook tegenover zichzelf, en dan voortkomend uit het gevoel
van een, eigen zuiverheid bedreigende tweespalt tusschen zijn
en schijnen, dat, zoolang dit zijn, dit zelf niet gevonden was,
in een tot zelfbezit geschapene juist zijn gave van vereenzelviging onvermijdelijk maakte. Reeds in „Van de Liefde die
Vriendschap heet" — in sonnet negen bijvoorbeeld, eerst, met
een interessant, maar niet herdrukt sonnet, dat vertroosting
de innerlijke wet der schoonheid noemde, in De Nieuwe Gids
verschenen, later in de cyclus op zulk een vreemde plaats opgenomen — betrok de zelfontleding zich op haar eigen oorsprong. In de laatste helft van „Persephone en andere Gedichten", doet zij dat voornamelijk. Indirect, ook weder, als in
„Mephistopheles Epicureus", waar de kritiek de tegenstelling
tusschen wezensarmoede en schijnrijke zelfbegoocheling betreft, zonde het bewust en genietend verkiezen van de laatste
boven de eerste is. Direct in het belangrijkste van deze gedichten: In Memoriam Patris. In zijn kerngedachte: dat geen
hart ooit het hart van een ander kan toebehooren en dat „wie
aan zich zelf ontviel" een , ander niet bezitten kan, bracht het,
als boodschap van generzijds, de slotsom onder woorden, waar
Verwey's overgave aan Kloos hem krachtens zijn diepste wezen
toe drijven moest. Het is voor de sfeer van waaruit het geschreven werd kenmerkend, dat Verwey zelf, toen hij In
Memoriam Patris schreef, voor die slotsom nog terugdeinsde.
Toen hij in Cor Cordium zijn zelfverlies als de oorzaak van
zijn kwellende onlust erkend had, aanvaardde hij, onder de
ietwat sonnambule dwang waaruit dit gedicht ontstaan schijnt,
tot eenige grondslag voor zijn innerlijke bevrediging die zelfde
wijsheid, om welke In Memoriam Patris de man, die haar uit
heel veel leed als bitterste wijsheid gewonnen had, kort te
voren beklaagde.
3
Cor Cordium is het centrale gedicht van Verwey's jeugd-
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werk, dat zijn tweede staat afsluit en de derde inleidt, maar
om de beteekenis van wat hij in dit gedicht gevonden had,
onder de derde besproken moet warden. Het is voor alles een
gedicht van bezinning, maar formeel heeft het met „Van de
Liefde die Vriendschap heet" nochtans zoowel de warme
stroomkracht der gevoelsuitstorting als de bevrediging, door
de breedvoerig uitgewerkte fantasievoorstelling der vergelijkingen, van Verwey's aandrift tot de natuurlijke wereld gemeen. Ik zei: de bezinning, maar door die zelfde als het ware
sonnambule dwang waarvan ik zoo even gewaagde, heeft de
bezinning in Cor Cordium niet het karakter van een bewuste
bespiegeling maar van een intuitieve zelf-ontdekking. Als
document van Verwey's bewustwording moet Cor Cordium
op twee wijzen verstaan warden. De oorzaak van de kwellende
onlust die hem na het verzwakken van zijn heftige spanning
uit zijn zelfverlies gebleven was, werd hem door dit gedicht
nu verklaard. Het was niet alleen dat hij, door zich zelf aan
een ander weg te geven, onmogelijk bevredigd kon warden,
daar de bron van die bevrediging slechts in zijn eigen zelf
lag, het was ook, dat hij het goddelijk beginsel, de goddelijke
zin, ten onrechte alleen in de gestalte van de vriend aanschouwd had, dat goddelijkheid het beginsel, de zin ook van
zijn eigen wezen was, en dat slechts die ééne, eigene goddelijkheid de drijvende en vormende kracht van zijn persoonlijk,
dat is zijn dichterlijk leven kon zijn. Een verheerlijking van
zijn zelf als zijn eigen goddelijke zijnsgrond, een communieeren met dat zelf als de eenige mogelijke vervulling van
zijn diepste persoonlijke aandrang, dat is, wat zich in Cor
Cordium, van uit Verwey's jongste verleden beschouwd, het
eerst en het gemakkelijkst lezen laat. Aan de persoonlijke verhouding die zijn tweede staat bepaald had, ontnam dit de
grondslag. Kloos' dichterlijk antwoord was slechts de hoogere
en dus grootere uitdrukking van wat hij iets later in zijn
kroniek over Verzamelde Gedichten, uit kleinere gesteldheid
zou uitwerken en wat, op zijn gezag, de gedachten over Cor
Cordium, gelijk feitelijk over Verwey's heele jeugdperiode tot
heden bijna doorlopend veronzuiverd heeft.
Naar de toekomst was Cor Cordium nog iets meer dan volstrektste „hymne aan het individualisme". Dat Verwey de goddelijke zijnsgrond van het leven in „Van de Liefde die Vriendschap heet" uitsluitend in Kloos aanschouwde, bewijst hoe innig
dat goddelijke in zijn geest met zijn behoefte aan een individu-
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eele verschijning verbonden was. Dit verklaart misschien tevens,
waarom hij het, toen hij het in zich zelf als zijnsgrond erkende,
ook in Cor Cordium als van zelf op een wijze met zijn ikheid
verbond, die met het wezen van dat goddelijke in strijd was, en
door hem zelf reeds in Cor Cordium weerlegd werd. Met zijn
gansche innerlijk naar zijn, eigen zijnsgrond hunkerend, door het
gemis van die eigen zijnsgrond ten slotte andragelijk gekweld,
mocht hij hem, toen hij hem erkend had, met zijn ik vereenzelvigen, maar door regels als: „Wij leven en vergaan, gij zijt
altijd", of „Werelden worden en vergaan — gij blijft", werd, in
het zelfde gedicht waarin hij haar het eerste uitzong, het individualistische van deze zelfverheerlijking, welks mogelijkheid,
naar de kant van zijn verleden, zijn redding was, weer in zijn
wortel overwonnen. Gelijk zijn dichten reeds tijdens zijn eerste
staat onbewust de functie vervulde die hij er pas tijdens de
tweede bewust in erkennen zou, zoo beleed hij, wiens bewuste
bezinning zijn ontwikkeling in het wezenlijkste niet leidde
maar volgde, aan het eind van zijn tweede staat onbewust
wat, bewust erkend, het beginsel van zijn derde zijn zou.
Cor Cordium was het begin van een nieuwe, nu eigen weg,
zijn visie op de goddelijke zijnsgrond echter nog geheel die van
Kloos: de mystisch-pantheistische. De zijnsgrond is er zoozeer
diens „Onbewuste", dat Verwey de wereld in dit gedicht eer
als de vermomming dan als de verschijning van haar wezen,
als betreurde en versmade hindernis voor zijn volkomen vervulling aanschouwde, de blijvende schoonheid alleen in datgene zien kon, wat het Onbewuste de dichter van zich zelf
wilde konddoen, of de dichter te zijner eer en aanbidding in
zijn dichten belijden zou. Van zijn eerste staat, waarin hij zijn
zelf niet kende en zich, zij het door de droom, aan de geheele
natuurlijke wereld zoo rijk mogelijk genietend wou overgeven, was Cor Cordium, waarin hij, om zich met het nu gevonden zelf zoo innig mogelijk genietend te kunnen vereenigen, de heele natuurlijke wereld verzaken wou, aldus de
volstrekte tegenstelling. In enkele van de gedichten die Cor
Cordium volgden, zien wij wel sporen van een hernieuwde
neiging tot de buitenwereld, maar tevens van een bewuste
terugleiding van zijn aandacht tot zijn van uit de nieuwe
waarheid nog onverkende en onontgonnen binnenwereld.
„Van het Leven", het eerste dichterlijke resultaat van die verkenning, is een levens-, een schoonheids- en een zedeleer, een
gedicht dus van overheerschende, zij het door een sterke,
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evenals haar hoofdmotief tweeledige bewogenheid onstuimig
voortgestuwde bezinning. Het eerste hoofdmotief is de, reeds
in Cor Cordium aanwezige, maar nu ook in haar gevolgen beslissende vereenzelviging van de zijnsgrond met het Leven.
Door „Leven" voor „Zelf" in de plaats te stellen, overwon
Verwey ook bewust datgene waardoor Cor Cordium individualistisch geweest was. Door „Het Leven" voor „het Onbewuste" in de plaats te stellen, trad hij tegelijk buiten de
sfeer van Kloos' uitsluitend-mystisch pantheisme, opende hij
zich het inzicht dat, alle geschapenheid de wilsdaad van het
eene, almachtige Leven zijnde, onvoorwaardelijke aanvaarding
van die wil, aanvaarding, derhalve, tot in het zwaarste, van
het gansche aardsche leven, de wet der menschen is.
Wat Verwey, in het aardsche leven, gedurende zijn derde
staat, dus geboeid hield, dat was, vóór alles, de mensch: zijn
verhouding tot het Leven, de persoonlijke zijnsvorm die deze
hem tot eisch stelde. De met veronachtzaming der wereld uitsluitende verdieping van het ik in zijn goddelijk wezen, het
mystisch pantheisme wees hij, krachtens wat zijn belijdenis insloot, nu af, maar het beginsel van het kosmisch pantheisme
— de gestaltelijke zelfbewustwording van het Leven, door de
mensch, in de natuurlijke wereld — had hij nog niet gevonden. Verwey's verhouding tot het Leven, hoewel dan van
wezen pantheistisch, geleek in deze sonnetten op niets zoo sterk
als op die van de voor hem typische en in de gestalte van zijn
gestorven vader door het gedicht zelf ook opgeroepen christen
van zijn jeugdsfeer, tot God. Slechts zonder diens eeuwigheidsverwachting: in deze zin derhalve, dat de in Van het
Leven nog als overheerschend geziene smartelijkheid van het
bestaan der menschen op aarde, slechts in het aardsche leven,
en slechts door onvoorwaardelijke en dankbare onderwerping
aan het Leven verzaligd kon warden. De mogelijkheid van
deze aardsche verzaliging lag voor Verwey in de Schoonheid.
Zijn oude visie der schoonheid als alle persoonlijke smart en
vreugde overschrijdende geluksmacht, bracht hij, door haar
tot de uitdrukking van 's menschen onmiddellijke bewustwording, in liefde, van Het Leven zelf te maken, in deze derde
staat nog tot hoogere ontplooiing.
Tegenover zijn eigen verleden en in wie zich dat belichamen
bleef, dreef dit gezicht op het Leven Verwey tot onstuimige
reactie. Naar zijn tweede hoofdmotief en bewogenheid is Van
het Leven — onder verachtelijke afwijzing der aan de stof ver-
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slingerde en in stoffelijke zelfzucht verstikte massa — een
toornige boetprediking, een verontrust protest tegen de
kunstenaars die, de ware grootheid van het Leven en de ware
zin van hun kunstenaarschap miskennend, in onbeteugeld najagen van, in matelooze overgave aan hun persoonlijke ondervindingen, hun enkel rein tot de schoonheidsdienst van het
Leven toelaatbaar lichaam veronwaardigden, om hun zelfverschuldigde ellende het Leven aanklaagden, er, om de grootheid van die zelfde ellende, in zelfvergooding tegen opstonden.
Ook het pijnlijkste der persoonlijke ervaring als wilsdaad van
het Leven aanvaardend, zich tot in dat pijnlijkste de grootheid
en de heerlijkheid van het Leven bewustwordend, het smartelijke dat van de persoon is door het Geluk dat van het Leven
is tot vertroostende schoonheid doorglanzend, werd de Dichter
voor Verwey tegelijk priester van het Leven en dienaar der
menschheid, die dienaar volkomener, naarmate hij de priester
zuiverder en volhardender, dat is volmaakter verwezenlijkte.
Over Van het Leven, dat voor een groot deel scherpe kritiek
is, maar voor een ander deel toekomstvisioen van een Dichter,
in wiens verheven dienaarschap Verwey feitelijk hooger greep
dan hij te voren nog ooit gedaan had, heerschte dus, en zoo
stellig als vroeger, de dichterlijke Droom. De persoonlijke
voorwaarden waaronder de in Van het Leven verkondigde
dichter-droom verwezenlijkt kon worden, waren, toen hij dit
gedicht schreef, in Verwey zelf nog niet vervuld, en zoo hij
zijn volgende gedichten, verkenningen van die voorwaarden
en pogingen om hen te verwezenlijken, Nieuwe Gedichten
noemde, beteekent dit ongetwijfeld, dat hij zich daarvan bewust was en deze gedichten van uit een ander beginsel geschreven meende. Een nieuw vormbeginsel was dit blijkens
hun karakter niet. Hun eerste kenmerk is hun bijna volledig
gemis aan onmiddellijk verband met de dichter-droom, die in
Van het Leven aan hen voorafging en die Verwey in deze natijd van Verzamelde Gedichten, als in het grootste deel van
zijn volgend stadium, slechts onzichtbaar aandreef, oxn, eerst
later, in een rijpere en rijkere gedaante, als bewust erkend en
verkondigd doel weder zichtbaar te worden. Onder de persoonlijke voorwaarden voor het goede leven en het zuivere
dichterschap, die Verwey te bereiken zocht, waren enkele van
de wil afhankelijk, andere aan de wil onttrokken. Resultaat
van zijn verkenning der eerste, was de grondgedachte van „Bij
den Dood van Alberdingk Thijm". Hoewel ook dit gedicht voor
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een belangrijk deel kritiek op Verwey's eigen verleden en op
zijn tijdgenooten bevatte, vooronderstelde reeds de eisch zelf,
waartoe zijn gedachten zich hier samenvatten, bij Van het
Leven vergeleken, de gansch andere gemoedsstemming, van
waaruit het geschreven werd. Tegenover zijn eigen vrienden
en tijdgenooten in Thijm, Huet en van Vloten drie voorgangers uit de onmiddellijk voorafgaande periode plaatsend,
deed hij dat niet om de eersten te veroordeelen, maar om, met
erkenning van datgene waardoor zij grooter dan die ouderen
waren, aan te toonen in welke onmisbare eigenschappen zij bij
dezen tekortschoten. Naar zijn grondgedachte zette „Bij den
Dood van Alberdingk Thijm" de duidelijke lijn van Verwey's
innerlijke ontwikkeling regelrecht voort. In „Van de Liefde die
Vriendschap heet" vond hij dat levenscentrum, dat hij in zijn
eerste staat ontbeerd had, buiten zich, en door zelf-verlies, in
Kloos. In Cor Cordium erkende hij het in zich zelf als zijn
eigen goddelijk wezen. Van het Leven wees hem als zijn ware
taak de dichterlijke verwezenlijking van dat zelf in de aardsche werkelijkheid; als de persoonlijke voorwaarde voor die
plichtsvervulling de tuchting van zijn eigen persoonlijkheid
tot werkzame dienst aan het Leven. De grondgedachte van
„Bij den Dood van Alberdingk Thijm", de noodzaak van glimlachende levensbeheersching, was van dit laatste niet meer dan
de korte en heldere gevolgtrekking: volstrekt tegendeel van
de lijdend-lijdelijke overgave aan de persoonlijke gewaarwordingen, ontroeringen, driften, die Kloos steeds stelliger tot
voorwaarde voor zijn dichten verhief, de eisch, tegenover datgene wat hem met Kloos zoo innig verbonden had, van datgene wat hem nu voorgoed van Kloos scheidde: niet van
zelf-verlies, maar van zelf-bezit.
Een andere voorwaarde, de voornaamste, was aan zijn persoonlijke wil onttrokken. Aanvaarding der aardsche werkelijkheid had Verwey in Van het Leven als het wilsgebod van het
Leven erkend. Hij die tot dan toe zijn aandrift tot de werkelijkheid eerst door de droom heen bevredigd had, kon de vervulling van dat gebod echter wel als zijn dringendste noodzaak belijden, maar door die . enkele belijdenis, hoe hartstochtelijk ook, werd zijn aanvaarding zelf nog niet tot de innerlijke
werkelijkheid, waardoor zij onmiddellijk verwezenlijkbaar
geweest ware. „De Dood van een Jaar", dat aan „Bij den Dood
van Alberdingk Thijm" voorafging, had de scheiding tusschen
verleden en toekomst in de figuren van de verloren vriend en
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de gewonnen geliefde haar symbolische uitdrukking gegeven.
Zoowel dit echter: dat het Leven hem, op het oogenblik dat
hij dit het diepst behoefde, in de geliefde het werkend beginsel
van een nieuwe orde toebeschikte, die, in haar dwingendste
verschijning, de werkelijkheid van het heden tegenover de
droom van het verleden plaatste, als dit: dat in de gedaante
van die zelfde geliefde de gansche werkelijkheid zich samenvatte en om onmiddellijke inbezitneming vroeg, kwam Verwey eerst langzamerhand tot bewustzijn, gelijk zijn Nieuwe
Gedichten ook niet door de vrije en besliste uitviering van,
maar nog enkel door een onder voortdurende weerstand van
het verleden onzeker tastende aandrang tot, een nieuw vermogen van onmiddellijke werkelijkheidservaring gekarakteriseerd zijn.
Die aandrang toont zich op allerlei wijzen. In de terugkeer van zijn gedachten naar, of een poging tot wederopwekking van kinderbewustzijn en kindervreugde. In een tot
haar zelf beperkte directe uitdrukking van een simpele,
meest zintuigelijke stemming of indruk. In het speelsch fantaseerend door elkaar weven van natuurvoorstellingen om
jonge liefde en jonge geliefden. In de herinnering aan zijn
eigen geluksgevoel van vóór de latere emotioneele bewogenheid en overspanning, als in het, aan het begin van dit hoofdstuk reeds vermelde gedichtje met die zinrijke herinnering
aan Goethe, wiens tegenstelling tusschen Tasso en Antonio
aan Verwey's tegenstelling tusschen de jongere en de oudere
tijdgenooten in „Bij den Dood van Alberdingk Thijm" zoo
eng verwant is. Een streven, dus, om naar buiten toe door
gevoel en zinnen aan natuur en menschen onmiddellijk aandeel te winnen, een neiging, in dat streven, tot een eenvoud,
die als uiting van een te duidelijke wil om tot het uiterste
tegendeel van de verzaakte zijnswijs te gaan, in haar opzettelijkheid het gewilde niet altijd vermijden kon, maar zich het
karakteristiekst toont, waar Verwey, als in „Bij den Dood
van Alberdingk Thijm" of in het ietwat Wordsworthiaansche
„Ab en Koos" dat eenvoudige en natuurlijke volksleven oproept, door de Nieuwe Gids-dichters altijd verwaarloosd, maar
in welks zuivere en onopvallende verwezenlijking van het
goede leven Verwey zich nu spiegelde. „Ab en Koos", een vers
deels nog steeds van reactie, deels van onverwezenlijkte ideaalvoorstelling, was het laatste van Verwey's Verzamelde Gedichten. Dat hij het nieuwe vermogen van onmiddellijke
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werkelijkheidservaring nog niet gevonden had, bewees —
stelliger dan al wat hij in de maanden voor hij dit boek afsloot
geschreven had — de eerste helft van zijn tweede stadium,
die lange tijd van naar buiten toe welhaast volkomen zwijgend
zoeken die, door het dichtend zoeken van Nieuwe Gedichten
al ingeluid, nog vóór het einde der Nieuwe Gids-periode door
het dichtend vinden van Aarde en het Barnevelt-drama gevolgd en bekroond werd.
Verwey's vorm was in deze heele natijd van Verzamelde Gedichten wat zij zijn kon. Voor het uiterlijk kenmerkt de Nieuwe
Gedichten de verscheidenheid van hun uitingswijzen: de verscheidenheid, niet van de dichter die Verwey worden zou en
wiens aanleg het is, zijn ééne wezen in telkens andere vormen
zoo rijk en veelzijdig mogelijk tot uitdrukking te brengen,
maar van een op stormige zee uit de koers geslagene, wie, zijn
weg moeizaam terugzoekend, uit de verte het lichte doel-sein
soms tegenstraalt, maar duisternis en golven nog verhinderen
met roervaste zekerheid de goede richting te volgen. Het
zelfde vormbeginsel dat, behalve in Demeter, na zijn eerste
staat zijn heele dichten bepaalde: de onmiddellijke uitdrukking
der persoonlijke ervaring, bleef ook in de Nieuwe Gedichten
gehandhaafd. Slechts was, na Cor Cordium — onvermijdelijk,
nu in de belangrijkste gedichten, onder de dfang tot innerlijke
klaarheid, de bezinning tot overheersching kwam — ook de
wijze waarop het oude beginsel verwezenlijkt werd, aanzienlijk
gewijzigd en is deze wijziging zoowel in de taal als in de versvorm duidelijk herkenbaar. In Verwey's eerste staat, onder de
leiding van de fantaseerende droom, is het rhythme voornamelijk glijdend; in de tweede, en in het formeel tot de
tweede behoorende Cor Cordium, onder leiding van de ontroering, golvend. De stem is in beide staten een zingende stem,
de taal de onmiddellijke weerspiegeling der, bijna voortdurend,
ofschoon niet zonder typische uitzonderingen hooggestemde
dichterlijke ontroering of voorstelling. Aan die sonnetten in
Van het Leven, die uit het eerste hoofdmotief van deze miskende cyclus voortkwamen, en aan wier soms welhaast extatisch klinkende bewogenheid wij eenige van de schoonste gedichten, fragmenten of regels der Nieuwe Gidsperiode danken,
is die verandering het minst zichtbaar. Ook in Nieuwe Gedichten, in „De Dood van een Jaar" bijvoorbeeld, kunnen
wij de zingende stem nog een enkele maal, en niet minder
zuiver dan vroeger, terugvinden. In de karakteristiekste ge-
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dichten van deze afdeeling, toen het uitspreken van scherp
gevoelde, van tijd tot tijd uitdagende gedachten Verwey's
eerste doel geworden was, is de stem echter ten volle de
sprekende stem, die hij in Van het Leven al ingezet had.
Het nu, als, veelszins bevredigend, in „Bij den Dood van
Alberdingk Thijm", tegelijk korte en driftig gesparrnen, het
dan, als, onbevredigend, in de Vijf Idyllen, ontspannene en
daardoor grillige en brokkelige karakter van dit spreken bepaalt er, met het geluid, ook het rhythme. De taal nadert de
spreektaal — hier en daar, in verband met de voorstelling,
zelfs de volkstaal — soms zoo dicht, dat zij er bij oogenblikken
nagenoeg geheel in opgaat. Het vers wordt aldus steeds stelliger
gedwongen de spontane beweging der gedachte en der door
de gedachte gedragen voorstellingen zóó trouw te volgen, dat
van zijn spontaanheid, zijn dienst aan de gedachte, tegenover
de taal en de versvorm gewelddadige willekeur dreigt.
Al doet een tasten naar een andere vorm zich ook in Nieuwe
Gedichten ongetwijfeld voor, hun voornaamste formeele kentrek ligt — door de overmatige toepassing van een vormbeginsel, welks grond een in Van het Leven al verloochend
dichterlijk subjectivisme was -- in ontbindingsverschijnselen
die, bij Verwey eerder dan bij een der andere Nieuwe Gidsers,
bewezen hoe ver De Nieuwe Gids zich in korte tijd van de
harmonische schoonheid, het aanvankelijk ideaal van Kloos en
Verwey, zijn leidende dichters verwijderd had. Het verschil
tusschen beide dichters was groot. Het was, dat het subjectivistisch individualisme, waar zijn emotionalisme in uitliep,
Kloos tot de innerlijke ontreddering dreef, waarvan de ontbinding van zijn vorm de directe en vanzelfsprekende uitdrukking was, maar dat het bij Verwey, vijf jaar voor dat
eind van Kloos' eerste periode, nog slechts de middelen bepaalde, waarmee hij zijn paging om er zich geheel van te
bevrijden uitte, en waarmee hij naar een andere menschelijke
zijnswijs, en een andere dichterlijke uitdrukkingsvorm zijn
moeilijke weg zocht. Dat hij, Verzamelde Gedichten uitgevend, die weg nog niet gevonden had, bewijzen die middelen;
dat die weg hem in de richting van Perks ervaring der natuurlijke werkelijkheid terugwees, bewijst de stof die hij, in enkele
van de laatste tijdens dit eerste stadium van zijn eerste periode
geschreven gedichten, met deze middelen uitdrukte.
P. N. VAN EYCK.

WETENSCHAP EN TAALVERZAKING
I
Sedert een aantal jaren publiceerde de Wis- en Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Academie van Wetenschappen de bijdragen van haar leden in het zoogenaamd
Verslag der Gewone Zittingen, dat maandelijks uitkomt;
vertalingen in één der drie groote moderne talen werden van
de meeste dier bijdragen opgenomen in de eveneens maandelijks verschijnende Proceedings. Met ingang van i Januari
1 9 29 heeft echter de Academie besloten in het Verslag nog
slechts de notulen van de vergaderingen op te nemen; de
wetenschappelijke bijdragen verschijnen uitsluitend in de
Proceedings, een heel enkele maal nog wel in het Nederlandsch,
maar bijna doorloopend in het Engelsch, Duitsch of Fransch.
Ik aarzel niet dit besluit een treurig bewijs te noemen van
het gebrek aan nationale zin dat onze wetenschappelijke
wereld kenmerkt. Wat verwondert, is dat de goedkeuring
van de Minister van Onderwijs zonder moeite verkregen schijnt
te zijn, en dat de pers aan heel de zaak geen aandacht geschonken heeft.
Door protest aan te teekenen tegen een achterafzetting van
onze taal als hier heeft plaats gehad, miskent men het belang
van internationale uitwisseling van gedachten in het geestesleven, en in 't bizonder in de ontwikkeling der natuurkundige
wetenschappen, niet. Maar wie internationalisme op de rechte
wijze verstaat, weet dat die uitwisseling niet kan plaats hebben
met voorbijgang van de nationale verbanden. Individuen die
zich losmaken van hun nationale oorsprongen en als vaderlandlooze kosmopolieten hun stem willen doen hooren, mogen
nog zoo gewaardeerde verschijningen op internationale congressen worden, zij zullen, als het tot de eindrekening komt,
blijken hun talent niet op de beste wijze rendabel gemaakt
te hebben.
„Gij spreekt als een historicus, of moet ik zeggen een
literator!" zal mij de man der natuurwetenschap lachend toevoegen. „Denkt gij dat wij onze proefnemingen met weefsels
of serums slechts binnen een nationale traditie verrichten
kunnen? Dat er een Nederlandsche stijl van zwaartekrachtverklaring of spectraalanalyse bestaat ? En voorzoover er van
Nederlandsche richtingen in natuurwetenschappelijke speculatie sprake is, wat heeft de taal daarmee te maken ? Die
zetten zich in de laboratoria en aan de universiteiten voort,
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ook al schrijven de voorgangers geen woord Nederlandsch
meer."
Laat het zoo zijn. Dan nóg zal ik u, mijne heeren, verwijten
dat gij, zoo gij uw wetenschap dan al naar behooren dient,
uw plicht tegenover de Nederlandsche beschaving verzaakt.
't Mag zijn dat gij u niet bewust zijt haar noodig te hebben,
zij heeft u noodig, en door de Nederlandsche taal als werktuig
voor het meedeelen van uw vindingen en overwegingen verachtelijk opzij te werpen, doet gij haar onberekenbare schade.
„Bij de ver doorgevoerde specialiseering in onze vakken,"
aldus weer de verdediger van het besluit der Academie, „richten wij ons met onze bijdragen gewoonlijk tot een heel klein
groepje vorschers in dezelfde materie, over heel de wereld
verspreid, een half dozijn soms. Allen zijn koortsachtig aan
het werk en maken hun resultaten kenbaar nog vóór ze geheel
voltooid zijn om toch hun plaats in de wedloop niet te verliezen. Wat zouden wij daar met ons Nederlandsch, dat misschien niet één van de anderen machtig is?"
Dit mag een reden zijn om de vertalingen in de Proceedings
zoo goed mogelijk te verzorgen en zoo spoedig mogelijk te
doen verschijnen, het is geen reden om het oorspronkelijk
Nederlandsch in portefeuille te houden of de bijdragen ineens
in een vreemde taal te leveren.
„De dubbele uitgave kost geld."
Zou het geen geld waard zijn te verhoeden dat onze mannen
van wetenschap afleeren zich in behoorlijk Nederlandsch uit
te drukken?
Want daartoe moet het uitsluitend publiceeren in vreemde
talen leiden. Wat een voorbeeld voor hun studenten leveren
deze Nederlandsche hoogleeraren! Die zullen toch zeker de
mededeelingen der Academie wel vaak ter hand nemen. Zelfs
in die omgeving en voor dat met zijn werk zoo nauw verbonden doel spreekt hun leermeester, van wie zij vermoedelijk
al een dik werk in het Duitsch of Engelsch doorblokt hebben,
hun in een vreemde taal toe. Hoe zullen zijn colleges doorspekt
zijn van vreemde wendingen en termen! De studenten zullen
het veel noodiger vinden om zich een van die vreemde talen
grondig eigen te maken dan om naar een wezenlijke beheersching van hun moedertaal te streven. Het Nederlandsch zal
het vermogen om de snel voortschrijdende wetenschap bij te
houden verliezen.
En de mannen der wetenschap zullen niet slechts hun vat

WETENSCHAP EN TAALVERZAKING

307

op de eigen taal kwijt raken, hun besef dat zuiverheid van stijl
voor de uitdrukking van gedachten van het hoogste belang is,
zal afgestompt worden. Oefening in het hanteeren van het
eenige werktuig dat voor hen geschapen is, ontbreekt hun;
daarentegen leeren zij dagelijks zich tevree te stellen met het
tenaastebij, met het tweedehandsch, van de een of andere
vreemde taal die noch zij noch hun vertalers waarachtig
meester zijn. Ik oordeel naar wat ik gezien heb van het Engelsch, dat de Koninklijke Academie nu tot haar of f icieele
taal gemaakt heeft (in de Proceedings worden zelfs Nederlandsche bijdragen in het Engelsch aangekondigd 1 ), maar dat
zij waarlijk niet in de puntjes verstaat.
II

Wie, door het geval van de Proceedings der Koninklijke
Academie opgeschrikt, zijn blik eens laat rondgaan over de
wetenschappelijke publicaties van landgenooten, ontwaart
heel wat dat bedroeft en ergert. Er wordt veel werk door
Nederlanders in vreemde talen gepubliceerd, en veel daarvan
onnoodig. De Werken die de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Academie uitgeeft, zijn uiterst zelden in het Nederlandsch; ook die van de zusterafdeeling, de Letterkundige,
verschijnen al te vaak in het Fransch, Duitsch of Engelsch.
Dit is een vraagstuk dat van het zooeven besprokene van
Verslagen of Proceedings onderscheiden worden moet. Daar
bestond vóór de verandering die met i Januari 1 9 29 inging,
de gewoonte om zoowel het Nederlandsch als een vertaling te
publiceeren. Bij de uitgave van uitvoeriger werken moet men
een keus doen en ik wil niet beweren dat het altijd afkeuring
verdienen zou, als de vreemde taal gekozen wordt. Er is vaak
de eenvoudige practische moeilijkheid dat voor hetzelfde werk
in het Nederlandsch geen uitgever te vinden zou zijn. Die
moeilijkheid doet zich natuurlijk niet voor bij de uitgaven
der over rijksgeld beschikkende Academie en daarom zou men
van haar mogen verwachten dat zij slechts in zeer bizondere
gevallen tot publicatie in een vreemde taal zou meewerken.
Het is een nationaal belang dat te onzent de wetenschap
gediend worde in verkeer met de beste geesten van het bui1) B.v. „Genetics: J. F. van Bemmelen, Geslachtelijke en ongeslachtelijke
voortplanting (communicated at the meeting of December 21, 1919) " ; waarop
de voordracht volgt in het Nederlandsch.
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tenland, ik erken het. Het is echter evenzeer een nationaal
belang dat in onze eigen taal een rijke schat van wetenschappelijk werk op velerlei gebied opgelegd worde. En wie is meer
geroepen daarvoor zorg te dragen dan de Koninklijke Academie ? Men mag nooit vergeten dat iedere concessie aan de
betrekkelijke onbekendheid van onze taal de kans om haar in
het buitenland beter bekend te maken vermindert.
„Zie naar de Tsjechen, de Russen," zegt de denkbeeldige
woordvoerder voor de Wis- en Natuurkundige Afdeeling,
„zij publiceeren in hun eigen taal, en de wereldbeweging in de
natuurkundige wetenschappen gaat dan ook geheel buiten
hen om."
Wordt hier niet vergeten dat het voor geleerden van andere
naties in verreweg de meeste gevallen oneindig veel moeilijker
is Slavische talen aan te leeren dan ons Nederlandsch, daar zij
toch reeds, mogen wij aannemen, het verwante Duitsch kennen ? Als de schaar van groote geleerden die Nederland in de
laatste vijftig jaar aan de natuurkundige wetenschappen geschonken heeft, voet bij stuk gehouden en slechts in de eigen
taal gepubliceerd had, zou de wereld hen kunnen hebben over
't hoofd zien?
Op ander gebied weet ik althans, en ik weet het daar omdat
ikzelf er meer thuis ben, van een aantal Engelsche geleerden
die Nederlandsch lezen om de werken in onze taal geschreven
te kunnen bestudeeren: geschiedkundigen, vooral die koloniale
belangstellingen hebben, ethnologen. Over Nederlandsch-Indië
is een zoo rijke Nederlandsche literatuur opgebouwd, dat ieder
die zich met de studie van land en volk wil bezig houden, onze
taal moet leeren. Een Fransch hoogleeraar aan de Ecole des
Sciences Politiques verzekert dan ook dat hij zijn leerlingen
jaarlijks de raad geeft dat te doen. Toch zijn ook hier hoofdwerken door Nederlanders in het Engelsch of Duitsch geschreven; ik noem Snouck Hurgronje over Atjeh, Nieuwenhuis over Borneo. Even onnoodig, en nog meer vernederend,
is het dat onze kunst-historici zoo vaak van vreemde talen
gebruik gemaakt hebben. Ik doel hier niet op Van Marle: dat
diens groote werk over de Italiaansche schilderscholen bij een
Nederlandsch uitgever in het Engelsch verschijnt, is jammer,
maar dit was zeker een van die gevallen waar wij slechts betreuren, maar niet verhelpen kunnen. Anders staat het met
het werk van Hofstede de Groot en van Bredius. Over onze
eigen kunst, die met zóóveel vezelen aan heel ons cultuurleven
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vastzit dat buitenlandsche vorschers toch niet zonder onze
taal kunnen, hebben zij hun werken — geen werken van
interpretatie, die bepaald voor een buitenlandsch publiek ontworpen zouden zijn, maar grondleggende studie-werken,
bronnenuitgaven zelfs — meestendeels in het Duitsch gepubliceerd. Hun voorbeeld heeft nog altijd niet uitgewerkt. Ik
noem Hoogewerff's Jan van Scorel, Plantinga's Brabantsche
bouwkunst, beide bij Nijhoff in het Fransch verschenen. Op
ander gebied is het meest treffende geval misschien dat van
Heymans' Psychologie der Vrouwen, dat uit het Duitsch in
het Nederlandsch vertaald is moeten worden ... .
III

„Your people are so accommodating", zei mij een Engelsch
collega, een Anglist, om te verklaren waarom hij wel de
Skandinavische talen maar geen Nederlandsch kende. Inderdaad, op het gebied van de vreemde moderne talen zal geen
Nederlandsch geleerde zich ooit van zijn eigen taal bedienen.
Het spreekt vanzelf dat er hier soms gereede aanleiding bestaat om de resultaten van oorspronkelijke studie in de taal
zelf waarmee zij zich bezig houdt aan te bieden. Niemand
zal erop tegen hebben als Sneijders de Vogel zijn historische
grammatica van het Fransch in het Fransch, of Kruisinga
zijp Engelsche syntaxis in het Engelsch schrijft. Die boeken
richten zich tot een internationaal publiek en brengen iets dat
voor een menigte van buitenlandsche lezers, van wie geen
kennis van het Nederlandsch verwacht kan worden, waarde
heeft. Maar van hoeveel van het werk dat door onze modernetalen-kenners geleverd wordt, kan hetzelfde getuigd worden?
Er bestaat in ons land een blad van Anglisten, genaamd
English Studies. (De Duitsche tegenhanger heet Englische
Studien en wordt in het Duitsch gesteld.) Het zou allicht
wat pijnlijk worden, als ik moest gaan vragen hoeveel van de
artikelen in dat tijdschriftje inderdaad buiten onze grenzen
de aandacht trekken. Laat mij mijn opmerkingen bepalen tot
de boekbesprekingen. Die vullen een aanzienlijk deel van het
blad. De boeken die erin behandeld warden, komen in Engeland zelf natuurlijk reeds voldoende onder het oog der kritiek.
De besprekingen in English Studies richten zich dus wel zeer
bepaald tot de Nederlandsche Anglisten. Zij zijn regelmatig
in het Engelsch, behalve dat een enkel maal een Germanist of
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een Romanist een boek dat gedeeltelijk op hun terrein valt in
het Duitsch of Fransch behandelen.
Wat een vreemde geesteshouding blijkt uit de gebruiken
van dat blad ! Het Nederlandsch is er taboe, behalve voor
korte mededeelingen over examenregelingen e. d. Is het de
bedoeling om aan de medewerkers een gelegenheid tot oefening in het schrijven van Engelsch te verschaffen? Maar
moest men dan niet liever aan de lezers denken, de Nederlandsche leeraren in het Engelsch, aan wie men op die manier
lang geen onberispelijke voorbeelden in handen stelt ? Want
wie zal het verwonderen dat de Engelsche stijlproeven van
deze Nederlanders, al zijn het ook Anglisten, nog vrijwat te
wenschen overlaten! Zou men zichzelf niet meer goed doen,
als men trachtte zich te oefenen in het schrijven van behoorlijk Nederlandsch?
De moderne-talen-kenners te onzent hebben, naar het mij
voorkomt, geen juist begrip van de functie die zij in het
Nederlandsch cultuurleven vervullen moeten. Het is nuttig
en noodig dat wij menschen bezitten, die van vreemde talen
en culturen hun bizondere studie maken. Zeer zeker moeten
er uit die kring eenigen, door aanleg en belangstelling daartoe
geschikt, in meer of minder druk wetenschappelijk verkeer
staan met de geleerden uit het land zelf welks taal of letterkunde zij beoefenen, en als voertuig daarbij is de taal van dat
land aangewezen. Maar wanneer heel de schaar van jongelieden die aan onze universiteiten Fransch, Duitsch en Engelsch
studeeren, opgekweekt wordt tot namaak-Franschen, -Duitschers en -Engelschen, die het beneden zich achten om over
hun vak in het Nederlandsch te schrijven, dan wordt aan het
Nederlandsch cultuurleven ernstig te kort gedaan. Een voorname functie toch van de moderne-talen-kenners moet zijn
om niet slechts op school het jonge geslacht de taal van hun
studie te leeren, maar om in de letterkundige en wetenschappelijke wereld van ons eigen land kennis en inzicht omtrent
die taal en haar letterkunde levend te houden, te versterken,
te verdiepen. Het spreekt vanzelf dat dit gebeuren moet door
middel van het Nederlandsch.
Het spreekt vanzelf — maar de vaste gewoonte aan onze
universiteiten is niettemin, dat proefschriften over Fransche,
Duitsche en Engelsche onderwerpen in het Fransch, Duitsch
en Engelsch geschreven worden. De student heeft bij zijn
examens reeds bewezen, dat hij de taal voor het doel van
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onderwijs geven voldoende beheerscht. Wat is dus de gedachte
achter de eisch dat hij zijn wetenschappelijk proefstuk in die
taal zou leveren?
Veel van die dissertaties zijn letterkundig. De candidaat
moet een schrijver in het raam van zijn tijd plaatsen, hij moet
hem interpreteeren. Dat hij iets nieuws zou kunnen brengen,
waaraan de geleerden van het land zelf veel hebben zouden,
kan slechts uiterst zelden voorkomen. Inderdaad zijn de meeste
van de Engelsche dissertaties die in de laatste tijd in Nederland
geschreven zijn, in Engeland weinig opgemerkt of weldra
weer in de vloed van eigen geschriften ondergegaan. Soms
krijgen zij besprekingen als de volgende:
„It is, however, a subject not very easy for a foreigner to
handle .... Dr X's understanding of the currents of this
period is a little defective." (Modern Language Review) .
Dat het Engelsch houterig en „on-Engelsch" is, zijn de
Engelsche critici gemeenlijk te beleefd om op te merken.
Maar de eisch dat die jonge menschen over Engelsche,
Fransche of Duitsche onderwerpen tot Engelschen, Franschen
of Duitschers spreken zouden, is niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt ongerijmd, — zelfs al zijn er gevallen waarin
zij wonderwel geslaagd zijn —, uit nationaal oogpunt is hij
af te keuren. Laat hen de Engelsche, Fransche of Duitsche
dichters aan Nederlandsche opvattingen toetsen, laat hen
Engelsche, Fransche of Duitsche toestanden met Nederlandsche toestanden vergelijken, laat hen over hun studie spreken tot
hun landgenooten, laat hen in hun proefstuk het bewijs leveren
dat zij in hun eigen taal stellen en comooneeren kunnen.
Ik spreek van een eisch die aan doctorandi in de moderne
talen gesteld wordt. Heel de geest van de kringen die zich
met die studie bezig houden en van het onderwijs dat er aan
onze universiteiten in gegeven wordt, drijft, vrees ik, zoozeer
in de verkeerde richting, dat er gewoonlijk geen eischen noodig is. Maar mij is een geval ter vore gekomen waarin tegen
de wensch van een met meer dan gewone onafhankelijkheid
toegerust jongmensch om een dissertatie over een onderwerp
van vreemde letterkunde in het Nederlandsch te schrijven
van de zijde der hoogleeraren bezwaar gemaakt wordt. Evenzeer als tegen het besluit der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van de Academie om het Verslag ten gunste van de
Proceedings te laten vallen past tegen een dergelijke houding
van Nederlandsche ambtenaren protest.
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De besproken feiten zijn maar enkele teekenen van een
algemeen verschijnsel in ons cultuurleven. Juist daarom zijn
zij zoo ernstig. Wil een natie als de onze niet overspoeld en
van de been geslagen worden door de vreemde invloeden die
van alle kanten op haar aanstormen, dan moet zij met bewustheid schrap staan.
Het Nederlandsch cultuurleven heeft vaak gevaar geloopen
zijn zelfstandigheid onder al te machtige buitenlandsche invloeden te verliezen. Heel wat van zijn voormannen hebben
in de loop der eeuwen het applaus van de wereld nagejaagd
liever dan in de eigen kring mee op te bouwen. De Zuidelijke
helft van ons taalgebied is door allerlei politieke omstandigheden zelfs zoodanig onder één bepaalde vreemde invloed geraakt, dat zij lange tijd aan het cultuurleven van de stam,
althans op wetenschappelijk gebied, niets bijgedragen heeft.
Wij beleven daar nu een merkwaardige oprijzing van de
Nederlandsche volksgeest en de strijd om de vernederlandsching van de Gentsche hoogeschool heeft bij allen die hem
begrepen hebben het besef verlevendigd van de eenheid van
het nationale leven, van de onvermijdelijkheid van verlies voor
allen wanneer een groep ontrouw wordt. Toch schijnt in
zekere opzichten het gevaar grooter dan ooit.
Het wereldleven beweegt zich in wijder en wijder kringen.
Het Fransch heeft weliswaar de positie van universeele taal
die het in de achttiende eeuw bezat verloren, en het Engelsch
dat zoo oneindig machtiger is geworden, mist toch nog steeds
dat karakter van universaliteit. Maar bij ons te lande is de
kennis van vreemde talen in de negentiende eeuw niet slechts
onder onze intellectueelen maar onder heel de burgerstand veel
algemeener geworden dan ooit tevoren in onze geschiedenis.
De middelbare school heeft zich ten doel gesteld om allen
zonder onderscheid alle drie de groote moderne talen bij te
brengen. Het eerste gevolg daarvan is dat het onderwijs in de
eigen taal en letterkunde in de verdrukking zit en zich niet
kan ontwikkelen zooals dat in die landen welker taal men zoo
ijverig bestudeert, geschiedt. Zekere mechanische uitvindingen
van de laatste tijd hebben bovendien de strekking om alle
landsgrenzen uit te wisschen en men kan daar toch wel met
handen tasten dat op die wijze geen gezonde wereldcultuur
geschapen wordt, maar dat een paar groote culturen hun in-
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vloedsfeer abnormaal uitbreiden, dat de kleine naties tot de
rol van toeschouwers en toehoorders worden vernederd en dat
wat zij te zien en te hooren krijgen, en met al te groote gretigheid opnemen, van die groote culturen waarlijk niet het beste
of het fijnste is.
Om een beweging tegen die noodlottige afglijding in te
zetten moesten de mannen der wetenschap, de verkoren hoeders van ons geestesleven in een van zijn hoogste vormen,
vooraangaan. Van hen zou men verwachten dat zij, door de
vervlakkende, verlagende uitwerking die het verkeerd begrepen internationalisme van onze tijd op onze beschaving oefent
in de ziel geraakt, er hun eer in stellen zouden het ideaal van
een rijke, harmonische nationale cultuur, waarmee de wereld
eerst recht gebaat zou zijn, te dienen. Helaas, wij hebben gezien hoe weinig er op hen te rekenen valt. Daarom wordt het
tijd dat men zich van buiten de kringen der ingewijden eens
met hun doen en laten in deze ga bemoeien. Belangen waaraan
wij allen deel hebben, zijn erbij betrokken dat zij zich hun
verplichtingen niet slechts tegenover hun speciaal vak, maar
tegenover de algemeene Nederlandsche cultuur zouden herinneren.
P. GEYL.

GEDICHTEN
„SOMEWHERE IN JAVA"

Zie aan mijn venster hangt violet de bloem
Der nacht, de honingmaan in 't hart; daar zong
Een zware hommel middenin gezoem:
Ergens in 't donker sloeg een hand de gong.
Dan droppelt over alle loovers regen;
Een zachte wijs is nachtwaarts uitgeloopen.
Een zoete bloemsmaak wolkt de lippen tegen:
Jasmijn en rozen bersten geurend open.
HERDENK DIEN DAG

Herdenk dien dag, proef weer de honinggeuren,
Droom weer van 't dunne zilver van een wolk:
Een stem verschool zich in het gouden koren,
Een hand brak aren af en at het graan.
Herinner u den roep om weer te keeren,
Dien gij begeerig als geluk begreep.
Want vroegen later niet uw vochtige oogen
Nog eens om hulp, die niemand heeft verstaan?
Herinner u; als korrels uit uw handen,
Hebt gij gegeten, even rins en week,
Het jonge graan der onvolwassen droomen,
Waarin uw stem zooals een vogel school.
Herdenk dien dag, herdenk uit duizend dagen
Eén dag, één uur, één huivrend oogenblik.
Wellicht, wellicht is 't uit de zee der jaren,
zooals een golf bij uwen voet verspoeld.
Maar eens misschien gaat in herinnerings schemer
Het als één ster vóór alle de anderen aan.
ALS GIJ ZIJT HEENGEGAAN EN LANG DAARNA

Toen zonk zij needrig bij mijn voeten neer;
Háar haarwrong geurde van één enkle roos:
„Geef mij de wijsheid uwer lippen, heer,
Al mijn verlangens bleven machteloos,
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En al mijn woorden duizendmaal herkoren,
Zoet als de honingsmaak, zacht als fluweel,
Of scherp als netelkruid en schampre doren,
Zij baatten niet, niets viel mijn hart ten deel."
Ik boog mij over tot haar schoon gelaat
En sprak: „Vrouw, in de nestwrong uwer haren
Bergt gij de bloem, die u haar geur afstaat.
Welriekend blijft mijn huis die rook bewaren
Als gij zijt heengegaan en ling daarna ...."
Toen rees zij op en zei: „Heer, ik versta .... "
EEN ZWERVER, HEER

Hoe menigmaal heb ik mijn lamp ontstoken
En wachtend aan mijn open deur vertoefd. —
Te vele sterren Gods zijn doorgebroken
Dan dat een zwerver dit klein licht behoeft.
Maar wolken rijzen en de kimmen duistren:
Schenk olie bij, hoe gulzig is de vlam. —
Een dienaar nadert, 'k hoor de woorden fluistren:
„Een zwerver, heer, die om een schuilplaats kwam."
(TERUG IN I 919)
Voor P. N. van Eyck.

.,Te ver van huis heeft u wellicht verrast
De nacht; zoo ja, wees mijn begeerde gast." —
Hij fluisterde: „Zoo huivringwekkend ver
Van huis als gindsche wankelende ster ...."
J. J. DE STOPPELAAR,

LITERAIRE KRONIEK
HI

Vernieuwingen, door Henr. Roland Holst-van der Schalk,
W. L. en J. Brusse's Uitgeversmij. 1929.
Van drie kanten kan Henr. Holst's nieuwe bundel beschouwd worden. Als afzwering van de eene en prediking van
een nieuwe, voor het ontstaan van een betere samenleving
noodzakelijk geachte zedeleer. Als uitstorting van de persoonlijke ervaringen, die deze overgang veroorzaakten, begeleidden en volgden. Als dichtbundel. De waarde van Vernieuwingen als verkondiging van een algemeen geldige, een
zelfs noodzakelijk geachte zedeleer moet van zijn beteekenis
als persoonlijk document en als poezie streng gescheiden worden. De afgezworen zedeleer is die van Marx: het op het geloof
in de almacht van de stof berustende evangelie van de klassestrijd, van de haat en van de wraak. Ook toen Henriette Holst
deze leer beleed en predikte, was haar einddoel schoon. Met
onschoone middelen kan een schoon doel echter niet werkelijk
bereikt worden: voorzoover, zij onschoon zijn, zijn zij tevens
ondoelmatig, is de zedeleer die hen gebruikt of toelaat veroordeeld. Waartoe, onder de oude Bedeeling, ook Henriette
Holst gaan wilde, dat staat, door de tegelijk zakelijke en
theatrale uitdrukkingswijze meedoogenloos scherp, aan het
eind van het vijfde sonnet.
Dan zouden zij met vertrokken gelaten
bidde' om gena; 't antwoord zou zijn — de gaten
die kogels maken in een blinden muur.
Op grond van welke rudimentaire inzichten in de menschehjke natuur deze leidster dit alles gerechtvaardigd en verzoenbaar achtte, lezen wij in het zesde. In Vernieuwingen
belijdt Henriette Holst, als hervormster der maatschappij,
niet alleen dat zij een groot deel van haar eigen leven door de
strijd voor een harde, oppervlakkige, aanmatigende en leelijke
zedeleer verspild heeft, maar ook, dat zij door de hartstochtelijke drijfkracht van haar persoonlijk optreden, onmiddellijk
als leidster en predikster, middellijk als dichteres, alles gedaan
heeft om die harde, oppervlakkige, aanmatigende en leelijke
zedeleer door een zoo groot mogelijk deel der massa te doen
aanvaarden en te doen verwezenlijken.
Henr. Holst heeft over zich zelf het oordeel uitgesproken, en
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nu de engelen der liefde over de bekeering van zulk een zondaar jubileeren, past het anderen die, met minder hartstochtelijke aandrift tot het goede, minder gevaar loopen om
dezelfde fouten te begaan, onder dezen ook hen die in
Henriette Holst's poezie geen geldig motief tot vergoelijking
van haar politieke vergissingen erkennen zich van te scherpe,
en als zoodanig zeer licht te gemakkelijke oordeelen te onthouden. Belangrijker is de waarde van haar nieuwe verkondiging:
het op het geloof in de macht ook van de geest berustend
evangelie van samenwerking, van liefde en barmhartigheid.
In den grond die van Christus, dus, maar hoewel Christus'
figuur wel opgeroepen wordt, schijnt het, in verband met
sonnet 28, blijkens sonnet 37 eerder een hedendaagsch Oostersch leeraar, wie Henr. Holst voor veel van wat haar de
laatste tijd bewoog en bewogen hield, dank wijt. Mij persoonlijk stemt dit aangaande de waarde van haar nieuwe zedeleer als algemeen bruikbaar beginsel voor de maatschappelijke
hervorming onzer Westersche samenleving reeds wantrouwend. Door het onmisbare „medicijn" dat, wat het algemeen
menschelijke betreft, in het Westen niet minder zuiver dan in
het Oosten gevonden kan worden, nochtans uit het Oosten
te verwachten, stelt Henr. Holst zich aan het gevaar bloot,
èn om uit het Oosten met de algemeene ook voor ons bruikbare, ook nog andere, voor ons onbruikbare elementen over te
nemen, èn om in het Westen zelf juist die andere elementen
onopgemerkt te laten of te onderschatten, zonder welke de
toepassing van het universeel-geldige tot mislukking gedoemd
wordt. Ik geloof, dat het gevaar van die miskenning, die onderschatting, ook zonder zulk een betreurenswaardige invloed
van Oostersch-bepaalde denkbeelden onder de nieuwe Bedeeling al sterk genoeg is. Een voorbeeld. Henr. Holst ziet in,
dat zonder herstel van de liefde tot, de vreugde in de arbeid
een bevredigender samenleving onmoceli ik is. Een der oorzaken voor het verlies van deze vreugde is, volgens haar,
krachtens sonnet 54, de specialiseering van het persoonlijk
aandeel der arbeiders in een tot het uiterste gemechaniseerde
bedrijfsvorm. Alleen in zijn oorzaak is het gevolg te treffen.
Bedoelt Henr. Holst dat de nieuwe samenleving mechanisatie,
of althans specialisatie weder schrappen zal ? En zou zij, als
een Gandhi, een terugkeer tot de voortbrenging, door handarbeid, van het eenvoudigste, hoogst-noodige wenschelijk of
mogelijk achten? Zoo niet, op welke wijze acht zij, in al de
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talrijke arbeiders wier werk thans het sterkst door specialisatie
gekenmerkt wordt, bij behoud van de laatste, nochtans herstel
van hun liefde tot, hun vreugde in hun arbeid bereikbaar ?
Ik vergeet hier, gelijk ik geboden noemde, dat Henr. Holst
geen traktaat, maar een dichtbundel geschreven heeft. Van af
het oogenblik dat zij de gevolgen van specialiseering aanvalt,
herstel van arbeidsvreugde als onafwijsbare voorwaarde van
verbetering der samenleving noemt en zich daarbij op de
grondslag van haar nieuwe evangelie van samenwerking, liefde
en barmhartigheid plaatst, werpt zij een vraag op, die voor
de waardeering van die grondslag, haar nieuwe leer zelf, beslissend belang heeft. Betwijfelend of zij die vraag bevredigend
zou kunnen beantwoorden, meen ik, dat daarin tevens de
zwakheid van haar bundel als prediking van een nieuwe, voor
het ontstaan van een betere samenleving noodzakelijk geachte
zedeleer tot uiting komt. Hoewel schooner van bedoeling,
hoewel zeer veel edeler van gezindheid dan de vroegere, beteekent deze nieuwe leer toch in de eerste plaats, dat Henriette
Holst van de eene leerstellige eenzijdigheid naar een andere,
aan de eerste tegengestelde overgeslagen is. Een verschil tusschen deze beide is, dat de eerste de menschelijke natuur direct,
en door haat, de tweede haar indirect, en door liefde: geweld
doet. Een ander gewichtig verschil is, dat de eerste zich bij de
in de bestaande werkelijkheid overheerschende grondtrek van
de menschelijke natuur onmiddellijk aansloot, en dus zonder
veel moeite de ontwikkeling van een in haar hoofdmotieven
scherp omlijnde hervormingsmethode toeliet, maar dat de
nieuwe leer de betere samenleving juist op de verloochening
van die in de bestaande werkelijkheid overheerschende grondtrek bouwen wil, daardoor echter op welhaast geen enkele der
uit haar grondbeginsel volgende vitale vragen een antwoord
vermag te geven, dat als een, in de bestaande werkelijkheid
verwezenlijkbare praktische oplossing, of zelfs maar als een
erkenbare en tastbare voorbereiding van zulk een oplossing
aanvaard kan worden.
De geschiedenis der menschheid onder het Christendom
bewijst tot welke even onzuivere als onuitroeibare schikkingen, tot welke vervalschingen naar beide kanten, naar die van
de leer zoo goed als naar die van de werkelijkheid, het als
grondslag voor een praktische verwezenlijking aanvaarden
van op miskenning der menschelijke natuur berustende en
daardoor ónverwezenlijkbare beginselen oplevert. Door haar
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nieuwe geloof dadelijk wedei op de onmiddellijke werkelijkheid en haar praktische verbetering te betrekken, heeft Henriette Holst zijn overeenkomst met de leer van Christus nog te
duidelijker doen uitkomen, te stelliger doen bevroeden hoe
weinig, ook als de ongewenschte invloed van haar Oostersche
leeraars onschadelijk mocht blijven, in de leerstellig-eenzijdige
abstractie van haar nieuwe leer de ware grondslag van een
schoone en gelukkige samenleving gegeven is. Henriette
Halst's oude leer behoorde tot die gevaarlijke middelen die,
hoewel de onlust der onbevredigdheid voor een oogenblik verdoovend, de onbevredigdheid zelf prikkelen, zijn gebruikers
tot amok drijven. Voor haar zelf is het gevaar, dat haar
geloof, nu het geen onmiddellijk uitvoerbaar praktisch arbeidsplan bevat, haar persoonlijk weder pijnlijke teleurstellingen of
ontgoochelingen bezorgen zal, onder haar nieuwe leer veel
geringer dan onder de oude. Wat haar gemeente betreft, vrees
ik, om in haar eigen beeldspraak te blijven, dat in „het brood"
dat zij biedt ook thans haar „tarwe" met „gif" vermengd is,
en dat de maatschappij die het at haar bekomst op het ziekbed te boeten zou krijgen.
Vernieuwingen heeft Henr. Holst haar bundel genoemd.
Een meervoud, deze titel, maar een andere vernieuwing dan
die van haar inzicht in de middelen, waarmee een van uit haar
oorsprong reeds vroeger door liefde aangedreven behoefte aan
hervorming der menschelijke samenleving bevredigd zou kunnen worden, is in deze bundel niet te erkennen: niet dus een
vernieuwing der persoonlijke ervaring en dus evenmin een
vernieuwing van haar dichterlijke vorm. Dezelfde onrust,
dezelfde psychische „horreur du domicile", d.w.z. de zelfde
naar buiten drijvende onmacht om innerlijk „thuis te blijven".
Het zelfde overhaaste aangrijpen van gedachte-schema's die,
door het duister daar-buiten, haar zelf en anderen tot gids
moeten dienen, dezelfde behoefte, nochtans, om in een andere,
een mannelijke figuur die gedachte-schema's aanjagend belichamend te zien en tegen haar aan te leunen. Dezelfde
onrust, derhalve, dezelfde een leven lang de ordening, váór
alles, van het eigen onrustige innerlijk behoevende menschelijkheid die, altijd opnieuw langs de wijdste omweg, van bevrediging der gansche menschheid, naar vrede strevend, altijd
opnieuw de conflicten uitlokte van waaruit zij, boven haar
verwardheid uit, de kreet van pijn en ontgoocheling uitte,
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die haar van onze, door een klare blik op haar falen en op
de noodzaak van haar falen slechts verdiepte en verruimde
genegenheid even zeker maakte, als zij het, door de zuiverheid en de onbaatzuchtigheid van haar streven, nu nog eerder
dan vroeger, van onze waardeering is. Zoo heeft Henriette
Holst, blijkens de in Vernieuwingen uitgedrukte ervaringsstof, ook nu dat ordeningsbeginsel niet gevonden, dat haar
in staat gesteld had, in zich zelf en blijvend tot de vrede
van het zelfbezit, het doorleven van haar eigen menschelijke
verschijning uit ons aller goddelijke oorsprong te komen.
Met haar poezie staat het niet anders. Orde is tucht, maar de
meest tuchtlooze onder onze belangrijke dichters kan zij in geen
vroegere bundel meer en doorloopender dan in Vernieuwingen
geweest zijn. Van de fijne kunst, waarmee Leopold de in zijn
werk aanwezige ontbindingsverschijnselen van taal en versvorm in zijn persoonlijke vorm als elementen wist op te
nemen, bij haar geen spoor. De chaotische uitdrukking van
emotioneele en gedachtelijke grondstof in uit slordige f ormuleeringen en, op zich zelf of in hun opeenvolging, dikwijls
onhoudbare beelden aaneengeregen improvisaties, waarin zoowel het zintuigelijke als het redelijke bestanddeel der taal oor-,
oog- en hartverscheurend geschonden wordt, en het gebruik
van de versvorm slechts als een voorwendsel gebruikt schijnt
om die versvorm in ieder bestanddeel, waarin hij verminkt
kin worden, te verminken. De plaatsen, waar de poezie een
kans kreeg door al wat haar belemmerde een oogenblik heen
,te breken en waarlijk zuiver uit te schijnen, zijn dientengevolge, ondanks de hoopgevende titel, in geen van Henr.
Holst's lyrische versbundels zóó zeldzaam als in deze laatste.
Men kan, met de gedachte bij wat deze vrouw is, en bij wat
zij als dichteres vaak geweest is, ongetwijfeld redenen aanvoeren, om welke dit alles, naar aanleiding van een zoo laat
werk, verzwegen had kunnen blijven. De werkelijk onbevangen waardeering van Henr. Holst's poezie in haar geheel
moet echter nog altijd geschreven worden. Een kritiek als de
overspannen pathetische van Coster, die haar „Gebed tot het
Socialisme" — dat in verschillende van zijn regels tot de stuntelige kinderrijmen omlaagzakt, waarin hij vol van snikkende
verrukking het ontroerendst gestamel beluisterde -- in zijn
keurbundel van honderd Nederlandsche gedichten aller eeuwen
opnam, is nagenoeg de eenige beschouwing, waar onze kritiekschrijvers en verzen-lezers zich tot op heden aan
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sterkten. De heldere straal die, in een van zijn beste prozaistische oogenblikken, eenige tijd geleden, over Flenr2 Holst's
dichtwerk van Marsman uitging, kon de dikke damp, die
onze Amersfoortsche nevelgod al zoo rijkelijk over onze poezie
verspreidde, nog slechts voor een oogenblik doorschijnen. In
een land als het onze, waar sinds De Nieuwe Gids de waan
nog altijd sterk is, dat lukrake uitstorting van gewaarwordingen en ontroeringen al volstaat om poezie te scheppen, en
waar altijd de wonderlijke neiging geheerscht heeft, om reeds
in het overtuigde uitspreken van leerzame of stichtelijke gedachten als zoodanig de manen van Pegasos te hooren wapperen, bestaat alle reden, om juist van dit „Vernieuwingen", dat
voornamelijk de geëxalteerde verkondiging van een stuwkrachtig beleden gevoels-evangelie voor onbevredigde zielen
is, maar dat zich daarnevens als poezie aanbiedt, het dichterlijk
falen scherp en zonder aarzeling uit te spreken.
P. N. VAN EYCK.
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BOEKBESPREKINGEN
Dr. Kurt Bdhrens, Flanderns Kam p f um die eigene Scholle;
tlicher Struktur; Breslau, 1930.
Eine Studie seiner wirtschaftlicher
De literatuur over de Vlaamsche beweging is rijk aan pamfletten en brochures, maar arm aan ietwat breed opgezette
studies. De Vlamingen zitten blijkbaar in de dagelijksche strijd
te vast verstrikt om zich tot een standpunt vanwaar wezenlijk
wetenschappelijke beschouwing mogelijk zijn zou licht te verheffen. De Hollanders ? Hebben nog niet begrepen dat er op
hun Zuidgrens en onder hun taalgenooten iets gaande is, waar
de aandacht niet slechts van de politicus maar van de econoom
en de socioloog even wel aan besteed zou zijn als aan welke
Europeesche of .... Indische kwestie ook. Zal het dus aan de
Duitschers blijven om de degelijke monografieën te schrijven,
waaraan de volken van de Nederlandsche stam zoo 'n behoefte
hebben om in hun eigen zaken klaar te zien?
Dr. Bahrens, die correspondent van een Duitsch blad te
Brussel is, levert met dit boek een uiterst nuttige bijdrage. Zijn
stelling is dat sedert den oorlog de economische ontvoogding
van het Vlaamsche volk begonnen is; kapitaal concentreert
zich in de handen van doelbewuste Vlamingen en naarmate
dit proces voortgang heeft, wint de Vlaamsche beweging aan
waarachtige kracht en moet de Belgische staat zich naar de
behoeften der Vlaamsche volksgemeenschap voegen. De noodzakelijkheid van die ontwikkeling is nog voor den oorlog uiteengezet in de baanbrekende geschriften van Lodewijk de
Raet; Van Cauwelaert zelf formuleerde in 1 9 1 9 een heel
program van Vlaamsche economische aaneensluiting: „de
Vlaamsche beweging mag niet enkel een gemeenschap van
gelijke gezindheid, zij moet ook een gemeenschap van gelijke
belangen worden". Daarnaar is gehandeld, en Dr. Bahrens
beschrijft in bizonderheden, met tabellen en statistieken, het
indrukwekkend resultaat.
Hij geeft eerst de groote vereenigingen van Vlaamsche economische samenwerking, voor alles de Belgische Boerenbond
van Leuven, een machtig werktuig voor de geestelijke en
stoffelijke verheffing van de Vlaamsche boerenstand; het
Vlaamsch Economisch Verbond, dat een band slaat om alle
Vlaamsch-willende firma's, waaronder er enkele zijn van de
eerste rang, zooals Gevaert of De Beuckelaere; en het
Vlaamsch Financieel Verbond, dat nog maar in October 1928
gesticht is. Daarna behandelt de schrijver de Vlaamsche
„Groszunternehmen", de drie groote financieele groepeerin-
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gen, die het Vlaamsche bedrijfsleven beheerschen en waar zich
zelfstandige Vlaamsch-willende firma's meer en meer bij aangesloten hebben: de Algemeene Bankvereeniging en Volksbank van Leuven (uitgaande van de Boerenbond), het Algemeen Beleggingskantoor van Antwerpen, een Vlaamsche
„Holding Company" in 1 9 2 5 op initiatief van de heer Van
Cauwelaert gesticht; en de Handelsbank van Gent (met
Fondsenbank en verzekeringsmaatschappij Noordstar-Boerhaave). Sedert Dr. Bahrens schreef, is de laatste groep door
de tweede geabsorbeerd.
Het succes van die ondernemingen is treffend. Hun omzet,
de bedrijven die zij beheerschen — in de oude textielnijverheid
van Gent en vooral van Kortrijk en het land van Waes, in
de handelswereld van Antwerpen —, het neemt alles toe als
een sneeuwbal. Dr. Bahrens merkt zeer juist op, dat de nationalistische geestesgesteldheid in Vlaanderen, het besef dat de
lange onderwerping aan het Brusselsch-Waalsche kapitaal
schadelijk voor het Vlaamsche volk geweest is, het verlangen
dus naar economische zelfstandigheid, hiervan de verklaring
levert. Reeds nu zijn die Vlaamsche ondernemingen, die onderling alle samenhangen, een macht geworden waarmee het Belgische kapitaal rekening houden moet. Er bestaat reeds eenige
samenwerking met Fransch, Engelsch, Nederlandsch kapitaal.
Dr. Bahrens klaagt, dat het Duitsche kapitaal bij voorkeur in
verbinding treedt met aan Duitschland vijandige groepeeringen. Of men niettemin „Nederlandsch" niet in de plaats van
„Duitsch" zou kunnen stellen, waar hij uitroept dat in de
samenwerking met Vlaamsche ondernemingen ongedroomde
mogelijkheden voor het Duitsche kapitaal liggen?
Hoe belangrijk ook het feitenmateriaal dat dit boek brengt
zij, en hoe onbetwistbaar op zichzelf, bij mij zijn onder de
lezing ervan weer allerlei oude, lastige vragen gerezen, waarop
in deze 200 bhidzijden geen antwoord te vinden is. In hoever
is de optimistische toon van Dr. Bahrens, die heel Vlaanderen
in de door hem geschetste economische ontwikkeling onweerstaanbaar meegesleept schijnt te zien, gerechtvaardigd ? De
bereikte resultaten zijn merkwaardig en vergeleken met vooroorloogsche toestanden vertegenwoordigen zij iets nieuws.
Men mag er een weerslag van zien in het door Dr. Bahrens
vermelde feit, dat de opgaven in het handelsregister, die dagelijks in het toevoegsel op het Belgische Staatsblad gepubliceerd
worden thans voor een vierde in het Nederlandsch gesteld
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worden; vóór den oorlog slechts voor een tiende. Ook zal men
moeten toegeven, dat de Vlaamsche kapitaalvorming de eerste,
moeilijkste jaren glansrijk doorstaan heeft en nog groote uitbreidingsmogelijkheden tegemoet gaat. En toch — wat men
zou willen weten, maar hierover zwijgt Dr. Báhrens, is de
macht van dat nieuwe Vlaamsche kapitaal (hij schat de gezamenlijke „Wirkungsbereich" der drie financieele groepeeringen op 2.000.000.000 franken) in vergelijking met het
oude Belgische, en vooral (want het is ten slotte bekend genoeg
dat dit nog maar een fractie is) , men zou nader aangeduid
willen zien, of de ontwikkeling inderdaad kan doorgaan tot
heel het economisch leven van Vlaanderen onder haar invloed
gebracht is, en zoo niet (hoogst onwaarschijnlijk, m.i.) , waar dan
de grenzen liggen, wat weerstanden er te voorzien zijn.
Er is in dit verband één allerbelangrijkste kwestie, waar
Dr. Báhrens zich wel wat te gemakkelijk afmaakt. Ik bedoel
die van de nieuw ontdekte kolenmijnen in Belgisch Limburg.
Die rijke mijnen in een door en door Vlaamsche streek, welke
totnogtoe tot de dorste en armste van België behoord had,
in ontginning genomen op een oogenblik, dat de mijnen waaraan het Walenland zijn lange heerschappij in het Belgische
economische leven gedankt heeft, uitgeput gaan raken, —
aan Dr. Báhrens verschaffen zij eenvoudig een punt op zijn
lijst van factoren, en het voornaamste, die de verlegging van
het economisch zwaartepunt van Wallonië naar Vlaanderen
en daarmee de triomf der Vlaamsche ontvoogding voorbereiden. En dat ofschoon hijzelf een staatje geeft, waaruit
blijkt, dat van de acht tot dusver uitgegeven concessies zeven
— samen ruim 3 0.000 H.A. — in handen van Waalsche of
zelfs Fransche combinaties geraakt zijn, en maar één — 3.000
H.A. — in Vlaamsche handen, en die laatste wordt nog niet
geëxploiteerd. De staat heeft reserves gehouden van 20.000
H.A., maar is het zoo zeker dat bij de politieke strijd, die
daarover te verwachten is, de Vlaamsche stelling, dat de
Vlaming baas moet blijven in zijn eigen deel van het land, zal
zegevieren ? En ondertusschen vormen de Waalsch-Fransche
maatschappijen in het hart van die nieuwe industriestreek
Belgisch Limburg haarden van stelselmatige verfransching!
Het optimisme van Dr. Báhrens lijkt soms wat onkritisch.
Maar het heldere en goed gedocumenteerde overzicht dat hij
geeft, verdient toch van ieder die het belang van de transformatie die Vlaanderen doormaakt erkent, de warmste dank. P. G.
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183o: DE SCHEURING VAN HET
VEREENIGD KONINKRI JK
De levende kennis der geschiedenis is het palladium van
ons onafhankelijk volksbestaan.
Dies is ons de herdenking van den ondergang, nu voor
honderd jaren, van het Koninkrijk ' der Nederlanden een
nationale plicht.
Hoe staan wij, hoe behooren wij ons te stellen tegenover
de gebeurtenissen van het rampjaar ?
Tweeërlei beschouwingswijze van het verleden is mogelijk.
Men kan de zaken bezien als van-buiten-af en den uitslag
der gebeurtenissen kiezen tot norm van beoordeeling.
Deze geschiedbeschouwing stelt den verliezer altoos in het
ongelijk. Stuurman aan den veiligen wal van den tijd, weet
de geschiedschrijver dan altoos aan te toonen, af wel, dat alles
zoo geloopen is, als ieder verstandig mensch had kunnen begrijpen, dat het moest loopen, Of wel, dat men, ware men niet
zoo dom, zwak of boos geweest, toch héél wat beter had kunnen handelen, dan men gedaan heeft. Op deze wijzé bezien, is
de uitbarsting, die den tijdgenoot `un ef f et sans cause' toescheen, die nog den nazaat de vergelijking uit de pen lokte
met een dier plotselinge wervelstormen, welke de zuidelijke
zeeën teisteren, 1 ) een gansch niet ingewikkelde gebeurtenis:
hoogstens de noodzakelijke, en in den grond gelukkige scheiding
van het `mauvais ménage' der door de Mogendheden gemésalliëerde Hollandsche en Belgische naties, bij welke de processueele houding der Rijksleiding reden te over geeft tot het
schaamachtig zwijgen, waarmede de Hollandsche geschiedschrijvers aan deze belangrijke vork in de staatkundige ontwikkeling der Nederlanden plegen voorbij te sluipen.
Doch ook eene andere wijze van beschouwing is mogelijk:
een zoodanige, die het verleden als van-binnen-uit poogt te
herscheppen, en die niet den uitslag, maar het doel der handelingen; niet de denkbeelden en inzichten van den geschiedschrijver, maar die welke de dramatis personae noopten deze
handelingen doelmatig te achten, tot norm kiest.
Deze geschiedsbeschouwing is niet zoo haastig met oordeelen en veroordeelen. Inderdaad meent zij, met Groen van
Prinsterer, dat het niet zoozeer de taak van den geschiedschrijver is, in eene opzettelijke beoordeeling te treden van
1) Vgl. Kerchove de Denterchem : Les préliminaires de la Révolution beige
en 1830, Brussel, 1897, p. 1.
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de feiten, maar, dat deze zijn plicht vervuld heeft, wanneer
hij, door eene zorgvuldige vaststelling, weergave en rangschikking, de feiten in staat heeft gesteld om hun eigen waarheid
te verkondigen. Haar is het er vooral om te doen, om de
handelingen te verklaren; om aan te tonnen, waarom de medespelers hebben gemeend te moeten handelen, zooals zij gehandeld hebben en waarom hunne daden, als zoo vaak, ook ditmaal moesten leiden tot een uitslag, die (en dit is het dramatische element der geschiedenis) lijnrecht tegenovergesteld was
aan het doel, dat zij met hun beste weten en opperste willen
nastreefden.
Vanuit dat standpunt bezién, vormen de gebeurtenissen van
18 39 een der ingewikkeldste imbroglio's onzer geschiedenis,
waarin alle denkbare en ondenkbare maatschappelijke, staatkundige, cultureele, economische en persoonlijke factoren —
met uitzondering wellicht alleen van die, welke men tegenwoordig aanduidt als `belgisch nationaliteitsbewustzijn' — hebben samengespannen tot een uitslag, die niemand bedoeld, die
niemand begeerd en die niemand voorzien heeft: de Belgische
Staat van i8 3 0, die thans zijn eerste en laatste eeuwfeest viert.
Ik zal niet trachten, dit ingewikkeld kluwen hier te ontwarren. Liever volg ik ook thans het geniale voorschrift van Busken
Huet: veel in de schaduw latend, zal ik trachten het volle licht
te doen vallen op wat de duidelijke taal der thans welhaast
volledig openbaar gemaakte bronnen aanwijst als de eene,
groote, allesbeheerschende, doch diepliggende en dientengevolge
door den tijdgenoot vaak niet of nauwelijks onderkende grondfactor die, in 18 3 o, den doorslag heeft gegeven tot de scheuring van het Vereenigd Koninkrijk en de stichting van den
Belgischen Staat van 183o; die sedert, gelijk een ondergrondsche
stroom, aanvankelijk onopgemerkt de grondslagen van dien
Staat heeft ondermijnd; en die thans, in 1 93 o, aan het daglicht
getreden, zichtbaar voor gansch Europa, de zuilen van het gebouw reeds zoo onverbiddelijk aantast, dat het krakende gebinte het luisterend oor van den historicus waarschuwt voor
de naderende inéénstorting: — het nationale dualisme.
Immers, de geschiedenis der Nederlanden, — het kan niet
genoeg worden herhaald — is, in den diepsten grond, niets dan
de worsteling tusschen de Franschgezindheid en de Nederlandschgezindheid om de beheersching van de westeuropee-
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sche delta. Beide gezindheden bezitten in het Noorden en in
het Zuiden der Nederlanden hun centrum en hun citadel:
de Benoorden-Moerdijk met Holland en Walenland met Luik;
beiden onneembaar door de homogeneïteit tusschen de leidende
klassen en het volk. De worsteling gaat om Midden-Nederland,
waar die homogeneïteit ontbreekt.
Men misvatte de beteekenis dezer tegenstelling niet. `Franschgezindheid' in den zin, waarin deze term door den Nederlandschen geschiedschrijver behoort gebezigd te worden, beduidt
niet altoos, niet meestal zelfs, partijgangerschap van den Franschen Staat. Doch de term is de aanduiding eener tegen den
Franschen, ook staatkundigen, invloed, weerlooze geestesgesteldheid. Zonder twijfel is, voor den meertaligen enkeling,
de mogelijkheid niet uitgesloten, althans tot op zekere hoogte
zijn gedachtenleven, zijn sympathieën, onafhankelijk te maken
van het voertuig dier gedachten: doch bij de velen wordt
het gedachtenleven beheerscht door de taal, en dit geldt vooral
voor de Fransch- d. i. één-taligen: Germanum est, non
legitur. De Franschsprekende in de Nederlanden is daardoor
in zijn denkwijze, en door deze bepaalde handelingen, niet
het minst in zijn staatkundige denkwijzen en handelingen,
door zijn taal beperkt en bepaald. De Franschgezindheid heef t
dus, in de Nederlandsche geschiedenis, niet, zooals Groen van
Prinsterer onder den indruk der revolutionnaire periode
meende, een voor àlle tijdperken, maar wel een voor elk bepaald
tijdperk vaststaanden, maar mèt elk tijdperk wisselenden inhoud : in de Middeleeuwen was zij de draagster van de feodale
gedachte; later van die van het centraliseerend koningsgezag;
in het eind der 18de eeuw van de revolutiegedachte; in 1830
van de nieuw-liberale denkbeelden, zooals zij thans, bij het
opkomend geslacht, de draagster is van de denkbeelden, die
belichaamd zijn in de Action Nationale.
Hare beteekenis, voor de geschiedenis der Nederlanden, ligt
dan ook behalve in haren tijdelijken materiëelen inhoud, bovenal in haar tegengesteldheid met de Nederlandsche gedachte van
het overeenkomstig tijdperk: valt deze tegengesteldheid weg,
doordat de Nederlandschgezindheid, gelijk omstreeks 1795, een
eigen stelligen inhoud komt te ontberen, dan valt daarmee
ook de zedelijke kracht tot afweer van de Franschgezindheid
weg, en blijft er, naar de geschiedenis leert, voor staatkundige
onafhankelijkheid der Nederlanden niet langer plaats.
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Deze worsteling tuschen de Franschgezindheid en de Nederlandschgezindheid, in welke een belangrijke ronde in 1795 met
den tijdelijken ondergang der beide Nederlanden eindigde, was
echter tevens eene Europeesche worsteling. Overal in Europa
wordt de Fransche overheersching ingeleid door de overwinning der Fransche gedachte; overal ook gaat aan de wapenstrijd tot afschudding van het Fransche juk een ontworsteling
aan de Franschgezindheid, aan de Franschtaligheid, aan de
Fransche gedachte in recht, in zede, in kunst, in religie vooraf.
In Holland openbaart zich de nationale zelf inkeer o.a. in de
merkwaardige poging van Van Swinden en zijn kring, om
aan de Fransch-revolutionnaire gedachte een op het eigen,
historisch geworden godsdienstig volkskarakter geënten eigen
inhoud te geven, een poging, die zich kristalliseert in het, ook
na zijn val eerbiedwaardig, nationaal school- en opvoedingssysteem van 18o6. Ook in Duitschland met De Savigny en
in Engeland met Burke gaat, als overal elders, een nationaal
revirement vooraf aan de staatkundige wedergeboorte, die ten
slotte op het slagveld met bloed wordt bezegeld. Waterloo,
naar het woord van Victor Hugo, 'n'est point une bataille:
c'est le changement de front de l'univers.'
Het is begrijpelijk, dat het overwinnend Europa er op gebrand was dit nieuwe Europeesche front zoo stevig mogelijk
te bevestigen. De stichting van het Vereenigd Koninkrijk, de
verwezenlijking van die paging, bedoelde een verbeterd bolwerk te vesten op de grondslagen der oude Barrière. Zoowel
staatsvorm als staatsbeleid in het nieuwe Rijk vinden in die
bedoeling hun verklaring.
De staatsvorm van het nieuwe Rijk was, bij de stichting,
het onderwerp geworden van een bindend voorschrift: de
vereeniging moest Noord en Zuid volkomen amalgameeren.
De historische nagedachte heeft zich over dezen vorm, waarin
zij, niet ten onrechte, een der voornaamste redenen van de
scheuring ziet, vaak verwonderd. De historische school in het
Noorden heeft zelfs in de kritiek op deze inderdaad `revolutionnaire', — de historische verscheidenheid opzette lijk over
het hoofd ziende, — vereeniging, haar uitgangspunt gevonden. Toen de scheuring geschied was, hebben velen te goeder
trouw gemeend, dat zij intijds waarschuwingen hebben laten
hooren, die zij in werkelijkheid hebben vergeten uit te spreken.1)
1) Vgl. b.v. Ged., X 4 , p. 103 : Van Zuylen van Nyevelt aan Van der Hoop,
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Doch het zou onjuist zijn uit het stilzwijgen der of f icieele
geschiedbronnen af te leiden, dat het vraagstuk van den modus
quo der vereeniging ' bij de oprichting van het Vereenigd
Koninkrijk niet was opgemerkt, en dat de gevolgen van de
voorgenomen amalgamatie niet waren overwogen. Niet zoodra begon, gedurende de zittingen der Grondwetscommissie in
den winter van 181 3 op '1 4 Van Hogendorp nu en dan de
plannen tot hereeniging van Noord en Zuid, niet zonder eenige
uitbundigheid, te laten doorschemeren, of Holland, in de gestalte van Roëll, fronste stilzwijgend de wenkbrauwen; niet
de vereeniging op zich zelf, maar wel de modus quo wekte,
vooral om het godsdienstverschil, bij Roëll zoo sterke bedenking, dat hij, na overleg met den eensdenkenden Van Maanen,
een stap bij den Koning waagde.
Doch deze sneed de bespreking af, eer zij begon. Wat wonder ? Reeds bijkans een jaar geleden had hij, wat Roëll onbekend
was, de vereeniging op den voet van een amalgama informeel
voorgesteld en na de aanneming door de Mogendheden door
zijn Secretaris van Staat formeel doen aanvaarden. En toen
Napoleon's terugkomst uit Elba den gang der gebeurtenissen
verhaastte, en de Vorst zijn Kabinet de vraag voorlegde, of
niet de omstandigheden dwongen, den scepter over `alle de
Nederlanden' zonder verwijl in handen te nemen, was er niemand van zijn Raad geweest, ook Roëll niet, die geaarzeld had,
zelfs op den voorgenomen voet, ten volle eene vereeniging
goed te keuren, welke de nood des Vaderlands, die Europa's
nood was, scheen te gebieden. 1)
Dit stellig karakter der Europeesche opdracht was overigens
zeer wel te rechtvaardigen. De weerstand tegen het imperialisme der Bourbons had het geheele prae-revolutionnaire tijdvak
beheerscht; in dien strijd, waarin de Vereenigde Nederlanden
telkens weer het spits voor Europa hadden moeten afbijten,
was het Zuiden het slagveld geweest en de borstwering geworden, aan welks bekostiging de Republiek zich had uitgeput
en nutteloos uitgeput; want nooit, eigenlijk, had de Barrière
aan hare bestemming ten volle beantwoord. Het was dus volkomen begrijpelijk, dat men, bij de wederoprichting van het
4 Sept. 1830 : `Toen ik in Stockholm was, ben ik meer dan eens in het geval
geweest, om het nuttige van eene administratieve scheiding te kunnen aantoonen,
vooral in het stuk der douanes etc.' Bij doorlezing van Van Zuylen's diplomatieke
dépêches uit Stockholm heb ik het bewijs van de juistheid van deze beweering
niet kunnen aantreffen.
1) Ik ontleen de bijzonderheden in het bovenstaande aan de papieren-Roëll.
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oude bolwerk, bedacht was zooveel mogelijk nut te trekken
uit de kostbare lessen van het afgeloopen tijdperk.
Het kost ons geslacht eenige moeite, zich volkomen duidelijk te maken, waarin eigenlijk de kern dier lessen gelegen
was. Bondig uitgedrukt: men had den nationalen gecentraliseerden eenheidsstaat vooral leeren kennen, vreezen en waardeeren om zijn vervaarlijke militaire kracht. Alle oorlogen
van de 18e eeuw waren -- althans naar den uiterlijken schijn —
oorlogen der Regeeringen geweest: zelfs de Koning-Stadhouder
had nimmer het eigenlijke volk volkomen achter zich gehad.
De verhouding van regeering en volk was daartoe destijds nog
niet innig genoeg. De Revolutie had, voor een korte wijle, de
staat tot een volksstaat gemaakt. Napoleon had een wonder
tot stand gebracht: hij had de Revolutie genationaliseerd in
dien zin, dat wat vroeger staatsdoel was geweest, thans volksideaal was geworden. Het Rijngrens-ideaal bijvoorbeeld, is
sedert niet alleen een Fransch staatsdoel, maar het is een volksideaal tot in de minste faubourgs van Parijs. In de bijkans
onoverwinnelijke geestdrift der Napoleontische legers had
Europa de beteekenis leeren begrijpen van den nationalen
staat, van het volk in wapenen, strijdend onder een bezielende
leiding als natie voor een nationaal ideaal: en niet eerder was
het tot zegevierenden weerstand in staat gebleken, eer deze ook
in het Noorden een mystiek-nationaal -- 'Got mit uns' —
karakter had verkregen.
Deze ervaring kon bij den herbouw der Barrière niet over
het hoofd worden gezien. Niet langer scheen de her-inrichting
een bloot militaire aangelegenheid; niet langer meende men
te kunnen volstaan met een reeks forten, bezet door huurlingtroepen: 1 ) de fortengordel zou voortaan slechts een ondergeschikte rol spelen; de hoofd-afweer-kracht moest worden
gezocht in de nationale militie van een door zijn één en ondeelbaarheid krachtigen eenheidsstaat.
Doch bij deze overleggingen der staatkunde was over het
hoofd gezien, dat een Staat van dit destijds zonder twijfel
modernste type als substaat een homogene natie, meer nog
een levend nationaal bewustzijn vereischt: terwijl, naar wij
zagen, de historische eigenaardigheid der Nederlanden juist in
1) Dit inzicht bestond trouwens in de leidende kringen in het Noorden reeds
vóór de Revolutie ; vgl. Ged., I, p. 142 ; eerst de ervaringen van dit revolutionaire
tijdperk hebben het tot een Europeesche overtuiging gemaakt,
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het nationaal, Waalsch-Dietsch dualisme is gelegen. Doch wat
beduidden de volkeren honderd jaar geleden in de overleggingen der diplomatie, die het Europeesche evenwicht afwogen
naar het getal van de onderdanen der staten? En wat beduiden
zij thans nog ? Hoe zal een geslacht, dat Versailles duldde zoo
niet prees, Weenen durven veroordeelen?
Het verzuim was trouwens, in dit geval, wellicht vergeeflijker dan in vele andere. Het bewustzijn van de oorspronkelijke eenheid der Nederlanden was, in 181 5 , uit het
Europeesch bewustzijn nog geenszins verdwenen. Evenmin
trouwens uit het Hollandsche denken: wanneer Roëll, in 1818,
zijn herinneringen aan zijn verzet tegen de amalgamatie van
Noord en Zuid te boek stelt, duidt hij, op de meest ongedwongen wijze, voor zichzelf de stichting van het Vereenigd
Koninkrijk aan als de hereeniging van alle de Belgische gewesten. Doch evenmin als in 181 5 onder den indruk van de
herinnering aan den alouden religiestrijd het nationale vraagstuk als grondoorzaak van de scheuring der Dietsche Nederlanden van 1579 kon worden gezien, kon in 183o onder de
constitutioneele kwestie dit vraagstuk worden vermoed: de
scheuring moest eerst zeer diep, dóór de schots en scheef verworpen bovenliggende strata heengaan, voor in onzen tijd het
homogene moedergesteente: de Dietsche volksaard, als grondslag voor nieuwe politieke mogelijkheden zichtbaar werd.
Moeten wij daarom de vereeniging, om den voet waarop
zij heeft plaatsgevonden, betreuren?
Het wil mij voorkomen, dat zulks zou getuigen van een gebrek aan historisch inzicht. Indien Roëll's pogingen eens succes
hadden gehad, indien men eens rekening was gaan houden met
het nationaal dualisme, wat zou het gevolg zijn geweest ?
Zeker niet een scheiding tusschen Waalsch en Dietsch: de
scheiding die men in 181 4 en 1818 overwogen heeft was scheiding tusschen het Staatsche en het Oostenrijksche gebied, en
geen administratieve scheiding maar een personeele unie: het
resultaat zou dus enkel geweest zijn, dat het België van i830
vijf tien jaren vroeger zou geboren zijn en Oranje verantwoordelijk zou zijn geworden voor de onderdrukking, die onze
stamgenooten sedert de scheiding ondergaan. Slechts door de
vereeniging te aanvaarden op den voet van een amalgama,
kreeg Holland de gelegenheid de zaden te zaaien, die nu tot
vollen wasdom beginnen te komen.

8
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Dankbaar moeten wij daarom zijn, dat de Nederlanden in
181 5 een man zijn rijk geweest, die bereid was de taak te
aanvaarden zóó als zij hem werd voorgesteld: de noodzakelijkheid van zijn nederlaag heeft de mogelijkheid onzer overwinning geschapen.
Doch niet alleen de vorm der staatsinrichting, maar ook
het beginsel van staatsbeleid in het nieuwe Rijk stond tusschen
de stichters en den Koning vast: het Vereenigd Koninkrijk zou
worden bestuurd volgens het groote beginsel van het liberalisme
of constitutionalisme dat, in een verdeeling van de macht
tusschen den vorst en een volksvertegenwoordiging de voorwaarde zag voor de inwendige rust der staten, die deel gingen
uitmaken van het nieuwe Europeesche stelsel.
Dit beginsel is, om nader te noemen redenen, 'in de VIII
Artikelen niet in een algemeenen, abstracten vorm vastgelegd;
zijn toepasselijkheid ten opzichte van het nieuwe Rijk blijkt
slechts uit sommige concrete voorschriften, waarin enkele
richtlijnen voor de constitutie van het nieuwe Rijk werden
vastgelegd. 1 ) Om dit beginsel in zijn abstracten vorm te leeren
kennen, is het noodig, acht te geven op de wenken, die de
liberale Noordelijke Mogendheden aan de Bourbonsche Restauratie meenden te moeten geven. Het wekt wellicht eenige bevreemding, dat ik de regeeringen, die in 181 5 Europa herinrichtten, als liberaal kentschets; en inderdaad zijn voor de
moderne geschiedschrijvers, die de zaken beschouwen vanuit
het eindpunt 18 48 der in 183o begonnen ontwikkeling, de
Noordelijke Mogendheden de conservatieve en legitimistische
1) Pirenne's bekende bewering, als zouden de Bondgenooten de VIII Artikelen
aan den tegenstribbelenden Willem I hebben moeten opleggen om het bevoordeelen van Hollanders boven Belgen te voorkomen, is door Geyl (de GrootNederlandsche Gedachte, II, p. 81/2) afdoende weerlegd : de VIII Artikelen, r
en dus ook de beginselen van gelijke bescherming der godsdiensten en van de
toegankelijkheid van alle ambten voor alle staatsburgers zonder onderscheid van
belijdenis — belichaamden Willem I's eigen politieke inzichten. Men mag er bijvoegen : ook de inzichten van het Hollandsche volk. Wanneer Roëll bezwaar
maakt tegen het amalgama, is het, blijkens zijn hooger aangehaalde aanteekeningen,
niet omdat hij de katholieken niet als medeburgers wil, maar omdat de katholieken
in het Zuiden zich verzetten tegen de zooeven genoemde beginselen, `door welker
aankleving alleen de eendragt en het geluk der burgerlijke maatschappij' — naar
Roëll meende — `kan bevestigd worden.' — Waarlijk, Europa behoefde aan Holland,
noch aan zijn Vorst, noch aan zijn volk, te leeren wat verdraagzaamheid is ! Dat
Willem I de Europeesche goedkeuring van de beginselen, volgens welke Holland
België dacht te regeeren, niet ongaarne ontving in den vorm van een Europeesche
opdracht, is alleen ten einde de toepassing en invoering dier beginselen in het
weerstrevend Zuiden de kracht bij te zetten van Europa's autoriteit.
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machten. Vanuit het standpunt van 181 5 gezien is echter
juist het tegenovergestelde 't geval. De groote Europeesche
zelfinkeer, die zich in de revolutionnaire periode voltrokken
had, had ook de regeerende klassen niet onberoerd gelaten. De
tragische uitbarsting van 1793 en de daarop gevolgde periode
van verwarring en vernietiging had juist daar een onuitwischbaren indruk nagelaten; de `nooit meer revolutie, nooit meer
oorlog'-gedachte, was dientengevolge nergens zoo sterk als bij
de machthebbers van 181 5 die in 1 79 0 jong waren geweest,
en nergens minder dan juist bij hen kon het innige verband
over het hoofd worden gezien tusschen revolutie en oorlog,
tusschen binnenlandsche woelingen en buitenlandsche verwikkelingen. Was men dus al bedacht, door het herstellen
van de Barrière op doelmatige onderdrukking van mogelijke
Fransche aanvalsneigingen, niet minder was men bedacht op
oordeelkundige voorkoming van een nieuwe Fransche omwenteling, als die, welke, naar de ervaring had geleerd, de inleiding
had gevormd voor den algemeenen Europeeschen oorlog.
De eigenlijke oorzaak nu van de Fransche omwenteling had,
naar het Europeesche oordeel, gelegen in het bondgenootschap
der Bourbons met clerus en adel, ten nadeele van de veronachtzaamde volkswelvaart. Doch men had niet over het hoofd gezien, dat de volksmassa machteloos zou zijn geweest, wanneer
het ancien régime de steun van den derden stand niet had
ontbeerd. Vandaar de beide hoofdvoorschriften der nieuwe
politieke wijsheid; vrede met de bourgeoisie en een actieve
welvaartspolitiek.
Toen dan ook, na den val van Napoleon, het Frankrijk der
Restauratie stilzwijgende weer werd toegelaten tot het Europeesche concert, meenden de liberale Mogendheden niet te
mogen nalaten de Bourbons een wenk te geven, om niet opnieuw te vervallen in de fouten, die, naar de Europeesche
opvatting, de revolutie hadden uitgelokt. In de destijds zeer
geheim gehouden, zelfs aan het Nederlandsche hof nog in i8 3 0
onbekende, door Castlereagh te Parijs gestelde nota van 20 November 181 5 wordt deze grondgedachte met groote duidelijkheid uitgedrukt. Het formeele doel der nota is de mededeeling
van het nieuwe tegen Frankrijk gerichte alliantie-tractaat,
waarvan echter de bedoeling wordt verklaard te zijn `de lier
les destinées de la France aux intérêts communs de l'Europe
entière.' Want, vervolgt de nota, de Bondgenooten beschouwen
de stabiliteit van de orde van zaken in Frankrijk als een der
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essentiëele grondslagen van de Europeesche rust: zij hopen
daarom, dat deze rust nimmer zal verstoord worden en dat
dientengevolge de gebeurtenissen, waartegen de alliantie gericht is, (men versta: een nieuwe omwenteling, met de daaruit
volgende aanvallen op het overige Europa), nimmer werkelijkheid zullen worden. `Les Cabinets alliés' — vervolgt de
nota -- `voyent la première garantie de cet espoir dans les
vertus personelles de S. M. Très Chrétienne. S. M. a reconnu
avec eux que dans un Etat qui pendant un quart de siècle
a été déchiré par des mouvements révolutionnaires, il n'appartient pas à la force seule de faire renaitre le calme dans les
esprits, la confiance dans les coeurs et l'équilibre dans les
dif f érentes parties du corps social, et que pour amener ces
heureux résultats il faut que la sagesse s'allie à la vigueur et la
modération a la fermeté. Loin de craindre que S. M. Très
Chrétienne ne prête un jour l'oreille à des conseils imprudents
ou passionnés qui tendraient a nourrir le mécontentement,
renouveller les alarmes et ranimer la haine et la division, les
Cabinets Alliés sont complètement rassurés par les dispositions
tout a la fois sages et généreuses que le Roy a manifestées
a toutes les époques de son règne et particulièrement a celle
de son retour après la dernière usurpation'. 1)
Slechts op deze wijze, besluit de nota, zal het mogelijk zijn,
dat de wenschen van de Verbondenen `pour la conservation de
l'authorité constitutionnelle' van Bourbon zullen kunnen worden verhoord.
.
Dat het zenden van eene dergelijke nota aan Willem I overbodig was, behoeft nauwelijks verklaring.
Gelijk in de Europeesche publieke meening van 181 s katholiek en reactionnair wisselbegrippen waren, zoo waren ook, in
diezelfde meening, protestant en liberaal synoniem. Zoo al
gevreesd moest worden, dat de Bourbons ten aanzien van
hun historische politiek niets geleerd en niets te vergeten
zouden hebben, er kon niet de minste twijfel bestaan, of
Oranje, door de geschiedenis aangewezen voor het commendement over het anti-Fransche bolwerk, zou in liberalen geest
1) Deze nota komt in de De Martens' Receuil, althans vóór 1830, niet voor.
Weliswaar vindt men in de tafels achter deel VI en VII der supplementen do 20 Nov.
1815 vermeld : 'Note au duc de Richelieu relative a la précédente Union' ; maar
ter aangewezen plaatse treft men slechts een nota aan met betrekking tot het in
Frankrijk achterblijvende bezettingsleger. De door mij geciteerde tekst is niet
de oorspronkelijke Fransche tekst, maar eene ten behoeve van B. Z. gemaakte
vertaling uit het Engelsch.
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regeeren: de geheele traditie van het roemruchtig geslacht
was daarvoor evenzeer de waarborg, als de persoonlijke beginselen en eigenschappen van den aan het hoofd van het Vereenigd Koninkrijk geroepen vertegenwoordiger, die zich, in
de jaren van ballingschap, aan de Europeesche hoven een zóó
goeden `liberalen' naam had gemaakt, dat men er geen bezwaar
in zag hem zelf de formuleering van de hem te geven Europeesche opdracht over te laten. Een nota, als Europa aan
Bourbon moest zenden, kon het aan zijn secretaris Oranje niet
aanbieden zonder zich belachelijk te maken.
Het Vereenigd Koninkrijk moest dus zijn een in liberalen
zin geleide getemperde monarchie. Maar in het constitutioneele beginsel lag de kiem verborgen van een conflict, dat de
geheele periode tusschen 181 5 en 18 48 heeft beheerscht, en
dat in zijn steeds in vinnigheid toenemenden vorm, aan de
scherpe pen van den jongen leider der opkomende historische
richting de vlijmende qualificatie `broederstrijd der liberalen'
heeft ontlokt: namelijk de vraag, aan wie in de gedeelde
machtsuitoefening van vorst en parlement het overwicht, het
laatste woord, zou toekomen. Voor Engeland was deze vraag
reeds in de i 8 de eeuw tot eene beslissing gekomen. Voor het
Vereenigd Koninkrijk moest zij door de constitutie worden
beslist, maar die beslissing kon niet vallen en was dan ook
niet genomen in den zin der Engelsche constitutie: in de
Grondwet van het Vereenigd Koninkrijk lag het zwaartepunt
bij de Kroon.
Het was niet alleen de herinnering aan de gevolgen van het
gemis van een sterk centraal gezag in de Republiek; het was
evenmin alleen de nawerking van de structuur van het Koninkrijk Holland, dat tot deze beslissing leidde. Het was, boven
alles, het (et pour cause) onuitgesproken inzicht bij de Hollandsche grondwetmakers in de vereischten voor de levensvatbaarheid van den nieuwen staat, die een oplossing in Engelschen zin uitsloot.
Het Vereenigd Koninkrijk omvatte twee nationaliteiten; één
van beide moest in den nieuwen staat leiding geven. Zoowel
de geschiedenis van de saamstellende deelen als de Europeesche
opdracht maakten het volstrekt noodzakelijk, dat de nieuwe
staat een Nederlandsche staat moest zijn.
Van de twee machten, die de leiding in het nieuwe rijk
zouden deelen, was de eene, Oranje, het verpersoonlijkte

I 2 1830: DE SCHEURING VAN HET VEREENIGD KONINKRIJK

Nederlandsche beginsel: Hollander, zeker, maar ook persoonlijk van jongs af drager en deelgenoot van de algemeen-Nederlandsche ambitie en traditie van zijn geslacht.
Doch de Koning zou, wilde hij niet tot een besluitenregeering zijn toevlucht moeten nemen, niet kunnen leiden
zonder medewerking der volksvertegenwoordiging.
Rijks-leiding in Nederlandschen zin zoude derhalve slechts
mogelijk zijn, indien de Koning kon rekenen op in meerderheid
Nederlandsche Staten-Generaal. Ware nu het Parlement inderdaad eene volksvertegenwoordiging geweest, dan zou dit vereischte als vanzelf zijn vervuld. Want in het Vereenigd
Koninkrijk vormde het Nederlandsche element een overwegende meerderheid. Maar de Koning kon niet met het Nederlandsche volk regeeren, omdat de volksvertegenwoordiging
niet het volk, maar slechts een uiterst beperkt pays légal vertegenwoordigde, de op den censusbasis berustende groep der
notabelen of bourgeoisie. De Koning heeft het nadeel van die
positie zeer wel gevoeld. Bijna van de stichting van het Vereenigd Koninkrijk af, zijn uitlatingen van hem opgeteekend,
die zijn vrees verraden om afhankelijk te warden van de nu
bourgeoisie herdoopte oligarchie. Hij zou geen Oranje geweest
zijn, zoo hem, bij het toenemen der moeilijkheden, niet nu en
dan de lust bekropen had, over het hoofd van het pays légal
heen, te steunen op het volk. Zijn reis in 182 9 vindt zijn oorzaak in het verlangen, zich van de stemming ten opzichte
van zijn regeering bij het volk te overtuigen. Niet het minst
in de ervaringen, op die reis opgedaan, vindt hij de zedelijke
kracht tot zijn imposante houding gedurende de Decembercrisis van dat jaar. — Maar ten slotte blijft de constitutie de
constitutie en kon zijn regeering ondanks alle volksliefde niet
staande blijven zonder de steun van het pays légal, en in deze
groep was de verhouding juist omgekeerd en de Franschgezindheid niet slechts in Wallonië, maar ook in Brussel en
in gansch midden-Nederland, ja, tot in zekere onder het
Napoleontische regime tot een ambtenaars-kon &sie saamgeklitte patriottenkringen in Holland toe, overheerschend.
Wilde men dus, bij de ontstentenis van Midden-Nederland
als politieke factor, het Nederlandsch karakter van den Staat
verzekeren, dan moest door toepassing van l'arithmétique
hollandaise althans tijdelijk een kunstmatige Hollandsche meerderheid het karakter van den Staat verzekeren. Trouwens,
slechts uit deze destijds in het Noorden door iedereen als van-
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zelf sprekend geachte hegemonie is de lijdelijkheid van Holland
ten opzichte van de hereeniging van Noord en Zuid te verklaren: wanneer Van Hogendorp in een vertrouwelijk gesprek
de voordeelen van de hereeniging aan Roëll wil duidelijk
maken, weet hij geen betere parallel te bedenken dan de Unie
tusschen Groot-Brittannië en Ierland, aldus verradende, dat
ook voor de meest overtuigde voorstanders van de hereeniging
van Noord en Zuid, het Vereenigd Koninkrijk geen Rijk der
Nederlanden, maar slechts een Groot-Holland zou kunnen zijn.
Het is verre van mij, deze staatsconstructie als onrechtvaardig te laken. De geschiedschrijver behoort zich te hebben
vrijgemaakt van den waan van zijn tijd, althans van den waan
der democratie, die den meerderheidsstaat voor den `waren
staat' verslijt. Het volk is er niet om te regeeren, maar om geregeerd te worden; geen levende staat heeft ooit in de geschiedenis een taak vervuld of hij is geleid geweest door den
enkeling of door de minderheid, en zoo ooit in eenigen staat
een minderheidsregeering rechtvaardiging heeft behoefd, dan
toch zeker wel niet de Hollandsche minderheidsregeering in het
Vereenigd Koninkrijk, die immers, historisch bezien, niets
anders is geweest dan de normalisatie der verhoudingen, die
door de tijdens de Napoleontische overheersching kunstmatig
gekweekte minderheidsoverheersching der Franschgezindheid
over het Dietsche Zuiden waren ontwricht.
Doch de tijde lijke overheersching van het Hollandsche
element in het Vereenigd Koninkrijk legde aan de Rijksleiding
de plicht op, deze zoo spoedig mogelijk overbodig te maken.
`Wat zou dus de aangewezen cultuur-politiek geweest zijn,
in het Vereenigd Koninkrijk ? De vereeniging van alle Nederlandsche krachten; het bewustmaken van de Nederlandsche
eigenaardigheid in den Beneden-Moerdijk van 's Hertogenbosch tot Leuven; het opwekken van de Nederlandschgezindheid in gansch het Dietsche Zuiden.
`De beste leiders van het nieuwe Rijk, de Koning en Van
Hogendorp, hebben dat beiden ook wel begrepen. Doch nu
nam de geschiedenis wraak over het verleden. Holland's eigenwaan, Holland's particularisme bleken te sterk. Holland miskende het onderscheid tusschet zijn Hollandsche sub-nationaliteit en de Nederlandsche nationaliteit, en kon, dientengevolge,
zijn cultureele zending in het Rijk niet anders opvatten dan
als een plicht tot grondig Hollandizeeren van gansch Midden-
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Nederland, zooals het sedert de 1 7e eeuw reeds gepoogd had,
dit met den Staatschen Beneden-Moerdijk te doen.
`Ziedaar de grondvergissing. Niemand heeft het klaarder
doorzien dan de jonge Groen van Prinsterer toen hij, in de
stilte van het Kabinet des Konings, tusschen zijn ambtsbezigheden door, van dag tot dag zijne `Nederlandsche Gedachten'
op het papier wierp. `De Zuidelijke Nederlanden ... moesten
niet als één geheel tegenover Holland worden beschouwd' .. .
`België was in 181 3 niet geheel verfranscht. De Waalsche gewesten moeten uit een bijzonder oogpunt worden beschouwd,
maar in Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, en een groot deel
van Brabant, zag men overal het merk van den Nederlandschen stam' ... `De oorspronkelijke eenheid der Nederlanden
moest wederkeeren niet door overneming en aanprijzing der
Hollandsche, maar door verlevendiging van eigen `Nederlandsche' nationaliteit. Het laatste was mogelijk, het eerste
eene hersenschim. Zoodra Hollandsch en Nederlandsch wierd
verward, zouden de Belgen' — lees de Midden-Nederlanders — `om geen Hollanders te wezen, liever Fransch worden,
dan langer Nederlandsch te zijn'.
`Inderdaad, door de opdringing van de specialiteiten of abnormaliteiten van zijn sub-nationaliteit — zijn nuts-scholen
en zijn franco porto; zijn latijn en zijn siegenbeeksch; zijn uitgeput `protestantisme' en zijn onuitputtelijke pedanterie; —
dwong Holland Midden-Nederland als geheel tot een Nederlandsch verweer tegen Hollandsche overheersching.
`Toen dan ook de muiterij van 18 3 o — een Fransche commune op Nederlandsch territoor, uitgelokt en betaald door
Franschen, en uitgebaat door de verfranschte bourgeoisie —
losbarstte, was de kracht van het eenige bolwerk, dat de stormloop had kunnen weerstaan, de homogene Nederlandschgezindheid van Boven- èn Beneden-Moerdijk reeds, door inwendige
tweedracht, gebroken. De aanvallende Franschgezindheid vond
niet Nederland, maar slechts Holland tegenover zich.
`Door dit feit was reeds, van den eersten dag van de muiterij
af, het lot van het Rijk beslist en sloeg voor Midden-Nederland,
tusschen de beide partijen in het gedrang gebracht, het tweede,
droevigste noodlotsuur.' 1)
Het slagen dezer reactie, de vernietiging van het Vereenigd
Koninkrijk is, evenals de stichting ervan, slechts mogelijk gel) Vgl. mijn Inleiding voor G. Knuvelder : Uit Wingewesten, Hilversum, 1930.
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worden door een zeer uitzonderlijke Europeesche constellatie.
Men heeft, in dit herdenkingsjaar, de val van het Koninkrijk
dáárdoor willen verklaren, dat Europa, dat Engeland vooral,
bij het voortbestaan van het Vereenigd Koninkrijk niet langer
belang had, omdat de vrees voor Frankrijk, die tot de stichting
geleid had, verdwenen was.
Deze opvatting is, naar het mij wil voorkomen, niet wel
houdbaar: de wil om de Barrière te handhaven bestond bij
het uitbarsten van de Brusselsche muiterij bij alle Noordelijke
Mogendheden. Dat men het Rijk heeft laten ondergaan, zonder
een hand uit te steken, om het te helpen, is niet het gevolg
van Europa's gerustheid omtrent Frankrijk's bedoeling, maar
wel, integendeel, van de panische angst voor Frankrijk, voor
een nieuwe Fransche revolutie, die Europa bevangen had, en
die den buiten kijf bestaanden wil tot interventie heeft verlamd.
Deze angst voor een nieuwe revolutie had een dubbel aspect.
Een revolutie in Frankrijk hield naar iedere regeering destijds zich wel bewust was de bedreiging in van eene proletarische revolutie ook in het overige Europa. Onmiddellijk na
de omwentelijk te Parijs, waren van daaruit zendelingen, veelal
studenten, naar Midden-Europa vertrokken, om als leiders bij
de verwachte omwenteling op te treden. In het Rijnland werd
de driekleur opgestoken; benden Fransche revolutionnairen
vielen in Baden en in Spanje; reeds voor het uitbreken van
de Brusselsche muiterij werd te Parijs eene revolutionnaire
inval in het Zuiden vrijwel openlijk voorbereid. 1 ) Ook in
Engeland broeide het; Ierland was reeds in open verzet.
De valsche gerustheid op een langdurigen vrede, die de tijdperken na groote oorlogen pleegt te kenmerken, had in de
meeste landen de bestaande legers tot het uiterste doen inkrimpen. De geldelijke nood der gouvernementen, die alle
krachten moesten inspannen om het economische leven weer
op de been te helpen, had deze verwaarloozing der weermiddelen in de hand gewerkt.
Zoodra door de Juli-omwenteling dus het gevaar voor binnenlandsche woelingen, ook in de overige landen van Europa,
dreigend was geworden, hadden de met Nederland verbonden
mogendheden alle beschikbare troepen noodig, om de eigen
binnenlandsche rust te verzekeren; zelfs Engeland kon over
zóó weinig troepen beschikken, dat het verplicht was, de
1) Vgl. Kabinet des Konings, de waarschuwing van den te Parijs studeerenden
Nederlandschen schilder Oosterhoudt aan den Koning.
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veiligheid van de Londensche City over te dragen aan een
speciaal daartoe geschapen politiecorps en slechts aan deze
omstandigheid, en aan haar eigen zwakke parlementaire positie
is het te wijten, dat Wellington's regeering buiten staat was de
kleine demonstratie te Oostende te doen, die, volgens het inzicht van het diplomatieke corps te Parijs in de eerste dagen
van de muiterij voldoende zou zijn geweest, om Frankrijk van
alle ondershandsche hulp aan de muiters af te schrikken.
Maar sterker, veel sterker, dan de angst voor een Fransche
revolutie op het eigen territoir, was de angst der Noordelijke Kabinetten voor de revolutie in Frankrijk zelf, en het is
deze angst, die Europa's houding zoowel tegenover de Juliomwenteling als tegenover de Augustus-muiterij heeft bepaald.
Hoe toch lag de zaak ?
Frankrijk was, gelijk wij zagen, tot het Europeesch concert
weer toegelaten onder de uitgesproken verwachting, dat
het zich niet slechts in zijn buitenlandsch beleid van alle agressie, maar ook in zijn binnenlandsche politiek van alle tot verzet
en omwenteling prikkelende reactie en suppressie zou onthouden. Het had echter aan die verwachting niet voldaan.
Bourbon was Bourbon gebleven; in zijn buitenlandsche politiek
hadden ruchtbaar geworden plannen tot verdeeling der Nederlanden in het begin van 183o het Haagsche Hof zeer verontrust. In zijn binnenlandsche staatkunde had een eenzijdig
steunen op de partijen tegen welke de omwenteling in het
bijzonder was gericht geweest, geleid tot eén crisis, die in vele
opzichten herinnert aan de Decembercrisis 182 9 in de Nederlanden.
Maar terwijl Koning Willem I deze crisis op grondwettige
wijze had weten te overwinnen, had Karel X zijn toevlucht
genomen tot maatregelen, die, niet slechts in het oog van de
Fransche oppositie, maar ook in de opvatting van geheel
liberaal Europa een ongrondwettig karakter droegen. De Juliordonnanties waren dan ook aan de Noordelijke hoven met
verbazing, met angst, met verontwaardiging zelfs ontvangen.
`De sterke maatregelen', meldde Falck reeds op 3o Juli
uit Londen, `die de Koning van Frankrijk beproeft, hebben
hier, waar zij even onverwacht kwamen als elders, een diepen
indruk gemaakt. Zijne Britsche Majesteit is er ten hoogste
over bekommerd en zelfs min of meer neerslachtig. Er bestaat bij mij geen twijfel, of de regeerende minister keurt

1830: DE SCHEURING VAN HET VEREENIGD KONINKRIJK I 7

den weg, dien de Prins van Polignac wil gaan bewandelen,
ten eenen male af' : en men overwoog zelfs een gemeenschappelijke stap met de andere geallieerde mogendheden.
Deze meening van het hof van het constitutioneele Engeland
kan geen verwondering wekken; maar ook de absolute heerscher te Sint Petersburg was geen andere opvatting toegedaan.
`A la première annonce de l'apparition des ordonnances',
meldde Van Heeckeren op I2 Augustus, had zich, een `sentiment de stupeur et de funeste pressentiment' van het Kabinet
en van het diplomatieke corps meester gemaakt. De Keizer,
het was niet onbekend, was een verklaard tegenstander van
elken staatsgreep. Reeds toen, in 182 9, bij gelegenheid van de
Decembercrisis er van Fransche zijde boosaardige geruchten
in omloop waren gebracht 1 ) over beweerde plannen van Willem I tot het doen van een staatsgreep, en het inroepen van
Pruisische hulp en het Nederlandsche Gouvernement in een uitvoerige depêche aan Van Heeckeren op de meest stellige wijze
de juistheid van deze geruchten had geloochenstrafd, tevens
verzekerend dat het nimmer den grondwettigen weg zou verlaten, ') had de Keizer den gezant terzijde genomen om hem
zijn tevredenheid te betuigen over `la noble f ermeté', waarmede de Koning langs constitutioneelen weg de crisis had
overwonnen. De Keizer had bij deze gelegenheid zijn meening
over staatsgrepen op duidelijke wijze doen kennen.
`Ik heb', aldus liet hij zich uit, `geen enkel recht om mij
in Uw zaken te mengen, maar indien ik zou zijn geraadpleegd,
dan zou ik geen anderen weg hebben kunnen volgen, dan die
men gegaan is. Een gouvernement', had de heerscher er aan
toe gevoegd, `welke ook zijn vorm zij, moet altoos handelen
met frankheid en flinkheid; een constitutioneel vorst moet het
met oprechtheid zijn; een autocraat moet het openhartig zijn,
zooals ik het ben ... , doch indien ik mèt een grondwet
regeerde, dan zou niets mij ertoe kunnen brengen ervan af
te wijken. Door haar zelf als eerste te eerbiedigen, zou ik haar
ook weten te doen eerbiedigen.'
Getrouw aan deze merkwaardige geloofsbelijdenis, had de
keizer den vertrekkenden Hertog de Montemartre belast met
het overbrengen van een brief aan den Koning van Frankrijk,
1) De Polignac had, met voorbijgang van Fagel, in verband hiermede een
persoonlijk bezoek bij Porzo di Borgo gebracht, die er Gourieff over geschreven had.
2) Deze belangrijke correspondentie is tot dusver alleen door Stern gebruikt;
ik hoop haar binnenkort te publiceeren.

I 8 I 8 3 0: DE SCHEURING VAN HET VEREENIGD KONINKRIJK

waarin hij dezen bezwoer niet af te wijken van den constitutioneelen weg, en hem de vrees niet verborgen had voor de
gevolgen van De Polignacs onvoorzichtigen raad.
Toen dan ook Karel X na een vruchtelooze poging om den
opstand te smoren in het bloed des volks, kroon en rijk had
verloren, was er bij de Noordelijke Mogendheden niet de
minste sympathie en niet de minste lust de ondergaande
dynastie bij te springen: het beginsel der legitimiteit moest,
naar de algemeene opvatting, wijken voor het algemeen Europeesch belang.
`Ik weet wel', zeide de Keizer van Rusland tot Heytesbury,
den Engelschen gezant, `dat wanneer ik driehonderdduizend
soldaten in de weegschaal wierp, het zeer mogelijk zou zijn
om Parijs te bezetten'; `mais une fois là, qu'y faire ? Se sera-t-il
pour y remettre sur le tróne les misérables êtres qui en sant
tombé et qui en retomberaient encore ? Comment, malgré
toutes ses forces l'Alliance pourrait-elle se flatter de venir a
bout d'enchaïner une nation de trente millions d'hommes,
parmi lesquels a il y en a tant d'éclairés ?'
Het optreden van Lodewijk Philips werd dus, onder deze
omstandigheden geenszins begrepen als een omverwerping van
de in 181 5 gevestigde nieuwe Europeesche orde van zaken.
Integendeel: als eenig mogelijke bedwinger van de Revolutie
in haar historisch brandpunt te Parijs was de Juli-monarch
Europa een redder uit den nood en de vestiging van het liberale
regime, veeleer dan een afbreken, een rectificatie van het Europeesche statenstelsel, waardoor ook Frankrijk in de rij trad
der liberale constitutioneele staten, van welke het Vereenigd
Koninkrijk onder zijn' voortref f elijken heerscher het erkende
schoolvoorbeeld *as.
Van deze Europeesche opvatting heeft de Fransche diplomatie met onovertroffen bekwaamheid gebruik weten te
maken: vóór 24 Augustus om de Juli-monarchie aanstonds
erkend te krijgen; na 24 Augustus om het Vereenigd Koninkrijk te vernietigen.
In de eerste oogenblikken vreesde Lodewijk Philips niets
meer, dan dat een uitbreiding der te Parijs nauwelijks onderdrukte woelingen buiten de Fransche grenzen Europa tegen
Frankrijk in het veld zou roepen en daardoor het nieuwe
régime weer ten val zou brengen. Wanneer dan ook, zoodra
het bericht omtrent de Brusselsche muiterij te Parijs was aan-
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gekomen, Molé, in een particulier briefje Fagel de onheilsmare
mededeelend, . besloot met den wensch 'pour que ces troubles
s'appaisent sans que votre Cabinet réclame l'appui d'aucun
Gouvernement', is hij op dat oogenblik wel oprecht: vreemde
interventie op dat oogenblik zou Louis Philippe den troon
hebben gekost.
De aanhangers van het nieuwe régime deden daarom hun
best, om Europa, om vooral Koning Willem I over Frankrijk's
vredelievende bedoelingen gerust te stellen. `Het karakter van
deze nieuwe revolutie', aldus het standpunt der constitutioneele
liberalen, `heeft niets dat de Noordelijke mogendheden behoeft te verontrusten; de schuld ligt uitsluitend bij het wanbeleid der Bourbons. De Koning, terzelfder tijd lastgevend tot
een slachting en plundering van Parijs en de overige hoofdsteden van Frankrijk, heeft een andere Bartholomeus-nacht
willen uitlokken en daarmee zijn naam voor eeuwig geschandivlekt.
Europa moet daarom niet intervenieeren in het politieke
proces tusschen Koning en natie, het vonnis is trouwens reeds
geveld; het huis van Bourbon is voor altoos verbannen; door
interventie zou de energie van het Fransche volk, die thans
tegen zijn meineedigen Koning gericht is, zich slechts tegen
Europa keeren.
En waarom zou Europa, waarom zou het Vereenigd
Koninkrijk ook tusschen beiden komen: de positie van het
Noordelijk koningschap is immers in den grond verschillend
van het Zuidelijk ? Welken indruk zou het maken, indien een
constitutioneel vorst als Willem I zich partij zou stellen voor
den Koning van Frankrijk, die het Charter met zijn eigen
handen heeft verscheurd ? In den grond der zaak is de Fransche
revolutie, die de oproerige Katholieke oppositie in het zuiden
den mond snoert, een waar geluk voor het Vereenigd Koninkrijk. Is het geen zaak om trots op te zijn, dat het nieuwe
constitutioneele koningschap van Lodewijk Philips zich dat
van Willem I tot voorbeeld stelt ? 1)
Het is dit Europeesch inzicht in den aard der Juli-omwenteling, dat het Haagsche inzicht in den aard der Brusselsche
1) Het bovenstaande is eene samenvatting van de brieven, door D'Herbigny,
die als luisterpost van het Nederlandsche Gouvernement aan de Fransche noordgrens vertoefde, in Augustus 1830 aan Verstolk van Zoelen en den Koning geschreven.
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muiterij beheerscht en de anders volstrekt onbegrijpelijke
houding van de Nederlandsche Rijksleiding in de eerste beslissende maand: — de werkeloosheid der koninklijke troepen;
het schijnbare temporiseeren des Konings; het onderhandelen
met de Burgerwacht; het ingrijpen van den Prins van
Oranje; — verklaart en rechtvaardigt.
Reeds de maatregelen, die vóór 2 4 Augustus ten opzichte
zoowel van het binnenland als van het buitenland worden
genomen, worden geheel door dit inzicht bepaald.
`Je ne redoute rien' — rapporteerde de liberale gouverneur
van Luik, Sandberg, melding makend van de verteerende
belangstelling, waarmede de Parijsche berichten te Luik werden ontvangen en besproken, — `Je ne redoute rien, pourvu
qu'on considère la chose á nous étrangère et res inter alias
acta et que le Gouvernement ne s'ef f arouche pas de leur inconcevable et éírange joie'; en naar dit recept werden de
binnenlandsche voorzorgsmaatregelen genomen: ongemerkt,
zonder opzien. Het vertrek des Konings naar het Loo was
allerminst een bewijs van laksche en onverantwoordelijke gerustheid; men was allerminst gerust, maar het werd in strijd
geacht met de zedelijke kracht van het Gouvernement om zich
ongerust te toongin.
Hetzelfde systeem werd gevolgd ten opzichte van de beveiliging tegen een mogelijken Franschen aanval. Prins Frederik
wenschte, door onmiddellijke maatregelen, zijn verantwoordelijkheid als opperbevelhebber te dekken; doch eer men hiertoe
overging, werd het gewenscht geacht, eerst te rade te gaan met
den Nederlandschen veldmaarschalk, die aan het hoofd stond
van het Kabinet van den machtigsten bondgenoot; maar ook
Wellington, hoewel de toekomst somber inziende, achtte, gezien Frankrijk's militaire zwakheid, een onmiddellijken aanval
van Frankrijk onwaarschijnlijk en meende dus, dat men zich
bepalen moest tot het zonder opzien nemen van voorloopige
voorzieningen ten opzichte van de grensvestingen.
Geheel deze Europeesche houding vóór het uitbarsten der
muiterij werd dus beheerscht door de vrees het nauwelijks
ingedommelde monster der revolutie weer wakker te maken.
Noli tangere! was het wachtwoord.
Sterker nog bttheerschte dit Europeesche inzicht het beleid
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van het Haagsche Kabinet nà het uitbreken van de Brusselsche
muiterij.
Niemand in Europa trok bij den aanvang van de muiterij
een parallel tusschen de Brusselsche en de Parijsche gebeurtenissen; `Niemand, tot welke staatspartij hij ook behooren
moge', meldde Falck, `die geen breede lijn van onderscheiding
trekt tusschen die ellendige bewegingen en de gebeurtenissen
te Parijs een maand vroeger.' Ook te Petersburg heerschte
een eensgezind gevoel van verontwaardiging, `une semblable
réprobation n'était pas seulement la condamnation des excès
commis par une populace aveuglé et ef f renée, mais elle provenait de l'opinion générale à l'étranger, que notre Royaume
possède un gouvernement aussi paternel que sagement libéral'.1)
Bovendien, terwijl in Parijs de positie beheerscht was door het
open conflict tusschen Koning en Parlement, was de samenwerking tusschen beide machten in de Nederlanden, door de
moeilijkheden van 1829 heen, gehandhaafd geworden en op
dat oogenblik zelfs bevredigend te noemen: wat in Frankrijk
de zwakte was van het Gouvernement, maakte, oordeelde men,
in het Vereenigd Koninkrijk zijn kracht uit.
Niets lag dus meer voor de hand, dan dat de Koning vóór
alles poogde het onderscheid tusschen zijne en Karel's positie
zoo scherp mogelijk te handhaven, en beducht was in een eerste
opwelling maatregelen te nemen, welke hem in dezelfde verhouding tegenover de gebeurtenissen te Brussel zouden dreigen
te plaatsen, als die waarin Karel X tegenover de Parijsche omwenteling was komen te staan. Thans gold het, door een bezadigd beleid, een liberaal en constitutioneel vorst waardig,
de fouten te vermijden, die Karel X zijn kroon hadden gekost.
Daarom niet, bij de eerste relletjes van een wellicht misleiden, bij de duurte der granen gemakkelijk in beweging
gebrachten volkshoop, door een onbesuisd militair er-op-inhakken, zich schuldig maken aan wat de tijdgeest de ergste
vorstenzonde achtte: het spillen van het bloed des volks: de
officieren van de Brusselsche bezetting hadden last zich liever
in het gelaat te laten spuwen, dan zich tot het vergieten van
noodeloos burgerbloed te laten uittarten. 2)
1) Dépêche van Sullivan 'o Grass aan Verstolk van Soelen.
2) Vgl. Buffin, I, p. 585 : `M. de Capiaumont m'a dit que son chef lui avoit
donné Ia consigne d'agir avec Ia plus grande douceur, de se laisser même cracher
a la figure.
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Deze houding, die de politieke wijsheid scheen voor te schrijven, stemde bovendien overeen met den innerlijksten wensch
des Konings. Het klinkt wellicht eenigszins bevreemdend voor
de Zuid-Nederlanders van dezen tijd, die sedert jaar en dag
gewend zijn aan de brutaliteit van het militairisme eener Regeering, die op niets minder zuinig is, dan op het bloed der Vlamingen: maar de Koning beminde zijn volk hartstochtelijk. `0, zoo
gij wist', kon vele jaren later Van Assen aan Willems schrijven,
hoe lief de Koning U, Zuid-Nederlanders, heeft gehad'. Nimmer, sedert de Zwijger, had een Oranje zich zóó vereenzelvigd
met het heil van zijn volk; nimmer een vorst zóó dag en nacht
gezwoegd voor hun welzijn; zou hij thans, nu de bloei van
zijn Rijk zijn hoogtepunt bereikte, zijn handen, anders dan in
de uiterste noodzakelijkheid, bevlekken met burgerbloed ?
Hij kon niet, de Koning. Het ideaal van zijn leven was het
herstel geweest van het volksgeluk, dat de revolutie vernield
had: `J'ai horreur de l'effusion de sang', besloot hij, op i September, het gehoor van de Brusselsche afvaardiging; en het
was een hartekreet.
Daarom evenmin een overschrijding van de grenzen van
's Konings grondwettelijke bevoegdheid, maar uitsluitend een
handelen in overeenstemming met de Staten-Generaal. De
later liberale geschiedschrijvers hebben den Koning in de eerste
weken besluiteloosheid verweten ten opzichte van beslissingen,
die geen uitstel konden lijden. Dit verwijt is niet gegrond. De
Koning heeft, van het eerste oogenblik af, niet geaarzeld omtrent de groote lijn, waarlangs de oplossing moest gezocht worden. Reeds de crisis van i 8 29 had bij den Koning de overtuiging
van de practische onhoudbaarheid van den eenheidstaat gevestigd; niet zonder grond van meening dat de 8 Artikelen
niet buiten overleg met zijn bondgenooten mochten worden
terzijde gesteld, maar tevens opziende tegen inmenging zijner
bondgenooten in de inwendige aangelegenheden van het Rijk,
had de Koning een tusschenoplossing beproefd door binnen
zijn Kabinetsraad als het ware twee kabinetten te formeeren:
een Zuidelijk en een Noordelijk.
Hoe onverwachts de muiterij dan ook losbrak, zij vond
den Koning, wat betreft de oplossing, geenszins onvoorbereid;
van het begin af zag hij den ondergrond der zaken allerernstigst in; geen oogenblik klemde hij zich vast aan het denkbeeld, dat, met het dempen van de relletjes, de eenheidsstaat
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gered zou zijn; maar van de eerste dagen af was hij overtuigd,
gelijk hij het in een eigenhandige notitie uitdrukte, dat `herziening der grondwet en het bewerkstelligen van groote wijzigingen onvermijdelijk' waren en het noodzakelijk was `het
band der vereeniging minder sterk te maken'. Zonder schroom
volgde hij, vanaf den eersten Kabinetsraad na zijn overhaaste
terugkomst uit het Loo, met terzijdestelling van de adviezen
van zijn vertrouweling Van Maanen, het inzicht en den raad
van zijn Zuidelijke Ministers.
Maar deze oplossing kon niet buiten de grondwet om worden uitgevoerd: de koninklijke autoriteit kon, in het bijzonder
tegenover de constitutioneele oppositie der Unionisten, slechts
een steunpunt vinden in de nauwkeurige naleving, in het
bijzonder nu, van de grondwettelijke voorschriften.
Zoo voelde het de Koning en zoo voelde het ook de constitutioneele oppositie, zoowel in Noord als in Zuid. `Men kan in
het Zuiden niet eischen', schreef hem in de eerste Septemberdagen Donker Curtius van Tienhoven, `dat U. M. de grondwet
overtreedt en concessiën doe en belove, welke U. M.'s gezag
te boven gaan. Dit zou de vordering zijn van een waarachtig
coup d'état, 't geen door het Noorden en wellicht door alle
de nog stille provinciën in het Zuiden, en door Europa zelfs
zou gewraakt worden.'
En de Brusselsche deputatie dacht er niet anders over, toen
zij, ofschoon geladen met `beaucoup de demandes verbales',
de oude lierzang der grieven, toch tot 's Konings niet geringe
verbazing niets anders positiefs wist te vragen, dan een
spoedige bijeenroeping van de Staten-Generaal tot gemeen
overleg over de te nemen maatregelen. En dat de Brusselaars
in dit opzicht volkomen de meening der Zuidelijke oppositie
weergaven, blijkt op het overtuigendst uit het slot van
het adres van 3 o Augustus der Regeering van Bergen: `Votre
Majesté comblerais nos voeux si, dans ce moment grave, elle
s'entourait de la représentation nationale.'
Doch deze `comble' der oppositioneele wenschen was reeds
vervuld, voor hij was uitgesproken en bij het gehoor, dat de
Koning aan de afvaardiging verleende, kon hij niet anders doen,
dan bevestigen hetgeen de Prins van Oranje haar reeds te
Merxem had medegedeeld, n.l., dat de eerste maatregel, die de
Koning na het vernemen der Brusselsche muiterij had genomen,
juist de bijeenroeping was geweest van de Staten-Generaal.
Doch reeds vóór het gemeen overleg kon plaats vinden, zou
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door het optreden van een onvoorzienen factor, de beslissing
worden geforceerd.
Het is deze casus-positie, die ook het optreden van den
Prins van Oranje en zijn onderhandelingen met de Burgerwacht verklaart.
Op den voorgrond moet worden gesteld, dat het optreden
van de Burgerwacht voor den tijdgenoot bij lange na niet het
revolutionnair karakter heeft gedragen, dat het voor latere
schrijvers in steeds meerdere mate heeft gekregen.
Het optreden van de reguliere troepen had vooral in de
Zuidelijke Nederlanden, die eeuw in eeuw uit van den geesel
van vreemde soldateska hadden geleden, een buitengewoon
hatelijk karakter: de 1 5 jaren der vereeniging hadden aan de
nationale militie, in het oog van het volk, nog geen ander
karakter verleend.
In de 1 8e eeuw was het dan ook voor de zuidelijke steden
een bijna tot sport ontwikkelde kunst geworden, de wisselende
bezettingen met den minsten overlast de poorten weer uit ie
krijgen; de inwendige rust der steden werd dan door burgerwachten verzekerd. Zoo was het ook in 181 4 te Brussel gegaan, waar d'Hoogvorst het commando had gevoerd. Bij de
voortgaande organisatie van den nationalen eenheidstaat
moesten deze plaatselijke organisaties zonder onderling verband
wijken voor de centraal gecommandeerde schutterij, die niet
alleen als tweede ban van de nationale militie, maar bovendien
als werktuig van de centrale regeering tot inwendige rustbewaring bedoeld was.
Aanstonds na de oprichting hadden de Unionisten gepoogd
het bevel in de verschillende plaatsen aan zich te trekken; doch
de regeering was waakzaam geweest, en te Brussel was niet
alleen d'Hoogvorst, die op grond zijner antecedenten aanspraak op het commandement had gemaakt, voorbijgegaan
voor den regeeringsgezinden Germain, maar waren tevens
sedert de Decembercrisis van 182 9 de wapenen der schutterij
in verzekerde bewaring gebracht.
De bourgeoisie had daarop verdere deelname aan de schutterij
geweigerd, door zich in grooten getale te laten afkeuren; dientengevolge was in het bijzonder de brusselsche schutterij uitsluitend samengesteld uit het gemeenste plebs, hetzelfde, dat,
bij het uitbreken van de woelingen, zich had schuldig gemaakt aan plundering en brandstichting.
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Het optreden der burgerij tot onderdrukking had dus een
dubbel doel: ten eerste, het onderdrukken van den proletarischen opstand; ten tweede het aantoonen, aan de regeering, dat
juist zij, de versmade brusselsche oppositie, de eenige grondslag
uitmaakte, waarop de Regeering in deze moeilijke oogenblikken, kon bouwen. Er is geen enkele reden, om, bij een persoonlijkheid als d'Hoogvorst, aan een andere bedoeling te denken.
Waar nu van de koninklijke troepen tot bewaring van de rust
geen gebruik kon worden gemaakt en het van het uiterste
belang was, om gedurende de periode van overleg nieuwe uitbarstingen te voorkomen, lag het voor de hand, dat de Prins
van Oranje poogde te doen, wat aan Lodewijk Philips tot
voldoening van geheel Europa gelukt was, namelijk door een
unie met de zuidelijke bourgeoisie, die door de administratieve scheiding automatisch haar slechts als kunstmatige minderheid opgedrongen oppositioneel karakter zou verliezen, de
proletarische revolutie te bedwingen.
Deze gedachte was logisch; het was dezelfde politiek, die
hem als koning Willem II in 1848 is gelukt en die hem toen
tot een afgod van het hollandsche pays légal heeft gemaakt.
Dat deze politiek in 183o is mislukt, ligt juist daaraan, dat
er geen Belgische nationaliteit en dus ook geen Belgische bourgeoisie bestond, die als grondslag van een Zuid-Nederlandsche
substaats-constructie kon dienen. Er bestond slechts in MiddenNederland een zeer zwakke Dietschgezinde kleinburgerij,
waarmede, staatkundig, althans in een onverwachte crisis, niet
te werken viel, en een zeer sterke, over het geheele Zuiden
verbreidde, doch niet overal even sterk geprononceerd
Franschgezinde grootburgerij. Men lette slechts op de verschillende reactie op Oranje's politiek in Luik, in Brussel, in
Gent en in Antwerpen. In Luik draagt de beweging een
Fransch-nationaal karakter; er is maar één wensch: reunie
met Frankrijk; er is volstrekte homogeniteit tusschen adel, burgerij en gemeen inzake anti-Nederlandschgezindheid. In
Brussel is het conflict tusschen burgerij en grauw duidelijk
en scherp tot het laatste toe; het slot is, dat de Fransch-gezinde
leiders van het ondefinieerbaar grauw naar Frankrijk vluchten en de leiders der burgerij o.a. bij monde van d'Hooghvorst
den Koning, via De Secus, smeeken troepen naar Brussel te
zenden om hen te redden. In Gent daarentegen blijft de
burgerij aan de zijde van Oranje en van een meer zelfstandig
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zuidelijk deel-in-wording van een Vereenigd Rijk; te Antwerpen is men ook tegen administratieve scheiding en houdt
de élite der schutterij, dat is kleinburgerij, de Nederlandsche
zijde zelfs langer dan de internationale Burgerwacht, tot op
het oogenblik dat Antwerpen onder Fransche aanvoerders als
Niellon — deserteur, kinderexploitant en oplichter — wordt
ingenomen.
De misrekening van Oranje is geweest het over het hoofd
zien van het nationale dualisme. De muiterij in Brussel, die
in normale omstandigheden door de burgerij evengoed zou
hebben kunnen worden onderdrukt als in Gent en Antwerpen,
vlamde voortdurend weer op, omdat het grauw door Franschen
en Franschgezinden telkens weer — dit staat historisch volkomen vast — met geld werd omgekocht en opgezet. Maar
wijl de burgerij, vooral te Brussel, zelve Franschgezind was,
kon zij geen krachtige, bewuste Zuid-Nederlandsche tegenleiding geven, maar moest zij op den duur zelf de leiding van
de radicale Franschgezindheid, die den held van Waterloo
haatte, en op inlijving met Frankrijk aanstuurde, ondergaan
en volgen.
Doch ook deze revolutionnaire Fransche actie te Brussel zou
niet hebben kunnen slagen zonder de stille doch beslissende
medewerking van de of f icieele diplomatie der Fransche Julimonarchie.
Was aanvankelijk de vrees van het Fransche gouvernement
voor de Europeesche interventie als uitlokkende Brusselsche
gebeurtenissen echt, als spoedig had het opgemerkt, dat Europa
nóg banger was voor de gevolgen van een nieuwe Parijsche
revolutie, dan Frankrijk voor die van de Brusselsche muiterij:
en de Fransche diplomatie heeft, gelijk gezegd, die vrees op
meesterlijke wijze geëxploiteerd om het Vereenigd Koninkrijk
te vernietigen.
Reeds spoedig begon men te Parijs een anderen toon aan te
slaan: aan een vertrouwensman van Willem I werd met openhartigheid te kennen gegeven, dat de regeering van Louis
Philippe wegens zijn groote verdiensten jegens Europa, het
bedwingen der Parijsche revolutie, aanspraak meende te mogen
maken op dank en steun: en deze bleken alras te moeten bestaan ... in het onbedwongen laten der Brusselsche revolutie:
immers, interventie te Brussel, heette het, beduidde nieuwe
omwenteling te Parijs.
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Door die bedreiging wist Frankrijk Europa, in 't bijzonder
Pruissen, te beletten den Koning te hulp te komen.
Op 3 1 December reeds begaf zich de Pruisische gezant naar
Molé, ten einde categorisch van hem te vernemen, `of dan
Frankrijk in dit geval een exceptie wilde maken op het tot
nog toe uitgeoefend voorrecht om hulp aan een andere macht
te vragen ? De graaf, de gepastheid der aanmerking toegevende,
zeide de overtuiging te betreuren, dat in het verondersteld
geval der gewapende tusschenkomst, het Fransche gouvernement niet in staat was het volk te beteugelen en te beletten
van Belgien te hulp te komen ...' 1)
Is het niet meesterlijk ? Het laten slagen der Brusselsche

muiterij is de prijs voor het onderdrukken der Panische omwenteling; gelijk men, bij een grooten brand, een bijgebouw
laat uitbranden, ten einde het hoofdgebouw te kunnen redden,
zóó is het Vereenigd Koninkrijk, dat gesticht was uit vrees
voor de Fransche Revolutie, aan die zelfde vrees opgeofferd.
De Brusselsche muiterij, hierin ligt het geheim der situatie,
is niet een opstand van `de Belgische Natie', zelfs niet een
oproer van het Zuid-Nederlandsche proletariaat, maar een
door de Fransche diplomatie ondersteunde Fransche commune
op Dietsch territoor geweest, die geslaagd is, omdat het Nederlandsche element in het Zuiden daartegen geenerlei tegenwicht
kon bieden.
Het groote verschil tusschen 183o en 1 93 o is nu dit, dat
de in 18 3 o passieve factor thans, in 193o, actief is geworden:
langzamerhand vormt zich in het Zuiden de Nederlandsche
leidersklasse, die in 18 3 o ontbrak.
Hier eindig ik, als historicus, mijn beschouwing van het
verleden; als politicus wensch ik over het heden en de toekomst thans niet te spreken.
Slechts ééne opmerking: de geschiedenis staat niet stil: de
tragische episode van 18 3 o is niet de laatste in de geschiedenis
der Nederlanden.
Er is reden om deze waarheid in herinnering te brengen. Er
was eens een Koning, genaamd Knoet, die oud en der dagen
zat zich door zijn hovelingen naar het strand der zee liet dragen
om in senielen machtswaanzin, den vloed te gelasten niet verder
op te komen.
1) Fagel aan Verstolk van Soelen.
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Wat er van Koning Knoet is geworden, meldt de historie
niet. Vermoedelijk is hij tengevolge van zijn voorschreven
gedragslijn naar de haaien gegaan. Maar het geslacht van
koning Knoet is met hem geenszins uitgestorven; het tiert nog
welig voort in de Europeesche diplomatie; een der vruchtbaarste staken is met het praedicaat van Jonkheer verheven in
den erfelijken Nederlandschen adelstand.
Ben ik wel ingelicht, (doch ik houd mij voor het gebruikelijk dementi zeer aanbevolen), dan zouden zelfs veelbeloovende telgen uit dit geslacht, in de Wetstraat en op het Plein,
inzoover daartoe tijd aan de diplomatieke hoofdbezigheden
van eten en praten kan warden ontwoekerd, zich onledig
houden met het flikken van het onf likbare : de scheur in de
Nederlandsch-Belgische verhouding.
Ook zij, naar men zegt, voelen nu en dan aan hun eerwaarde voetzolen eenige nattigheid: het schuim van den in
gansch het Dietsche Zuiden opkomenden vloed der Nederlandschgezindheid.
Ook zij, in hun onnoozelen waan, zouden den vloed wel
willen bevelen stil te staan .. .
Maar de vloed rijst, rijst, rijst, langzaam maar onweerstaanbaar en hij zal, zoo God wil, blijven rijzen, tot het noodlottig
jaartal, dat misdaad en dwaasheid in het zand der Dietsche
stranden hebben geschreven, door de louterende branding des
Tijds zal zijn uitgewischt.
C. GERRETSON.
(De kern van dit artikel is een rede,
op 21 Juli ter Rouwzitting van den
Dietschen Bond in de Jaarbeurs te
Utrecht uitgesproken).

io:
93 VLAANDEREN'S BEHOEFTE AAN
ZELFBESTUUR
Het is schier een gemeenplaats, te beweren, dat het Vlaamsche
vraagstuk tijdens en na den oorlog in een acuut stadium is
getreden. Meer en meer blijkt de waarheid van het woord
van den Belgischen geschiedschrijver, Godefroid Kurth: „de
Vlaamsche kwestie is een bestaanskwestie voor België". Als
zij zich zelf verwezenlijken wil, tast de Vlaamsche gedachte
den Belgischen staat in zijn grondslag aan. Belgisch staatsloyalisme en Vlaamsch nationalisme staan tegenover elkaar.
Niet enkel door de vertegenwoordigers van het eerste, ook
door de voorvechters van het tweede wordt het voorgesteld,
alsof hierin een breuk ligt met de traditie, met de beginselen
van het vroegere, het vooroorlogsche „flamingantisme". Ik
geloof, volkomen ten onrechte. Wanneer men de ontwikkeling
van de Vlaamsche beweging in haar historisch verloop nagaat,
dan is er geen breuk in de continuïteit van de gedachte, hoezeer zij zich verwijd en verdiept heeft. Niet zóó valt dit te
begrijpen, alsof de lijn der ontwikkeling in een constante
stijgende richting zich zou bewegen en er geenerlei tempoverschillen, geen keerpunten in richting en helling in zouden
voorkomen.
Bij den eersten oogopslag merkt men er al gauw vier of vijf.
18 3 o verscheurt het Groot-Nederlandsche Rijk. Onmiddellijk daarna zet de verfransching stelselmatig in. De verfranschte censitaire bourgeoisie, een minderheid in Vlaanderen,
regeert met de Walen mede en beheerscht Vlaanderen. Onlangs verklaarde graaf de Lichtervelde 1) met een stalen gezicht, hoe het vanwege de Vlamingen een patriottisch offer
geweest is, mede de suprematie van het Fransch tot verzekering van de duurzaamheid van den nieuwen Staat te hebben
gevestigd. Dat is niet meer dan een historisch grapje. Die
minderheid was Franschgezind en verfranscht. Het hoorde
zoo naar haar overtuiging. Daar kwam geen berekening bij.
Artikel 2 3 van de Belgische Grondwet dat bepaalde: „Het gebruik der in België gesproken talen is vrij;• het kan slechts bij
de wet geregeld worden en alleen voor de handelingen der
openbare overheid en voor de gerechtszaken" toont, hoezeer de
Staat — de Nachtwakerstaat — door de liberaliseerende constituante uitgeschakeld werd. In zoover het noodig bleek, kon
1) cf. cte. 1. de Lichtervelde, L'unité de la Belgique, in : Revue générale, Mei-
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overigens de gewone wetgever in de leemten van de regeling
van het taalgebruik voorzien. En hiermede was dan voldaan
aan de eischen der gerechtigheid. Ongetwijfeld was ook in de
opvatting van de welgestelde Vlamingen het Fransch de kultuurtaal, het Vlaamsch géén taal en het Algemeen Nederlandsch
nog niet voldoende doorgedrongen in het door twee eeuwen
kultureele afzondering in achterstand geraakte Vlaanderen,
dat men er veel rekening mee zou moeten houden.
De Belgische constituante, inzonderheid dan de verfranschte
Vlaamsche censitaire bourgeoisie, had echter twee dingen niet
voorzien en niet kunnen voorzien. Dat was, ten eerste, dat
in de i 9e eeuw de Staat meer en meer ging ingrijpen in het
maatschappelijk leven van de individuen, dat van een nachtwaker hij veeleer een driller, een opvoeder, een grootscheepsche
bedrijfsleider zou worden. In een halve eeuw werd de invloed
van den staat vertienvoudigd. Veel meer waarborgen werden
vereischt voor een behoorlijke aanpassing van zijn gezag aan
de persoonlijke vrijheid. Bleef de leemte, die art. 23 aan den
wetgever liet te vullen, bestaan, dan zou door de veelvuldige
en op breede schaal inwerkende staatsorganen meer en meer
taalverdrukking op de Vlamingen komen te rusten. Om wrijving te voorkomen was er dan maar één middel: de verfransching zoo spoedig en zoo volledig mogelijk doorvoeren.
Daartoe waren de voorwaarden aanwezig: men had enkel
op grondslag van de in 18 3 0 grondig verfranschte kern van
administratie, leger, gerecht en onderwijs, den Franschen eenheidsstaat uit te bouwen. En men beproefde het.
Maar er was dat tweede verschijnsel: de vrij onverwachte,
spoedige reactie na 18 3 o van het Vlaamsche volksdeel op de
poging om het, door verdrukking en verwaarloozing van zijn
taal, in den nieuwen Staat uit te schakelen.
De vereeniging met Nederland, met al haar economische
en kultureele voordeelen voor het achterlijke Vlaanderen, had
hier een aantal Vlaamschgezinde intellectueele leiders gevormd.
Snellaert en Jan Frans Willems, om alleen die te noemen,
beseften, wat er met het Belgisch avontuur voor onze eigen
„bodenstndige" beschaving in Vlaanderen dreigde verloren
te gaan. Het verzet groeide onder hun aansporing. Het probleem van de houding tegenover den Staat drong zich aan
hen op. In hun geest en in hun hart leefde maar een zeer
voorwaardelijk loyalisme.
In 18 5 6 legde het verslag van de zoogenaamde Grieven-
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commissie voor het eerst een practischen programmatischen
grondslag van de Vlaamsche beweging. Die eerste Flaminganten zagen het probleem met een ruimen blik. Hun eischen
kwamen neer op een ingrijpende administratieve herinrichting
van den Staat: de Vlaamsche Universiteit te Gent, de Vlaamsche legereenheden met Vlaamsch commando prijkten reeds
op hun verlanglijst.
Van de uitvoering dier wenschen kon nog niets komen.
Evenmin is de poging geslaagd om alle Vlaamsche strijdkrachten op doeltreffende wijze politiek te organiseeren. Maar de
leiders van rond dien tijd, Conscience, Willems, Snellaert en
de anderen, zij hebben duidelijk gevoeld, dat er een opkomende kracht was, die als een hefboom zou werken: de
politiek en maatschappelijk naar voren dringende middenstand
en arbeidersklasse. Zooveel van de kleine burgerij zou de beweging wel omvatten, dat er intellectueele leiders uit het volk
gekweekt konden warden. De Vlaamsche beweging is een
beweging van de kleine luyden, heeft men gezegd. Terecht.
Maar tevens van uit het volk gegroeide en zich met het volk
vereenzelvigende intellectueelen. Dit dubbele karakter van de
Vlaamsche beweging zou er van den aanvang aan kleven: een
strijd van en voor het volk, maar ook een strijd van een
Vlaamsche élite, tegen de verfranschte. Een strijd om volksontwikkeling; maar ook een strijd om de leiding in Vlaanderen.
Waar een concentratie der krachten op Vlaamsch-nationalen
grondslag nog niet mogelijk bleek, heeft zich de actie na het
midden der vorige eeuw verplaatst naar den boezem der bestaande politieke partijen. De partij-unie van 1831 had zich
ontbonden in de katholieke en de liberale, de klerikale en de
anti-klerikale richting. In Vlaanderen zou het vraagstuk, om
de taal en door de taal het volk in het openbare leven te doen
gelden, in de verkiezingen een rol gaan spelen.
Intusschen was het groeiproces van den Belgischen eenheidsstaat toch ongestoord aan den gang: het onderwijs verfranscht,
het gerecht verfranscht — men had na 18 3 1 de magistratuur
„geëpureerd" en wat er aan Vlaamschvoelende elementen in
den Nederlandschen tijd was ingekomen, was er uitgetrapt —,
het leger verfranscht — het Belgische leger is na 183o door
talrijke Fransche officieren gedrild —, de administratie verfranscht, het heele politieke leven onder de controle van de
Waalsch-franskiljonsche coalitie: Fransch. Dit alles kwam
neer voor de Vlamingen op kultureele achterlijkheid en schrij-
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nend onrecht: in een vreemde taal onderwezen, berecht, gedrild, bestuurd en geregeerd.
En toch werd die denationalisatie-poging met geen succes
bekroond: de taalgrens, die behoudens een zeer geringe verschuiving in de i 8e eeuw, van de vroege middeleeuwen af
Vlamingen en Walen gescheiden had, bleef in de ie , ook
onwankelbaar. In het geheel genomen bleef Vlaanderen
Vlaamsch en het besef dat het opgeven van de taal in de
staatsleiding en in het openbare leven niet enkel de bestendiging van het onrecht voor de meer dan negen tienden die naar
de of f icieele statistiek het Vlaamsch als hun omgangstaal spraken, zou beteekenen, maar dat dit met den kultureelen ondergang van Vlaanderen zou moeten bekocht worden, plantte
zich vaster en vaster in de geesten.
Maar hoe nu in de praktijk zich te weer te stellen? Nu
van de radicale hervormingen van het rapport der Grievencommissie niets gekomen was en nu de Flaminganten over de
groote partijen verdeeld- werken moesten, scheen de eenig
mogelijke methode de leemte van artikel 23 door den wetgever
te doen vullen.
Het was een onrecht Vlamingen in een vreemde taal te
berechten: er zou een wet komen op het taalgebruik in gerechtszaken.
De ambtenaar was er voor het volk en niet omgekeerd: ook
in het taalgebruik in bestuurlijke zaken zou de wet voorzien.
De paedagogische eisch was, dat de moedertaal van laag tot
hoog het voertuig van het onderricht zou zijn: de wet moest
hem bekrachtigen.
Van het leger, dat het bolwerk van de staatseenheid was, durfde
men nog niet veel te praten. Maar ook hier zou men vasthouden
aan wat het verslag der Grievencommissie reeds had vooropgesteld: Vlaamsche eenheden met Vlaamsche legercommando's.
Het werd een hachelijke Sisyphus-arbeid. In 18 73 kwam de
eerste taalwet voor het gerecht, later kwamen er voor het
middelbaar onderwijs, voor het bestuur. Maar sedert een halve
eeuw was er toen verfranscht geworden: de leidende posities
waren, behoudens uitzonderingen, ingenomen door de
Vlaamsch-vijandige élite in Vlaanderen. Men kreeg de letter
van de wet, maar de geest van de machthebbers doodde ze. Er
was voor den oorlog geen land in West-Europa, waar de belastingen meer ontdoken werden dan in België. Maar er was
ook geen land waar de overheid zelf haar eigen wetten meer
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overtrad dan de Belgische, wanneer het de taalwetten gold.
Een paar voorbeelden. In 188 3 werd een wet aangenomen
over het taalgebruik in het middelbaar onderwijs. Zij schreef
voor, dat minstens twee vakken in Vlaanderen door middel
van de Nederlandsche taal zouden worden onderwezen, en dat
in de andere leervakken de Nederlandsche terminologie geleerd
zou worden. Na twintig jaren „toepassing" van de wet bleek
het, dat zij nageleefd werd in twee staatsonderwijsgestichten —
twëe Athenea (Gymnasia) op het dozijn dat er in Vlaanderen
bestond! En zelfs daar nog niet ten volle: te Antwerpen werden ons wel de twee vakken natuurkunde en geschiedenis in
het Nederlandsch onderwezen, maar ik herinner mij uit mijn
tijd in de vier laatste studiejaren tot in de Rhetorika geen
enkele maal in de wiskunde b.v. de Nederlandsche terminologie
gehoord te hebben. Dit zou ook moeilijk gekund hebben vermits onze leeraar een Vlaamsch-onkundige Waal was!
Op het gebied van het recht is het niet beter. In burgerlijke
zaken kan een Vlaming nu nog steeds gedagvaard en berecht
worden in een taal die hij niet verstaat. Voor een Beroepshof
als dat te Brussel, binnen welks ressort de geheele Vlaamsche
provincie Antwerpen en het Vlaamsche gedeelte van Brabant
vallen, is het nog zeer moeilijk om met in het Nederlandsch
gestelde stukken terecht te komen. Hoewel de minister van
Justitie, Poullet, voor enkele jaren de inrichting voorschreef
van een Kamer, samengesteld uit Nederlandschkennende
magistraten, waar burgerlijke zaken dus in deze taal zouden
kunnen behandeld warden, wordt daarvan door sabotage van
de verfranschte magistratuur geen gebruik gemaakt en, kon
het gebeuren, dat de voorzitter een zaak naar een andere
Kamer verzond, onder voorwendsel dat al de magistraten van
het Hof „Vlaamsch" kennen, hoewel het later bleek, dat de
voorzitter der Kamer in kwestie schier geen en zijn assessoren
in het geheel geen „Vlaamsch" kenden!
Een teekenend detail: het hoogste rechtscollege in België,
het Hof van Verbreking, heeft sedert 18 3 o nog geen enkel
vonnis in het Nederlandsch geveld. Niet enkel is het praktisch
onmogelijk daar in onze taal te pleiten, maar een arrest van
5 April 18 9 2 legt aan de advokaten zelfs de verplichting op
het Fransch te bezigen.
Is het waarschijnlijk, dat een taalwet op het gebruikelijk
model — de regeering heeft er een paar maanden geleden een
ontwerp voor ingediend — hierin grondige verbetering bren-
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gen zal? De Vlaamsch-nationalistische groep in de Belgische
Kamer, die dienzelfden dag met een eigen, het geheele gebied
van het recht bestrijkend ontwerp kwam, begon in haar
memorie van toelichting met de lessen vast te stellen die uit
de ervaring van de wettelijke taalregeling van het strafproces
te trekken zijn:
„Hier hebben we inderdaad een proefneming van een halve
eeuw achter den rug, vermits de eerste wet op het gebruik der
talen in strafzaken dagteekent van 1 7 Augustus 1873.
„De uitslag is erbarmelijk geweest!
„Vooreerst in zake taalkennis onzer magistraten. Zelfs in
't hart van Vlaanderen zijn magistraten, wier kennis der Nederlandsche taal uiterst beperkt, en in ieder geval volstrekt
ontoereikend is, geen zeldzaamheid. Het berucht „Vlaamsch
examen" is al te dikwijls een onsmakelijke klucht, zonder meer.
„En wat Brussel betreft ? Hoeveel substituten, hetzij van den
Procureur des Konings, hetzij van den Procureur Generaal, zijn
in staat een behoorlijk rekwisitorium in 't Nederlandsch uit
te spreken. Men ga maar eens luisteren op eene der boetstraffelijke kamers; daar is wat vroolijks te beleven! Is het onsamenhangend en onbegrijpelijk gestamel, dat daar van den voorzittersstoel valt, Nederlandsch ? Onder de magistraten die zetelen
in strafzaken, zelfs als alleensprekende rechter, zijn er, die
een Vlaamsch pleidooi niet kunnen volgen, nog veel minder
de betichte en getuigen, die vaak dialect spreken, ondervragen
en begrijpen. Zelfs is het hoogst twijfelachtig of bedoelde
magistraten, wanneer ze een Nederlandschen bundel instudeeren, niet ieder oogenblik aan de noodlottigste vergissingen
blootgesteld zijn.
„Sedert een tijd tracht men met de taalkennis van de
magistraten rekening te houden bij de verdeeling van de zaken
over de verschillende kamers, doch het is er nog zeer ver van,
dat de misbruiken geheel zouden verdwenen zijn. En wanneer
dan, gelijk zoo dikwijls het geval is, een of twee advocaten
als rechters worden toegevoegd, dan wordt het nog erger:
pleiten voor een rechtbank, samengesteld uit een voorzitter
met zeer gebrekkige kennis van het Nederlandsch, en een of
twee plaatsvervangende rechters of toegevoegde advocaten die
er geen gebenedijd woord van verstaan, is te Brussel alles behalve zeldzaam. Zoo worden de Hottentotten niet gevonnist!
„Dat de taalwetten in dergelijke omstandigheden niet veel
opleveren, is vanzelf sprekend.

I

9 3 0 : VLAANDEREN'S BEHOEFTE AAN ZELFBESTUUR

35

„Het is de Kamer bekend, dat in het arrondissement Brussel,
wanneer de verdachte verklaart enkel de Nederlandsche taal
te verstaan of zich in deze taal beter uit te drukken, de rechtspleging in die taal geschiedt, tenzij de belanghebbende het
anders aanvraagt. De verdachte blijft niettemin vrij zijn verdediging te doen voordragen in een der beide landstalen, mits
zulks ter zitting te verklaren, waarvan dan ook melding wordt
gemaakt in het zittingblad.
„Wat gebeurt er in feite ? De advocaat beïnvloedt zijn
kliënt en verklaart ter zitting dat deze hem toelaat in 't
Fransch te pleiten. Herhaaldelijk, om niet te zeggen doorgaans, kan men vaststellen dat de Voorzitter zelf den betichte
aanspreekt en hem zegt, op een bevestigenden , toon, die afsteekt bij den vragenden bouw van den volzin: „Uw advocaat
mag in 't Fransch pleiten?" en de verdediger krijgt het woord,
alvorens de stakkerd tijd heeft gehad een kik te geven .. .
Die wetgeving, die zoo bekommerd schijnt met de vrijheid
van de verdedigers der Vlaamsche betichten, heeft door deze
bepaling aan advocaten en magistraten het middel verschaft
om onze taal bijna geheel uit de pleidooien te weren.
„Voor het Hof van beroep, is de toestand in dit opzicht
heel wat gunstiger, wat niet het geval is met het Assisenhof
van Brabant.
„Ons besluit is dan ook: de wetgeving op het gebruik der
talen in strafzaken, levert niet op, zelfs in zuiver Vlaamsche
arrondissementen, wat de voorstellers er van hadden verwacht.
Te Brussel is op dit oogenblik een merkelijke achteruitgang
waar te nemen, hetgeen na het hierboven aangehaalde niet
hoeft te verwonderen."
Men zou de reeks van de gesaboteerde of door de overheid
overtreden taalwetten van voor en na den oorlog kunnen
voortzetten. De twee gegeven voorbeelden volstaan.
En begrijpelijk zal het dan voor ieder wel zijn, dat rond
de eeuwwisseling, toen men reeds ondervonden had op welken
sukkeldraf de taalwetgeving naar een verre oplossing van al
de „taalgrieven" liep, een reactie bij het denkende Vlaamsche
geslacht intrad. De taalwetterij leek op een Danaïedenvat. Elke
nieuwe wet leverde een nieuwe verscheidenheid van grieven
op. Onbegonnen werk leek het om met doode wetteksten, die
de overheid rustig en ongestoord „ad acta" lei, het Vlaamsche
recht te doen zegevieren. Men keerde zich van de wet af, en
van den Staat. In het individu zelf zou de kracht moeten geput
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worden om Vlaanderen en zijn volk weer op de been te helpen.
En August Vermeylen schreef toen zijn „Kritiek der
Vlaamsche beweging", die mij nog altijd het treffendste bewijsteeken lijkt van „de desaf f ectie van de Vlaamschgezinde
intellectualiteit tegenover den Belgischen eenheidsstaat",
zooals die al vóór den oorlog bestond. Zeker, August Vermeylen
heeft het „indifferentisme" tegenover den Staat en het individualistische communisme later herroepen. Hij is een
tamelijk tandenloos, loyaal-Belgischgezind sociaal-democraat
geworden. Maar dat doet niets af aan het feit, dat de gedachte die hij formuleerde, levendig was onder de jongeren
en dat ze een geestesgesteldheid vertolkte, waarmede vele
flaminganten in het avontuur van den wereldoorlog traden.
In het nummer van „Van Nu en Straks" van i Januari i 896
verscheen het ophefmakend opstel.
De Vlaamsche beweging, schreef Vermeylen, in den vorm
dien zij bij ons kreeg, is geen eenig verschijnsel: „Zij wordt
aangetroffen, in de tweede helft dezer eeuw, overal waar het
recht tot zelfstandig leven van een groep menschen, die in
taal en manier van zijn hun samenhang voelen, onderdrukt
werd om de groote Staten samen te takelen — heel Europa
door." En de bepaling van die beweging, waarmede hij zijn
beschouwingen inleidt, klinkt zeer „contemporein" tot in de
terminologie toe. De Vlaamsche beweging is: „het streven naar
zelfstandigheid van een „ras" — ik bedoel: van individus, in
zoover zij zich door taal en zeden vereenigd voelen — opdat
dat ras zijn geweten weer zou bemachtigen, zich zoo bewust
mogelijk ontwikkelen volgens zijn aard, en al zijn mogelijkheden tot werkelijkheid brengen." De lijdensgeschiedenis van
het Vlaamsche volk begint ook bij den historicus Vermeylen
met de scheuring der Nederlanden in de i 6e eeuw. Twee
eeuwen daarna, een tijd van afsluiting en afzondering, van
verschrompeling tot een West-Europeeschen achterhoek van
kultuurlooze moerassigheid, bezit Vlaanderen „geen ziel meer,
geen geweten". En „het liet zich meesleepen in de omwenteling van 't jaar dertig, de onnoozelste welke ooit vreemde
invloeden hier opstookten." Op de verfransching door den
eenheidsstaat volgt de reactie: Vermeylen verheerlijkt de
karakters die er in de Vlaamsche beweging geweest zijn:
„Kerels, die voor hun gezindheid alles op het , spel zouden
zetten, en zich laten kapotmaken als 't moest."
Van uit zijn eenigszins anarchistisch-individualistische
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standpunt oefent de schrijver dan kritiek op de tegenstrijdigheden en inconsequenties van den flamingant. Hij wijst de
Belgische vaderlanderij af en opteert voor „het Vlaamschnationaal gevoel" — zoo staat het er. En het groote woord
komt er uit, wanneer hij verklaart dat de houding van de
meerderheid der flaminganten hiermee overeenkomt: „In den
grond zijn zij volstrekt niet belgischgezind, al vreezen zij dikwijls, met hun vrijuitgesproken meening voor den dag te
komen. Vlaanderen, dàt voelen ze, dat willen ze; België laat
hen koud: wij konden het heuglijk feit beleven, dat de „Brabangonne" uitgefloten wierd" . . .
„De Vlaamsche beweging wil de zelfstandige natie" ... ik
zou zoo met het aanhalen kunnen verder gaan en betoogen
dat die „Kritiek der Vlaamsche beweging" de Vlaamsche
gedachte in haar logische gevolgtrekkingen voor het eerst
duidelijk uitdrukt. Maar wij moeten niet vergeten, dat er in die
tijdsbeschouwing een neiging lag tot het anti-staatsche, het
anti-parlementaire, het anti-politieke in den engen zin van het
woord. Voor dat de eeuw om was weliswaar, was dit individualistische anarchisme al verouderd, maar voor dit Vlaamsche
geslacht moest na de hopelooze ervaring met de taalwetterij
de gedachte der individueele agitatie nog iets aanlokkends hebben: „De geesten omwoelen in alle standen van ons volk,
buiten alle politiek om, het geweten wakker schudden, leeren
hoe elkeen zelf moet terugwerken op al wat zijn groei belemmert, en nemen wat hem noodig is — de menschen overtuigen,
en ze dan als zelfstandige wezens laten handelen: dat is de
eenige propaganda die een zedelijke waarde bezit en in directe
verhouding staat tot het doel der Vlaamsche beweging". 1)
Maar ons moet het duidelijk zijn, dat hoezeer ook schijnbaar
vol zelfbewustheid, deze houding er werkelijk een was van
abdicatie tegenover de vijandige staatsmacht, die elke uiting
van den volkswil, waaraan de wetgever schoorvoetend toegaf,
door haar organen fnuikte. Het was mooi, dat gebaar van
hooghartigheid van het individu tegenover het Gezag, dat een
heel volk kultureel liet verkommeren onder verdrukkend onrecht, maar de Staat was een macht geworden, dien men
gebruiken moest op straffe van er anders door misbruikt te
worden. Een zuiver-nationaal Vlaamsch bewustzijn had door
Vermeylen's woord vorm gekregen; tegelijk echter doemde
hij het tot machteloosheid, door voor te schrijven dat het zich
1) op. cit.
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slechts „en marge" van de heele staatsstructuur en zijn organen
zou doen gelden.
Het is de verdienste van Lodewijk De Raet geweest dit
begrepen te hebben. Meer dan eenig ander heeft deze te jong
gestorvene de beweging van het blinde spoor afgeleid, waarop
Vermeylen's politiek indifferentisme ze zou hebben doen dood
loopen. Lodewijk De Raet kwam op voor een zuiver Vlaamsche economische, maatschappelijke en kultureele politiek.
't Is waar dat hij nooit duidelijk uitgesproken heeft dat die
zonder eigen staatkundige organen niet mogelijk wezen zou.
Dat zijn program moest uitloopen op een verovering van
Staatsmacht voor en door de Vlamingen staat intusschen vast.
Wellicht heeft hij daarbij in intellectueele wisselwerking den
invloed ondergaan van den bekenden Vlaamschgezinden
socioloog en directeur van het Solvay-Instituut te Brussel,
Emile Waxweiler.
De economist kon niet voorbijzien, dat de ontwikkeling der
heele 1 9e eeuw het maatschappelijk ongebondene, individualisme onwezenlijk liet voorkomen. Weer was het georganiseerde
groepsleven sterk op den voorgrond getreden, zóó sterk, dat
sommigen analogieën met de middeleeuwen gingen uitwerken.
Maar boven dat maatschappelijke groepsleven was er het nu
sterk-bepalende politieke gezag. Zelfs degenen, die er in hun
maatschappij-leer het weigerachtigst tegenover hadden gestaan — de liberalen — moesten hun weerstand opgeven. „On
ne s'encombrera plus de formules", schreef Waxweiler, „et
s'il faut, pour assurer positivement à certains de meilleures
conditions de vie, qu'intervienne la force coërcitive de l'Etat,
on y recourra avec confiance et hardiesse". 1 ) In waarheid bestreek de kultureele politiek van den Staat het wijde veld van
het economische leven reeds jaren. Tusschen de nieuwe groepsformaties en den Staat leek er geen plaats haast voor die vrije
zelfwerkzaamheid van het individu. Waxweiler schreef:
„ ... nul ne doute que dans tous les pays industriels, des problèmes nouveaux se trouvent posés. Ils résultent des modifications profondes qui sopt survenues dans les sociétés contemporaines depuis un siècle: développement des grandes
agglomérations urbaines; concentration des masses ouvrières;
centralisation de la gestion économique des capitaux; participation aux affaires publiques d'un nombre croissant de
1) La politique de réforme sociale en Angleterre. Conférences données a
1'Institut par 1'„Eighty Club” Bruxelles-Leipzig-Paris, 1912, blz. VII.
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citoyens représentant des besoins et des aspirations qui étonnent et déroutent ceux qui ont la responsabilité du pourvoir"...
„ ... Si l'on regarde d'un peu haut cette évolution déjà séculaire, on est frappé de vair combien les faits ont abouti à
augmenter la force des groupes au sein de la société. C'est par
le groupe auquel il appartient, association, trust, syndicat, que
l'individu intervient aujourd'hui et prend conscience de ses
intérets; c'est son groupe qu'il comprend, qu'il connait et
qu'il aime".
Hoe „unzeitgemáss" doet tegenover deze positieve vaststellingen uit de negentiende-eeuwsche maatschappelijke geschiedenis het kultureele individualisme van Vermeylen aan.
Kwam door de nieuwe maatschappelijke politiek juist het
individu niet in de greep van het kollektieve gezag, staat of
groep, van af zijn geboorte schier tot aan zijn dood ? Die demokratische ontwikkeling ging met den dag verder. Zou de
Vlaamsche beweging zich daarnaast of daarboven in het reservaat van een tijdeloos idealisme kunnen terugtrekken? Lodewijk De Raet ontkende het en zijn heele werk bedoelde die
Vlaamsche beweging weer volop in de tijdstrooming te stuwen:
een opeisching voor de Vlamingen van al wat uit en door
de krachten der gemeenschap tot haar ontwikkeling en haar
welvaart bemiddelend en bevorderend kon werken.
De staatsmacht voor haar deel verwerven, dat werd het
doel van de Vlaamsche beweging van De Raet, met haar
economisch en haar maatschappelijk program.!-) Vermeylen
had den stoot gegeven aan een Vlaamsch-nationaal streven;
De Raet gaf er richting aan.
En vóór den oorlog reeds waren er jongeren die resoluut om
de staatsmacht te verwerven, naar den Staat grepen. Vermeylen had in 18 9 6 nog kunnen schrijven, dat de Flaminganten
voor de konsekwentie van hun gedachte steeds terugdeinsden,
wanneer er sprake was van splitsing of scheuring van den
Belgischen Staat. In 1 9 12 werd splitsing een open beleden politieke leuze van het jongere geslacht.
Toen is de oorlog gekomen en het aktivisme, dat in den
grond niets meer is dan een uiting van de uit de laatste ontwikkeling der vooroorlogsche Vlaamsche beweging geputte
wetenschap: de Vlaamsche beweging moet op straffe van ondergang staatvormende kracht erlangen.
1) Lodewijk De Raet. Over Vlaamsche Volkskracht.. Vlaanderen's economische
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Vergis ik mij nu, wanneer ik de continuïteit zie van de
beweging tot aan haar uiterste toppen over „Van Nu en
Straks" en De Raet en het aktivisme naar het Vlaamschnationalisme toe? Er is naar mijn inzicht geen breuk: er is een
schier dialektisch dynamisme!
En heb ik ongelijk, wanneer ik hen die prat gaan op den
naam Vlaamschgezind en voor wie toch het Belgisch staatsrégime onschendbaar is, verwijt dat zij aan de beste traditie
der Vlaamsche beweging ontrouw zijn ? 't Is waar dat ook
dezen niet licht zullen beweren, dat het Vlaamsche volksbelang bij het Belgisch unitarisch staatsbelang zou moeten
achtergesteld worden. Volgens hen vallen de twee samen of
loopen ze niet noodzakelijk uiteen; zoo dit al tijdelijk het
geval mocht zijn, kan men ze volgens hen door een aanpassing
van de wetgeving gemakkelijk in elkaar doen opgaan. De
ervaring van een eeuw schijnt voor die menschen niet te tellen.
In dit jaar 1 93 o viert het of f icieele België zijn eeuwfeest,
terwijl het begin van het Vlaamsche rechtsherstel, zooals die
loyalistische Vlamingen dat zien, slechts bij den tegenstander
het voornemen gesterkt heeft, om den verderen loop van de
beweging, ook met haar gematigdste eischen, te stuiten.
Noch op het gebied van de administratie, noch op dat van
het gerecht, en evenmin in het leger, hebben de Vlamingen
hun recht verkregen. De heer Van Cauwelaert, die, hoezeer
ook zijn positie naar binnen in eigen rangen wordt aangetast,
naar buiten de meest verantwoordelijke en de meest talentvolle
leider van de Belgische loyalisten onder de Vlamingen blijft,
zal dit feit niet betwisten; hij zelf verklaarde, dat de wet
van 1 9 21— regelende biet gebruik der talen in bestuurlijke aangelegenheden — niet ongewijzigd kon blijven, dus ontoereikend is; van uit den kring van zijn medestanders zijn er
wetsvoorstellen ingediend van vervlaamsching van gerecht
(voorstel Van Isacker) en van het leger (voorstel Van Hoeck),
die, na in dit jubeljaar in de cartons gerust te hebben, door
de zorgen van de Waalsch-franskiljonsche coalitie in de parlementaire commissies zeker onschadelijk gemaakt zullen worden.
Wat het onderwijs betreft, wat de regeering voorstelt op
het gebied van het lager onderwijs, zoogenaamd om de Vlamingen tegemoet te komen, is zoo weinig bevredigend, dat
het door den heer Van Cauwelaert zelf, gelijk door heel het
strijdende Vlaanderen, afgewezen wordt. Het zou neerkomen
op een sterkere verf ransching in Vlaanderen, waardoor de
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Den 25sten Augustus is het honderd jaar geleden, dat te
Brussel de opstand uitbrak, die het begin van het einde was van
den in 1815 gestichten Nederlandschen Staat. Meer en meer komt
men terug van de opvatting, dat de uit den Brusselschen opstand
voortgevloeide scheiding van Noord- en Zuid-Nederland een
onvermijdelijk gevolg was van .de aaneenvoeging van twee wezensvreemde volken, dat niet behoeft te worden betreurd; meer en
meer beseft men, dat slechts het Waalsche element een ontbindende factor vormde in het, ondanks veel verfransching, overigens zoo schoone geheel der Nederlandsche gewesten.
Maar al moge over deze dingen nog geen volledige eenstemmigheid bestaan, niemand zal ontkennen, dat de gebeurtenissen
van 1830 hoogst belangrijk voor Nederland zijn geweest. Zij
roepen daarenboven herinneringen op aan de oude Nederlanden,
waarin Vlaanderen en Brabant de hoofdrollen op cultuur- en
economisch gebied vervulden, aan de staatkundige scheiding,
die door den val van Antwerpen in 1585 werd bezegeld. Zij
vestigen met bijzondere kracht de aandacht op de herleving van
de Nederlandsche cultuur in het Zuiden sinds 1830, op de houding
van den Belgischen Staat tegenover het Nederlandsche deel
zijner bevolking, op de verhouding tusschen Vlaanderen en
Holland, tusschen België en Nederland. Zij doen de vraag stellen,
of het inwendig zoo verscheurde België zal blijven voortbestaan,
of er mogelijkheden zijn van eenheidsvorming tusschen Nederland
en het Vlaamsche gedeelte van België.
Bij elken Nederlander, wien de toekomst van zijn land en zijn
volk ter harte gaat, zal dan ook groote belangstelling bestaan
voor het zoo juist verschenen boekwerk:
VOOR —1830 — NA.
een verzameling opstellen, met enkele gedichten, bijeengebracht
door den Dietschen Bond, waarin de hierboven aangeduide vraagstukken door vooraanstaande Nederlanders ( Hollanders en
Vlamingen) worden behandeld. De prijs van dit boekwerk, in
4° formaat, met 144 bladzijden en 13 afbeeldingen, is slechts
f 2.— (voor Vlaanderen fr. 24.—). Een opgave van den rijken
en afwisselenden inhoud volgt hierachter.
Gaarne zien wij Uwe bestelling tegemoet.
UITGEVERIJ C. A. MEES, SANTPOORT.
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Franskiljons, die de Gentsche Universiteit verloren, hun posities
naar onderen — voor ons nog veel gevaarlijker! — stevig zouden kunnen uitbouwen. En toch berust het optimisme, waarmee de heer Van Cauwelaert zichzelf en zijn volgelingen
tracht wijs te maken dat de Belgische staatsinstellingen aan de
Vlaamsche zege niet in den weg staan, voornamelijk op verwachtingen omtrent de uitwerking van een degelijke nationaliseerende onderwijspolitiek, die juist zoo bedreigd wordt. Daar
is trouwens niet de nieuwe bedreiging alleen: daar is bovendien de proef in optima forma van den rotten wortel van het
Belgisch regime geleverd. Wij hebben een Vlaamsch minister
gehad, Camiel Huysmans, die zich eens voornam de bestaande
wet te doen naleven; die voorschreef, dat Vlaamsche kinderen
in Brussel, het lager onderwijs in hun moedertaal zouden krijgen. Zijn poging is smadelijk mislukt! Brussel blijft het groote
reservoir waar het bijtend vocht van de verfransching op de
Vlaamsche kinderen inwerkt en ze geestelijk vermoordt.
Wie Vlaamsche ministers, Vlaamsche staatslieden en Vlaamsche burgemeesters zich nu te buiten ziet gaan aan een schetterenden feestjool tot huldiging van den Staat, en daarbij
denkt aan den schrijnenden achterstand van het Vlaamsche
recht, moet het wel troosteloos te moede worden. Het is of
dit vreugdebedrijf ironisch den kultureelen nedergang en
de politieke onmacht van Vlaanderen bezegelen moet. Geen
van de Vlamingen die in de Belgische staatkunde een machtspositie verworven hebben, Van Cauwelaert noch van Caeneghem, Huysmans noch Vermeylen, is in 1 93 o opgestaan,
om met een laatste sommeering den Staat in gebreke te stellen.
Het is bedroevend dat te moeten vaststellen. Zij mogen zich
verontschuldigen met de bewering dat de Vlaamsche beweging
om zulk optreden te doen slagen nog tot de noodige gedegen
politieke kracht niet gerijpt is. Wij antwoorden dat, als zij
met wijsheid en moed den rechtstitel van ons volk hadden doen
gelden, de uitwerking onberekenbaar had kunnen zijn. Een
historische gelegenheid om het doel nader te brengen is verzuimd. De oude Rederijkersneiging heeft luider gesproken dan
de Nederlandsche vrijheidsgeest.
En toch leeft hij in Vlaanderen voort! Het moge een troebele
atmosfeer zijn, waarin hij zich beweegt, — Waxweiler, de
nuchtere waarnemer, sprak al van: „ce pays ... ou de profonds
antagonismes historiques obscurcissent et compliquent les
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situations 1 ) —, geen Vlaamsch leider die het niet erkennen
zou, dat die geest over heel de jonge Vlaamsche intellectualiteit
en over breede volkskringen vaardig geworden is. Zijn steun
vindt hij in de Vlaamsch-nationale gedachte die steeds scherper
geformuleerd is geworden. En zoo groot is de invloed die
van dat alles uitgaat, dat zelfs van de zijde van hen die bij
alle gelegenheden hun loyalisme aan den Belgischen staat
belijden, wordt toegegeven: met een strak centralistisch en
unitarisch régime komt noodzakelijkerwijze de vrije ontplooiing naar eigen wezen van de Vlaamsche volkspersoonlijkheid in de knel. Zoo hebben onverdachte Belgicisten zich met
ontwerpen van kultureele autonomie, bestuurlijke aanpassing
en bestuurlijke decentralisatie afgegeven.
Daarmede is voorzeker nog niet voldoende met het beginsel van het moderne rechtsbewustzijn rekening gehouden,
dat geen staat meer ongestraft kan miskennen en dat mede
bepaald is door de behoefte aan een doelmatige organisatie van,
en een passende rechtsvorming door de volksgemeenschap.
Want, ten eerste zou door zulke gedeeltelijke autonomieën
de in den modernen staat abnormale taalwetgeving in België
niet worden opgeheven. Erger is nog, dat de belangen-antinomie van de organen van uitvoering en de rechthebbenden
gehandhaafd zou blijven. Want indien de taalwetgeving zulke
onzalige resultaten opleverde in België, dan is het dat deze
belangen-antinomie van zelf tot tegenwerking, saboteering,
niet-naleven van de van kracht zijnde bepalingen leidde.
Daarin zal pas verholpen zijn, wanneer in Vlaanderen de
eigen volkswil, zonder de medezeggenschap van hen die
andere en tegengestelde belangen vertegenwoordigen, over de
eigen staatkundige organen beschikt tot het behartigen van
de specifieke Vlaamsche belangen. Theoretisch sluit dit in zich
de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht der volken, waarop
ook voor het Vlaamsche volk wordt aanspraak gemaakt.
Indien de politieke tegenstelling van de Vlaamsche en Waalsche volksgemeenschappen zich pas in de laatste eeuw zoo
scherp heeft doen gelden, dan is dit, voor wie de geschiedenis
kent, volkomen begrijpelijk. Allerwegen heeft zich het probleem van de nationaliteiten pas gesteld met het verschijnen
van den eenheidsstaat. Het proces van de nationale bewustwording van het Zuid-Nederlandsche volk, gebroken door de
scheuring der Nederlanden in de 1 6e eeuw, door kultureele
1) loc. cit.
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afsluiting en afzondering en inorganieke staatvorming gedurende haast twee eeuwen vertraagd, kon pas in het werkzame stadium treden in het volle moderne staatsleven. De
Vlaamsch-Waalsche tegenstelling, die potentieel steeds aanwezig was geweest en in den loop der tijden vaak genoeg
actueel, werd het in den Belgischen eenheidsstaat voor goed.
Vlaamsch bewustzijn kan niet anders dan Vlaamschnationaal bewustzijn beteekenen. En het is uit kracht van dit
nationaal bewustzijn, dat het Vlaamsche volk zijn eisch op volledige zelfstandigheid stelt. De Belgische idee, waarvoor deze
zelfstandigheid der Nederlandsche persoonlijkheid van het
Vlaamsche volk zou moeten onderdoen, mist alle geestelijke
waarde. Dat blijkt, wanneer een verdediger van die gedachte
als Camiel Huysmans niet meer weet te zeggen dan dat België
een internationale noodzakelijkheid is. Dat mag met recht
poover heeten! Daaraan heeft de Vlaming, die naar een ondergrond voor zijn geestelijk- en ziele-leven zoekt, bitter weinig.
Zou hij daarvoor het geadeld verleden van Vlaamsche kunst
en Vlaamsche kultuur moeten opgeven? Waarvoor de achterlijkste Balkanvolken en vrij obscure Oostzeevolken niet te
slecht zijn, de staatkundige zelfstandigheid, daarvoor moet zich
het Vlaamsche volk ook goed genoeg achten. België mag een
door historische conjuncturen bepaalde en dus verklaarbare
staatsformatie zijn, maar op den duur zal het alleen kunnen
bestaan, als het op den gelijkheidsgrondslag van het Vlaamsche
en het Waalsche volk, aan den eisch der rechtvaardigheid voldoen wil.
Intusschen bestaat België en vertegenwoordigt, hoe ook door
toevalligheden van het historisch gebeuren bepaald, een zekere
continuïteit. Het zou geen gezonde politiek zijn, die zonder
meer te willen afbreken. Nog afgezien van het feit, dat een
revolutionnaire oplossing van het Vlaamsche vraagstuk uit
Europeesch oogpunt inopportuun zou zijn en met de Vlaamsche geaardheid slecht overeenstemt, zie ik geen machtskernen
in de maatschappelijke, economische of politieke sfeer, waarbij
een revolutionnaire actie zou kunnen aanknoopen.
Uit noodzakelijkheid des gebods moet de strijd op het politieke plan gestreden worden. Zeker, in algemeenen zin is het
Vlaamsche vraagstuk een kultureel vraagstuk. Maar een van
zijn bepalende factoren is de Staat, die de volksgemeenschap
mede vormt of misvormt.
Zoo is er voor de praktijk een beperkte, een onmiddellijke
1
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inhoud van het Vlaamsche nationalisme, waaraan ik mij houd,
en die bevat de noodzakelijke staatsrechtelijke hervorming van
België : de politieke centralisatie moet gelikwideerd worden,
de eenheidsstaat afgetakeld.
Tegenover onze opvatting van de in Vlaanderen ook werkzame Nederlandsche kultuurgedachte, weet het „Belgische"
nationalisme niets ideëels te stellen. Maar onze gedachte vereischt niet noodzakelijk een politieke vereeniging van Noorden Zuid-Nederland in een staatsverband. Ook in het staatsrecht eindigt de evolutie niet met den nationalen staat, evenmin als in de economie met de nationale huishoudkunde.
Ik stel dus voor de Vlaamsch-nationale beweging een eerste
doelwit vast : doelmatiger, tevens met het moderne rechtsbewustzijn van de zelfbepaling der volken rekening houdende
staatsorganisatie in België, die door verstandhouding van
Vlamingen en Walen gemeenschappelijke belangen gemeenschappelijk laat verzorgen en aan eigen staatkundige organen
en lichamen voor Vlaanderen en Wallonie de behartiging van de
specifiek Vlaamsche en specifiek Waalsche belangen overlaat.
Een van de redenen die daarvoor pleiten lijkt mij te zijn,
dat bij den overgang naar een dergelijken federalen en paritairen staat de schokken vermeden kunnen warden, die iedere
revolutionnaire greep verwekken zou.
Het zou overigens roekeloos zijn het door den eenheidsstaat
bepaalde en nu voorhanden economische verkeerscomplex zonder meer te willen ontbinden. Indien er tusschen i 6 4 8 en 1815
bijna twee eeuwen liggen, sedert 18 3 o zijn er dan toch
ook honderd jaren verloopen, die geen hiaat vormen in de
economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen. In de West-Europeesche landen is er zeker minder dan
ooit behoefte aan verkeers-economische versnippering, maar
een algemeene en solidaire welvaartpolitiek zal veeleer moeten
bedacht zijn op de integratie van grooter verkeerscomplexen
tot een eenheid van wederkeerig afhankelijke deelen. Aan een
zelfgenoegzamen en gesloten economischen Staat kan niemand
denken.
Aan de voorhanden onderling afhankelijke belangen moet
een paritaire Vlaamsch-Waalsche Staatsorganisatie worden aangepast, zonder afbreuk te doen aan de kultureele zelfbepaling
van ieder volk. Met deze laatste behoeft de eerste nog niet
noodzakelijk in tegenstrijd te zijn, of men zou moeten wanhopen aan die algemeene welvaartpolitiek, die West-Europa
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morgen wellicht voor de noodzakelijkheid stelt van een economische aaneensluitende organisatie. Degenen die, afgaand op
die aardrijkskundige, economische en kultureel-geldende eenheid van de lage landen bij de zee, in het Delta-gebied van
Rijn, Maas en Schelde, den afgebroken draad weer willen opnemen, die tot de 1 6e eeuw liep in de lijn van de staatkundige
organisatie van een Groot-Nederlandsch Rijk, kunnen zeker
in deze evolutie naar nauwere belangenvereeniging van wat
bij elkaar past of van elkaar afhankelijk is, een grond vinden
voor hun streven.
Maar bovendien, Vlaanderen moet eerst bewijzen, dat het
voor zich zelf wat zijn kan, vooraleer het voor anderen wat
worden kan. Het is wenschelijk dat het eerst staatkundig volgroeid zij, met al de organen die noodig zijn om zijn kultureele
functie te vervullen, vooraleer het naar het rijk van de alsnog
onbereikbare politieke idealiteit blikt.
Men houde het voor een rustpunt op de reis, of men neme
het voor het einddoel, naar staatkundige decentralisatie kunnen alle Vlaamsch-nationalisten gezamenlijk optrekken. En
misschien niet zij alleen ? Met de opvattingen van Camiel
Huysmans, om die maar te noemen, is ons beginsel toegegeven:
indien de kultureele autonomie noodig is om Vlaamsch recht
te waarborgen, wat zal dan het onderzoek beletten naar de
wenschelijkheid van een toepassing van het autonomistische
beginsel op ander gebied ? En is het niet meteen een vraag in
hoever kultureele autonomie te verwezenlijken valt zonder
b.v. wat min of wat meer fiskale autonomie?
Wie eerlijk is, bekenne dat op geen enkel gebied voor Vlaanderen op dit oogenblik een houdbare regeling voor het taalgebruik werd getroffen: niet in het bestuur, niet in het leger,
niet in het onderwijs, niet in het gerecht.
De Belgische Regeering van thans had aangekondigd, dat
zij het Vlaamsche vraagstuk vóór den laatsten vervaldag van
21 Juli 1 93 0 zou oplossen. De termijn is aangebroken en men
spreekt nu van een bekroning, achteraf, van de jubelfeesten
door die oplossing!
Het centraliseerende regime is failliet.
Het Belgische jubelfeest gaat vergezeld van een vinnige geschiedkundige polemiek in binnen- en buitenland. Sommigen
beantwoorden de aanvallen op Belgische nationalistische
theorieën met verwijzing naar 1 9 1 4 en anderen vullen dit aan
met het banvloeken van aktivistische verraders.
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Laat het dan „verraders" zijn, zooals het in de i 6e eeuw gesmade „geuzen" waren, die opstandig verzet pleegden, hoezeer
zij ook het in wettelijke vormen kleedden. Er waren er te
veel, in 1 9 16, en er komen er ook nog met den dag te veel bij,
van die „verraders", dan dat de bewijsvoering der Belgicisten
overtuigend zijn zou.
Men koestert gevaarlijke illusies, wanneer men meent het
regime van 18 3 o door fragmentaire taalwetten, die de kloof
tusschen degenen aan den eenen kant, die voor hun toepassing
te zorgen hebben en door andere belangen gedreven worden,
en aan den anderen kant zij, die van de toepassing moeten genieten, nog te kunnen dempen. De tegenstelling van staatsbelang en volksbelang is, in Vlaanderen, alleen uit de wereld
te helpen door het Vlaamsche volk zijn eigen staatsorganen
te bezorgen.
Indien de Belgische machthebbers van het uur voor die
werkelijkheid en haar nood gesloten blijven, dan lijken mij
de crisismomenten, die zich ophoopen, voor het bestaan van
België van dreigenden aard.
De plicht van den staatsman, zei een die er een groote was,
is zonder de Revolutie te doen wat anders de Revolutie zonder
hem zal doen.
Door een grondwetsherziening op federalen leest te bevorderen, zouden de regeerders kunnen pogen zich van dien plicht te
kwijten. De Vlaamsch-nationale parlementsleden zullen weldra
een ontwerp indienen en hun daartoe de gelegenheid bieden.
Overigens zou zulk een grondwetsherziening niet meer
waarde hebben dan die van een experiment. Wat de Iersche
leider Parnell, te Cork, in 188 5 , verklaarde, moet ook voor
het onaantastbare, boven de toevalligheden van de politiek
en van het heerschend gezag verheven Vlaamsche volksrecht
blijven gelden.
„No man has a right to fix the boundary of a nation. No
man has a right to say: Thus for shalt thou go, and no
further".
Indien de nu gevestigde machten bij hun reeds al te duidelijk gebleken onwil om aan den Vlaamschen zelfstandigheidseisch te voldoen, volharden, dan zal het Vlaamsche volk metterdaad misschien naar veel verder reikende mogelijkheden
moeten grijpen.
HERMAN VOS.
Antwerpen, I Juli 1930.

DE UITVINDER
Op een kleine boerderij midden wei- en bouwland in de
friesche zandstreek, de Wouden, woonde Oege Wilkes, een
ongetrouwd man van onbepaalde leeftijd. Hij gold in de omgeving voor oud en werd onder de welgestelde menschen gerekend, omdat de boerderij zijn eigendom was. Hij verklaarde
zelf dat er een zware hypotheek op zat en wilde niet voor
welgesteld doorgaan, doch hij was gierig en eenzelvig en men
dacht daarom dat hij wel vrij wat geld oppotte, al mocht hij
dan hypotheekschuld hebben.
Hij had in zijn dienst een oude vrouw, Ief ke, als huishoudster en een kreupele knecht, Hielke, ook al oudachtig, die
met zijn vrouw in een arbeidershuisje dicht bij de boerderij
woonde. Dit tweetal bezat zelf een paar duitjes en verkeerde
op voet van gelijkheid met Oege, die aan de man een goedkoope werkkracht had, want Hielke kon niet voor vol doorgaan, ploeterde echter alsof het zijn eigen fortuin, gold. Hij
had indertijd zelf geboerd, doch was door achteruitgang daarmee opgehouden, tot verwondering van de praters om hem
heen, die altijd voorspoed verwachten bij geestelijke of lichamelijke invaliditeit. Een dochtertje, Gepke, een bleekgeel
meisje, was dikwijls ziek en dan stond er voor haar een
ledikant in de eenige kamer van het huisje. Was ze weer beter
dan werd dit meubel naar de zolder, waar het hoorde, teruggebracht.
Oege had, vooral op aandrang van Ief ke, een neefje, Anko,
tot zich genomen, kind van zijn jongere broer die gestorven
was, nadat hij zijn vrouw reeds had verloren. Het kind
groeide op bij de oude menschen en Gepke, hij had een groot
hoofd, net als zijn oom Oege, en een peinzende blik, eenigszins als deze, en men noemde hem reeds diens evenbeeld toen
hij nog heel klein was.
Oege bezat een oud sjeesje waarmee hij soms naar de marktplaatsen reed, doch toen Anko pas naar school ging was het
ding al versleten, er werd geen nieuw aangeschaft en Oege zei
dat je beter met de tram kon gaan die een half uur van zijn
boerderij een halte had. Maar hij ging niet met de tram, hij
liep uren ver. Als hij losse arbeiders noodig had zocht hij altijd
naar de goedkoopste krachten en de goede werkers meldden
zich bij hem slechts noode aan.
Tusschen de bewoners van het kleine heem heerschte volkomen eensgezindheid; Ief ke verzorgde en vertroetelde de
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kleine Anko van het begin af aan met moederlijke genegenheid, Oege hechtte zich langzamerhand aan hem, Hielke en
zijn vrouw deden dat in mindere mate ook en Gepke, die in
de eerste kindertijd nog niet ziekelijk was, begeerde hem sterk
als haar speelkameraad. Hij zag al gauw in dat er tusschen
deze kleine, afgezonderde en vredige wereld en de andere
daarbuiten een groote kloof bestond en zijn nadenkende geest
hield zich vroeg met die kwestie bezig.
Soms dwaalde hij, vóór hij nog een schooljongen was, met
Gepke naar een buurjongetje, Meinte, twee plankenbruggetjes
over, waar hij niet alleen mocht gaan, en dan een hooge
takkenbos voorbij. Daar was een boerderijtje; groote jongens
maakten er soms een beangstigend lawaai en de boerin kon
luid lachen en praten zoodat hij er verbaasd naar luisterde.
Hij ontstelde een keer toen ze Meinte bekeef en sloeg omdat
hij zich nat en vuil had gemaakt. Meinte huilde, week dan
rechts dan links en hield zich nauwelijks op de beenen. Anko
werd barsch teruggejaagd, met Gepke, naar zijn wereld waar
Iefke zonder gekijf of slagen altijd zijn goed schoon en heel
hield (niet erg schoon en wel erg belapt) en hij was vertrouwd
en tevreden in zijn eigen gedoente waar 't veilig was.
Hij was echter soms wel bang voor zijn oom Oege, maar
dat was een andere angst dan die Meinte voor zijn booze
moeder had. Zijn oom bemoeide zich weinig met hem, liet het
aan Iefke over om hem te zeggen wat hij niet of wel mocht
doen en wekte bij zijn neefje enkel ontzag op ongewilde wijze,
door zijn onbeheerschte, sombere buien af en toe. Dan klaagde
hij een poos lang over een of andere voor de kleine jongen
nog onbegrijpelijke zaak die schade deed aan het bedrijf en
de toon waarop hij dan sprak en de klagende woorden beangstigden het kind sterk. Die angst scherpte hem voorzichtigheid
in, hij vreesde door lastig te zijn zulk een lange nare klaagbui
uit te lokken. Er was in verband met zijn oom en de boerderij
iets droevigs dat hij vanaf zijn kleinkinderjaren trachtte te
ontwarren en waarvan hij eerst laat, met zijn oom's dood,
de bitter-gewone oplossing vond.
Hij had een eerste smartelijke herinnering, die hij lang vasthield, aan een dag in die vroege jeugd toen er sneeuw lag. Zijn
oom liep over het heem en zakte er met zijn klompen heelemaal
in. Hij liep haastig naar eenige schapen in het land. Anko
was ook buiten, mocht niet ver gaan van Iefke, doch vermaakte zich met de nieuwigheid van de pasgevallen sneeuw
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tot hij zijn oom hoorde roepen: „Ongeluk!", tegen een schaap
dat nog veel te ver van hem af was om een waarschuwing te
hooren. Het klonk als een angstkreet en Anko werd heel
opmerkzaam. Toen zijn oom de beesten bereikt had jaagde hij
ze naar huis, maar zij hadden groote moeite om door de
sneeuw voort te komen. Anko hoorde zijn oom vloeken terwijl
hij dan het eene dan het andere schaap vooruit duwde. Spoedig
was ook Hielke voor den dag gekomen, liep met zijn kreupele
voet langzamer dan zijn oom, doch hielp jagen. Op het weggetje langs de boerderij gingen een paar mannen en een vrouw;
ze baggerden moeilijk voort maar schenen vroolijk en lachten
toen ze even stilstonden om het gejaag van Oege en Hielke
aan te zien. Dan liepen ze onverschillig door. Anko, die dicht
bij het weggetje stond, nam hen met schrik waar. Hun gelach
en onverschilligheid verlevendigden sterk bij hem de pijnlijke
indruk van de gebeurtenis. Het ergste kwam nu: een der
schapen bleef, met de pooten dieper in de sneeuw verzonken,
onbeweeglijk op zijn plaats. Zijn bovenlijf huiverde. De andere
bereikten intusschen met groote krachtsinspanning van baas
en knecht de veilige stal. Toen gingen die twee terug naar het
eene schaap dat was blijven steken. Het was in een volgesneeuwde sloot geraakt en nu reeds met het geheele lijf erin
weggezakt. Anko kwam aan de hand van Ief ke heel dicht bij.
De mannen trokken aan het beest dat stil was, lefke jammerde over het geval, doch Anko hoorde ontzet de woorden
van zijn oom aan omdat die zoo hulpeloos klonken. Oege riep
weer: „Ongeluk!" en dan: „Jou schaap!" En weer schreeuwde
hij heftige vloeken die van hem niet dreigend, alleen smartelijk klonken. Somber zei hij na een pauze: „Wil je verdrinken? — Verdrink dan!"
Ze kregen het schaap toch eindelijk uit de sloot, in jammerlijke toestand, en 't moest geslacht worden. Zoo'n gebeurtenis
beteekende dus de dood voor een schaap, bleef in Anko's vage
herinnering, maar duidelijker wist hij, hoe dit van zijn anders
bezadigde oom een zonderling, schrikwekkend wezen nmaakte.
Als schooljongen later was Anko de mindere in aanzien
van de jongens uit de nette boerengezinnen en zelfs de armere
kleine burgertjes- en arbeiderskinderen minachtten hem een
beetje omdat in Oege's ouderwetsche woning alles naar de
stallen rook en omdat hij zoo opgelapt en soms wat vuil naar
school kwam. Dat was een trieste geschiedenis al de lange
schooljaren door, maar hij was er toch niet het ergst aan toe:
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er waren er die als kapotte en luizige schooiers geheel buiten
de overige gemeenschap stonden en dan had er een een vader
die elke week een keer dronken thuis kwam van de veemarkt,
met een sliert jongens schreeuwend achter hem aan zoolang
hij in 't dorp liep, en er was er een wiens moeder had gestolen
en die ze nu zelf „dief" achterna riepen. Zulke verschrikkingen bestonden er voor Anko weer niet. Hij had het eigenlijk
voor een verlaten wees nogal goed getroffen bij zijn oom Oege
en hij was soms verwonderd dat deze er niet aan dacht hem
weg te sturen, want hij was toch zijn vader niet en dat
maakte een heel verschil. Maar deze nederige overwegingen
wisselden af met trotschere, hij wou dan met de nette kinderen
gelijk zijn, vond bij Ief ke slechts een zwak verzet en botste
met de gierige gewoonten van zijn oom. Deze werd dan boos,
doch het eigenaardige was dat hij die boosheid nooit direct
op Anko wreekte. Hij schamperde wel wat over de ijdelheid
van het jongetje dat netjes gekleed wou zijn en zich schaamde
over het boerengedoente waar hij vandaan kwam, maar zijn
eigenlijke boosheid vierde hij zoo uit dat het moeilijk was na
te gaan. Soms hield hij een of twee dagen na zoo'n kleine
scène een smerig pak, dat hij alleen in de stal placht te gebruiken, heel de avond in huis aan en als Ief ke hem daarover
bekeef deed hij onnoozel en liet zich niet manen. Of hij
praatte plotseling in vrij wat minder beschaafde termen dan
hij gewoon was te doen, want zijn taal was gewoonlijk voor
een boer zeer gekuischt, hij gebruikte ook met gemak en voorkeur in het dagelijksch gesprek de termen die de redenaties in
de krant hem bijbrachten.
Als Anko leerboekjes van school meebracht bladerde zijn
oom er nieuwsgierig in en toen hij vorderde tot de aardrijkskundeles en een atlas noodig had schafte zijn oom een groote
en zeer volledige uitgave aan. Hij was zelf naar het boekhandelaartje van 't dorp geweest om een degelijke inkoop te
doen en ofschoon hij van de prijs schrok had hij toch de
duurste van de opgaaf besteld. Het werd een gewoonte dat hij
op winteravonden de aan Anko opgegeven sommen meemaakte
en de vreemde landen op de kaart mee bestudeerde, tot hij
zich suf staarde op al de zwarte stippen en blauwe zeeën en
vreemde namen. Anko was toen door de omgang met de
menschen van 't dorp waar hij schoolging reeds lang tot de
overtuiging gekomen dat zijn oom veel geld bezat en in de
hoogste klasse van de dorpsschool begon hij er sterk over te
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denken hoe dat nu verder gaan zou, of hij verlof zou krijgen
om de H.B.S. in een naburige stad te bezoeken zooals zijn
wensch was, of dat hij na zijn schooltijd moest gaan meewerken op de boerderij. Hij leerde heel goed en zou voor het
vereist te examen wel kunnen slagen.
Eindelijk vroeg hij het rechtstreeks aan zijn oom. Ief ke
was er niet bij. Zijn hart bonsde hem in de keel door de
spanning van het oogenblik. Zijn oom wachtte wat met antwoorden, keek hem niet aan, zat heel stijf gedoken bij de
turfbak, bukte zich over de aschla van het oude fornuis om
zijn pijp leeg te kloppen en dan gaf hij zijn toestemming tot
de studie op de H.B.S. „Als ik het betalen kan," voegde hij
er donker aan toe. „Anders moet het maar ophouden."
Anko zag zijn oom overmoedig aan. Hij had graag geweten,
nu de kogel zoo glad door de kerk ging en hij zich gelukkig
voelde, hoe groot zijn oom's rijkdom wel was. Maar zijn blik
vond geen weerglans in de oogen van oude Oege, hij keek
te meer somber en sufferig voor zich en ging zoo gauw mogelijk voort met zijn werk.
Toen Anko dan later in de naburige stad schoolging bleef
de oom op winteravonden zijn leerboeken nasnuffelen en zijn
rekenopgaven mee oplossen, maar langzamerhand raakte hij
de draad te veel kwijt en moest het oplossen staken. Hij deed
echter zijn best om de vakken uit elkaar te houden en stelde
in 't bijzonder belang in natuur- en scheikunde die ook
Anko's lievelingsvakken waren. Anko lei graag uit wat hij
daarvan leerde en vond een dankbaar gehoor, hij uitte graag
zijn jeugdenthousiasme over de scheikunde-wonderen en de
mogelijkheid van grooter voorspoed op aarde met behulp der
wetenschap in de toekomst, en de oom hoorde toe met steeds
doffe oogen, luisterend met belangstelling die echter zoo diep
lag dat er nooit eenige bewogenheid naar boven kwam.
Zoo zaten ze 's winters bij het spaarzaam vuur dat Ief ke
van het fornuis in de kolomkachel, beide in het winterwoonvertrek aanwezig, heen en weer droeg alnaar er voor de menschen of het vee een pot eten werd klaargekookt voor de
volgende dag of dat het vuur alleen voor warmte werd benut.
De rookerige turven klemde ze in de tang en bracht ze langzaam over. De smook en de geur van de brij of de hutspot
deed soms huiselijk en warm aan, maar je moest niet denken
aan prettige huiskamers zonder smook waar Anko wel eens
kwam als hij soms met schoolkennissen even opliep.
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De arbeid door natuurkrachten hoe langer hoe meer overgenomen en het leven oneindig veel rijker en gelukkiger, was
het ideaal dat Anko als het ware van de straat mee opraapte
en thuisbracht. De oom zei niet eens: wat gaat mij het geluk
van de volgende geslachten aan? — hij zat maar droomerig
te staren en verdeelde zijn aandacht gelijkmatig tusschen de
zooveel-duizend-paardekrachten van machines en de tobberij
met de zieke uiers van een schaap of het onrustige wroeten
van een drachtige zeug waar op gelet moest worden. Maar
het waren gelukkige avonden. Dat merkte Anko als hij minder
vervuld was van dergelijke fantazieën en over zijn boeken
gebogen toch de druk voelde van het huiselijk leven altijd
met de twee oudachtige menschen, of als de oom, niet tot
luisteren gestemd, kwam aandragen met vervaarlijke oude
potsen die op Anko de indruk maakten van droevige geschiedenissen. Zoo van een arme dominee, wiens buik in de kerk zoo
hard rammelde van de honger dat de menschen meenden dat
hij van de duivel bezeten was en wegliepen; alleen de dief die
dominee's vleeschkuip had leeggestolen wist de ware oorzaak
van die buiksprekerij, hij bleef zitten en zei aan het eind:
„amen, dominee".
Als hij voor de zooveelste maal een dergelijke oude kool
voor den dag had gehaald, ging Ief ke praten over het wel en
wee van de dorpsmenschen. Ze meed het om kwaad te spreken,
want ze was in al haar behoef ten sober en wat ze zei was
slechts een langdradig aflezen van de thema's: geboorte, ziekte,
huwelijk, bezit en dood. Zij praatte altijd minstens zoo lang
dat Oege geen potsen uit het verleden meer in den zin had.
Dan stierf het gesprek uit, Anko bleef stil met zijn boeken
bezig en Oege en Ief ke rekenden ten slotte eindeloos over de
uitgaven van boerderij en huishouden. Bij tusschenpoozen
hoorde men het vee in de stallen schuiven en stampen, het
gesnuif van een onrustig beest wekte even de aandacht en bij
een fiksche wind loeide de schoorsteen en kraakte en ratelde
de heele oude boerderij.
In deze schooljaren streed Anko een geregelde kamp voor
goede kleeding en hij kwam dan ook netter voor den dag dan
vroeger, hij weigerde een vuil kleedingsstuk aan te trekken
en hij droeg nu de buizen en broeken van goed verzorgde
arbeidersjongens, terwijl zijn schoolmakkers alle min of meer
heertjes waren. Hij won dus wel, maar bleef achter en vroeg
noch verkreeg zakcenten, anders dan voor het hoog noodige
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schoolgereedschap en voor het tram-abonnement, daar dagelijks heen en weer loopen een onmogelijkheid was.
Eenmaal liep hij op met een boer, een flink en verstandig
man die in de buurt woonde. Die vroeg hem wat hij voor
plannen in de toekomst had. Anko zei stug flat hij wel verlangde om verder natuurkunde te studeeren, maar dat hij niet
wist of hij daar gelegenheid voor zou hebben. Hij meende
nog altijd dat zijn oom er goed bij zat, maar deze buurman
zei toen: „Je oom heeft geen geld en die studie zal je dus wel
op moeten geven". Anko zag verbaasd en wantrouwig naar
zijn zegsman op en was heel onaangenaam getroffen. De buurman vervolgde: „Je oom heeft altijd slecht geboerd, ik heb
daar wel acht op gegeven, hij is geregeld achteruitgegaan. Let
maar eens op, hij zal het in dat oude spul niet lang meer uithouden. Het land is slecht en hij is meestal ongelukkig met
zijn vee. De aardappels zijn bij hem weer bevroren; bij een
heeleboel anderen staan ze goed. Wat noodig zou zijn dat is
hard werken en dat kan hij niet en Hielke ook niet. En met
al z'n zuinigheid kan hij er op den duur niet bovenop blijven."
Anko nam koel afscheid, wat gestoken door het ongevraagde oordeel en dacht eerst dat de boer door concurrentienijd was gedreven om zoo te praten. Als hij echter gelijk had,
peinsde hij daarna, dan was hij de flinkste van de heele streek,
die de waarheid kon ontdekken en zeggen, en dan waren al
die anderen die 't steeds over zijn oom's opgepotte geld hadden,
kletsende ouwe wijven! Hij wist ook al lang dat zijn oom
geen flink werker was, hij had er de krachten niet voor, en
als een land goed aangepakt moest worden liet hij dat nogal
eens na om de onkosten. Anko ging nu scherpzinnig rekenen,
het gelukte hem door list bij Ief ke te ontdekken hoeveel
hypotheekrente er jaarlijks betaald moest worden en hij kwam
tot de slotsom dat zijn oom werkelijk zoo ongelukkig en
slecht boerde, althans de laatste paar jaren die hij kon naspeuren, dat ze geen stuk brood meer zouden hebben als er
niet die geheimzinnige schat was waar hij uit putte! Hij had
namelijk verhalen gehoord bij een tante, de zuster van oom
Oege, en bij een neef en nicht: hoe zijn oom van een grootmoeder die er goed bijzat het meeste geld stiekum alleen had
georven, nadat zij hem eerst had vertroeteld en grootgebracht
tot de eenzelvige, ongeschikte mensch die hij was. Hoeveel ze
hem wel had nagelaten had niemand ooit geweten. En die schat
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was er nog, — bijna geheel? — of sterk geslonken ? Niemand
kon dat weten, ook de buurman niet.
Er was echter door diens gepraat een besef van onveiligheid en
verantwoordelijkheid over Anko gekomen, hij stelde voortaan
veel meer belang in de boerderij dan voorheen. Hij verwierf
zich inzichten en maakte plannen. Het denkbeeld om na het
afloopen der H.B.S. verder te kunnen studeeren uit de verborgen schat verflauwde, maar hij wilde toch verder leeren.
Hoe wist hij niet. Hij had geen vrienden, want hij voelde zich
in die tijd ouder en nadenkender dan zijn medescholieren. En
cl an was zijn gebrek aan zakgeld voor een omgang hinderlijk,
zoodat hij die niet zocht en de anderen vreemd bleef. Hij
dook geregeld weer onder in het huisvertrek bij Ief ke en
Oege na de lestijd.
Hij kwam ook wel in het huisje naast de boerderij om te
praten met Gepke. Omdat zij zoo dikwijls ziek was zou zij
het erg missen als Anko niet af en toe bij hen in huis kwam.
Hij hield van haar en toch ook weer niet. Er kwam veel in
zijn leven voor dat hij aan haar liever vertelde dan aan Iefke
of zijn oom. Gepke's vader en moeder waren hem als gehoor
niet hinderlijk en bovendien sprak hij, als hij Gepke wat te
vertellen had, altijd snel en onregelmatig, opgewonden en
verward zoodat alleen het meisje, heelemaal aan zijn trant
gewend, hem begreep. Hij voelde zich dan opgelucht als ze
stemmig en vriendelijk had zitten luisteren. Soms was het de
daad van een leeraar waarover hij zich heftig oordeelend
uitsprak, soms een schoolgrap van een van de jongens die hij
vanuit zijn ernstigheid naïef bewonderde. Of hij beval haar
een boek met avonturen aan, zij echter hield van mooie
liefdesgeschiedenissen. Haar voorkeur sprak uit bedekte aanduidingen, zij weerde zijn andere boeken half schertsend af
en keek dan met oogen vol moedwil van hem weg en stil
naar een denkbeeldig iemand die er meer van verstond dan
hij. Zij lachte soms nerveus en hij voelde zich wel eens geërgerd en gedrukt. Hij verlangde dan naar de frissche ruimte
buiten en vluchtte zoo gauw hij dat betamelijk kon doen,
uit het huisje. Zij kon het niet helpen dat zij hem bij oogenblikken niet beviel met haar bleekgele kleur, haar stakige
armen en haast doorzichtige handen, haar gezicht trok soms
zoo raar, van zwakte zeiden de huisgenooten, en haar stem,
zoo vreemd-aandoenlijk, wou hij niet tot zich laten doordringen, hij verzette zich dan tegen iets heimelijks en ging
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graag weg. Hij had er dan behoefte aan om te loopen droomen
in de boschpaadjes, een forsche wandeling viel hem dan kort,
hij zou altijd verder willen, maar de tijd bond hem weer aan
huis. Hij kwam daarna toch trouw bij Gepke terug; dat hij
in haar bijzijn soms onaangename gewaarwordingen had bleef
het geheim waar hij nauwelijks zichzelf rekenschap van gaf.
Hij had al eens een meisje gezien, mooi, roodwangig, met
sterke verrukkelijke oogen zoodat hij bleef staan, heel verward. Ze ontmoetten elkaar op een grasovergroeid zandweggetje, zij kenden elkaar een weinig en hij vroeg waar ze
heen moest. Het woei en ze had geen hoed op, het haar zat
als een vaste tros op haar hoofd saamgebonden, een paar korte
lokken, mooi kroezig bruin, woeien langs haar voorhoofd. Ze
praatten even samen. Dan gingen ze elk een kant uit: haar
heldere beminnelijke stem hoorde hij daarna bij zichzelf en
vond het heerlijk aan haar te denken.
Enkele weken later zat hij in een tent, bij een sportuitvoering. Hij trof het overgelukkig want zij zat in zijn nabijheid, weliswaar had hij deze uitstap ook alleen gedaan om
haar te kunnen ontmoeten. Hij had bitter moeilijk geld geleend van Iefke, het stond hem tegen want wanneer kon hij
't ooit terugbetalen? Slechts voor deze keer had hij het gedaan. Hij zag het meisje en hoorde haar weer praten, maar
zij was niet zoo bekoorlijk als de eerste keer en het lukte hem
ook niet met haar in gesprek te komen, hij was te onbeduidend
bij de sportprestaties waar hij weinig van afwist en ook was hij
te verlegen.
Terwijl hij later nadenkend weigerde weer geld te leenen
om haar te naderen en hoopte op toevallige ontmoetingen,
verflauwde haar beeld. Zelfs als hij haar nog wel eens tegenkwam raakte hij maar weinig uit zijn doen. Een liedje of een
gedicht stemde hem nog meer bewogen.
Bij Gepke deed hij alsof hij een onbewogen verstandige
jongen was, alleen levend voor zijn schooltaak en droomend
van groote knapheid later. Hij dacht er dan wat weemoedig
en bezwaard aan hoe ze vroeger samen speelden en pret hadden, zij leerde hem pret hebben als ze samen in het bouwveld
mee hielpen, want ze was grooter en verstond het leven al
beter dan hij, wierp hem onder het wieden wel een huisjesslak
in zijn nek of vroeg hem wie hij liever had, zijn oom of Iefke.
Hij wist het niet, koos dan Iefke, maar zei vertrouweli jk aan
het vriendinnetje dat hij haar wel erg oud vond. Zij stelde de
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vraag: of je altijd van je familie meer hield dan van vreemden?
Zij leerde hem aftelversjes en liedjes, vertelde van de geweldigheid van het dorpsleven toen zij pas schoolging en hij nog
thuis moest blijven. Later was: „als je groot bent" een dankbaar onderwerp van gesprek. Daarbij hadden ze samen menig
keer een aardappelveld gewied. Toen al keek hij soms bevreemd
naar haar handen die zoo zeldzaam geel werden. Hij meende
in die tijd dat zij ze niet goed helder waschte en reeds vroeg
voelde hij, misschien door eergierigheid, alles wat vuil was of
hem zoo toescheen als een drukkende omstandigheid. Haar
haar rook naar vettigheid die haar moeder er op smeerde, ook
dat vond hij onaangenaam.
Later had hij die tegenzin zelden geheel kunnen kwijtraken,
ofschoon hij daartoe zijn best deed, want zij was een ziek oud
kameraad en zelfs zijn eenig kameraad. Soms, als hij er vrij
van was, voelde hij zich wel eens verwarmd en gelukkig aangedaan in haar gezelschap, door de belangstelling die uit haar
oogen hem tegemoet straalde; zoo kwam er een middag dat hij
haar voortdurend een beetje betooverd aankeek, hij zag alsof
het iets nieuws was, naar haar mond met de wat opgekrulde
lippen, terwijl ze nerveus opgewekt praatte en hij gaf geen
acht op de woorden van de moeder die klaagde dat Gepke zoo
weinig at en dan vroeg of zijn oom de witte koe soms ging
verkoopen, die maar een schijntje melk gaf, — en dan weer
klaagde en dan weer vroeg. Wat Gepke zei boeide hem door
haar toon van vertellen en 't was maar een simpel verslag van
hoe ze in 't dorp was geweest, een tijdje geleden, in een vleugje
beterschap en met veel kennissen had gesproken. Ze zat nu
op in 't ledikant als in een makkelijke stoel.
In 't dorp woonde een oude smid die altijd paarden zoo uit
de hand besloeg, naast een oud smederijtje. Hij vroeg waarom
hij haar haast nooit zag. — Omdat de dokter haar verbood
uit te gaan, antwoordde ze en dat wist ook iedereen wel.
„Ik heb nooit een dokter", bromde de oude baas. Hij was een
fijn paard aan 't beslaan en zij vroeg van wie dat mooie dier
was. „Van een jong vrijer", zei hij. „Hij komt van daarginds,
drie sluizen ver en nog verder. 't Is een best paard en ik krijg
het altijd hier voor 't beslag. Ze kennen mij uren ver". Toen
steigerde het paard ongeduldig en de smid had toch moeite
met het weelderige dier, maar hij wou 't niet weten en zei:
„Ga naar binnen om wat uit te rusten". En bij de smidsvrouw
zat ze een poos; toen 't paard weg was kwam hij ook en pochte

DE UITVINDER

57

dat hij een nieuw spul wou bouwen. Hij had levendige oolijke
oogjes en praatte over zijn plannen en zijn werk en vergat
dat hij ouder werd, maar de smidsvrouw zei: een nieuw spul
paste niet voor oude menschen en een jong paard kon hij niet
meer baas als vroeger. De smid blies in zijn pijp en Gepke
schertste met hem en ging dan verder; zij had na die dag niet
meer naar 't dorp kunnen loopen.
Ze sprak zonder weemoed over dat thuisblijven nu, terwijl
haar hart naar de bewoonde wereld trok, ze luisterde met de
oude toewijding naar Anko's weinige woorden. Hij praatte
over de boerderij en liet uitkomen hoe hij zich voorbereidde
op het werk daar, alsof er voor hem geen ander doel meer
bestond. Gepke legde zich wat achterover, ze leek moeilijk
even te peinzen. En dan stemde ze alles toe wat hij voor verstandigs had op te merken. Je moest met de tijd mee, zei hij
en dat deed zijn oom niet, maar hij sprak zonder hartstocht,
alsof dat een eenvoudige zaak was zonder strijd of moeilijkheden, alsof hij zich bijna zou neerleggen bij de dingen zooals
ze waren. Hij hoorde haar „Ja, Anko" zeggen, meermaals, en
in die volkomen toestemming zag hij haar weer zooals ze was:
leelijk en geel en mager, hij hoorde nu in haar stem de ouwelijke
toon die ze reeds van haar moeder had overgenomen; — geen
wonder, op haar ziekbed was ze haast altijd met die moeder
alleen, dacht hij. De dartele trek om haar mond, de glans in
haar oogen kwam soms nog terug, doch bij haar schertsende
woorden leek 't hem of ze een oudere nadeed; zij was ook
werkelijk eenige jaren ouder dan hij. En terwijl hij dat alles
voelde wenschte hij nu toch niet weg te vluchten, hij raakte
zwijgend en pratend al dieper in dit bijeenzijn opgenomen,
hij kon zich niet meer oprichten tot het gewone besef van de
dingen, hij zou zich slechts langzamerhand naar haar kunnen
overbuigen, haar kussen en van allerlei beloven. Het kwam
daartoe niet, het zou niet gekund hebben omdat haar moeder
bij hen zat en het zou misschien ook anders niet gekund
hebben, maar in hun oogen bleef gedurende dit samenzijn de
achteloze verstandhouding van twee geliefden, onbewust en
planloos.
Toen hij een poos later, alleen op zijn dakkamertje, uitzag
naar de rustlooze wolkenhemel, huiverde hij alsof hij wakker
werd, beschamend nuchter, jong en sterk. Opstandig rees de
drang naar jong leven, naar vrijheid en avonturen in hem op.
Er was een vreeselijke tweestrijd tusschen het vreemde en verre
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dat aantrok en het kleine en eigene hier: zijn vertrouwelijk
samenzijn met Gepke, dat hem nu diep ontstelde.
Hij bleef langer uit Gepke's huis weg dan hij gewoon was.
Toen hij weer kwam zag hij de verandering : ze lachte niet als
de vorige keer, ze glimlachte soms pijnlijk en leek overigens
in haar ziekte verstijfd. Haar stem was slepend, ze klaagde
over pijn en slecht slapen, zoo mat, zoo oud. Anko zag haar
maar weinig keeren meer, daar ze spoedig stierf en bij haar
dood dacht hij met stil zelfverwijt dat er nu iets niet gebeurd
was dat had moeten zijn, een soort zielsverbintenis tusschen
hem en Gepke. Maar een rijpere geest in hem drong hem van
die nuttelooze sentimenteele gedachten weg en hij bleef slechts
vaag natreuren.
Gepke's ouders en Ief ke praatten in de eerste tijd steeds over
de bijzonderheden van haar ziekte. Ze was in de winter gestorven; in het komende voorjaar volgde Anko met veel aandacht de gang van het boerenbedrijf en bij vrije tijd hielp hij
mee. In de zomer zag hij het eindexamen van school tegemoet.
Tegen die tijd had hij een gesprek met zijn oom over de
vooruitzichten. Oege vroeg schuchter wat hij wou doen als hij
van school kwam. Anko zag hem in vage verwachting aan. De
oude hoop dat zijn oom toch rijk zou zijn leefde weer in hem
op. Hij zei aarzelend dat hij graag verder wou studeeren. Maar
dat zou wel niet mogelijk zijn, voegde hij er haastig aan toe.
Hij dacht dat zijn oom uit zijn humeur zou raken en met
een schampere opmerking zou volstaan. Maar Oege bleef volkomen ernstig en goedwillend. Hij scheen over de zaak na te
denken en was triest gestemd. „Ik kan het me best begrijpen",
was zijn eerste antwoord.
„Maar het kan niet?" vroeg Anko snel en nog even in spanning. Hij ontmoette een verschrikte blik van zijn oom en was
er zeker van dat de verborgen schat werkelijk te gering was.
Zijn oom zou anders geen tegenstand kunnen bieden aan dat
verlokkende studieplan, hoe schriel hij ook op alle kleine uitgaven was. Hij mokte nu onverstaanbaar met terzij gewend
gezicht, om alle tegenstrijdige opwellingen ten einde te
brengen.
Anko voelde een plotselinge genegenheid voor de miserabele
bloedverwant, zooals hij voor het arme zieke Gepke soms ineens
warmer had gevoeld dan gewoonlijk. Hij onderbrak het gemompel naast hem met snelle troostwoorden. „Het hindert
niet", zei hij. „Ik hou die verdere studie in 't vooruitzicht.
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Ik vind dat ik nu al een mooi stuk op weg geholpen ben. ik
zal nu natuurlijk eerst zien mijn brood te verdienen".
Oege wendde zich langzaam weer wat naar hem toe. Hij
knikte, verlicht van zorgen. En zijn belangstelling scheen nog
zeer sterk door Anko's studie in beslag genomen. Hij begon
verontschuldigend: „Als ik die hypotheek nou es had kunnen
aflossen .... Maar ik kom niet vooruit hier, ik kom maar niet
vooruit".
Anko vroeg: „Zal ik hier blijven en mee de boerderij doen?
'k Geloof wel dat ik het kan, ik heb er me al wat op toegelegd
de laatste tijd en ik ben sterk genoeg. Ik heb er wel lust in".
„Ja, dat zal het beste zijn", antwoordde Oege opgewekt.
Misschien kon je dan toch wat tijd over houden om te studeeren. Kunnen we soms niet wat boeken koopen? — Dat is
dan toch billijk, voer hij levendig voort. Als je nu verder geen
loon vergt, niet anders dan kleeren en eten — en boeken!"
herhaalde hij. De aanschaf van geleerde boeken scheen hij
prettig te vinden.
„Ja", zei Anko onbepaald. Hij gaf zich even rekenschap
van deze afspraak. Hij had heftige plannen. Hij zou de boerderij hervormen. Zonder betaling, — alleen voor kleeren en
eten zou hij dan werken, — maar toch heel anders dan zijn
oom bij ingeroeste schrielheid en bekrompenheid zich dat voorstelde. Zijn oom was ziek, — niet slecht, maar ziek en hij zou
hemzelf en de toestánden hier gezond maken, dacht hij opgewonden. Maar wat ze nu begonnen moest volgens een eerlijke afspraak zijn. Daarom bood hij aan op zijn oom's voorwaarden hier te blijven werken en hard te werken, maar daarbij
het een en ander te vernieuwen. „Ik zal zelf dit najaar en
winter nieuwe stallen bouwen", zei hij. Ik zal erg veel kunnen
als 't moet. En de schuur, — nu, dat kunnen we nog eens zien.
En 't land moet verbeterd, we moeten een paar flinke arbeiders
hebben voor de drukke tijd volgend jaar en we moeten net zoo
hoog bonen als andere flinkere boeren doen ...."
Oege had eerst goedkeurend geknikt, daarna leek hij in
nadenken te verzinken. Zij zaten onder 't afdak bij de schuur,
waar Ief ke overdag de melkbussen en de huishoudpannen
reinigde en te drogen lei op houten rekken en waar 't nu, op
Zondagmiddag, schoon opgeboend en geruimd, bewoonbaar
was met een vervelooze tafel en een paar stoelen. Ief ke was
bij de buren. Oege had de koeien gemolken en het daarna niet
meer de moeite waard gevonden zijn werkplunje tegen het
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Zondagsche pak te verwisselen. De zon stond nog hoog nu in
't langst van de dagen, maar hij dacht aan 't werk van morgen
en in deze ledigheid verlangde hij naar 't avondeten en naar
bed. Anko was vol ijver met de toekomst bezig, hij .vergat op
dit oogenblik zijn studiewenschen en het verlangen om de
wereld in te trekken, hij was nu geheel vervuld van zijn plan
om de boerderij te hervormen en omhoog te werken. Hij was
voldaan over zichzelf dat hij de teleurstelling van niet verder
te kunnen studeeren zoo gauw en finaal te boven was en dat
hij zijn oom eerlijk en helder zijn plannen had voorgelegd. Hij
keek onderzoekend naar Oege. Een oogenblik twijfelde hij
of de ouwelijke afgewerkte man in zijn slaperige Zondagnamiddag-stemming wel alles goed verstaan en begrepen had.
Hij wou een duidelijk antwoord, ja of neen. Als het neen was
dan zou hij dadelijk na zijn examen weggaan en zijn fortuin
zoeken. Als 't eenigszins mogelijk was wou hij hier blijven en
vernieuwen, zijn plotselinge genegenheid had gloed in hem
gebracht, hij had nog een taak in dit ouwe nest, in het moeie,
ellendige leven van deze voortsjokkende menschen.
Hij drong nu een beetje op antwoord aan. „Ik kan ook weggaan en ergens anders de kost verdienen", begon hij, maar zijn
stem trilde, hij was onzeker, hij wou niet dat zijn woorden
onvriendelijk zouden klinken en zoo de stemming bederven.
Zijn oom ging nu ontwijken. Hij begon te praten over de
stand van de boontjes en aardappels. De rogge moest van 't
land. Anko zag hem zwijgend aan, maar Oege's blik sleed
weer langs hem heen als gewoonlijk. En eindelijk vroeg Anko
met nadruk: „Ik blijf dus na het examen hier ?" „Da's afgesproken", antwoordde Oege haastig en vervolgde zijn beschouwing over het gewas. — „De schuur moet blijven wat 't is",
zei hij terloops.
„Maar verder .... ?" vroeg Anko weer en hij zag er grappigdreigend uit met zijn uiterlijk van leergraag scholier en zijn
woede om te gaan ploeteren in 't boerenwerk. In zijn energie
rees hij wat op en boog zich naar zijn oom's kant en hij zuchtte
van ongeduld.
„Da's afgesproken", zei z'n oom haastig opnieuw en er was
zelfs even in het oude verhavende gezicht iets oolijks, alsof hij
in zijn schik was met deze formule, die hij nog wel eens kon
herhalen om het zoo in 't koddige te drijven als Anko weer op
kwam zetten met zijn ernstige vragen. Anko bestudeerde even
het listig-zwaarmoedige gezicht van Oege; diens gedachten
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waren nu natuurlijk klein-prutserig als altijd, oordeelde hij,
maar ze waren ook ondoorgrondelijk en hij drong niet meer
aan. Hij zou dus blijven. Als zijn oom hem kwijt wou dan had
hij wel anders gesproken nu. En hij had alleen maar tegengestribbeld op 't punt van de schuur.
Anko bedacht de boekenaankoop die zijn oom in 't vooruitzicht had gesteld. Zijn hart sloeg warm. Hij zou hard werken
en volhouden. Zijn oom bromde over Ief ke's uithuizigheid.
Het werd tijd voor 't avondeten. Een boer bleef een boer en
moest als een boer leven. Zoo uitte hij zich en Anko staarde
't land in en zweeg driftig tevreden.
Hij bracht het examen er heel goed af en pakte daarna
zonder weifelen het werk op de boerderij mee aan. Reeds de
eerste dagen schenen hem heel ver weg te trekken van zijn
schoolleven, want de werktijden waren lang en vergden geregeld aandacht omdat de taak hem vreemd was, maar hij had
dan ook de voldoening dat zijn oom en Hielke in verbaasd
ontzag toekeken hoe goed hij het er afbracht. Hij spitte de
aardappels los en haalde ze uit en dorschte mee het graan en
hij leek tegenover de beide gebrekkige mannen een wonder van
kracht. Zij vergeleken zijn prestaties ook wel bij die van andere
jonge mannen en het bleek dat hij ook dan niet te kort schoot;
dit had men niet van hem kunnen verwachten omdat hij toch
zoo van school kwam. Hij was elke avond heel moe, doch opgewekt en allengs viel het werk hem reeds wat minder zwaar.
Als hij 's avonds dommelig even buiten zat, wachtend tot Ief ke
hem riep voor het avondeten, leek zijn heele schoolstudie, zijn
geliefde natuurkundige hoofdstukken daar middenin, weggezonken in een afgesloten verleden. Soms rekende hij even vooruit: zooveel jaren werken en dan zou de toestand hier wel zoozeer verbeterd zijn, dat hij aan zijn oom kon vragen verder te
studeeren. Hij had een groote macht over zijn oom gekregen
voelde hij en hij meende het bovendien goed met hem. Maar
jaren vooruit rekenen maakte moe en onrustig en hij kwam
even ver met gedachteloos te dommelen in de korte avondrust en verleden en toekomst maar heel onberoerd te laten,
in het besef dat alles zoo moest gaan als het nu ging.
In het najaar ving hij aan de stallen te verbouwen. Hij
bezichtigde stallen van een nieuwe boerderij en overlegde met
een timmerman die hem hout leverde en hem enkele dagen
kwam helpen. Hij praatte met de menschen liefst alleen over
't werk, meed alle nieuwsgierige vragen omtrent zijn verdere
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plannen en wekte door die kloekheid respect en belangstelling.
Hij glimlachte soms als hij alleen was, naïef ingenomen met die.
verwonderde achting die hem te beurt viel nu hij op de
boerderij het heft in handen scheen te hebben en nieuwe
stallen bouwde. Maar hij was te ernstig bezig voor omgang
met jongeren; ook dat gemis zou hij later inhalen. Zijn jeugdjaren waren nog van een geweldige uitgestrektheid, hij verlangde alles en stelde zich nu tevreden met vage droomen in
de vermoeide uren der rust. Zoo werden de stallen op tijd gereed voor berging van het vee. Het werd winter, maar daar
't niet vroor spitte hij de achterlijke bouwakkers die 't noodig
hadden zeer diep om. Zijn oom en Hielke onderhielden het
vee, baggerden de slooten uit en hielpen mee de mest op 't land
brengen. De veestapel zou in 't voorjaar verbeterd worden
sprak Anko met zijn oom af. Hij praatte met andere boeren
als een ervaren man en deed zoo zijn kennis op.
Oege rekende en bevond dat alles duur was : het hout en de
steen van de stallen, het arbeidsloon. En de veestapel zou veel
geld kosten. Hij had meestal een vriendelijke inschikkelijke
toon nu, ook bij groote bezwaren. Later zou alles rendeeren,
verzekerde Anko. Natuurlijk moesten alle uitgaven goed besteed worden. Daarom knoopte hij gesprekken aan met allerlei
menschen in de omtrek die hij anders niet zou zoeken. Hij
had een groot vertrouwen in zijn practische aard en hij wilde
zijn oom steunen met dat vertrouwen.
En het was een trotsch doel waarvoor hij werkte. Hij had
zijn heele jeugd door geleden door de armelijkheid van hun
huishouden. Nu het eenmaal zijn bestemming scheen om hier
te werken wou hij die armelijkheid, die hij haatte, met al zijn
energie uitbannen. Hij moest daarvoor zijn volle kracht geven,
maar dat wilde hij. En zijn oom moest daarvoor zijn angsten
overwinnen, dat kon niet anders. Hoe meer deze met zijn
mislukte boeredoening de armoe nabij was geraakt, des te noodiger was 't dat hij tot f iksche maatregelen werd gedwongen.
In het voorjaar kocht en verkocht Oege eenige koeien en
schapen en was na elk geldverlies en aanwinst van een goed
melkgevend dier zeer stil. Hij had van vee nog steeds veel meer
verstand dan Anko en deze maakte daar slim gebruik van: hij
liet zijn oom beoordeelen wat gedaan moest warden, wilde men
de veestapel verbeteren en dan drong hij op die manier van
handelen aan en bestreed de weifelingen en tegenkantingen,
die bij zijn oom op het goede ontwerp volgden. Nadat hij
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gewonnen had zonk er wel bij oogenblikken een groote zwaarmoedigheid op hem neer, want hoe meer hij hier doorzette
hoe grooter verantwoordelijkheid hij kreeg en hoe vaster hij
zich verbonden voelde aan de werkjaren die hij zich bij 't begin
overmoedig en -trotsch had voorgenomen. Hij dacht ook in
't geheel niet aan wijken, maar de zwaarte van het afgesloten
en zwoegende boerenleven drukte hem soms. Dit was echter
slechts zoo bij buien van onaangename verheldering, meestal
was hij opgewekt bezig en piekerde niet over de dingen na.
Zijn oom mopperde soms onverwacht boosaardig dat de
ouderen werden teruggezet door de jongeren en een enkele
maal kwam het zoover dat Anko opnieuw aanbood om weg
te gaan en alles weer aan hem over te laten. Dan werd Oége
eerst stug teruggetrokken en daarna zoetelijk bereidwillig. Hij
kon dan als een kind mee fantazeeren hoe goed het gaan zou
nu ze beter vee hadden en nu de akkers beter verzorgd werden.
Als ze nu wat geluk hadden, geen ziekte in 't vee en geen misoogst, dan was er kans dat ze er werkelijk bovenop kwamen.
Als ze maar geluk hadden! Hijzelf had altijd ongeluk gehad.
En Anko deed of hij het niet hoorde, als hij later weer een
ontevreden gemompel van zijn oom vernam, hij streed voorts
alleen tegen zijn eigen moedelooze stemmingen, die hij geheel
voor zich hield. Doch in het voorjaar stierf een der beste koeien
en alle drie de huisgenooten waren met treurigheid geslagen.
Anko hield zich ook nu een beetje groot en troostte de anderen,
want hij kon zijn plannen niet door zoo'n betrekkelijk geringe
tegenslag in de war laten brengen, maar innerlijk voelde hij
de verontrustende tik van het noodlot in deze gebeurtenis.
Ief ke prees honderduit de goeie eigenschappen van het gestorven beest, alsof er op hun boerderij nooit nog zoo'n koe
bestaan had en ook nooit meer bestaan zou. Oege klaagde maar
weinig, het was een slag, zei hij en hij vroeg aan Anko of ze
een nieuwe zouden koopen of het nu maar met een koe minder
zouden stellen. Anko dacht het maar zonder een nieuwe te
doen, want hij raadde dat dit nu het meest naar de zin van
zijn oom was en zij spraken er niet meer over. Oege's gedachten leken meestal met de rook van zijn pijp te vervluchtigen als hij peinzend-ijverig zat te trekken. Anko rookte
nooit doch bladerde als hij thuis was vaak in een stapel landbouw-tijdschriften, die een schoolkennis hem had gestuurd.
Zijn oom studeerde daar Zondags in, vorderde heel langzaam en
legde elke keer een vouw in de bladzij waar hij gebleven was.
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Het liep naar de tijd van de grasoogst en Anko zou de
maaiers huren. Over het geld werd niet gesproken, Oege wist
dat Anko deze menschen veel geld zou bieden, zooals slechts
de royaalste boeren deden. Hij en Anko raadden thans in veel
dingen elkander's gedachten volkomen zonder een inlichtend
woord, zij waren vervuld van de veranderingen en verdroegen
elkander in zwijgen en gelatenheid. Een dag kwam er een
sterke wind opzetten die de heele oude boerderij deed kraken
en rammelen. De schuur was bouwvallig, had echter toch in
die staat al menige storm weerstaan. Doch mogelijk was deze
storm heviger dan alle vorige en er wou geen eind aan komen.
Het weer was 's middags reeds onrustbarend woest geworden
toen Anko nog in het aardappelveld werkte en Oege en Hielke
de koeien molken. Later gingen ze samen nog een paar anpelboomen stutten en in de boerderij luisterden de drie huisgenooten daarna met onuitgesproken gedachte naar het steunen van de gebinten der schuur. Oege mompelde voor zich
heen, richtte zich op bij een meer dreigend gekraak en dook
dan weer bevreesd in elkaar. En na elke verzachting van de
storm kwam weer een nieuwe razende vlaag opzetten.
Anko overwoog dat de schuur toch over eenige tijd wel
vernieuwd moest worden. Zij waren tegen stormschade niet
verzekerd en dit was door de bouwvalligheid van de schuur
ook niet meer mogelijk geweest, doch het ergste onheil dat
komen kon: de omverstorting nu, zou toch ook zijn goede
zijde hebben, bedacht hij. Want hij was voortvarend, hij mocht
echter om der wille van zijn oom het oude bouwsel niet zelf
laten omverhalen. Als de wind nu deed wat toch gedaan moest
worden, was dat een feit waar men verder het zwijgen toe kon
doen. Doch de angst van zijn oom, die zichtbaar heviger werd,
verontrustte hem wel. Zakelijk dacht hij: het is de goede tijd
nu, de schuur kan vóór het najaar weer opgebouwd worden!
Maar de wind teisterde lang tevergeefs en hij verdroeg als
een groote vermoeienis het loeien en fluiten, de lange machtebooze woede terwijl de oude palen en schotten alles vasthielden.
Slechts pannen ratelden af en toe langs het dak en vielen dof
op de grond. Oege klaagde een enkele keer langzaam hardop:
„De schuur houdt het niet, 't moet alles kapot", en Ief ke viel
hem met uitgebreide klaagredenen haastig bij, wat verlucht
dat ook zij 't zwijgen kon breken, want ze was zoo beangst
geweest om Oege dat ze zich niet had durven uiten. Anko
verwonderde zich over gijn sterk verlangen dat de schuur het
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zou opgeven. Hij voelde dat hij de dag van morgen zou haten,
als die, gekalmeerd, hem het oude brokkelige gevaarte zou
teruggeven bij vriendelijk zonlicht, alleen een beetje beroofd
van pannen. Hij had wel diep medelijden met zijn oom die er
langzamerhand ontredderd uitzag bij het geweld van de storm.
Toen eindelijk een stuk van het dak werd weggetrokken en
de razende kracht heel het huis deed schudden was hij verschrikt, doch tevreden. De ruïne was begonnen. Hij kon nu,
na de eerste ontsteltenis, gaan praten om de jammerkreten van
de oude menschen te sussen. Verheugd was hij niet, daarvoor
voelde hij zich te eenzaam met zijn overwegingen. De kapotte
schuur, zooals die zou zijn overgebleven de volgende dag, beteekende veel werk en overleg, hij moest krachtig staan tegenover de tobberijen van zijn oom.
Het vernielingswerk ging in de nacht voort. Anko had lust
om te gaan slapen, het woonhuis was nog stevig genoeg en zou
waarschijnlijk niet omverstorten. Maar de oude menschen
dachten niet aan slapen. Tegens de morgen pas bedaarde het
geloei. Het werd een paar uur later wonderlijk stil, zooals altijd
na heftige gebeurtenissen. De slapelooze nacht ging over in een
eindeloos-zeurige dag. Menschen stroomden van het dorp aan
naar de ruïne. fefke en Oege liepen verward rond. Anko deed
weer zijn werk op 't land en meed de bezoekers. Een neergestorte schuur moest herbouwd worden. Hij had geen lust
daar veel over te praten. Hij regelde in de volgende dagen
alles met zijn oom op voorzichtige, tegemoetkomende manier.
Eerst leek het overleg te gelukken. Toen zei zijn oom plotseling bij zijn voorstellen: „Neen".
Anko keek hem verontrust aan. Moest de schuur dan niet
herbouwd worden?
„Ik heb geen geld meer", zei Oege, kinderlijk ongelukkig.
Anko kon aan de waarheid van die woorden niet twijfelen.
De verborgen schat was blijkbaar opgebruikt bij de aanschaf
van het nieuwe vee. De greep van de armoede raakte hem kil
aan, als een tocht die ineens doet huiveren. Hij zei echter na
een kleine pauze: „Dan moeten we geld leenen. Dat moet toch
nog wel mogelijk zijn?"
Oege zei niets, doch hij stapte na een paar dagen naar de
notaris, met wie hij ook zijn hypotheekschuld had te regelen.
Hij verkreeg werkelijk crediet voor een nieuwe schuur, doch
een kleine som en onvoldoende voor Anko's plannen. Daarom
ging Anko op zijn beurt naar de notaris en wist met veel
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moeite het crediet voor zijn oom wat ruimer te verkrijgen.
Zijn eigen energie was mede een borgstelling: er moest hard
worden gewerkt en geregeld afbetaald. En rampen moesten
verder uitblijven, want bij wanbetaling dreigde de verkoop
van de heele bezitting. Nu kon echter de bouw van de schuur
worden uitbesteed en aan Oege was niets bijzonders meer te
merken, hij was stil en niet opgewekt, maar dat was gewoonlijk al niets vreemds en nu na de ramp heel begrijpelijk. Toen
Anko thuiskwam met de boodschap dat men de volgende week
aan de schuur zou beginnen te arbeiden zei Oege na een pauze:
„En wat zal er nou komen ?" Hij doelde op een nieuwe ramp,
want hij geloofde aan het onvermijdelijke van ongelukken op
zijn erf, vooral bij 't nieuwe bestuur van Anko, en zijn huisgenooten gaven geen antwoord op die tobberij. Het was ook
een vreemde geschiedenis, zooals hijzelf heel goed besefte:
telkens als hij terug had kunnen gaan tot zijn eigen oude
manier, omdat Anko aanbood heen te gaan, greep hij deze
weer vast en daarna bleef hem dan het angstig toezien. Als
hij alleen was gebleven zou het einde misschien al eerder zijn
gekomen, mijmerde hij afgemat. Maar nu .... ? Zijn knecht
Hielke was ook boer geweest en daarna ondergeschikt geworden. Als 't hier nu misliep zou Anko de wereld intrekken,
Ief ke zou onderhoud krijgen van de armen, maar voor hem
was dan geen plaats meer. Niemand wou hem als knecht
hebben en hij wou bij niemand over huis komen. De knusse
avonden met boeken verdwenen uit zijn voorstelling, alleen de
angst bleef. En nog vóór de bouw van de schuur was begonnen
werd hij verdronken gevonden in een sloot dicht bij huis en
men verklaarde dit als gevolg niet van een ongeluk maar van
levensmoeheid, na de vernieling van de schuur. Ook Anko beschouwde het zoo, hij zag die angst voor hulpeloze armoede,
terug ook in de vroege, geheimzinnige jaren en het verdroot
hem geweldig dat hij zijn eigen moed op de toekomst niet aan
zijn oom had kunnen overdragen. Hij had moeite terstond te
vatten dat nu het bouwen van de nieuwe schuur en al 't werk
dat te wachten stond, geen zin meer had voor hem. Doch eer
de familie overkwam voor de begrafenis was hem dit reeds
helder genoeg. Hij was nu los van zijn taak en iets nieuws
begon. Hij was erg leeg en rustig, vaag rouwig om wat verloren was en vaag hoopvol om de verlossing en het nieuwe.

Wordt vervolgd.

NINE VAN DER SCHAAF.

ZES GEDICHTEN VAN LEOPARDI
DE ONEINDIGHEID

Altijd was dees verlaten top mij dierbaar,
En deze heg, die schier naar alle kanten
De blikken afsluit van de verste kimmen.
Maar wijl 'k hier zit en rond mij zie, verbeeld ik
Ruimten al zonder einders, ginds van deze,
En stilten bovenaardsch, en grondelooze
Vrede mij in mijn droom, voor welke de angst mij
Bijna het hart bevangt. En daar 'k de wind hoor
Bruisen tusschen de struiken, vergelijk ik
Met deze stem die eindelooze stilte,
En de eeuwigheid doemt op in mijn gedachte,
En de doode seizoenen, en dit van heden,
Dat leeft, en hoe het luid is. Zoo verdrinkt zich
In deze alomme onmeetlijkheid mijn denken:
En de ondergang is zoet in deze golven.
DE AVOND NA DE FEESTDAG

Zoel is de nacht en windeloos en helder,
En kalm, de daken en de tuinen over,
Sluimert de maan, en in de verte schijnt zij
Het gansche bergland zichtbaar. 0 mijn liefste,
Reeds zwijgt de gansche stad, slechts hier en ginder
Licht in de nacht een lamp nog door de ruiten;
Gij slaapt, want zonder moeite heeft de rust u
Bevangen in uw kalm vertrek; u kwellen
Geen zorgen en reeds weet gij noch bevroedt gij
Hoe diepe wond ge in 't hart mij hebt geslagen.
Gij slaapt: ik sta nog aan het raam om deze
Voor 't oog zoo milde hemel te begroeten,
En de natuur, de aloude ën almachtige,
Die mij tot lijden schiep. „Aan u ontzeg ik
De hoop, zoo sprak zij, zelfs de hoop; uw oogen
Zullen nooit anders dan van tranen schittren."
Dit was een dag van feest: nu van uw vreugden
Vindt gij verpoozing, en wellicht herdenkt gij
In droom hoevelen gij vandaag bekoorde,
Hoevelen u: niet ik — niet dat ik 't hope —
Kom in de geest u weer. Wijl ik mij afvraag
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Hoelang 'k nog leven moet, en op de grond mij
Neerwerp en klaag en beef. 0 gruwbre dagen
In nog zoo prille jeugd! Wee mij, daarbuiten
Hoor ik niet ver van hier het eenzaam zingen
Van de ambachtsman die in het late nachtuur
Weer, na de ontspanning, tot zijn stulp terug keert;
En 't doet mij wild het hart tezamenkrimpen,
Wanneer 'k bedenk, hoe alle ding ter wereld
Schier zonder spoor vergaat. Zoo nu, gevloden
De feestdag ook, de feestdag, die de werkdag
Weer opvolgt, en de tijd voert met zich mede
Al wat de mensch geschiedt. Waar is de luidheid
Dier oude volken? Waar de roep gebleven
Van onzer vaadren roem ? het groote, trotsche
Rijk van dat Rome, en 't wapentuig, en 't druischen
Waar 't de aarde en de oceaan mee overspreidde?
Alles is vrede en stilte, en heel de wereld
Sluimert, en niets meer dat van hen gewage.
Als, in mijn eerste jeugd, de feestdag waar ik
Hunkerend naar placht uit te kijken, nauwlijks
Voorbij was, lag 'k neerslachtig op mijn leger
Slaaploos te wentlen; en in 't late nachtuur
Deed mij een lied dat 'k langzaam door de straten
Al verder, verder weg versterven hoorde,
Reeds even wild het hart tezamenkrimpen.
AAN DE MAAN

0 minnelijke maan, mij komt te binnen
Dat ik, een jaar geleden, vol van kommer,
Naar deze hoogte steeg om u te aanschouwen:
En gij, gelijk ge nu doet, hing toen boven
Dit boschje, dat gij hel maakt van uw schijnsel.
Maar nevelig en trillend van de tranen,
Wier vloed mij tot de wimpers rees, verschenen
Uw trekken aan mijn oogen, daar mijn leven
Zwaar was; en is, en niet meer zal verandren,
0 mijn geliefde maan. En toch gerieft mij
De erinnering, en nogmaals na te cijfren
De leeftijd van mijn leed. 0 hoe gevallig
Is 't, in de jeugd, als nog de hoop een lange,
En de geheugenis een korte baan heeft,
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De dingen van 't verleden te gedenken,
Hoe droevig ook, en schoon de pijn nog voortduurt!
TOT SILVIA

Silvia, weet ook gij nog
Die dagen van uw sterfelijke leven,
Toen de schoonheid u lichtte
In de oogen die de mijne lachend meden,
En blij te moede gij en peinzend opsteegt
Langs jonkheids drempeltreden?
De stille kamers klonken,
En in het rond de wegen,
Van uw voortdurend zingen,
Als ge in uw vrouwelijke werkzaamheden
Verdiept zat, gansch tevreden
Met wat gij lieflijks beidde in uw gepeize.
Zoet geurde de Mei: en op déze wijze
Tradt gij de toekomst tegen.
Soms liet ik mijn doorzwoegde
Boeken en schriften, en het toegewijde
Studeeren, waar 'k mijn kindsheid
En 't beste van mij zelf mee sleet, terzijde,
En van 't balkon der ouderlijke woning
Hoorde ik gretig luisterend naar uw zingen,
En naar der vluege vingren
Drukke bewegen over 't moeizaam weefsel,
Zag naar de blanke hemel,
Tuinen en gouden dreven,
En hier de zee van verre, en daar de bergen.
Geen taal die uit kan spreken
Wat dan mijn ziel deed beven.
Wat heerlijke gedachten,
Wat hoop, mijn Silvia, in 't hart welk dringen!
Hoe leerden alle dingen
Ons 't leven, 't lot vertrouwen!
Gedenk ik nu die zoete hoopvervoering,
Een bittre, ontroostbre ontroering
Komt mij het hart benauwen,
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En weder om mijn weedom moet ik klagen.
Natuur, natuur, beschaamt gij thans ons vragen,
Waarom dan toen 't beloven?
Waarom zóó wreed uw kindren
Misleid in hun gelooven?
Gij, voor de winter 't groen had doen verwelken,
Gesloopt, geslagen door verborgen ziekte,
Bezweekt, mijn brooze kind. En nimmer zaagt gij
Het bloeien uwer jaren.
Nooit mocht u 't hart verweeken
De zoete lofspraak, nu der donkre lokken,
Dan voor die oogen vol van schuw beminnen,
Noch konden ooit, als 't feest was, uw vriendinnen
Met u van liefde spreken.
En ook mijn zoete hopen
Bezweek alras: mijn jaren 66k ontzeiden
De blinde noodlotsmachten
De jeugd. Wee mij, hoe zijt gij,
Hoe zijt gij mij verscheiden,
Lieve gezelle mijner eerste jonkheid,
Mijn hoop zoo heet doorleden!
Kwam dit van al die wenschen?
Lust, liefde, de arbeid, de gebeurtenissen,
Die ons zoo vaak te zamen droomen deden?

Is deze nood-druft heel het lot der menschen?
Bij 't dagen van de waarheid,
Armste, bezweek u 't herte:
De kille dood, een naakte grafstee wees mij
Uw vinger in de verte.
DE HERINNERINGEN

Lieflijke sterren van de Beer, nooit dacht ik
Nogmaals als vroeger u schier alle nachten
Boven de tuin mijns vaders te zien schittren,
En met u saam te spreken uit de vensters
Van deze woning waar 'k als jongen toefde,
En 't einde van mijn korte vreugde aanschouwde.
Hoeveel verbeeldingen en hoeveel sproken
Schiep eens mij in mijn droom van u deze aanblik,

ZES GEDICHTEN VAN LEOPARDI

En van de lichten die u vergezellen!
Als 'k zwijgend nederzat op groene zode,
En 't grootste deel van de avond placht te slijten
Met opzien naar de hemel en met luistren
Naar 't lied der vorschen uit de verre landen!
En de glimvlieg doolde boven de heggen,
Over de perken, wijl de geurge lanen
Ritselden in de wind en de cipressen
Ginds in het boschje; en uit mijns vaders woning
Klonk beurtgerucht van stemmen en het vredig
Huiswerk. En hoe oneindige gedachten,
Hoe zoete droomen woei 't gezicht mij tegen
Dier verre zee, en van die blauwe bergen,
Die ik van hieruit zie en die 'k, zoo droomde ik,
Eens overschrijden zou, geheime werelden,
Geheim geluk mij voor mijn ziel verbeeldend!
Onwetend van mijn lot en hoeveel malen
Ik dit mijn naakte en smartelijke leven
Zoo graag voor de dood hadde verwisseld.
En nog verzweeg mijn hart mij hoe 'k gedoemd was
Mijn jonkheid op te teeren in dit ruwe
Geboortestadje, onder plompe, grove
Lieden, voor wie geleerdheid, wetenschappen
Een vreemde klank en dikwijls stof voor spotlach
En hoon zijn; die mij haten en ontwijken,
Uit nijd niet eens, want dat ik meer dan zij ben
Denkt geen van hen, maar slechts omdat zij meenen
Dat ik mij meer dan hen acht, schoon 'k naar buiten
Nooit aan een enkele iets daarvan laat blijken.
Hier slijt 'k mijn jaren, onbekend, verlaten,
Liefdeloos, levenloos, en onweerstaanbaar
Voel 'k, hoe 'k te midden van die troep kwaadwill'gen
Verbitter, hoe 'k hier alle zachtheid, goedheid
Verlies, hoe ik de menschheid ga verachten
Door de omgang met die kudde: en ondertusschen
Ontvliedt de dierbre tijd der jeugd; die dierbaar
Méér is dan roep en lauwer, meer dan 't zuivre
Daglicht, en de ademtocht: zonder één vreugde,
Onnut, in deze onmenschlijke verblijfplaats,
Omringd door kommer, moet ik u verliezen,
0 gij, eenige bloem van 't dorre leven.
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Hoor hoe de wind de klokslag uit de toren
Van 't stadje hierheen draagt. Die klank, nog weet ik,
Dat hij mij troost bracht in de lange nachten,
Wanneer 'k als knaap, in 't donker van mijn kamer,
Door angst gekweld oaf gebroken wakker,
Om de uchtend zuchtte. Niets hier zie ik, voel ik,
Dat mij geen beeld wordt, waar geen zoete erinnring
Uit rijze. Zoet in zich; maar de gedachte
Aan 't heden komt hen vol van pijn verdringen,
Een ijdele begeerte naar 't verleden,
Al was het droef, en 't woord: ik ben vervloden.
Die galerij ginds, naar de laatste stralen
Des daags gekeerd; die muren bont beschilderd:
Dat kuddenbeeld, de zon die opgaat over
Een eenzaam landschap, 't gaf me in vrije uren
Ontelbre vreugden, toen ik, waar 'k ook toefde,
Altijd, me in de ooren fluistrend, nog mijn macht'ge
Dwaling terzijde had. In deze aloude
Zalen, bij 't bleeke sneeuwlicht, wijl de windvlaag
Voorbij de hooge vensters floot, weerschalden
Mijn spelen en mijn uitgelaten kreten
In dat getij, als 't bittre, smadelijke
Geheimenis der dingen nog vol zoetheid
Zich voordoet; ongeproefd en ongeschonden,
Droomt zich de knaap. als de onbedreven minnaar,
Zijn leven vol van heerlijkheid en prijst het
Om waan van bovenaardsche schoonheid zalig.
0 hoop, o hoop, gij liefelijke logen
Van de eerste kindsheid! nooit kan 'k spreken zonder
Tot u te keeren; daar 'k bij 't gaan der dagen,
Bij 't wisslen van gevoel en van gedachten,
U nooit vergeten kan. IJdele wanen,
Weet ik, zijn roem en eer; geneuchte en goedren
Niets dan begeerte; geen vrucht draagt het leven,
Zinlooze ontbering. En hoe leeg mijn jaren
Ook henengaan, hoe duister, hoe verlaten
Mijn aardsch bestaan, toch zie ik, dat mij 't noodlot
Weinig ontnomen heeft. Ach, maar somwijlen
Herdenk ik u, o gij mijn oude hopen,
En u, mijn lief en kinderlijk verbeelden,
En als 'k dit leven dan zoo zwaar van lijden,
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Zoo waardloos zie, en dat van zooveel hopen
Mij niets, niets dan de dood meer is gebleven,
Dan voel 'k hoe 't hart mij samenkrimpt, dan voel ik,
Hoe niets mij met dit leven kan verzoenen.
En zelfs als eens die afgesmeekte dood mij
Terzij zal staan, en 't eind van mijn ellende
Eindlijk nabij is, als mij de aarde tot een
Vreemd dal wordt, en de toekomst aan mijn blikken
Ontvlieden gaat, dan zal ik u, voorzeker,
Nogmaals gedenken, en dat beeld, ook dan nog,
Zal mij doen zuchten, zal 't mij bitter maken,
Dat ik vergeefs geleefd heb en de zoetheid
Van 't stervensuur met droefenis vermengen.
En reeds in 't eerst jeugdige verwarren
Van blijdschap, smartbeklemming en verlangen
Riep om de dood ik vaak en lange stonden
Zat ik daarginds aan de oever van de vijver
Te peinzen hoe zijn water 't eind van al mijn
Hoop en verdriet kon zijn. Later, door 't blinde
Bestier van 't noodlot ongewis van 't leven,
Bejammerde ik mijn schoone jeugd en 't bloeisel
Van mijn schaamle dagen, dat zóó vroegtijdig
Gevallen was: en vaak in late waken
Op 't trouwe bed gezeten, vol van droefheid
Bij 't bleeke schijnsel van mijn lampje dichtend,
Klaagde ik saam met de nacht en met de stilte
Om 't ras vergaan der ziel en zong mij zelven
Voordat ik insliep rouwzang of ik stierve.
Wie kan zich u herinneren zonder zuchten,
0 intrede onzer jeugd, o dagen, lieflijk
En onbeschrijflijk, als voor de eerste reize
De maagdekens naar de vervoerde sterfling
Zoet glimlachen, en alles in het ronde
Glimlacht om strijd; als onontwaakt, goedgunstig
Wellicht, de nijd nog zwi ,,t; wanneer 't hem toeschijnt
(Wonder haast ongekend !) of heel de wereld
Hulpvaardig hem de beide handen toesteekt,
Zijn dwalingen vergoelijkt, zijn beginnen
In 't nieuwe leven viert, en voor hem buigend
Toont dat zij hem als heer ontvangt en huldigt.
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Verganklijke dagen ! als bliksemflitsen
Verzwonden zijn ze. En geen, die zijn ellende
Verholen blijft, wanneer hem eens dat zaalge
Seizoen ontvloot, wanneer zijn goed getijde,
Wanneer zijn jeugd, ai mij, zijn jeugd gedoofd is.
0 Nerina, en hoor ik deze plaatsen
Van u misschien niet spreken? Ontvallen zijt gij
Misschien aan mijn gedachten? Weggetogen
Waarheen, daar 'k hier van u, mijn zoetheid, enkel
Herinnring vind ? Dit oord van uw geboorte
Ziet u niet meer; dit raam, waardoor wij samen
Zoo dikwijls keuvelden en waar nu droevig
De stralen van de sterren in weerschijnen,
Verlaten ligt het. Waar zijt gij ? want nergens
Hoor ik de klank meer van uw stem, als vroeger,
Toen elk geluid, hoe ver, dat van uw lippen
Zijn weg vond naar mijn ooren, steeds mijn trekken
Verbleeken deed. Voorbij, voorbij! Uw dagen
Vloden, mijn zoete lief. Gij scheidde. Aan andren
Is thans de doortocht over de aarde, is 't wonen
Tusschen die geurige heuvels toegevallen.
Maar plótsling was uw scheiden; en uw leven
Geleek een droom. Dans was uw gang; op 't voorhoofd
Lichtte u de vreugde, en in uw oogen lichtte
Dat hel geluksverbeelden vol vertrouwen,
Die glans van jeugd noc toen hen 't noodlot doofde.
Daar laagt gij. Wee Nerina! de oude liefde
Regeert mijn hart. Al dwing 'k mij zelf somwijlen
Naar feest of kring te gaan, steeds hoor ik in mij
Die stem die zegt : wee gij, Nerina, tooit u
Voor kring noch feestdans meer, gij blijft hun verre.
Wanneer de meimaand weerkeert en de minnaars
De meisjes 's avonds zang en bloeitak brengen,
Dan zeg ik: nooit, Nerina, keert de lente
Voor u terug, en nimmer keert de liefde.
Bij iedre schoone dag, bij iedre glooiing,
Die 'k bloeien zie, bij iedre vreugde zeg ik:
Nerina voelt die vreugd niet meer, Nerina
Ziet veld noch hemel meer. Wee mij, gij scheidde,
Mijn eeuwge klacht: gij scheidde: en vergezelle
Al lieflijks dat ik ooit bepeinze, en alle
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Teedere ontroeringen, de droeve en dierbre
Tochten van 't hart, het bittere herdenken.
TOT ZICH ZELF

Nu vindt gij rust voor immer,
Mijn moede hart. Vergaan, vergaan de logen, —
De laatste — die 'k voor eeuwig mijn geloofde.
Nu weet ik dat van zoete
Wanen de hoop, en zelfs 't begeeren doofde.
Voor immer rust. Gij klopte
Te fel. 't Is nu genoeg. Geen enkel ding weegt
Tegen uw onrust op. Geen zucht is de aarde
Waardig. Bitterheid, ledigheid
Is 't leven, anders niets, en slijk de wereld.
Wees stil, voortaan. En lijd
Uw laatste wanhoop. Ons geslacht schonk 't noodlot
Niets dan alleen de dood. Veracht voortaan u
Zelf, de natuur, die kwade
Macht die verborgen heerscht tot aller schade,
En van het al de oneindige ijdelheid.
P. N. VAN EYCK.
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EEN AANTEEKENING OVER HET
BEGRIP „VOLKSLIED"
Volkslied is een verzamelnaam die zooveel omvat, en op
zooveel wijzen verstaan wordt, dat niemand zijn beteekenis
feilloos omschrijven kan. Oorspronkelijk was hij ook niet zoozeer de naam van een liedsoort, als wel een program. Men
begon de volken te zien als natuurverschijnsels, als levende
groeiende wezens, in wier onbewustheid krachten sluimerden
die ze wilden uiten. Verbeelding en zang waren daartoe hun
middelen. Zooals de natuur vogelliederen te voorschijn drijft,
zoo het volk de zijne. Door dichters toch? Ja, maar die dichters moest men niet zien als persoonlijkheden, ze waren eenvoudig de stemmen van de volken. Wat ze uitten was de
volksziel, wat ze dichtten was het volkslied. Zoo denkende
noemde Herder de gezangen van Ossian en Homerus volksliederen. Die drukten het volk uit, waren van geslacht op
geslacht door het volk gezongen en bewaard. Dante daarentegen was te zeer een eigen persoonlijkheid, de Divina
Commedia te ver van de natuur, het bewuste werk van een
eigenaardige geest.
Zoo las ook Goethe Homerus en beminde in de poëzie de
natuur. Daarentegen kon hij zich, ook toen hij al oud was,
met de Divina Commedia niet vereenigen.
Geen wonder dat Herder aandacht had voor de Reliques
van Percy. Hier was een groot aantal van die oude liederen,
die eeuw aan eeuw, terzijde van de gezaghebbende dichterscholen, onder het volk geleefd hadden en gezongen waren,
en die men dus terecht volksliederen noemen, en als een onmiddelijke uiting van de volks-ziel, de nog natuurlijke, de
nog niet onder de regel van een beschaving gebrachte, vereeren kon.
De ideële opzet van de literatuur-geschiedenis is in hoofdzaak Herders werk geweest. Wie haar beoefenen bewegen
zich nog altijd binnen de denkbeelden die hij onder woorden
bracht. Vandaar dat ook het begrip Volkslied, dat aan zijn
voorstelling van poëzie een zoo praegnante uitdrukking geeft,
nog altijd vastgehouden, en zoo al niet gebruikt, toch nog
telkens besproken wordt.
Dr. C. Brouwer, in zijn onlangs verschenen proefschrift „Das
Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland",
toont aan dat de romantische voorstelling, als zouden de volks-
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liederen niet het werk van bepaalde persoonlijkheden zijn,
maar zich als 't ware vanzelf aan deze en gene opgedrongen
en door hen, in gedachteloos zingen, geuit hebben, het duidelijkst bij Wilhelm Grimm te vinden is. Hij kan nauwelijks
gelooven dat Grimm het zoo meende; maar waarom niet ?
Men hoefde Herders Volk maar even te mythologizeeren, dan
,werd het de overal aanwezige demon van dé poëzie die zich
door iedere enkeling uiten kon. Iedere eenling kon op zijn
beurt het orakel worden van de geest die in allen is, en door
allen verstaan wordt. Deze mythologizeering van het volk
tot „de dichtende volksziel" is, mijns inziens, de eigenlijk
romantische gebeurtenis geweest die op Herders verpersoonlijking van het Volk tot een natuurlijke eenheid onvermijdelijk
volgen moest. We moeten ook erkennen dat de religieusnationale geestdrift van de romantische litteraten verbazend
veel heeft uitgewerkt. Daaraan alleen ontleenden zij de ijver
tot het zoeken en vinden, het ordenen en uitgeven van zooveel
gedrukte, geschreven, mondeling bewaarde liederen, als van
toen tot nu in eindelooze verzamelingen en tijdschriftbijdragen werden aan 't licht gebracht.
Ludwig Uhland, hoewel ook hij zijn uitgaaf Volkslieder
noemt, heeft de mythologizeering losgelaten. Niet het volk
dicht, maar bepaalde, persoonlijke dichters dichten. Zij drukken de geest van een gemeenschap uit, hun liederen worden
door het zingende volk gewijzigd, maar zonder hen, zonder
hun uitzonderlijk talent, zou er van een gedicht geen
sprake zijn.
Uhlands voorstelling streed, als realistisch, met de romantische, maar niet met die van Herder. Ook Herder had aangenomen dat het Volk zich door zijn Dichters uitsprak. Maar
in Uhland was die gedachte een blijk van verzet en bezonnenheid. Nadat, na hem, was aangetoond dat ook de wijzen waarop de liederen gezongen werden niet in de onbewuste drang
van deze en gene, maar in het bewuste werk van bepaalde
makers hun oorsprong hadden en door het Volk alleen gezongen en gewijzigd werden, kon, in het naturalistische tijdperk, de bezinning verder gaan. Men wilde weten of die
mogelijke dichter, die volksliederen maakte, nu ook niet zelf
een man uit het volk moest zijn. Dit was een vraag die
Herder stellig niet zoo zou gedaan hebben. Voor hem was de
dichter juist Volk, omdat hij Dichter was.
Er kwamen op die vraag twee antwoorden. Zeker, luidde
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de eene, het volkslied is niet alleen een lied dat het volk zingt,
maar ook een dat onder het volk ontstaat en er zijn leven
leidt. Het andere luidde: Stellig niet: het volk zingt ook, en
zelfs doorgaans, wat buiten zijn kring gemaakt is: het loopt
de beschaafden na, op groote afstand nog wel, maakt gebruik
van hun voortbrengselen en eigent ze zich toe.
Men merkt wel dat in beide antwoorden het begrip Volk
zijn hooge waarde verloren had. Volk wilde hier zeggen:
groep, en zelfs: minder beschaafde groep. Zij die voor het
volk eigen dichters opeischten, erkenden zoodoende dat het
volk niet het heele volk was. Zij die de dichters buiten het volk
stelden, beschouwden zoodoende het volk als een minderwaardig deel van het volk. Het begrip volkslied bleef bestaan,
maar het raakte iets van zijn nimbus kwijt.
Het is niet onnatuurlijk dat, nu het zijn aanzien verloren
had, het ook een deel van zijn gezag verloor. Er zijn volksliederen en volksliederen, werd nu opgemerkt. Eigenlijke
volksliederen zijn de tot het volk afgezakte beschavingswaarden. Voor deze behouden we de naam. Maar dan zijn er
ook liederen die men „primitieve poëzie" kan noemen. Deze,
de eigenlijke poëzie van het volk, onderscheiden we ... En
noemen ze Oer-poëzie, meende een ander. Misschien wel zonder te bedenken dat men met deze reine, uit het volk opkomende poëzie weer tot Herders uitgangspunt was teruggekeerd. Het accent was alleen anders: bij Herder was het
op „volk", hier werd het op „poëzie" gelegd. Men behoefde
maar even verder te gaan om in de Oer-poëzie de poëzie gemythologizeerd te zien.
In het proefschrift van Dr Brouwer kan men deze kringloop — zeggen we liever deze spiraal -- nauwkeurig volgen.
Overzichtelijk geordend vindt men er een groot aantal namen
en uittreksels, begeleid door zijn eigen verklaringen en overwegingen. Hij richtte zijn aandacht voornamelijk op Duitschland, en daarna op Frankrijk, België en Holland. Ik ben in de
stof veel te weinig thuis om uittemaken of een onderzoek naar
het volkslied-begrip in andere landen het door hem gegeven
verloop zou gewijzigd hebben. Zooveel is zeker dat de term
overal eerst zijn waarde, daarna zijn omvattingsvermogen
verloren heeft, en dat men nu overal twijfelt aan zijn bruikbaarheid voor de literatuur-historie. Dat een deensch geleerde
als E. von der Recke de term Folkviser zoo beslist afwijst, is
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uit de aard van de deensche balladen-poëzie al op zichzelf
begrijpelijk; maar zijn voorganger Grundtvig gebruikte die
term toch wel, zoodat men de eigenlijke oorzaak klaarblijkelijk in een veranderd inzicht zoeken moet.
De kern van die verandering ligt hierin dat terwijl men
vroeger de onbewuste, in het volk sluimerende krachten als
bron van poëzie vereerde, men nu oog heeft gekregen voor
de poëzie als dichterlijke kunst en voor haar kweekplaatsen.
Dezelfde overeenstemming van beelden, uitdrukkingen,
versregels tusschen gedichten uit alle deelen van Europa, dezelfde waaruit de romantici de eenheid van de volksziel
afleidden, wordt nu verklaard door erop te wijzen dat al die
beelden, uitdrukkingen, regels een gemeenschappelijke oorsprong hebben in de fransche poëzie van de XIIde, ja met deze
in de latijnsche poëzie van de Xe en XIe eeuw.
De eerste een hoofsche kunst, de tweede eene die beoefend
werd in de kloosterscholen.
In de tweede helft van zijn proefschrift geeft C. Brouwer
de resultaten van een vergelijkend onderzoek dat hij tusschen
duizend fransche, duizend duitsche en duizend nederlandsche
liederen heeft ingesteld. Hij zocht daarin naar overeenkomstige
versregels en naar voorbeelden van getallen-, bloemen- en
kleurensymboliek. Dat hij de eerste vond en dat hun oorsprong
in Frankrijk te zoeken is, toont hij aan in het hoofdstuk
Traditionelle Zeilen en in een zevental lijsten achter het boek.
Ook voor de bloemen- en kleuren-symboliek wijst hij vaak een
fransche oorsprong aan, voor de getallen-symboliek een algemeenere, met name de Bijbel. De hoofdstukken over dit onderwerp zijn bitonder rijk aan gegevens en verdienen de
aandacht van ieder die' de vormen en vervormingen van
dichterlijke beelden en voorstellingen belangstellend wil
waarnemen.
ALBERT VERMEY.

LITERAIRE KRONIEK
IV

De Redactie van De Gemeenschap: De Droom van Nolens
en de Gevolgen. Gerard Wijdeveld: Het Vaderland. Beide: De
Gemeenschap, Utrecht, 193o.
Omstreeks dezelfde tijd dat hij zijn eerste bundel gedichten
uitgaf, trok Gerard Wijdeveld de aandacht door een in het
tijdschrift De Gemeenschap gepubliceerd hekeldicht — „De
Droom van Nolens" -- dat een vooral in Roomsche kringen
geruchtmakende nasleep van gebeurtenissen had: de herroeping
van zijn beschuldigingen tegen Mgr. Nolens als mensch en
als priester (niet dus als politicus) door Wijdeveld zelf, en
het, in tweede aanleg eerst onder bedreiging met het persoonlijk
interdict, gehoorzaamd verbod tot publicatie van 'een verklaring, waarin de redactie van De Gemeenschap Wijdevelds
herroeping betreurd, de boven-persoonlijke beteekenis van zijn
aanval naar voren gebracht en gehandhaafd had. De dichters en
schrijvers van De Gemeenschap willen in de eerste plaats kunstenaar zijn, maar zij zien in het Nederlandsch Katholicisme
van onze dagen verschijnselen die hen dwingen, zich daarnaast
ook als ijveraars voor de naar hun oordeel zuiverste en vruchtbaarste vorm van katholiek leven te gedragen. De overtuiging,
waarvoor zij in hun tijdschrift strijden en waaraan het zijn
naam dankt, luidt volgens de Verantwoording waarmee zij de
loopende jaargang inleidden, aldus: dat de Gemeenschapsgedachte eerst door ieders „ernstigen toeleg op de heiliging van
zich zelf" „daadwerkelijken invloed op het geestesleven" kan
krijgen, en dat „de geloof s- en zedenleer der Roomsch-Katholieke Kerk hiertoe den weg openstelt". Met dat ware geloofsleven dat op „hart en vurigheid" berust, en die ware gemeenschap die van dat geloofsleven afhankelijk is, als hun schoon
doel voor oogen, keeren zij zich tegen de in wezen materialistische praktijk, die het Nederlandsch Katholicisme van onze
tijd doorwoekert en waarvan zij de kille rekenmeesterspolitiek
van Mgr. Nolens als een der machtigste, voor hun doel dus
schadelijkste uitingsvormen zien.
Wie in een God gelooft, wiens Koninkrijk voor ons, menschen, uitsluitend van deze wereld is; wie het als de eigenste
bestemming van de mensch erkend heeft, dat Rijk in zich zelf
zoo zuiver mogelijk tot persoonlijke werkelijkheid te verwezenlijken en zich, voor de samenleving der menschen, een Orde
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denkt, die van deze bestemming niet langer de verloochening,
maar de bevestigende voltooiing ware, kan geen poging om het
geloof in een God, wiens Koninkrijk niet van deze wereld is,
door verdieping en verzuivering te vernieuwen en tot een zoo
katholiek mogelijke geldigheid te brengen, als wenschelijk
erkennen. Als zijn eigen streven op erkenning van het Onkenbare berustend, wordt dit geloof, naarmate het in zijn vernieuwing en versterking slagen zou, voor hem integendeel een
gevaarlijker vijand: daar de nieuwe Orde op deze aarde
nimmer gevestigd zal worden vóór de wanorde die de uitingsvorm van de stofaanbidding, en de schijnorde die de uitingsvorm der Katholieke Kerk is, als dwingende en verwringende
krachten te niet zijn, vooronderstelt het slagen van het eene
streven het falen van het andere. Toch, het inzicht, dat verzuivering en verdieping, dat vernieuwing slechts van binnen
uit mogelijk zijn, is zoozeer, niet alleen voor katholieken, maar
op elk gebied van hedendaagsch leven, het juiste en onmisbare,
dat het strijdbaar ontwaken van dat inzicht in een groep
jongeren die, onder welke ervaringsvorm van dat innerlijk
leven dan ook, de ordening der gemeenschap noodzakelijk achten en van de individueele afhankelijk stellen, slechts met
sympathie en, zelfs wanneer eigen strijd door hun overwinning
enkel verzwaard zou worden, met de hoop vervult, dat zij
deze strijd, daar waar hij het noodigst is, stoutmoedig zullen
aanbinden en hardnekkig zullen volhouden.
Waar die strijd voor de Gemeenschap-redactie het noodigst
is, daarover kan na het door Wijdevelds hekeldicht uitgelokt
conflict minder dan ooit twijfel bestaan. In dat hekeldicht,
„De Droom van Nolens", kwam dezelfde gedachte over de
bestaande feilen van het katholieke leven in ons land tot
uiting als ook de Gemeenschap-redactie belijdt, maar zij deed
het in een vorm die haar bovenpersoonlijke strekking voor
velen door haar persoonlijke felheid onherkenbaar dreigde te
maken. Prikkel tot het gedicht was dat zelfde artikel 1 77 van
de Indische staatsregeling dat, in het eerste nummer van dit
tijdschrift, Gerretson van uit zijn christelijk-historische denkwijze, een „ergerlijke nationale oneer" noemde en waarvan hij
zeide, dat „geen opportunisme van den onverbiddelijken strijd
tegen dit artikel mag doen afzien". Zooals Gerretson zich,
onder de makers en handhavers van dat wetsartikel, tegen de
verantwoordelijke leiders van zijn eigen partij gekeerd had,
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zoo richtte Wijdeveld zich in zijn hekeldicht tegen de aartsrekenmeester die zooveel jaren aan het hoofd der Roomsch
Katholieke Staatspartij gestaan heeft, Mgr. Nolens. Een der
vele — volgens Wijdeveld door Nolens' schuld: zijn aandeel
in art. 1 77 — onbekeerd gebleven inlanders verschijnt aan
deze in zijn droom, verwijt hem, eerder dan katholiek en
priester, politicus geweest te zijn en stelt hem „in naam
van de tallooze zielen, die door uw politiek in eeuwig onheil
vielen, en daaglijks blijven vallen in het helsche vuur" „ondanks
paars en priesterboord en Mis" en onder waarschuwing voor
dezelfde eeuwige bestraffing, voor zijn en zijner genooten
eeuwige verdoemenis persoonlijk aansprakelijk. Een heftige
aanklacht tegen Nolens, die klaarblijkelijk op de monsterlijke
leer van het eeuwig verderf der buiten hun schuld onbekeerd
gebleven heidenen berust, gelijk men die, scherpst geformuleerd, bijvoorbeeld in de negentiende zang van Dante's Paradijs
kan aantreffen, maar die de Katholieke Kerk nu zoo weinig
aanhangt, dat juist een inlander, gelijk Nolens in Wijdevelds
gedicht om zijn gemis van het doopsel des waters zijn eeuwige
verdoemenis verwijt, door het doopsel der begeerte van zijn
eeuwige zaligheid integendeel verzekerd ware. In Dr. R. van
Oppenraay S. J.'s „Apologie van het Christendom", waarvan
ik de in 1 9 1 9 verschenen vierde druk bezit, maar welks keur
van aanhalingen uit allerlei schrijvers in latere drukken misschien nog verrijkt is; meer bepaaldelijk in het uitvoerig hoofdstuk „Over de Stelling: Buiten de Kerk geen Zaligheid" dat,
door zijn ruime uitlegging der begrippen „Katholieke Kerk"
en „begeerte" trouwens nog veel verder gaat, kan men dit
nalezen.
Wijdevelds gedicht zelf, zijn volkomen herroeping der daarin
vervatte beschuldigingen tegen Mgr. Nolens als mensch en als
priester, drijven eenige vragen omhoog. Blijkens de aard van
de verwijten die hij de katholieke leider door een inlander deed
toevoegen, is het hem ontgaan, dat Nolens weliswaar een beginsel: de volstrekte vrijheid der Roomsche zending, door zijn
aanvaarding van artikel 1 77 heeft prijsgegeven, maar dat die
aanvaarding daarom nog geenszins vermindering van het aantal Roomsche zendelingen in Nederlandsch Indië, en dientengevolge vermindering der werkelijke Roomsche bekeeringskansen insloot. Ook wanneer de leerstellige inhoud van dit
gedicht juist was, zou Wijdevelds zwaarste verwijt: dat Nolens
de eeuwige verdoemenis van ontelbare bruine inlanders op zijn
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geweten heeft, dus ongerechtvaardigd zijn. De leerstellige
ondergrond van zijn gedicht, zagen wij, is echter niet juist.
Hoe is het mogelijk, zoo vraag ik, dat een vurig katholiek
intellectueel als Wijdeveld, een ijveraar voor zijn kerk ten
overvloede, zóó weinig de leer van die kerk kent, dat hij op
zóó essentieele punten tot zulke grove fouten in staat is ?
Wijdeveld heeft ons, althans in De Gemeenschap, de gronden
tot zijn herroeping onthouden. Hield hij, ook onder zijn herroeping, aan de leerstellige grondslag van zijn gedicht vast, en
neemt hij aan dat de werkelijke Roomsche bekeeringskansen
in Indië door artikel 1 77 wel degelijk verminderd zijn, dan
zou hij het recht niet gehad hebben, behalve op gebod der
kerkelijke overheid en in dat geval tegen zijn overtuiging, zijn
beschuldigingen tegen Mgr. Nolens juist als mensch en als
priester te herroepen: onder Wijdevelds vooropstellingen zou
Nolens als zoodanig immers niet ergerlijker gezondigd kunnen
hebben. Hoewel priesterlijke vertoogen waarschijnlijk niet
achterwege gebleven zijn, is van een kerkelijk gebod — een
gebod dat voor Wijdeveld dan noodwendig niet minder ergerlijk dan Nolens' aandeel aan artikel 1 77 geweest ware — naar
buiten niets gebleken. Tot op een inlichting van andere strekking moeten wij dus aannemen, dat Wijdevelds herroeping
vrijwillig geweest is. Was zij behalve vrijwillig ook oorbaar,
dan moet de dichter na de publicatie van zijn gedicht, dus
van de onjuistheid van zijn leerstellige grondslag overtuigd,
zijn zwaarste persoonlijke verwijt tegen Nolens daardoor automatisch vervallen geweest zijn.
Dit is voor haar oorbaarheid echter niet de eenige voorwaarde. De beschuldiging tegen Mgr. Nolens als priester, wegens
zijn prijsgeven van het beginsel der vrije zending, die eerste
taak der apostelen, bleef ook dan ten volle bestaan. Ook dan
dus geeft de publicatie van „De Droom van Nolens" zijn lezers
het recht, Wijdeveld te vragen op welke andere grond dan
zijn falen tegen de kerkleer, op zich zelf voor déze herroeping
nog geen rechtvaardiging, hij zijn beschuldiging tegen Mgr.
Nolens als priester introk. Wanneer niet de kerkelijke overheid, ten einde het sluimeren van haar censor die de druk van
het gedicht toeliet te bedekken, verzwijging van gronden wenschelijk achtte en Wijdeveld zich daarbij neerlegde, komt het
mij voor, dat deze, ook al waren zijn eigen tekortkomingen
daardoor helderder gebleken, als ijveraar en als boeteling beter
gedaan zou hebben, wanneer hij zijn gronden openbaar beleden
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had. In de eerste plaats omdat hij zijn volkomen herroepen
van zijn beschuldigingen tegen Nolens als mensch en als priester pas dan volkomen gerechtvaardigd, haar oorbaarheid volledig bewezen, die herroeping ook voor Nolens zelf haar volle
waarde gegeven zou hebben. Nu moeten wij met de mogelijkheid rekening houden, dat hij zulk een tweede grond niet
bezat, zijn herroeping dus onoorbaar was. In de tweede plaats
had hij er toe meegewerkt de superioriteit, op dit essentieele
punt, van de Katholieke leer boven andere schakeeringen van
het Christendom, die aan zulke onzinnige en godslasterlijke
leerstukken als de uitverkiezing en de eeuwige verdoemdheid
der buiten hun schuld onbekeerd geblevenen nog vasthouden,
duidelijk te doen uitkomen. Nu zal hij in velen de dwaling
bevestigd hebben, dat ook het Roomsch Katholiek geloof het
laatstgenoemde leerstuk handhaaft. In de derde plaats had hij
het zich zelf en de zijnen gemakkelijker gemaakt, deze speciale
aanval op Nolens als een wel onoordeelkundige, maar niettemin
onwezenlijke uitingsvorm van een onafwijsbare bovenpersoonlijke strijd te doen wegvallen en al zijn aandacht weder
op de werkelijke kern van het vraagstuk te richten — wat
nog duidelijker ware, als hij zonder behoorlijke grond zijn aanklacht tegen Nolens als priester herroepen zou blijken te
hebben; wat hij ten gunste van zijn medestrijders dus nog
duidelijker gemaakt zou hebben als hij, zoo die grond ontbreekt, zijn herroeping achterwege gelaten had —: de verderfelijkheid van de aangevallen verpolitiseering der kerk, in Mgr.
Nolens, ondanks de vanzelfsprekende zuiverheid van diens
beioelingen, zoo aanschouwelijk, zoo machtig en dus zoo gevaarlijk verpersoonlijkt; in het feit dat, met steun der kerkelijke overheid, een priester het voor katholieken eeuwige beginsel der zendingsvrijheid als politicus verkwanselen kon, zoo
naakt aan het licht gekomen.
Hoeveel beter het geweest ware, wanneer Wijdeveld op de
bres gebleven was en, door alleen zijn godsdienstig falen, en de
daaruit volgende misvatting aangaande Nolens' verantwoordelijkheid te herroepen, de bedoeling van zijn aanval nog eens
duidelijk had doen uitkomen, bewees de wrijving die tusschen
de kerkelijke overheid en de redactie van De Gemeenschap
ontstond, toen de laatste in haar tijdschrift een verklaring
wilde drukken, waarin zij Wijdevelds herroeping betreurde en
de boven-persoonlijke beteekenis van zijn aanval uitdrukkelijk
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handhaafde. Dat het verbod tot publicatie van haar verklaring
in het tijdschrift het verbod van iedere publicatie insloot en
dat, dit eerste gebod eenmaal gehoorzaamd, een andere wijze
van publicatie, als brochure, door de kerkelijke overheid dus
slechts als ontduiking van haar kennelijke bedoeling beschouwd
kon worden, daarover zijn dunkt mij, twee meeningen niet
wel mogelijk. De aanvechtbaarheid van het optreden der kerkelijke overheid wordt daardoor echter niet geringer. Die lag
reeds in de eerste aanleg, in haar oorspronkelijk verbod tot
publicatie der verklaring in De Gemeenschap, en vooral, in de
gronden waarmee dat verbod gerechtvaardigd werd. Betreffende die gronden verwees zij, volgens de Gemeenschapsredactie, naar een artikel in de „Analecta" van Dr. W. Mulder, secretaris van het aartsbisdom, over „de bevoegdheid
van den censor librorum" dat, blijkens de in De Gemeenschap aangehaalde passage, aan het kerkelijk recht om met
het geloof en de zeden strijdige geschriften te verbieden,
eenerzijds deze theoretisch alleszins redelijke uitlegging geeft:
dat ook geschriften die „noodzakelijkerwijs afbreuk doen
aan de christelijke naastenliefde" door de censuur verboden
kunnen worden. De wenschelijkheid om, ten einde de verdenking van politiek misbruik van Christus' eerste geboden te
voorkomen, afbreuk aan de ook binnen de katholieke kerk
vaak zoo slecht betrachte christelijke naastenliefde praktisch pas in de uiterste noodzaak als verbodsgrond aan te
voeren, ligt voor de hand. Daar Wijdevelds ongetwijfeld
uitzonderlijk-felle, ook persoonlijke aanval tegen Nolens nu
eenmaal doorgelaten was, en het dus geen zin had, op deze
grond een verklaring te verbieden wier strekking het was op
de boven-persoonlijke beteekenis van Wijdevelds aanval te
wijzen, en die daarbij tegen de christelijke naastenliefde op
geenerlei wijze zondigde; mogen wij aannemen dat niet in deze,
maar in de andere door Dr. Mulder verdedigde grond, naar
het oordeel der kerkelijke overheid, de rechtvaardiging van
haar verbod lag.
„In ons land", schreef Dr. Mulder, „waar de politieke eenheid der katholieken door het kerkelijk gezag als een godsdienstig belang wordt beschouwd" (zal) „de censor met reden
aanmerking maken tegen een publicatie, welke deze eenheid
tracht te verbreken". Merkwaardige interpretatie van het kerkelijk censuurrecht! Hoewel de censuur-bepalingen der kerk
inbreuk op geloof en zeden wel, afbreuk aan godsdienstige
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belangen echter niet als kriteria noemen, neemt Dr. Mulder, en
met hem de kerkelijke overheid, blijkbaar aan, dat deze laatste
een bepaald inzicht, bijvoorbeeld dat het beginsel der kerkelijke
zendingsvrijheid zonder schade aan het geloof verkwanseld kan
worden, slechts als een godsdienstig belang behoeft te erkennen,
om door de eisch tot volstrekte gehoorzaamheid aan haar gezag
dan verder ieder geruchtmakend, ieder daardoor min of meer
onaangenaam verzet tegen die erkenning met haar censuurverbod te treffen. Waartoe dit leiden moet, is gemakkelijk te
bevroeden, maar zelfs de uit Dr. Mulders artikel aangehaalde
woorden bevatten slechts wanneer men de kennelijke feiten
geweld doet, de door de kerkelijke overheid gewenschte rechtvaardiging. Door op Dr. Mulders studie, die voor zulk een
verbod implicite de eisch stelt dat het geïncrimineerd geschrift
moet „trachten" d.w.z. de bedoeling moet hebben, om de
politieke eenheid te verbreken, haar publicatie-verbod tegen
De Gemeenschap te vestigen, nam de kerkelijke overheid eveneens aan, dat ook het Gemeenschap-artikel kennelijk door die
bedoeling bezield was, terwijl de leden der Gemeenschapredactie veeleer juist van de tegenwoordige politieke richting
van het Nederlandsch Katholicisme beschadiging der katholieke eenheid, de waardevolste nl., de geloofseenheid, duchten;
terwijl zij -- men leze van Duinkerkens artikel „De Kunst
van het Bereikbare" — als gevolg van een mede door de
politicistische praktijk der kerkelijke overheid gevoed binnenkerkelijk anticlericalisme zelfs de geloofsafval, binnen een
halve eeuw, van een deel der katholieke bevolking vreezen en
daarom, niet dus de katholieke eenheid, ook niet de juiste politieke eenheid der katholieken, maar slechts en ten behoeve der
laatste, de hedendaagsche kerkelijke politiek aanvallen, die deze
eenheid volgens hen aan zoo groote gevaren blootstelt.
Men ziet dat het hier geenszins om een inbreuk op geloof
en zeden, maar uitsluitend om twee tegenstrijdige interpretaties van de voor het Nederlandsch Katholicisme heilzaamste
vorm van politieke eenheid ging. Ongetwijfeld vertegenwoordigde het besluit der Gemeenschap-redactie om haar verklaring, nu zij in het tijdschrift niet verschijnen mocht, als
brochure uit te geven, een poging tot ontduiking van het
publicatieverbod, die de kerkelijke overheid niet kon toelaten.
En om de aard van het streven der jongeren: hun eisch tot
integrale eerbiediging van Christus' zendingsgebod door de
erfgenamen der apostelen, èn om de aard van de gronden,
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waarop Christus' plaatsvervangers die eisch verlangden te
smoren, èn om de aard van de straf, die de Gemeenschapredactie naar haar eigen begrip buiten Christus' geloofsgemeenschap gesloten zou hebben, ligt de werkelijke blaam echter
desondanks en ten volle bij de kerkelijke overheid: door een
zoo zwak optreden in de noodzaak gebracht, om voor wat
zij zelf zoo innerlijk-onaanvaardbaar gemaakt had, door zoo
zware dreigementen, een zoo uiterlijke en waardelooze gehoorzaamheid af te dwingen. Zijn kinderen onrechtmatig „tot
toorn te verwekken" en daarna, tot knotting van het aldus
gewekt verzet, uit het vaderlijk gezag het recht af te leiden
om „de roede niet te sparen", is noch een uitermate liefderijke,
noch een zedelijk erg bewonderenswaardige handelwijze. Het
is mij dan ook onbegrijpelijk, hoe de kerkelijke overheid er
in slagen kon met voor haar zelf aannemelijke gronden de
opstandige jongeren, gelijk zij volgens hun zeggen gedaan heeft,
van „het liefdekarakter der straf-bedreiging" te overtuigen. De
schrille wanklank van een gebarsten schel moet in deze priesterlijke engelentaal toch wel zeer duidelijk hoorbaar geweest
zijn.
Dat de kerkelijke overheid tot staving van haar publicatieverbod, een daad van zwakheid alreeds, naar een betoog greep,
waarin haar censuurrecht op zoo bedenkelijke, feitelijk en
redelijk aanvechtbare wijze overspannen werd, bewijst in ieder
geval zoo stellig hoezeer zij aan de zijde der Nolensen, van
Wijnbergens en dergelijke politici staat, dat zij daarin, in deze
kerkelijke censuur op deze grond, het aanvalspunt verstrekt
heeft, waarop de redactie van De Gemeenschap, wil zij haar
strijd voor een zuiverder en dieper katholiek geloofsleven als
grondslag voor een werkelijke katholieke gemeenschap een
behoorlijke kans van slagen geven, voorloopig haar felste slagen
zal moeten richten. Het „roekeloos dienaarschap", dat Wijdeveld — ter wille van dat „Roma nobilis", dat de „orbis et
domina" van zijn vurige en innigste droomen is, de verdelging
van Nolens' Karthago eischend — na zijn voor ditmaal wel zeer
weinig „roekelooze" herroeping in de oude Cato verheerlijkte,
zal zij daarbij niet kunnen missen. Achter zich heeft zij
daartoe het evangelie, waarin wel Christus' onvoorwaardelijk
zendingsgebod en zijn uitdrijving der wisselaars uit de tempel
voorkomen, maar waarin over een recht van zijn plaatsvervangers om hen, die integrale eerbiediging van dat zelfde zendingsgebod eischen, ten behoeve van die zelfde wisselaars het zwijgen
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op te leggen, of anders in zijn naam buiten de tempel te sluiten,
met geen enkel woord gerept wordt.
Uit het bovenstaande is gebleken dat de Roomsche jongeren,
die aan het hoofd van De Gemeenschap staan, als ijveraars een
belangrijke maar moeilijke taak voor zich hebben. Zoo hun
geloof, in ons lage land en onze platte tijd, al geen bergen te
verzetten zal krijgen, gelijk dat van andere Nederlanders zal het
uitgestrekte moerassen moeten droogleggen en daarbij aan het
voortdurend gevaar blootstaan, zelf aan de ongezonde dampen
die daar rijkelijk uit opstijgen ten offer te vallen. Om te slagen
moeten zij echter niet alleen hun strijdbaar ijveraarswerk zelf
met vastberaden en edele zin volhouden, — zij die zich, naar
ik aan het begin zeide, in de eerste plaats kunstenaars voelen,
moeten zich van de eischen die hun geloof en hun overtuiging
hun als kunstenaars stellen, ook helderder bewust worden dan
zij het blijkens hun reeds vermelde Verantwoording tot nu toe
nog zijn konden. Hoewel geloovend dat de gemeenschapsgedachte eerst door ieders „ernstigen toeleg" op individueele
zelf-heiliging „daadwerkelijken invloed op het geestesleven"
kan krijgen, overtuigd „dat de geloof s- en zedeleer der
Roomsch Katholieke kerk hiertoe den weg openstelt", strijden
zij voor die overtuiging „zonder nochtans te gelooven dat
deze strijd hun eenige roeping op aarde is". Inzake het probleem eener katholieke kunst verschillen zij „van meening
met hen die beweren dat de katholieke kunstenaar — minimaal
gesproken — tot meer verplicht zou zijn dan tot nakoming
der bepalingen zijner zedeleer". Het is hun „niet mogelijk in
te zien dat de katholiek die kunstenaar is, daardoor uitsluitend
geroepen zou zijn tot de propaganda van zijn godsdienstige
of wijsgeerige gedachten". Zij beweren hiermede geenszins
„dat de katholieke overtuiging geen inspiratiebron tot kunst
zou mogen"(! ) „zijn", zij „wenschen alleen vast te stellen, dat
zij het niet verplichtenderwijs moet zijn".
Beschouwingen die gelijkelijk aangaande de eischen van het
geloof, de geloofspropaganda en het wezen der kunst een
merkwaardig tekort aan onderscheiding verraden. Al kunnen
deze kunstenaars misschien nog niet inzien, dat zij, als kunstenaars, in hun kunst zelf hun eerste, hun naaste middel tot
de zelfheiliging bevatten, die zij zichzelf en anderen tot eisch
stellen — ook onder een minder diepe en strenge verklaring van
de persoonlijke functie der kunst, en zuiver als oprechte geloo-
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vigen, vergeten zij, dat de beteekenis van het begrip geloof
zelf de volledige betrekking van het menschelijke leven op zijn
oorsprong en zijn bestemming onvoorwaardelijk tot eisch stelt,
en dat, voor een waarachtig geloovige die kunstenaar is, met
name voor een kunstenaar die als geloovige de ernstige toeleg
op zelfheiliging eischt, als alles zoo ook zijn kunst daar onafwijsbaar in begrepen, zijn geloof dus ongetwijfeld de eenige
„inspiratiebron" tot zijn kunst is. Zoodat een kunst, ik zeg
niet in wier inhoud — die alles zijn kan — maar in wier gemoeds-, hooger nog, in wier geestessubstantie, in wier uit deze
verwekte visie van ik en wereld, de werkelijkheid van het
geloof, de verwezenlijking daarvan in zoo zuiver mogelijk
benaderde zelfheiliging, niet het wezenlijkste, het noodzakelijk
dan ook de vorm bepalende element ware, juist voor hen volstrekt ondenkbaar en onbestaanbaar moest zijn. Terwijl, wat
die kant van hun arbeid betreft, nu wij met dichters te maken
hebben die welbewust ook als ijveraars voor zoo verstrekkende
geloofsovertuigingen willen optreden, het oude gezegde, dat
leeringen wekken, maar voorbeelden trekken, hier in déze zin
geldt: dat een kunst, in welke de eenmaal uitdrukkelijk tot
eisch gestelde geloofsverwezenlijking ook inderdaad het onmiskenbaar beginsel der door haar tot uiting gekomen persoonlijke
ervaring ware, ook hun propagandistische arbeid, zonder daarop opzettelijke gericht te zijn, even krachtig bevestigen en versterken zou, als een kunst waarin dit niet het geval ware, een
kunst waarin, krachtens de begrippen geloof en zelf heiliging,
dat beginsel dus feitelijk verloochend ware, hem ontkennen
en beschadigen zou.
Meer dan de redactie van De Gemeenschap noodig acht,
is Gerard Wijdeveld tot nog toe in de volle zin van het woord
een Roomsch dichter: een jong man dus, die blijkens de praktijk van zijn dichten — zijn heele eerste bundel en zijn in
tijdschriften verschenen hekel- of maangedichten — zijn
geloofsplicht ook „minimaal gesproken" nog niet vervuld
acht, als hij de zedeleer van zijn kerk nakomt. Zijn boekje
heet „Het Vaderland", een titel die, hoewel feitelijk een voorbestaan der ziel onderstellend, zijn zin krijgt, zoodra het Aardsche Paradijs, waaruit God de mensch verbande, als de prefiguratie van het Hemelsche gezien wordt; die nog meer zin krijgt
als wij, Wijdevelds boekje met een bundeltje als Binnendijks
„Het Andere Land" vergelijkend, zien hoe, wat bij de Binnen-
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dijken een vaag en inhoudsloos onvervuldheidsfantoom blijft,
bij Wijdeveld een begeerde en ontbeerde innerlijke werkelijkheid blijkt. Wijdeveld is wat Binnendijk en dergelijken niet of
nauwelijks zijn: een op eigen initiatief voelend mensch, en een
dichter, maar zijn verschil met dezen dankt hij toch voornamelijk aan zijn geloof. Men behoeft zijn gedichten slechts
door te bladeren om te erkennen dat hij, zonder zijn geloof,
als anderen van deze en de vorige tijd, een zwakke verdwaalde
geweest ware, een overgevoelig en hulpeloos onvoldane, in het
leven geen weg wetend, en vergeefs naar troost en bijstand
rond- èn terugziende; als een kind naar zijn moeder. Zonder
aan deze laatste grondfiguur van zijn persoonlijkheid iets te
veranderen, heeft zijn geloof haar van iets doordrongen, dat in
zekere mate ook zelf haar karakter aangenomen, maar alles,
waardoor zij de oorzaak van 's dichters onvervuldheid en
zwaarmoedigheid was, een beteekenis en een doel gegeven
heeft. In plaats van een zwakke verdwaalde kan Wijdeveld
zich, dank zij zijn geloof, nu als balling voelen. Wat bij
anderen machteloos, ter nauwernood werkelijk geloofd onvervuldheidsfantoom is, vinden wij bij hem nu als de voorstelling
van het Hemelsch Paradijs. Zijn onvervuldheid, zijn zwaarmoedigheid zijn nu het resultaat, zoowel van het besef dat hij
de vervuldheid van het Paradijs wel droomen maar nog niet
genieten kan, als van zijn ontoereikendheids-, zijn zondigheidsgevoel ten opzichte van het leven, waardoor hij zijn weg naar
het vaderland hervinden moet. Zijn innerlijk in sommige
wezenlijke gebieden van voelen en voorstellen kind-geblevenzijn vinden wij zeer treffend in Kinderlijk Lied, het eenige
gedicht van het boekje, dat buiten alle zichtbaar verband met
zijn geloof staat. Op de natuurlijkste wijze slaagt hij hier in
een soort van gedichten waarin, op zijn overigens zeer verschillend ervarings en voorstellingsgebied, een man als Paul van
Ostayen het opzettelijke nooit dan bij benadering overwinnen
kon. Zoo is het begrijpelijk dat Wijdeveld ook in zijn geloof
door niets zoo geboeid en bevredigd wordt als door de moederen-kind-voorstelling die het midden van zijn geloof is: de
ideale, maar in zijn droom van haar werkelijkheid op aarde
nochtans bijna altijd door het besef van zijn eigen onvervuldheid begeleide verwezenlijking van zijn diepste en innigste
zielsverlangen.
De dichterlijke opleving onder de katholieke jongeren, die
tegelijk een geloofsverlevendiging is, heeft tot nu toe geen
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sterke talenten voortgebracht. Een sterk talent is ook Wijdeveld niet, maar wel is hij, in hoogere mate dan zijn dichterlijke
geloofsgenooten, ook waar hij zwak is, zuiver. Behoudens in
een enkel gedicht (Nachtwacht, welks eerste regel ook de taal
geweld doet) is hij tevens zichzelf, hetgeen te meer waardeering verdient, daar zijn beste gedichten op evangelische en
martyrologische gegevens gebouwd zijn, zijn grootste gevaar
dus was, in die bekende soort van pseudo-naïeve voorstellingen
in pseudo-primitieve vormen te vervallen, die niet uit het daardoor voorondersteld gevoel, maar uit het verlangen naar het
daardoor voorondersteld gevoel voortkomen. De kerntrek van
zijn persoonlijke aanleg, die een vraag is, het innige, maar beperkte gevoelsgeloof dat die vraag zoo nauwkeurig beantwoord, tezamen vergunnen zij Wijdeveld iets te doen wat aan
anderen meestal slechts onvolledig gelukt of jammerlijk mislukt : zich, tot vereenzelviging toe, in de eenvoudige figuren die
de grondslag van zijn geloof zijn, in te leven en voor deze, van
uit die vereenzelviging, door de verbeelding, voorstellingsdetails
te „vinden", die tegelijk nieuw, naïef en werkelijk zij i. Karakteristieke voorbeelden van zulke voorstellingsdetails vindt men
in het — na schrapping van de, ook wat het rijm betreft overtollige vierde regel van de derde strofe, die aan de zooveel
schoonere vijfde afbreuk doet — behoudens een enkele kleinigheid gave „Annunciatie", waarin Gabriels achter zich vragen
wat hij zeggen moet; die gansche stoet van hemelingen, met,
aan het eind, de Drie Personen zelf, die de dichter achter
Gabriel oproept; de in de reeds genoemde vijfde regel der derde
strofe zoo treffend verbeelde aanvankelijke hulpeloosheid van
Gabriels eerste spreken; vooral ook dat „een toon hooger" hervatten van hun zang aan het slot door de engelen, getuigenissen zijn, zoowel voor Wijdevelds dichterschap, als voor het
in deze, hun wezenlijke openbaring af te lezen karakter van
zijn persoonlijkheid en zijn geloofsleven. 1 ) De vorm van zijn
verzen is daarmee in overeenstemming, Eén vondst liet ik in
Annunciatie nog onvermeld: nadat zijn stem „gegroeid" was,
Gabriels „hevig, tot bijna fluisteren" spreken. Iets van zulk
een stille felheid kenmerkt het beste van Wijdevelds verzen,
zooals ook de weekheid van zijn Christusvoorstelling, onmid1) Onjuist lijkt mij Wijdevelds, overigens ook weer te weeke behandeling
der St. Maarten-legende. Voor de beteekenis van Maartens weldaad is het noodzakelijk, dat de arme, die hij zijn mantel gaf, in zijn oogen niet meer dan een
gewone arme was. Aan de dichter stond het, ons iedere liefde-dienst aan de
arme als een liefde-dienst aan die arme-bij-uitstek, aan Christus te doen voelen.
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dellijke uiting van zijn eigen nog overweeke gevoelsaard hen
kenmerkt: een vurigheid, dus, en een weekheid, waarvan naar
ik hoop de vurigheid de weekheid eenmaal verteeren zal. Geschiedt dit, dan zal Wijdeveld ook de meestal natuurlijke,
slechts zelden de gemaakte naïef held der pseudo-primitieven
herhalende onbeholpenheid, door wier toedoen zijn vers zijn
nog dunne maar zuivere rhythmische lijn nu vaak meer verbrokkelt of verhult dan belichaamt, tot een geenszins minder
ontroerende, maar mannelijker en in haar grootere mannelijkheid edeler en fierder vastheid ontwikkelen.
Wijdevelds geloof beperkt noemend, bedoelde ik daarmee,
dat de godsdienstige en persoonlijke beteekenis van zijn geloofsvoorstellingen voor hem van hun letterlijke waarheid afhangt, d.w.z. dat noch wat zijn geloof voor zijn innerlijk
leven beteekent, noch wat hij als dichter is, zonder die letterlijke waarheid van zijn geloofsvoorstelling bestaan kan. Door
het innige samenvallen van zijn eigen grondfiguur met de
hoofdfiguur van zijn geloofsvoorstelling, èn door zijn geloof
in hun letterlijke werkelijkheid, kon onder hen die iets dergelijks zoeken, alleen hij in het beste deel van zijn gedichten bij
uitzondering die natuurlijke naïef beid van het kinderlijk geloof verwezenlijken die, gelijk ik uiteenzette, hoewel midden
tusschen de menschen, de smartelijke en zalige ervaring van
het volle menschelijke leven op deze aarde in werkelijkheid
nooit met bewuste en willende schreden binnengetreden is. Die
naïef beid — andere gedichten bewijzen het, maar ook, dat
in de tot hiertoe bedoelde de visie van kinderlijke onschuld
en vervuldheid door het besef van eigen schuld en onvervuldheid bijna altijd begeleid wordt — is echter te zeer de vrucht
van een poging om, in stede van door de volle ervaring heen
tot de zondeloosheid achter de ervaring te dringen, in pijnlijke
terugschrik voor de ervaring naar de in Jezus' volmaakte
onschuld zich spiegelende betrekkelijke zondeloosheid der
kindsheid terug te keeren, dan dat Wijdeveld, wanneer hij zich
als mensch en als dichter nog ontwikkelen zou, hierbij zou
kunnen stilstaan. Maar ook al mocht hij zijn kinderlijke naïef heid behouden, — wat, onder de voorwaarde van een bijzondere aanleg, aan zoo weinigen gegeven wordt, kan, gesteld
dat een dergelijke beperking der kunst tot „kinderland"
rechtvaardigbaar was, niet min of meer opzettelijk gezocht
of beproefd worden, en een dichterlijke beweging, wier prak-
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tijk tot zulke proeven of pogingen leidde, zou de oorzaak
van haar onvermijdelijke mislukking in haar beginsel besloten
dragen.
Nog enger is de grenslijn om de mogelijkheden eener nieuwe
katholieke kunst wat die tegenpool van geloofservaring aangaat, die, door een kinderlijk, op de letterlijke waarheid van
zijn voorstellingen berustend geloof als dat van Wijdeveld
feitelijk uitgesloten wordt en in welks vervulling al zulke
voorstellingen hun zin feitelijk verliezen: de geloofservaring,
bedoel ik, die hoewel zij met andere elementen van die leer
dus slechts bezwaarlijk verzoend kan worden, door de katholieke geloofsleer toch als het hoogst bereiken erkend wordt,
de geloofservaring die voor het eeuwige leven ook geen Paradijs
als hemelsch oord der zaligen erkennen kan, voor welke het
Hemelsch Paradijs slechts een overdrachtelijke spreekwijze, de
hemel die geestelijke aanschouwing van Gods wezen is, waar
alle persoonlijkheid, van subject èn object, van het aanschouwende èn het aanschouwde volkomener in opgeheven wordt,
naarmate de aanschouwing volmaakter Yis. Niet alleen valt
ook deze geloofservaring, de mystieke, die voorbij alle aardsche
en menschelijke ervaring ligt, uit haar aard op deze aarde aan
slechts zeer weinigen ten deel, maar ook al zou zij, om met
Paulus te spreken, de dichterlijke „tongetaal" die van haar getuigen zou, toelaten, haar dichterlijke zelfverwezenlijking is,
èn door haar eigen wezen, èn door dat der poëzie te eenen
male onbestaanbaar.
Zoo ligt, voor het meerendeel ook der dichters, tot stof voor
hun dichten, tusschen de geloofservaring voor, en de geloofservaring achter de volle ervaring van aarde en menschheid,
slechts deze ervaring zelf : de taak om het doorleven daarvan
te aanvaarden, haar van het geloofsleven zoo diep en zoo zuiver
mogelijk te doordringen, haar, van hun geloofsleven aldus
doordrongen, in de schoonheid van de kunstenaar tot verschijning te brengen. Willen de dichters en schrijvers der Gemeenschap-redactie deze taak, gelijk wij gezien hebben, niet
ten volle aanvaarden, dan is dit in de eerste plaats aan hun
onvoldoende doordenken van hun eigen vooropstellingen te
wijten. Wijdeveld die zich, in zijn inleidend gedicht zijn visie
op de gestorven, nu tot ideaal-voorstelling van Christelijk
lijder en strijder verheven schrijver Gerard Bruning tot voorbeeld stelt, weet zeer wel dat volstrekt niet alleen de zieke
maar iedere levende elk uur van zijn leven in het aangezicht
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van de dood staat. Blijkens verzen als „Kruis" en „Er is een Lam
dat bloedt" maar vooral ook blijkens „Gethsemané", het besluit
van zijn bundel weet hij niet minder stellig wat Pascal in „Le
Mystère de Jésus" schreef : „Jésus sera en agonie jusqu'à la fin
du monde: il, ne faut pas dormir pendant ce temps-là". Aan
die fout maakt hij zich dus niet schuldig. De andere, met de
eerste innerlijk eng samenhangende oorzaak van hun ontwijken
dier volledige onderlinge doordringing van geloof en ervaring,
waaruit voor de waarachtig geloovende de eenige rechtvaardigbáre poëzie moet voortkomen, ligt in het feit dat de schrijvers
der Gemeenschap-redactie zich vóór alles kunstenaar voelen, als
kunstenaars aan de vormdrang van hun tijd deelhebben, de
beteekenis van die vormdrang echter wel instinctief voelen of
ten hoogste half beseffen, maar in zijn oorsprong en zijn bestemming niet helder begrepen hebben. Het is na de langdurige
en overdadige persoonlijkheidscultuur die wij achter de rug
hebben, begrijpelijk, dat kunstenaars van deze tijd terugschrikken voor een poëzie wier aanleiding en inhoud, „de religieuse
getourmenteerdheid" van haar dichters zou zijn, die „de
exploitatie van het persoonlijk (hier) godsdienstig conflict" dus
nog langer zou voortzetten, en wier vorm onvermijdelijk een
gansch andere is, dan die waar hun zij het van zijn ware
richting slechts halfbewuste vormdrang mee kan instemmen.
Het is de vraag of onder de heerschappij van een geloof in
een God wiens Rijk niet van deze wereld is, een geloof volgens
hetwelk het de persoon slechts door een voortdurende, en
noodzakelijk smartelijke spanning van zonde en boete mogelijk
is dat Rijk te beërven, een geloof ten slotte dat door zijn
scheiding van vleesch en ziel moeilijker te verwezenlijken is,
naarmate een vollediger en sterker levend mensch het ernstiger
zoekt te verwezenlijken, — het is de vraag of onder zulk een
geloof, voor katholieken die zich zelf de eisch van zelfheiliging
stellen en dus waarlijk katholieke dichters zijn willen, buiten
de poëzie van de kinderlijke geloofsvoorstelling, van het getuigenis der mystieke ervaring, en, tusschen deze beide, van
de hymnische aanbidding, nog een andere poëzie dan die onvermijdelijk ook door Wijdeveld in het eene deel van zijn gedichten gegeven wordt, en die de redactie van De Gemeenschap
in haar Verantwoording afwijst, mogelijk is. Is het juist dat
hun instinctieve of halfbewuste vormdrang zich terecht van
de dichterlijke exploitatie der gekwelde zelfdoorgraving afwendt, is het evenzeer juist dat zij zich daarmee tegelijk van
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een waarachtig-katholieke, ik mag hier trouwens wel zeggen
waarachtig-christelijke poëzie afkeert, dan zou hieruit ten
slotte slechts dit besluit mogen volgen: dat voor een werkelijk
katholieke, maar tegelijk nieuwe, als èn door der jongeren
vormdrang èn door hun uitdrukkelijke afwijzing der persoonlijke gevoelsexploitatie gepostuleerde poëzie geen bestaanskansen voorhanden zijn. Inderdaad, heeft men die vormdrang,
welks ontwaken een der kenmerken van deze tijd is, eenmaal
in zijn wezen leeren begrijpen, dan lijdt het geen twijfel meer,
dat zijn verwezenlijking slechts onder de heerschappij van het
geloof in een God wiens Rijk, zooals ik aan het begin schreef,
voor ons menschen uitsluitend van deze wereld is, mogelijk
zijn kan: een geloof, wil dit zeggen, dat niet de kwelling van
de door het Christendom geslagen breuk tusschen vleesch en
ziel ontduikt, noch de mensch op de vlucht tot alleen het
vleesch of alleen de ziel drijft, maar, door de breuk te heelen,
de kwelling opheft; wetend, dat vleesch en ziel, dit sterfelijke
vleesch en deze vergankelijke ziel, op datzelfde aardsche oogenblik één zijn, waarop, in de mensch, het Leven zich, voor déze
wereld, door de menschelijke geest in geluk en schoonheid tot
godsgestalte voleindigt.
P. N. VAN EYCK.

BOEKBESPREKINGEN
Cross Currents in English Literature of the XVII th Century,
or, the World, the Flesh and the Spirit, their Actions and
Reactions, by H. J. C. Grierson, London, Chatto en W ind us,
1 9 29 ; — The Seventeenth Century, by G. N. Clark, Oxford
University Press, 1 9 29 . — Ik bespreek deze twee boeken tezamen, omdat zij mij ongeveer tegelijk in handen
kwamen, omdat het beide belangrijke werken over de beschavingsgeschiedenis van de zeventiende eeuw zijn en omdat
hun Engelsche schrijvers allebei aandacht schenken aan de
bijdrage van ons land, zonder welke inderdaad het Europa
van de zeventiende eeuw slecht begrepen worden kan. Professor Grierson, wiens onderwerp Engelsche literatuurgeschiedenis is, brengt er onze letterkunde — en dan feitelijk alleen
Vondel -- maar zijdelings bij te pas; Mr. Clark geeft stelselmatig en op grond van uitgebreide en nauwkeurige kennis aan
Nederlandsche verrichtingen de hun toekomende plaats in zijn
beeld van Europa's materieele en geestelijke ontwikkeling gedurende het tijdvak.
Overigens zijn het boeken uit geheel verschillende geesteshoudingen en volgens geheel verschillende methoden geschreven.
Professor Grierson tracht de verhouding van de letterkunde
tot de godsdienstige bewegingen van de tijd te bepalen en de
invloed door die godsdienstige bewegingen op de letterkunde
geoefend. Al haalt hij er ook een keer of wat met veel effect
Vondel bij, zijn beschouwing blijft toch tot Engelsche toestanden beperkt, maar de Nederlandsche lezer voelt zich gedurig opgewekt om op verhoudingen in de Republiek over
te brengen en toe te passen.
Grierson gaat uit van de verzuchting van een evangelisch
(d.w.z. tot de toenmaals jonge richting van herleefd orthodox
Protestantisme in de Kerk van Engeland behoorend) schrijver,
John Foster, die in 18 o S schreef :
„Wat is denominated Polite Literature, the grand school
in which taste acquires its laws and refined perceptions, and
in which are formed, much more than under any higher
austerer discipline, the moral sentiments, is, for the far greater
part, hostile to the religion of Christ; partly by introducing
insensibly a certain order of opinions unconsonant, or at least
not identical, with the principles of that religion; and still
more, by training the feelings to a habit alien from its spirit."
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Die uitspraak aanvaardt Grierson, maar om haar tegen de
door Foster vertegenwoordigde godsdienstige overtuiging, of
zielsgesteldheid, te richten. Het Calvinisme, dat zich door
Presbyterianisme of Puritanisme sedert de laatste decaden van
de zestiende eeuw van de kerk van Engeland en door haar
van de Engelsche samenleving poogde meester te maken, is
voor hem, die in de Polite Literature zooals Foster ze zoo
trouwhartig beschreef het hoogste vindt — „humanisme"
noemt hij het bij voorkeur — niet slechts een onvruchtbare,
het is een verdervende macht. Al de enge en onverdraagzame
strekkingen in de Christelijke traditie ziet hij in haar belichaamd. De grooten van de letterkunde, waarin de menschelijke geest zich op het schoonste vereeuwigd heeft, konden
groot zijn omdat zij aan haar ontsnapten. Shakespeare ziet
Grierson niet zoozeer als een kind van de Renaissance dan wel,
met de wereld die hij beschreef, als een voortbrengsel van de
Katholieke Middeleeuwen: terwijl de Puriteinen, -- Prynne,
die tegen het tooneel fulmineerde, Baxter, de godgeleerde, die
de wereld beschreef als „a carkass that had neither Life nor
Loveliness", Bunyan, de eenvoudige, onwetende, „wiens twijfelingen niet van het verstand maar van een martelende en
gemartelde verbeelding waren," — terwijl zij „iedere phase
van het leven met hun geloof doordringen wilden", had het
leven voor Shakespeare zijn eigen wetten en „raakte het
Christendom maar op enkele bepaalde punten". In Milton
streden puritanisme en humanisme een harde strijd, maar zooveel had Milton toch aan het humanisme wel te danken, dat
hij poogde „to justify the ways of God to men" met de vrijheid
van de menschelijke wil: gelijk Erasmus, gelijk Vondel verwierp
hij de predestinatie. Geloof in de waarachtigheid van het
goede, naast het kwade, in de mensch, behoort, naar Grierson
opmerkt, tot de grondslagen van het humanisme.
Dat dit zich in het Engelsche geestesleven kon blijven ontplooien, en met zijn zin voor het redelijke, voor het schoone,
voor het blijde, met zijn eerbied voor het historisch gewordene,
het godsdienstig gevoel doortrekken, moet uit de politieke omstandigheden van de late zestiende en vroege zeventiende eeuw
verklaard worden. Grierson weet dat Elisabeth, de Stuarts en
de Episcopaalsche partij niet louter het despotisme dienden,
maar dat zij met de middelen van de tijd de aanval van de
Presbyterianen en Puriteinen op oude beschavingsschatten afweerden. Hetzelfde kan van onze libertijnsche regenten be-
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toogd worden, die niet louter oligarchische tyrannen waren,
maar die de vrijheid en verscheidenheid van de Nederlandsche
cultuur tegen de starre dogmatiek van Dordt hielpen bewaren.
Zoowel in Engeland als in ons land werden die tegenstellingen
tot schade van godsdienst en humanisme beide met het voortschrijden van de zeventiende eeuw scherper. De katholieke
wereld bleef daar voorloopig voor bewaard. De tegenreformatie wierp het humanisme niet uit, maar wist het te wijden.
Ik duid hier maar met een paar vluchtige streken de strekking van een boek aan, dat zijn gedachten voortdurend rijk
weet te illustreeren. Naast het werk van Troeltsch en van
Tawney geeft Grierson er een belangrijke bijdrage tot het
begrip van het Protestantisme mee.
Het boek van Clark kan uit de aard van zijn pogen niet
dezelfde eenheid van gedachte vertoonen. Het is een beschrijving van het zeventiende-eeuwsch Europa, in al de verscheidenheid van zijn landen en volkeren, in alle mogelijke aspecten
van menschelijke bedrijvigheid, en met een bizondere belangstelling voor verandering, voor ontwikkeling, voor vinding,
vooruitgang, ondergang. Om een denkbeeld te geven van de
veelzijdigheid van het boek noem ik de titels van zeven van
de twintig hoofdstukken: I, Population; II, Economic Policy
and Ideas; VII, Navies; VIII, International Law and
Diplomacy; XIV, Mathematics and Science; XVII, Education;
XX, Painting and Architecture. Die veelzijdigheid is te meer
verbluffend omdat de schrijver nergens de indruk wekt van
zich met gemakkelijke algemeenheden of gemeenplaatsen
ergens van af te maken. Integendeel, niets is zoo verfrisschend
en opwekkend als de heldere en kantige preciesheid van zijn
mededeelen, oversprankeld met de levendige oorspronkelijkheid van een commentaar dat toch nooit op ef f éct uit is. Of
hij over de politieke verhoudingen in en tusschen de staten
van Oost-Europa schrijft, dan wel over de ontdekking van
de differentiaalrekening, men voelt steeds dat hij zelfstandig
stelling genomen heeft en dat voor hem de feiten deel van
een levend geheel geworden zijn. Een boek dus dat niet slechts
van een verbazende belezenheid, maar van een onvermoeibare
intelligentie getuigt en dat oneindig meer is dan het gewone
handboek waarin de kennis en de denkbeelden van anderen
samengevat worden.
Ook tegenover de verschijnselen van onze geschiedenis bewaart Clark die onafhankelijkheid. Er is niets afgezaagds in
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wat hij over de deelneming van Nederlanders aan het economisch verkeer of aan het geestelijk leven van de zeventiende
eeuw te vertellen heeft. Zijn werk verdient daarom in ons land
opgemerkt te worden. Er zijn weinig buitenlanders — zijn
er ? — die met onze geschiedenis zoo vertrouwd zijn als deze
Engelschman.
P. G.

Mr. D. Hudig e.a. Het Toekomstig Landschap der Zuiderzeepolders. In opdracht van het Nederlandsch Instituut voor
Volkshuisvesting en Stedebouw uitgegeven door de N.V.
Scheltema en Holkema's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, z. j. Wij zijn groote dank verschuldigd
aan het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw, dat het een commissie ingesteld heeft, wier taak
het was over de stedebouwkundige vraagstukken, die uit de
droogmaking der Zuiderzee volgen, een rapport uit te brengen, en aan deze commissie zelf voor een werk, dat de wenschelijkheden en de mogelijkheden van het toekomstig landschap met betrekking tot de schoonheid zoo overtuigend als een
der voornaamste factoren van een waarlijk gezonde en doeltref fende regeeringszorg voorstelt. In haar zelfverzichtbaring volgt de natuur slechts zeer zelden de rechte lijn.
Velen zullen reeds meermalen niet zonder beklemd gevoel
op een kaart van Nederland zooals dat er na de droogmaking
zal uitzien, de onverbiddelijke overmacht juist van de rechte
lijn waargenomen hebben. Die heerschappij van de rechte
lijn, de door de natuur zelf het zeldenst gevolgde, zal
— de bedrijfs- en verkeerseischen, zoo meent men, laten geen
keus — binnen de polders welhaast volkomen zijn. Aangenomen
nu, dat deze polders, door hun verdeeling, en allicht ook
door hun bebouwing, hun karakter voor alles van de rechte
lijn zullen krijgen, maar nochtans een stuk natuur moeten
en zullen vormen, hoe zal het onder die voorwaarden, en ondanks dit bijna tegen-natuurlijke beginsel, dan mogelijk zijn,
een bevredigend stuk natuur van hen te maken: ons volk, en
hun bewoners in de eerste plaats, het genot èn het nut van
een misschien nieuwe, in elk geval eigenaardige, maar onmiskenbaar-schoone aantrekkelijkheid te verzekeren? Het nut
voeg ik hier met stelligheid aan het genot toe. Altijd opnieuw,
immers, leert ons het leven dat, zoolang wij op eenig gebied
met menschen te doen hebben, het uitsluitend onmiddellijknuttige niet inderdaad het in de hoogst mogelijke graad
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nuttige is, dat men, om die te bereiken, nog een gansch ander,
een psychisch element noodig heeft, en dat het enkel onzichtbaar-, het enkel middellijk-nuttige zich dus bij het zichtbaaren onmiddellijk-nuttige moet voegen wil die hoogste graad
van nuttigheid ook werkelijk een feit worden en blijven. Zoo
talrijken dit nog steeds als een ijdele redeneering beschouwen,
ongetwijfeld is een lichter en verlichter inzicht in de persoonlijke voorwaarden onder welke van de menschen hun vruchtbaarste arbeid verwacht kan worden, reeds nu aanzienlijk veel
verspreider dan vroeger. Vergis ik mij niet, dan staat deze zaak
thans al zóó, dat een algeheele verwaarloozing van het element
der schoonheid, èn als schoonheid, èn als psychische, dus ook
economische nuttigheidsfactor, gelijk bij de droogmaking van
de Haarlemmermeer en het I J nog mogelijk was, in deze tijd
ondenkbaar ware.
Dat in een landschap, waarvan, om redenen van techniek,
bedrijf en verkeer, de rechte lijn nu eenmaal overmijdelijk de
grondslag moet zijn, diezelfde rechte lijn noodzakelijk ook als
grondslag van het bewuste streven naar landschappelijke
schoonheid aanvaard moet warden, lijkt mij even zeker als dat
op dit stramien van rechte lijnen het tegengestelde element, dat
van de kromme, en zelfs van de grillige, onberekenbare, op
de gevoeligste wijze tot zijn recht zal moeten komen: niet
om het stramien, het beginsel van de rechte lijn, te verdoezelen,
maar integendeel om het, bij middel van de dienende tegenstelling, door afwisseling en verscheidenheid, tot ontwikkeling
van zijn beste mogelijkheden op te voeren. Als het waar is,
wat Mr. Hudig in zijn rapport schrijft, namelijk dat het landschap der nieuwe polders meer mogelijkheid van uitzichten
dan van wijde vergezichten in zich zal blijken te bevatten,
dan is hiermede waarschijnlijk de richting gewezen, waarin
voor de onmisbare dienst van het meer natuurlijke spel der
gebogen lijnen de beste oplossingen gezocht moeten worden.
Wat daar voor noodig is, dat kan men in het besproken rapport
uitvoerig behandeld vinden. Aan de hand van vele scherpe
en vaak verrassende foto's verstrekt het, door een ontleding
eerst van het oudere Zuid-Hollandsche landschap en dat van
de latere Noord-Hollandsche droogmakerijen, daarna van het
in de toekomstige Zuiderzeepolders ter beschikking komend
landschapsmateriaal, aan de in zulke arbeid deskundige mannen
aan wie men, naar wij hopen, de belangrijke zorg voor stadsof dorpsaanleg en landschap zal opdragen, een schat van ge-
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gevens, die hun werk ongetwijfeld vergemakkelijken zal. Ons
allen, maar bovenal het Instituut dat tot het ontstaan van dit
rapport het initiatief nam en de commissie aan wie het zijn
aanzijn dankt, wensch ik toe, dat hun vertrouwen door de
werkelijkheid niet of niet al te deerlijk beschaamd zal worden.
P. N. v. E.

Ruimte, door W. F. Gouwe. Jaarboek van Nederlandsche
Ambachts- en Nijverheidskunst, 1929,
. Rotterdam, W. L. en
J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1 929 . Het vijf-en-twintig
j ari g bestaan, in 1 9 29, der V.A.N.K., de vereeniging op wier
initiatief het Jaarboek voor Nederlandsche Ambachts- en
Nijverheidskunst sinds 1 9 1 9 geregeld verschenen is, heeft zijn
redacteur voor 1 9 29 , de heer W. F. Gouwe, aanleiding gegeven,
aan de ontwikkeling van onze toegepaste kunsten gedurende
dat tijdvak eenige beschouwingen te wijden, die het laatste
jaarboek behalve tot voornamelijk een kijkboek, ook tot een
leesboek gemaakt hebben. Een aangename afwisseling, daar
de schrijver dezer beschouwingen een man blijkt, warm, vrij
en ervaren genoeg om de onderling zeer verschillende fasen,
die onze ambachts- en nijverheidskunsten de laatste kwarteeuw
doorgemaakt hebben, in hun karakter en hun noodzaak, hun
waarde en hun onwaarde, te begrijpen, en te waardeeren of
te eerbiedigen. Gouwe's persoonlijke voorkeur komt daarbij
echter toch duidelijk genoeg tot uiting: de voorkeur — en
voor mij is dit het aantrekkelijke van zijn beschouwingen —
voor een „sobere en natuurlijke schoonheid", wier „stille werking diep in het leven zelf dringt, als een zuivere lucht die geademd wordt"; een schoonheid wier maker of ontwerper,
meer dan dat gedurende de individualistische fase der besproken ontwikkeling het geval was, in overeenstemming met het
doel van zijn arbeid, „in den gedachtenkring eener naamloos
dienende functie arbeidt", en in welke „de eisch om het meeste
te bereiken met de eenvoudigste middelen, de grondvoorwaarde
voor alle werk van groote zuiverheid en blijvende kracht",
zoo volkomen mogelijk vervuld is.
Gouwe's gedachten over het wenschelijk karakter der
woninginrichting vloeien uit deze schoonheidsvoorkeur onmiddellijk voort. Het besef, dat de woninginrichting niet,
gelijk men het jaren lang meende, „een tot in bijzonderheden
volkomen persoonlijke schepping van een kunstenaar", d.w.z.
geen feitelijk voor ieder ietwat persoonlijk mensch, behalve
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de kunstenaar zelf, schoone onbewoonbaarheid moet zijn, is
ook dat van deze schrijver. „Meer door het leven, minder door
persoonlijke kunstenaarsvoorkeur" te vormen, behoort, naar
zijn oordeel, in de nieuwe woning „met de redelijke mogelijkheid tot het aanbrengen van zooveel persoonlijks als de bewoner wenschen zal", rekening gehouden te worden. De, „na
een tijd van verslapping ingetreden vereenvoudiging en veralgemeening van vormen", die hij met het karakter, de eischen,
de behoeften, de techniek van het moderne leven in een zeer
intiem oorzakelijk verband plaatst, juicht hij blijkbaar toe.
Noch, echter, is hij blind voor haar gevaren — als bijvoorbeeld,
het gevaar van een „decoratieve lust die, na het ornament
verworpen te hebben, wil spelen met vlakken en massa's
op dezelfde wijze als waarbij het ornament is ondergegaan",
— noch volgt daaruit dat hij het handwerk onmisbaar zou
achten — want het handwerk is volgens hem „waarschijnlijk
de gevoeligste en vindingrijkste onderzoeker van de betrekkingen van den mensch tot de materie en haar mogelijkheden" —
noch vloeit daaruit voort, dat hij in de wordende ambachtsen nijverheidskunsten het aandeel van de persoonlijkheid misbaar zou gelooven. Integendeel, onder de beperkende stelling,
dat juist in de toegepaste kunst de persoonlijkheid van de
ontwerper niet een heerschende, maar een essentieel dienende
functie heeft, is het Gouwe's overtuiging, dat „een vrije invloed van den menschelijken geest in elke hand-, ambachtelijke
of mechanische prdductie, materieel en technisch gebonden,
als eeuwig-levende bron van schoonheid erkend moet blijven",
en dat „ook het einddoel dezer vrijheid, zij het minder gemakkelijk te herkennen, ten slotte in gemeenschapsgroei gelegen
zal blijken."
De ca. 1 4o afbeeldingen, die Gouwe's beschouwingen vergezellen, geven, van wat onze kunstnijverheid op het oogenblik doet, natuurlijk een onvolledige indruk. Als een toelichting in beeld van Gouwe's denkbeelden mogen zij niet beschouwd worden. Zij hebben geen ander doel dan die der
vorige jaarboeken: ons te laten zien wat er gedurende 1929
in ons land op het gebied van ambachts- en nijverheidskunst
omging. Toch bieden zij daardoor wel eenige gelegenheid, na
te gaan, in hoeverre de richting die Gouwe tot het verleden
rekent — de individualistische — zich nog altijd praktisch
doet gelden, en in hoeverre de andere, aan welke naar zijn inzicht waarschijnlijk voor geruime tijd de toekomst zijn zal,
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alreeds tot bevredigende resultaten geleid heeft. Laten wij
hopen, dat die „vrije invloed van den menschelijken geest",
waarvan Gouwe sprak, ook op het gebied der nijverheidskunsten de strijdbare vormkracht moge blijken die de reeds
nu in velen heerschende, in de toekomst wellicht nog groeiende
aandrang, om de oppermachtige werking van een bewust of
onbewust als soeverein erkende techniek blindelings te volgen,
weerstaan en verslaan kan. Een grooter beteekenis dan die de
regel, dat iedere voortbrenging door de mogelijkheden en grenzen der beschikbare middelen bepaald wordt, insluit, bezit de
zoo vaak overspannen verheerlijkte moderne techniek op dit
gebied zoo min als op eenig ander. Wie haar een grootere toekent, knevelt zijn vormvermogen, maar verstompt, wat de
techniek zelf betreft, tegelijkertijd die sterkste prikkel tot
ontwikkeling, die in een nimmer ophoudende toevloed van
nieuwe opgaven bestaat en die juist zij zonder schade niet
missen kan.
P. N. v. E.

Problemen der Poezie, Beschouwingen door Dr. K. H. de Raaf.
W. L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam, 193
De bespreking van een boekje als de Raaf's Problemen der
Poezie heeft voor een dichterlijk en kritisch deskundige iets
bezwaarlijks, omdat het aan de eene kant ondanks al de geestdrift, de ijver en de goede wil van zijn schrijver zoo
dilettantisch is, aan de andere kant ieder verstandig dichterkritikus de indruk vermijden zal, dat hij belangstellende nietdeskundigen als oningewijden hooghartig uit zijn mysterietempel wil dringen. Dat ik nochtans de neiging niet weerstaan
kan, de heer de Raaf een bescheiden duwtje in de richting der
dichterlandsche grenzen te geven, heeft deze schrijver zich
zelf te wijten. Wanneer hij het als Royaards' groote verdienste
beschrijft dat deze „behalve den rhythmus en de melodie der
verzen, ook de allerfijnste' schakeeringen der woordbeteekenissen doorvoelend, die wist te doen hooren in het accent,
het timbre en de dynamiek van zijn voordracht", is het — en
smaakbederf kan bij zulke inzichten niet uitblijven — onmogelijk niet aan de zuiverheid van de Raaf's „gevoel" voor
verzen te gaan twijfelen, welke twijfel nog versterkt wordt,
als zijn heele boekje alles bij elkaar toch niet veel meer dan een
onnoodige coda bij Kloos' tallooze en langgerekte fuga's op de
eerste drie letters van het alphabet eener aesthetiek der poezie
blijkt. De Raaf heeft niet begrepen dat, bij de bestaande ver-
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warring aangaande de beteekenis der in de kritiek en de
literatuurgeschiedenis gebruikelijke termen, een waardevolle
aesthetiek der poezie zich misschien het veiligst in de sobere
en zelfverloochenende vorm van een verklarende woordenlijst
zou kunnen aanbieden: dat wij vóór alles de zoo zorgvuldig en
betrouwbaar, de in elk geval innerlijk zoo vast en samenhangend mogelijke begripsverklaring behoeven, waarin zij feitelijk
reeds volledig vervat zou zijn. Kloos in diens ideeën over het
onbewuste, de inspiratie, de intuïtie volgend, bij gelegenheid
voor al deze drie gelijkelijk het eene woord „gevoel" kiezend,
zet de Raaf ons in een zin als: „de oorsprong der poëzie, haar
toestand vóór de geboorte, is dus de gevoelvolle verbeelding, of,
wat het zelfde is, het zich beeldende, vorm-aannemende gevoel", dat hij in een overeenkomstige zin later dan ook nog de
„onbewust groeiende Intuitie" noemt, een hutspot van moeilijke, onbegrepen en dus misbruikte woorden voor, wier eenige
uitwerking het is, de identiteit van de kostelijke begrippen
gevoel, vorm, intuitie, inspiratie, verbeelding, voorheen al
schemerig, in een dikke duisternis vol dwaallichten te hullen.
Het is waar, dat de Raaf door allerlei aanhalingen, ook uit
andere schrijvers dan Kloos, zijn bedoelingen probeert te verduidelijken, maar op de essentieelste punten zijn ook die aanhalingen vaak eerder een belemmering dan een hulp. Zoo verwijst hij, in zijn verhandeling over inspiratie en intuitie,
naar Croce's onderscheiding tusschen deze beide. Wat, echter,
nut ons voor ons begrip van de oorsprong en het wezen der
poezie een onderscheiding, volgens welke een „inspiratie zonder intuitie wezenloos", en een „intuitie zonder inspiratie
zielloos en leeg" is, wanneer uit het begrip inspiratie volgt dat
een wezenlooze inspiratie geen inspiratie, en wanneer uit het
begrip intuitie volgt, dat een ziellooze en leege intuitie geen
intuitie is, d.w.z. wanneer het begrip inspiratie de intuitie, het
begrip intuitie de inspiratie insluit ? Deugen de door de Raaf
gegeven predicaten, dan heeft zijn of Croce's onderscheiding
dus geen werkelijke, dat is inzicht-versterkende of vergemakkelijkende waarde. Op verwante wijze heeft, in dit verband
van zijn betoog, ook zijn aanhaling van Wordsworth' stelling,
dat poezie „the spontaneous overflow of powerful feelings"
is, geen bewijskracht, omdat hij hen van wat in beide
de passages van Wordsworth's voorrede, waarin zij voorkomen,
op deze woorden volgt, ten onrechte afsnijdt: in de tweede de
bekende uitspraak, dat poezie „takes its origin from emotion
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recollected in tranquillity", die aan de eerste aanhaling een
gansch ander karakter geeft, dan haar woorden haar op zich
zelf zouden doen toekennen.
Dat de Raaf, in aansluiting aan wat hij met betrekking tot
het onbewuste, de inspiratie en de intuitie zegt, en onder
vanzelfsprekende aanhalingen uit Valéry en Brémond ook
uitvoerig over het befaamde — niet door Valéry, maar door
Poe het eerst gebruikte, door Baudelaire uit Poe's Marginalia
het eerst in de Fransche literatuur gebrachte — „concept de
la poésie pure" handelt, eischte, in deze tijd, de titel van zijn
boekje. Echter doet hij het zonder in de confrontatie van sommige onder Valéry's gedichten, als „Les Pas" of „Palme", met
enkele van Valéry's proza-uitspraken de grondslag voor die
wenschelijke beschrijving van de verhouding tusschen „inspiratie" en arbeid, tusschen dichterlijke conceptie en kunstenaarschap te geven, waarmee hij velen niet weinig geholpen zou
hebben. Had hij deze verhouding ernstiger doordacht, hij zou
een zoo belangrijk probleem als het wezen, de functie, de onderlinge verhouding van rhythme en metrum, en in verband daarmee de functie van de versvorm, niet afgedaan hebben met een
paar verstrooide opmerkingen, die enkel verraden dat hij dit
probleem niet als een der fundamenteele problemen van poezie
erkend heeft. De niet-deskundige die, om poezie beter te
leeren genieten, dieper in haar wezen en haar middelen zou
willen doordringen en zich in de Raaf's titel bijstand beloofd
ziet, zal, vrees ik, door de lezing van zijn boekje, zooal niet
geschaad dan toch op geen enkel punt van wezenlijk belang
P. N. v. E.
noemenswaard gesterkt en verhelderd worden.

Letterkundig Jaarboek, Erts 1930, A. J. G. Strengholt,
Amsterdam, 1930. Vijf jongeren hebben de uitgave voor 1930
van het jaarboek Erts, waarin Poezie, Proza, Tooneel en Essay
nu keurig van elkaar gescheiden zijn, geredigeerd, en vier
hunner, D. A. M. Binnenda, Henrik Scholte, C. J. Kelk en
Menno ter Braak, de eerste en de derde redacteurs van het
jongeren-tijdschrift Vrije Bladen, deze afdeelingen bij hun
lezers ingeleid. Het Jaarboek Erts mag zeker niet als een volkomen betrouwbare gids door onze jongste Nederlandsche
letteren gebruikt worden, wel echter is het geoorloofd, uit de
inleidingen der redacteurs af te leiden, wat volgens hen op dit
oogenblik, voorzoover door jongeren geschreven, de toestand
van onze letteren is. De heer Binnendijk schrijft over de poezie.
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Uit zijn opmerkingen over de dichterlijke inhoud van Erts
blijkt, dat zijn bewondering eigenlijk niet naar het jongere,
maar naar de hier vertegenwoordigde dichters van het aan het
zijne voorafgaande geslacht, A. Roland Holst, Bloem, Nijhoff,
en Buning gaat. De op deze lofspraak volgende verrassende volzin bewijst echter tevens, dat hij zelf zijn bewondering voor
deze vier oudere dichters feitelijk als een aanklacht tegen zijn
eigen geslacht voelt. „Daar dit woord vooraf allerminst mag
ontaarden in een voorbarig en eigendunkelijk? requisitoir"
— men moet weten, dat de heer Binnendijk voor zijn woorden over die oudere dichters de jongeren-poezie, en het verwijt
dat deze dood, of stervende zijn zou, nog in het geheel niet
besproken had — „rest mij nog slechts de taak, te constateeren,
dat de Nederlandsche moderne dichtkunst niet dood is, dat
zij — hoewel vlagen van tijdelijken inkeer en stilzwijgendheid
vertoonend — nog hoegenaamd geen neiging vertoont den
aftocht te laten blazen door het tegenwoordig geslacht. Zeker,
zij is over de groeistuipen heen, zij heeft blijkbaar ook het
stadium der fantastische ondernemingslust achter den rug,
maar treedt in elk leven niet een tijdperk op, waarin langzaam
de eens verkregen, onverwerkte indrukken zich gaan ordenen;
waarin den kansen op verdieping van destijds roekeloos veroverde waarheden slechts tijd en rust moet worden gelaten,
om eens — wellicht na vele jaren — een nieuwen anderen
bloei dan die der jeugd te kunnen waarborgen?"
Aan „candeur" ontbreekt het de heer Binnendijk niet. Wij,
zijn lezers mogen, met de herinnering aan een tijdperk, dat
geen reeds nu groot gebleken, en slechts zeer weinig persoonlijk of dichterlijk interessante poëten voortgebracht heeft, de
woorden „fantastische ondernemingslust" wat grandiloquent,
dat wil zeggen grootsprakig achten, maar dat een redacteur
der Vrije Bladen als strijdvlag en eerebanier der jongeren in
de woestijn van het heden zoo onverholen een blanco wissel
op de verre toekomst omhoog heft, doet ons met een beklemd
hart de vraag stellen, met welke gevoelens Binnendijks vrienden deze verklaring over hun aller verrichtingen gelezen moeten hebben. Want deze verklaring slaat niet alleen op die hier
in Erts gedrukte ietwat koddig-erotistische fantasieën waarin
Slauerhoff soms nog steeds zijn kracht zoekt en zijn zwakheid
vindt, noch op dat gedicht De Bruid, waarin Marsman het
begrijpelijk schijnt te willen maken waarom hij indertijd geen
Narkissos maar een Penthesileia schreef, of op de verzen waar-
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door Hendrik de Vries ons nog eenmaal laat voelen, dat hij de
hopelooze gestremdheid van al dat vloeibare dat de dichter niet
missen kan, tot op heden van binnen uit niet heeft vermogen
te smelten, noch op eenig ander van de talrijke hier toevallig
bij elkander gedreven gedichten, maar op onze heele jongerenpoezie, al onze dichters tot dertig of tweeëndertig, allen in
dezelfde woestijn, onder het flauwe geritsel van Binnendijks
witte wisselbanier hongerend en dorstend aan het dolen, —
als Marsman zijn bruidsuikers niet spoedig voor „de spijze
der" werkelijk „sterken" verwisselt, zelfs zonder de Moses,
die hen behouden in „het andere land" brengt, om daar in pays
en vree de opbrengst van de ondertusschen ingevulde wissel te
genieten.
En het proza ? „Over iets dat er niet is, kan men kort zijn",
schrijft Scholte. Ik zou dat als afdoende kunnen beschouwen,
ware het niet dat deze dichter aan zijn „requisitoir" nog een
paar woorden toevoegde, die op zijn oordeel ook over onze
jongste poezie zijn zoeklicht werpen. „Ik weet niet, wat velen
bewogen heeft, over de herleving van ons proza te schrijven.
Hetzelfde beeld, armzaliger nog in zijn herhaling, van wat
zich een tiental jaren geleden in onze poezie voordeed, keert
thans terug. Een horde van gekantelde evenwichtszoekers heeft
op het politiefluitje van Marsman haar gevechtsterrein verplaatst en schrijft thans proza. Dit heeft alleen het gevolg,
dat er thans meer papier verspild wordt dan vroeger. En tot
welk nut ? ... Van de armoede der verzen over te gaan in de
armoede van het proza, dat dit nog zooveel minder kan verduren, is vrijwel het eenige, dat tot dusver bereikt is." Een
diermate koele waardeering voor de befaamde „revolutie van
1 9 18" en voor al wat op haar nog gevolgd is, dat Marsman,
door zooveel „kanker" zelf verkankerd, en in een razende
activiteit van drie en een halve bladzijde druks tot oplossing
van het kankerprobleem geprikkeld, uit eigen ziektestof het
„serum" wist te bereiden, waarvan hij hen, die de grootheid
van '18 mistrouwen, sinds dien met het alleszins doeltreffend
spuitje van een stoutmoedig „godverdomme" alreeds één,
flinke, en naar wij hopen niet ál te doodelijke dosis heeft toegediend.
Het Tooneel is door de heer Kelk ingeleid. Een „duidelijke
rekenschap" aangaande zijn afdeeling staat volgens hem „gelijk
aan opheffing van het faillissement wegens het verbindend
worden der eenige uitdeelingslijst." Een uitdeelingslijst, als
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wij — het woord dat de heer Binnendijk schuwde — op de
rest van Kelks „requisitoir" mogen afgaan, die de schuldeischers
niet meer dan drie kwart percent van hun vorderingen aankondigde. „Met dat al", besluit hij, „staan wij in een droevig
braakland." Volgens , Menno ter Braak, de inleider der vierde
afdeeling, die van het Essay, pleegt de jongeren van hun veelvuldige werkzaamheid juist op dit „bespiegelende" gebied een
verwijt gemaakt te worden, maar de heer ter Braak is voorzichtig. Niet alleen wenscht hij de al of niet juistheid van dit
verwijt niet te beoordeelen, hij ontwijkt ook over de waarde
van het essay der jongeren klaarblijkelijk het oordeel, dat wij
gaarne rechtstreeks van hem gehoord hadden. „Wij verdedigen
deze bloemlezing niet, wij motiveeren haar alleen," schrijft
hij, van welke zinsnede ik althans dit wil opmerken, dat geestdrift anders gesproken hadde en dat ook de inleider van de
afdeeling Essay, ondanks zijn waarschijnlijke waardeering
voor allerlei verdienstelijks, uit pure bewondering voor het essay
zijner vrienden voorloopig nog niet buiten zich zelf raakt.
Wie voor Marsmans volharding in het mannelijk geslacht
gevreesd mocht hebben, — ook door vloeken trouwens heeft
hij, dank zij Scholte en anderen, de ongewettigdheid van deze
vrees, gelijk wij gezien hebben, middelerwijl al kunnen bewijzen —, vindt in Verhoevens karakteristiek van deze schrijver de geruststellende verzekering dat hij niet alleen „de felste
vitamine van de jonge letteren" maar ook een door „de wilde
bronst van het leven felst-gedreven" „sportman" is.
Mijn aankondiging van Erts acht ik hiermede voltooid. Niet
de verschillende bijdragen der afdeelingen zelf te bespreken,
maar uit de door voormannen der jongeren geschreven inleidingen af te lezen, of hun boedelbeschrijving der jongste
letteren het in onze Inleiding geschreven oordeel over de voorafgaande tien jaren, voor wat het heden betreft, bevestigt
of loochenstraft, interesseerde mij ditmaal. Zij doen het tweede, en dat zij het doen, en zoo duidelijk doen, is, ondanks
zekere over het verleden bestaande illusies, misschien het hoopgevendst. Lou Lichtveld leverde onder de titel „Naar een
Nederlandsch-Europeesche Literatuur" een algemeene inleiding, waarin onbekookte en verstandige gedachten dicht-opeen gedrongen door elkaar liggen. Schrijft hij: „De prozaschrijver filtreert de taal van het volk, zuivert haar van alle
vreemde, onbruikbare of bedorven bestanddeelen", dan zij
hem in zijn eigen beschouwend proza op een zelfs in onze taal
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zeldzame overmaat van vreemde woorden en uitdrukkingen
gewezen. Schrijft hij over het vraagstuk, of onze literatuur
nationaal dan wel boven-nationaal moet zijn, dan doet zijn
verderop onder de naam van Helman gedrukte reisimpressie
de vraag rijzen, of hij zelf misschien nog niet eerder onderdan boven-nationaal is. Over het verhalend proza van deze
begaafde jonge schrijver hoop ik binnen kort te spreken. Zijn
Inleiding vermeldde ik hier nog afzonderlijk, omdat zij mij
toelaat mijn aankondiging van Erts met deze nuttige aanhaling
te besluiten: „Waar de hedendaagsche Nederlandsche letterkunde behoefte aan heeft om te komen tot volwaardigheid,
om te staan op het Europeesch niveau, is arbeid, Arbeid,
ARBEID. Bewuste en doelbewuste productie reguleert zich
zelve. Wij hebben te probeeren en nogmaals te probeeren tot
het lukt. En temidden der probeersels, wie weet wanneer het
meesterwerk ontstaat." Niet alles, maar een belangrijk ding
is hiermede, over de jongeren, tot de jongeren, door een
jongere waarschuwend gesproken.
P. N. v. E.

Het Andere Land, door D. A. M. Binnendijk, Hijman,
Stenfert
ert Kroese en van der Zande, Arnhem, 193 o. Acht en
twintig jaar oud, geeft D. A. M. Binnendijk, redacteur van Erts,
maar ook van Vrije Bladen, een voorman onder „de jongeren"
derhalve, zijn eerst bundel uit: voor zijn deel het resultaat
van die „groeistuipen", die „fantastische ondernemingslust",
die „roekelooze verovering van waarheden", waar volgens zijn
inleiding tot de poezie-afdeeling van Erts, de moderne Nederlandsche poezie der afgeloopen periode door uitmuntte.
Binnendijk zelf onderscheidt zich bovendien nog door de ten
minste even fantastische scrupuleusheid, waarmee hij zijn
dichterlijk laboratorium onbetreden pleegt te laten, tot hij
door de aandrang van zijn op zoo fantastisch gedurfde tochten zoo roekeloos veroverde waarheden letterlijk gedwongen
wordt, zijn vele wilde, wild geplukte rozen tot enkele vingerhoeden rustige, rustig in te snuiven rozenolie uit te persen.
Zijn heele eerste bundeltje, vrucht van tien jaren noeste arbeid, telt slechts veertien, schaars, ten deele zelfs zeer schaars
bedrukte kleine bladzijden: wit etui met enkele proefflacons,
wier merk, „Het Andere Land", ons blijkbaar te verstaan moet
geven, wat van zijn verbluffende ondernemingslust het eigenlijk doel was, of wat die op zijn tochten zoo roekeloos veroverde waarheden zijn.
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Binnendijks dichterlijke voortbrenging is dus aanzienlijk
bescheidener dan zijn schatting van het geslacht, waartoe hij
behoort, verwachten deed. Ook innerlijk. Ik zie in zijn verzen
slechts de schrale, moeizame zelfuitdrukking van een dichterlijk aangelegd maar zwak begaafd mensch, zonder sterk of
persoonlijk zins-, gevoels- of gedachtenleven, en met die zelfde
verlangens of neigingen tot meer en anders, die ook verschillende van zijn tijdgenooten en onmiddellijke voorgangers
karakteriseeren, maar die bij hem noch op zich zelf noch in
hun uiting de kracht of de fijnheid bereiken, waardoor zij bij
begaafderen dan hij meermalen belang krijgen. Opmerkelijk is,
voor zoover zijn bundel op het aardsche leven betrekking
heeft, de beperktheid, in deze beperktheid dan nog bovendien
vaak de tweedehandschheid van wat uit natuur en menschheid tot Binnendijks aandacht vermag door te dringen en
hem voldoende treft of boeit, om ervaringsinhoud van zijn
verzen te worden. Het karakter en de intensiteit der genoemde
neigingen en verlangens kon door deze beperktheid van zijn
op de aarde gerichte ervaring enkel negatief bepaald worden.
Sommige hunner, vooral de erotische, vinden in de geromantiseerde voorstellingen van vorsten en maagden, deernen en
schandjonkers, de gebruikelijke, zeer doorzichtige vermommingen voor het tekortschieten der ervaren werkelijkheid
tegenover de vervullingsdroomen der jongelingsjaren. De voornaamste echter, die de onvervuldheid van al zijn andere neigingen tezamen uitdrukt, is de door de titel aangeduide neiging,
weg van het vlakke, trage, doffe, onvervuld latende leven
op deze aarde, naar „het andere land" dat voor een man als
Binnendijk feitelijk geen andere functie heeft dan om het
verwijt aan de heele aarde en aan het gansche aardsche leven,
waarin hij zijn persoonlijke ontoereikendheid omzet, een althans voor elders en later vervulling belovende positieve troostuitdrukking te geven. Zoo is, gelijk ik in mijn kroniek al
schreef, „het andere land" in dit boekje geen begeerde doch
ontbeerde werkelijkheid, maar een vaag en mat onvervuldheidsfantoom, gelijk ook God, aan wie hij geenerlei door zijn
gedichten ervaarbare gevoels- of geestesinhoud weet te geven,
bij Binnendijk een ijdel en ijdelijk gebruikt woord blijft.
Dichterlijk. kenmerkt Binnendijk voor alles een zachtzinnige, ook in zijn neiging tot „het andere land" waarschijnlijk werkzame, behoefte aan zuiverheid. Voornamelijk door
de toon van zijn gedichten wordt die voelbaar, want niet
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minder dan zij zelf kenmerkt hem, zelfs binnen de enge grenzen die zijn ervaring en verlangen hem stellen, de onmacht
om deze zuiverheid in zang van taal bevredigend te verwezenlijken. Het is niet alleen dat, als zijn neigingen zelf,
zoo ook zijn voorstellingen en uitdrukkingen een hetzij te
gemeenschappelijk, door hun zwakheid daardoor aanvechtbaar, hetzij een te afgeleid karakter dragen, hij is zelfs niet in
staat in het weinige dat hij schrijft, en waarop het metaalstof
van de vijl soms nog zichtbaar is, zijn inhoud juist en duidelijk uit te drukken. Behalve de schrale eenvormigheid der
rhythmische beweging en behalve de talrijkheid der te lange of
te korte verzen, in deze gedichtsoort voor een versgevoelig oor
onverdragelijk, bewijst ook het onder maat- of rijmdwang
soms onzuivere woordgebruik, dat zijn vorm slechts schijnbaar beheerscht, dat armoede, in stof en vorm beide, het kenwoord van zijn tot heden gepubliceerde gedichten is. P. N. v. E.

ert
De T oover f ormule, door Halbo C. Kool, Hijman, Stenfert
Kroese en van der Zande, Arnhem, 193 o. In Halbo Kool steekt
een dichter. Wel is hij voorloopig wat al te zeer vervuld van
zijn erotische avonturen, maar wanneer men, als hij, „het
bittere vuur van een fret" in zich draagt, is dat niet meer dan
begrijpelijk. Iets anders wordt het, wanneer Kool zich vreemder gaat gedragen dan zelfs een zoo opmerkelijk sterke sexueele
belangstelling rechtvaardigen kan. In Erts zagen wij al dat
hij ook als dichterlijk deliriumlijder een afwijking heeft: tegen
de legendarische gewoonte van deliriumlijders namelijk niet
dubbel, maar half ziet. Die neiging tot het abnormale toont
hij ook in zijn frettige buien. Zoo heeft hij van de mond van
een zijner vele geliefden — want meerdere van die „teedere
wezens" plegen zich in hem te „vergissen" en „voorgoed te
vergaan", — door een kus een „doode bloedlooze" brandwond
gemaakt, die slechts tot een zelfs door „machtiger vlam" dan de
zijne niet „meer te blusschen" „lidteeken" genezen kon: haar
blik, en het verwondert ons niet, „wappert" nu nog „als een
vlag van den dood" over hem heen. Kool is in de liefde trouwens niet enkel heetmondig, maar ook hardhandig. Vooral als
de geliefde teedere handen en schuwe oogen heeft. „Een streeling wordt dientengevolge wat ruw", zingt deze 23-jarige
sadist. Om hem nog verder te karakteriseeren: een derde geliefde kon hij geen orgel hooren spelen, zonder op een divan
uit „vrees voor gebroken schalen" „zijn vaart" te moeten „be-
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kampen". Een vierde geliefde is niet minder muzikaal: „terwijl haar hart een hemel vond", speelde zij „met scheeve
mond" piano. Kool kent voorts een vrouwelijke Druide die
als een „stervende heil'ge scheef" staand, met haar hand „de
sterren dichtslaat" of het deuren waren. Zijn ideaal is echter
een soldaat, in wiens adem „zijn laatste lief" als in „dorstig
zand" „sijpelend verloopt". Dat ook Kools natuurvisie van
deze sterk erotische bepaaldheid eenige invloed ondergaat,
spreekt na alles wat wij nu reeds vernomen hebben van zelf.
Niet, misschien, dat zijn geliefden soms vrij rare lichamen
hebben. Men leze de Resurrectio, waarin hij van „bronnen
van den nacht" zegt dat zij „als sidderend blanke borsten"
„de ruimte inspringen". Gelukkig is een stil rendez-vous met
de maan, zij over de wolken, hij over het balkon heenkijkend,
nog in staat uit zijn ondanks alles onbedorven hart een visioen
van op de „zwartblauwe weide" „tusschen de heldere sterren"
spelende „onzichtbare engelen" omhoog te tooveren. Elders
moge hij zich ter wille van wereldsche lichtreclamen van de
„meedoogenlooze sterren" afwenden, — dat hij deze sterren
met het geloof van zijn moeder in verband brengt, doet ons
vermoeden, dat door al het romantisch tumult van zijn nog
niet voldoende uitgewerkte jongelingsbronst een andere zuiverder stem wel overstemd, maar nog niet versmoord is. Als
in deze, tegen het lichaam nu plotseling wel weer wat al te
bitse, maar door het beeld van de duif ongetwijfeld opmerkenswaardige regels:
daar bewoog
— als in het slag voor de open schuif
tegen den nacht een tamme duif
luisterend naar de verre roep
van de verloren wilde troep —
de ziel in dit verduisterd kot
luisterend naar den roep van God.
Marsman, aan wie Kool's boekje opgedragen is en die het in
zijn serie heeft uitgegeven, had Kool moeten raden met het
bundelen van zijn gedichten nog wat te wachten. Wellicht
zou zelfs déze jeugd in een jaar of wat althans dichterlijk
veilig „gepasseerd" geweest zijn. Al is het waar, dat Kool's
lezers in dat geval het ietwat boosaardig vermaak onthouden
gebleven ware, dat deze bespreking van De Toovèrformule
langer deed worden, dan het naar zijn intrinsieke dichterlijke
waarde verdiende.
P. N. v. E.
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DE PROTESTANTISEERING VAN
NOORD-NEDERLAND
Dat Noord-Nederland sedert de zestiende eeuw althans gedeeltelijk protestantsch geworden, terwijl Zuid-Nederland
katholiek gebleven is, moet zeker wel als de voornaamste oorzaak van de tegelijk ingetreden vervreemding tusschen beide
beschouwd worden. Na te gaan hoe dat zoo gekomen is, waarom
het Protestantisme tot Nederland benoorden de rivieren beperkt werd, dat heeft dus voor ieder die zich omtrent de
verhouding tusschen Holland en Vlaanderen een denkbeeld
vormen wil, bizonder belang. En dat te meer omdat er over
dit punt zoo'n hardnekkig misverstand bestaat. Altijd weer
kan men bij Noord-Nederlandsche schrijvers het proces van
het protestant-worden van Noord-Nederland voorgesteld vinden als een organisch ontwikkelingsproces, dat zich binnen
de grenzen van het geestelijk leven op volmaakt natuurlijke
wijze afspeelt. Men leidt het af uit andere religieuse stroomingen, 't zij het mysticisme, 't zij het rationalisme, die beide in
de Nederlanden zoo merkwaardig aan den dag gekomen waren.
Ik zal de laatste zijn om aan het geestesleven zijn zelfstandigheid, zijn eigen continuïteit te ontzeggen, maar het geestelijk
leven van een volk is op elk oogenblik van zijn geschiedenis
een uiterst samengestelde zaak. Er waren andere stroomingen,
andere tradities; waarom hebben die zich niet gehandhaafd?
Die stroomingen en tradities zelve waarvan de historicus van
het Noord-Nederlandsche Protestantisme zoo'n werk pleegt te
maken — mystieken, Broeders des gemeenen Levens, Erasmus
behoorden tot het Zuiden zoo goed als tot het Noorden;
waarom zijn zij daar afgesneden, of binnen het spoor van de
katholieke kerk voortgezet ? — want ook dat was mogelijk.
M.i. bestaat er op deze vragen maar één antwoord: wat de
doorslag gaf, was macht, was geweld.
Ik zou in 't algemeen, niet alleen voor de Nederlanden, een
onderscheid willen maken, dat door de schrijvers waar ik op
doel te vaak verwaarloosd is, tusschen de ontwikkeling der
protestantsche gedachte en haar zegevieren in de werkelijkheid, haar verwezenlijking in nieuwe nationale kerken. Zoo
machtig was de katholieke traditie, zoo was de massa overal
aan haar gehecht, zoo groot was ook het weerstandsvermogen
van de katholieke kerk-organisatie, dat dit laatste nergens geschiedde wanneer niet de staatsmacht — in Duitschland en in
Engeland waren het de vorsten zelf — zich ervoor spande.
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Zoozeer is in haar opkomst de zaak van het Protestantisme
met politieke belangen vervlochten geweest, zoozeer heeft
daarom in haar strijd met de katholieke traditie oorlog de beslissing moeten brengen, dat het al heel onvoorzichtig is de
verschillende uitslag in verschillende landen of streken uit
volksaard, of zelfs uit oude cultuur-tendenties, te willen verklaren; en niets wordt toch zoo gaarne en zoo luchthartig
gedaan.
Wie kent in ons bizander geval de voorstelling niet van de
stugge, individualistische Hollander die tot het Calvinisme
voorbestemd was gelijk de meer open levende en zinnelijke
Vlaming voor het Katholicisme ? Maar wat het antwoord zijn
kan op de vraag 1) of er dan inderdaad tusschen de Hollanders
en de andere volksgroepen die in Europa Calvinist geworden
zijn — de Schotten, de Paltsers, de Hongaren, de Zuid-Franschen — een wezensovereenkomst bestaat, — dat is mij tot
heden niet duidelijk geworden. En wie heeft niet in het algemeen het Protestantisme als iets bij uitstek Germaansch tegenover het Romaansche Katholicisme hooren stellen ? De zucht
naar individueele vrijheid van de Germaan brengt dan Duitschland, Skandinavië, Nederland, Engeland en Schotland tot de
breuk met Rome, de zin voor traditie en gezag houdt Frankrijk, Spanje, Italië erbij. Hoe vreemd dan toch alweer dat het
Protestantisme in zijn tweede phase, de Calvinistische, zooveel aan Franschen en aan de Fransche geest te danken gehad
heeft; dat Oost-Duitschland, waar de bevolking het minst
zuiver Germaansch van ras is, het volledigst tot de Luthersche kerk is overgegaan: in Westfalen en het Rijnland,
in wat oudtijds het wereldlijk gebied van bisschoppen en
aartsbisschoppen was, heeft het Katholicisme zich krachtig
gehandhaafd; en waarom, als Germaansch of Romaansch
wezenlijk de verklaring zijn zou, die verdeeldheid in het
Nederlandsche Germanendom? Daargelaten nog dat in de
Luthersche kerken zooals die zich spoedig vormden, zucht
naar individueele vrijheid toch al zeer weinig tot uiting komen
kon! Is het niet duidelijk dat politiek, het spel van macht, de
uitslag heeft doen worden wat hij is ? Het cuius regio eius
religio van de godsdienstvrede van Augsburg kan heden nog
op de kaart der godsdiensten van Duitschland afgelezen worden, en wat de groote lijnen van de verdeeling van Europa
1) Door mij jaren geleden gesteld in een voordracht die sedert opgenomen
is in mijn bundel De Groot-Nederlandsche Gedachte (1925, I), blz 129.
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tusschen Katholicisme en Protestantisme betreft, door het
pausdom lag het vaste steunpunt der oude kerk in het Zuiden,
door het kampioenschap van Spanje werd de Middellandsche
Zee definitief de basis der katholieke macht, en daartegenover
steunde het Protestantisme overal op de Noordelijke zeeën: La
Rochelle, Engeland, Holland en Zeeland, Skandinavië, terwijl
de laatste kans van het Habsburgsche Keizerschap om in
Noord-Duitschland het Protestantisme ten onder te krijgen
verloren ging, toen Wallenstein de belegering van Stralsund
aan de Oostzee moest opbreken.
Ik duid die strategische verklaring van het verschijnsel in
de Europeesche geschiedenis slechts even aan. Maar het beginsel ervan, enkel maar de stelling dat iets zoo innigs als het
godsdienstig geloof bepaald zou zijn geworden niet door de
keuze van het voorgeslacht, maar door de dwang of drang
toegepast door het wereldlijk gezag, dat stuit de geloovige
tegen de borst, daarin voelt hij iets vernederends, dat verdoezelt hij dus. Zoo Fruin, 1 ) die van het positieve levensbeginsel van het Protestantisme uitredeneert, en dan de snelle
uitbreiding verklaart uit de minachting waarin de geestelijkheid vervallen was; een beschouwing die door een later bewonderaar zóó wordt samengevat: dat het Protestantisme in
Nederland spontaan tot stand gekomen is.
Maar als men nu de kaart beschouwt, door diezelfde schrijver samengesteld, 2 ) en ziet hoe in de moderne tijd de gezindten
in Nederland verdeeld zijn, dan is wel het eerste wat men opmerkt, dat toch niet alleen de Vlamingen, de Brabanders en de
Limburgers katholiek zijn in Nederland; daar is een heele hoek
van Gelderland; èn van Overijsel; een vierde van de bevolking
van Noord- en Zuid-Holland; een vierde ook van Overijsel;
een derde van Gelderland en van Utrecht. Het Calvinisme kan
dan toch zoozeer niet in de natuur van de Noord-Nederlander
liggen als protestantsche schrijvers schijnen te meenen.
Spontaan is het Protestantisme nooit anders dan het geloof
van een kleine maar felle groep geweest, en die werd dan oorspronkelijk door de bevolking van Zuid-Nederland evenzeer,
of meer nog, voortgebracht dan door die van het Noorden, en
althans van het Noord-Oosten, nu zoo protestant, maar waar
het Protestantisme aanvankelijk, spontaan, uiterst zwak was.
1)

ln het bekende opstel „De wederopluiking van het Katholicisme", Ver-

spreide Geschriften, III, blz. 260.
2) Ramaer, Religie en politiek in Nederland.
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Om de gang van zaken in de Nederlanden goed te begrijpen,
moet men die gedachte, dat de Hervormden in het beslissend
tijdvak van de laatste helft der zestiende eeuw een minderheid
waren, „verre het kleinste hoopken", zooals Cornhert schreef,
nooit los laten. Nog in 1 5 8 7 werden de Hervormden op niet
meer dan een tiende van de bevolking der provincie Holland
geschat. Het platteland, vooral van Noord-Holland, was toen
nog bijna geheel katholiek.
Geen grooter vergissing dus dan te denken dat de opstand
tegen Spanje en de vestiging van een eigen staatsgezag beteekend hebben zou, dat de meerderheid der bevolking voor het
Protestantisme gewonnen was. Wat gebeurde was dit. Een
algemeene stemming van misnoegdheid, een algemeene neiging
tot verzet, die uit een aantal factoren samengesteld was: ontevredenheid over de modern-centraliseerend-absolutistische
strekking der regeering, afkeer van de vreemdelingen-heerschappij, afkeer van de Inquisitie (en dit laatste was natuurlijk
nog volstrekt geen bewijs van Protestantisme), en dit alles tot
een uiterste opgevoerd door de haat en vrees die Alva inboezemde en door zijn meest indrukmakende maatregel, de Tiende
Penning, — die stemming gaf aan de kleine groep van overtuigde Calvinisten, sedert 1 5 67 meest in ballingschap, de
kans om zich in Holland en Zeeland van de macht meester
te maken. Waarom lukte dat in 1 572 in die twee gewesten
alleen ? Volstrekt niet omdat de bevolking er met de katholieke
traditie breken wilde. Men ga eens in bizonderheden na hoe
de Hollandsche en Zeeuwsche steden zich voor de Prins verklaarden en men zal zien hoe overal de gezeten burgerij en
de stads-regeeringen de Geuzen-benden, die eerst Den
Brief, Vlissingen en Enkhuizen overmeesterden (strategische
sleutelposities alle drie die zeesteden) en van daar uit de eene
stad na de andere benaderden, met wantrouwen als beeldstormers en papenvreters beschouwden en hoe zij, door haat
tegen Alva en verzet tegen de Tiende Penning gedreven om
hen binnen te halen, tegelijk beproefden waarborgen te verkrijgen dat aan de godsdienst niets veranderd worden zou.
Eenmaal binnen echter stoorden die Geuzenbenden zich aan de
protesten der behoudsgezinde elementen zooveel niet meer: zij
gingen samen met het plunderzieke gemeen op de kerken las,
zij brachten de terugkeerende ballingen als betrouwbare medestanders op het kussen. De Staten van Holland die in 1572
Oranje als hun leider in het verweer tegen Alva erkenden,
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kondigden eerst vrijheid van godsdienstoefening af; weldra,
nadat hun samenstelling door het eene stedelijke staatsgreepje
na het andere reeds radicaler geworden was, verboden zij de
katholieke eeredienst. De meerderheid der bevolking gedroeg
zich daartegenover met een gedweeheid die pas verklaarbaar
wordt als men bedenkt dat het Katholicisme inderdaad zwak
stond in de geesten en harten door de jammerlijke misbruiken
die het overwoekerd hadden en in 't bizonder ook door de
nauwe verbinding waarin het nu tot de buitenlandsche verdrukker verscheen. Maar dat neemt niet weg, dat de Staten
die de onderdrukking van het Katholicisme en de invoering
van de gereformeerde godsdienst en kerkorganisatie ondernamen, een kleine groep waren, die zich door macht handhaafden: zij vormden een gesloten oligarchie, geen democratische staatsinrichting maakte hen van volksinvloed afhankelijk. In feite steunden zij op de geconcentreerde macht niet
van het Hollandsche en Zeeuwsche slechts, maar van heel het
Nederlandsche Geuzendam, door de zee zelfs met het buitenlandsche Protestantisme in verbinding. Holland en Zeeland
waren maar een operatie-terrein, geschikt door zijn geografische gesteldheid en ligging.
Volgens deze voorstelling was er, voorzooveel de houding
van het volk tegenover het godsdienstvraagstuk betreft, geen
wezenlijk onderscheid tusschen Holland en Zeeland en de rest
der provinciën, Noord en Zuid, die pas in 1 57 6 tot opstand
tegen de koning (althans in feite) kwamen. Maar in de manier
waarop die opstand van 1 57 6 begon, was er met die van 1572
in Holland en Zeeland een treffend onderscheid. In 1576
rustte de leiding, aanvankelijk onbetwist, bij de conservatieve
Staten-standen — edelen, geestelijkheid, stedelijke overheden
—, die bij het ineenstorten van het Spaansch gezag (want dat
beteekende de muiterij der Spaansche troepen) het initiatief
namen, terwijl in 1 57 2 in Holland en Zeeland het initiatief
bij de van buiten ingedrongen Geuzen, gesteund door de
ballingen, gelegen had : die hadden de Staten overrompeld en
vervolgens in hun zin omgezet. In de andere gewesten lieten
Geuzen en ballingen zich weldra ook gelden, maar de weerstand der conservatieve partij kon er -- en dit geldt voor
Utrecht en Gelderland en Groningen vooral niet minder dan
voor Vlaanderen en Brabant — sterker zijn. Vandaar die ontzettende verwarring en verdeeldheid, die, toen de Spaansche
legers zich onder Parma weer deden gelden, gevoegd bij de
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minder gunstige strategische ligging van die gewesten, zooveel te gevaarlijker was.
Toen Parma goed en wel met zijn veroveringen begon, was
ook buiten Holland en Zeeland de zaak van de opstand feitelijk
met die van het Protestantisme vereenzelvigd geworden. Waar
de opstand de macht in handen hield, waren de Katholieken
van alle staatsgezag uitgesloten en werd hun godsdienst onderdrukt, terwijl het Protestantisme van overheidswege georganiseerd en gepropageerd werd. Dat gebeurde in Vlaanderen en
Brabant net zoo als in het Oosten en Noord-Oosten, vooreerst
alleen met grooter beslistheid en succes. De protestantiseering
van Vlaanderen en Brabant werd echter door hun verovering
door Parma blijvend afgesneden. Die van het Oosten en
Noord-Oosten, dat na 1 5 8o ook in Parma's macht geraakte,
werd slechts onderbroken: na de herovering van die streken
door Maurits en Willem Lodewijk tusschen 1 59 0 en 1597
werd het proces met kracht hervat.
In de Nederlandsche geschiedboeken blijft alles waaruit de
• invloed van geweld in het proces van de aanhechting van het
Noord-Oosten bij het Noord-Westen en van de protestanti. seering van het geheel zou kunnen blijken, gewoonlijk wat op
de achtergrond.
Daarbij is geen opzet in het spel, maar de protestantsche en
patriottische nazaat kan zich niet anders voorstellen dan dat
de Gelderslui, Overijselaars en Groningers op de bevrijding uit
het juk van Rome en van Spanje zaten te wachten. Maar de
werkelijkheid was heel anders. Niet alleen was daar, gelijk
overal, gelijk ook in Holland en Zeeland, de meerderheid van
verandering afkeerig, niet alleen heerschte er die zekere passieve katholiciteit, die op den duur overal voor krachtige en
van staatswege gesteunde propaganda zou wijken; er was ook
een actieve katholieke partij, sterk onder de stedelijke magistraten, onder de adel, onder de geprivilegieerde standen in
't kort. Ook dat was trouwens in Holland in de grond niet
zoo anders. Dat bewijst de houding van Amsterdam, dat van
1 572 tot 1 57 8 hardnekkig aan de kant van Spanje bleef, welks
burgemeesters nog in November 1 S77 (een jaar na de Pacificatie van Gent dus) met geen andere krijgsmacht dan die van
hun burgers een poging van de zijde der Staten van Holland
om de stad bij verrassing onder de Prins te brengen bloedig afsloegen. Maar in Holland en Zeeland hadden de Geuzen van
het eerste oogenblik af een onaantastbare strategische stelling.
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In het Oosten en Noord-Oosten kon de katholieke partij zich
veel meer doen gelden en een veel grooteg gevaar warden voor
de zaak van de opstand.
Men spreekt in de Noord-Nederlandsche geschiedboeken
van „het verraad van Rennenberg", de stadhouder van Groningen, waardoor die stad in 158o weer onder Spanje kwam,
en men geeft de indruk alsof het die Waalsche edelman was —
een Lalaing immers —, die de zaak tegen de bevolking doordreef. Maar Rennenberg was omringd van landzaten, het
legertje dat Parma hem te hulp zond, werd aangevoerd door
een Geldersman en bestond voor een groot gedeelte uit uitgeweken katholieke en koningsgezinde Groningers en Friezen.
De steden aan de IJsel en in heel die buurt moesten na Rennenberg's afval door de Staten met troepen in bedwang gehouden
worden. En toen na het keeren van het tij Maurits in 1 594 de
stad Groningen kwam belegeren, werd zij zonder hulp uit
Brussel, door de burgerij, aangevuurd door de Jezuieten, twee
maanden lang verdedigd.
In de strijd van die jaren, van de Unie van Utrecht tot aan
het Bestand, heel anders dan het ideaal — zij het niet steeds
de praktijk — van de Prins van Oranje geweest was, waren
niet zoozeer de Nederlandsche nationaliteit en de Spaansche
overheerscher, maar waren Protestantisme en Katholicisme de
protagonisten. Binnen het gebied der Haagsche Staten-Generaal werden de Katholieken met wantrouwen als vrienden, of
mogelijke vrienden, van de koning van Spanje, later van de
Aartshertogen, beschouwd. Als in 160 5 Spinola een aanval op
de Oostelijke gewesten onderneemt, sidderen de protestantsche
magistraten in de steden aan die kant voor de stemming onder
hun bevolkingen. De stad Groningen was na haar „reductie"
in 1 594 zoo weinig te vertrouwen, dat de Staten-Generaal er
een dwangburcht lieten bouwen, geheel naar het voorbeeld
van Alva! Als er in i 6o8 over een bestand onderhandeld wordt,
waarschuwt Maurits daartegen op grond van het gevaar dat
de aartshertogen in verstandhouding met de katholieke bevolking van het Noorden treden zouden.
In Holland en Zeeland, minder onmiddellijk aan de aanslagen van de vijand blootgesteld, en waar een ordelijke en
zeer welvarende maatschappij zich op de handel gevestigd had,
werd die tegenstelling getemperd, daar ontwikkelde de geprotestantiseerde oligarchie spoedig libertijnsche neigingen en beproefde de jonge protestantsche kerk onder den duim te hou-
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den en vrijheid voor alle gezindten te waarborgen. Maar toch,
ook daar stond die kelk, hoezeer ook beknibbeld, in een bevoorrechte positie als de helpster van de staat en die op de
steun van die staat aanspraak maakte. Van den beginne af was
zij, in de chaos door de omverwerping van het Katholicisme
geschapen, aangewezen om, met de rijkdom der oude kerk
toegerust, een nieuwe organisatie op te bouwen, waarin de
kleine, ijverige groep die uit de ballingschap terugkwam de
toon aangaf, maar waarin heel de vlottende massa van het
onverschillige of onzekere volk gevat moest worden. Eenmaal
op de been gezet ontwikkelde die organisatie een steilheid en
preciesheid die haar patroons in de Staten weinig aanstond,
maar daar was toen geen stuiten meer aan. Hoe dwaas is het
echter te redeneeren alsof het Hollandsche volk tot strenge
dogma's en hard puritanisme een natuurlijke neiging heeft.
De zegepraal van het Calvinisme valt te verklaren uit de
macht die de presbyteriaansche organisatie van de nieuwe kerk
aan de kleine groep van sterk kerkschgezinden, predikanten
en ouderlingen, gaf. Onder die leidende minderheid waren
Vlaamsche uitgewekenen talrijk vertegenwoordigd, en vaak
van de felsten, niet omdat het Vlamingen waren — want ook
die stelling wordt vaak verkondigd door historici die tot elke
prijs tusschen Noord en Zuid nationale tegenstellingen zien
willen —, maar omdat het uitgewekenen waren. Al hun hervormingen die de strekking hadden om de breuk met de
katholieke traditie zoo volledig mogelijk te maken, moesten
tegen het murmureeren van de gemeente in worden doorgezet;
zoo het besluit om slechts op Zondag te preeken en de oude
feestdagen zooveel mogelijk te veronachtzamen. 1)
Maar treffender nog is toch de gang van zaken in die Oostelijke streken welke door Maurits en Willem Lodewijk in de
jaren negentig veroverd werden en waar men aanstonds de
inmiddels volledig uitgewerkte gereformeerde kerkorganisatie invoerde. Daar kan men zien hoe de protestantiseering der
bevolkingen beschouwd werd als een onmisbare waarborg voor
hun trouw aan het Staatsch bewind en hoe zij dus zaak van
overheidszorg moest uitmaken.
In alle steden die in handen van de Staten vielen, werd
aanstonds de katholieke eeredienst onderdrukt en de kerken
werden in bezit genomen voor de Gereformeerden en naar hun
begrippen „gereinigd". Op het platteland was in de jaren
1) Rogge, Caspar Coolhaes, I.

Uitgeverij C. A. MEES, Santpoort
Nieuwe Uitgaven, Voorjaar
ing. geb.

1930.

Albert Verwey. De figuren van de Sarkofaag.
17 X 22 c.m., 92 blz., gedrukt op geschept papier
„Haesbeek de luxe".
Prijs ingen. f 4,25; geb. f 5,50
Deze bundel verzen, opgedragen aan de nagedachtenis
van Floris Verster en Jenny Verster-Kamerlingh Onnes,
beeldt gestalten uit betrekking hebbende op het leven
en de dood van deze door de dichter geliefde Leidenaars.
„Het bestaan op aarde", „Op het oude speeltuig" (de
Alexandrijn), „In de Ledige Stad", „Het Leidsche Stadhuis" zijn o.m. titels van eenige verzenreeksen of afzonderlike gedichten.

Elisabeth Zernike, 1) e g e r e e d e glimlach.
121/2 X 20 c,m., 235 blz., bandteekening van Fokko
Mees.
Prijs ingen. f 2,50; geb. f 3,50
De vrouwen, uit dit boek, hoe verschillend ook,
hebben een stille verwantschap met elkaar. In haar
ingetogenheid, haar scherp indringend zielsbegrijpen,
haar wijde erbarming, maar even onaantastbare zelfhandhaving, haar grootheid, die voor de wereld geringheid is, zijn zij van een diepe menselikheid, van een
— zoals eens gezegd is — weemoedige levensaanvaarding. Zij zijn gereed tot glimlachen .... door tranen

Einar Hjhrleifsson Kvaran, R a n w i g s Liefde. Uit
het IJslandsch vertaald door G. E. G. Meuleman.
121 /2 X 20 c.m., 190 blz. bandteekening van Fokko Mees.
Prijs ingen. f 1,90 ; geb. f 2,75
Geen Germaans volk heeft zo trouw zijn oude cultuur
en karakter bewaard als het IJslandse. De moderne
IJslandse roman, waarvan Ranwigs liefde een mooi
voorbeeld is, sluit aan bij de oud-IJslandse saga, het oudste
proza van Germaanse geest. Niet primitief zijnde mensen,
maar elementair. „Zooals men wel bij avond groot ziet
tegen een stille, strakke lucht de figuren van menschen en dieren, zoo staan in deze vertelling de gestalten
groot uit tegen den soberen, machtigen achtergrond der
IJslandsche bergen. Wijd en eenzaam liggen de lavavelden, donker gapen de kloven, w'ld stroomen de rivieren en de sterli van den waterval zingt door de levens
der menschen en verbindt het nietig gebeuren aan de
groote ziel der natuur, waardoor alles eenvoudig lijkt
en klaar, machtig als de rotsen of stil wegdroomend
als de in eindeloosheid uitgaande, vergetrokken lijnen der
glooiende hellingen".
Zó heeft Augusta Peaux deze serie ingeleid.

Prof. Ir, Is. P. de Vooys, De plaats van den
ondernemingsleider in de sociale gemeenschap.
16 X 24 c.m., brochure, 26 blz.

Prijs ingen. f 0,75
In onze huidige maatschappij, waarin bedrijf en techniek
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negentig ook in Utrecht en die deelen van Gelderland welke
al lang van de Spanjaarden bevrijd waren de gereformeerde
kerk nog nauwelijks in wezen. Pas in 1 599 bijvoorbeeld gebood het Hof te Arnhem, „dat in het ambt van Veluwe en
Veluwezoom de altaren, beelden, wijwatervaten enz. uit de
kerken weggenomen, alsmede de crucifixen en kapellen, in
bosschen of aan de wegen staande, moesten warden afgebroken". In de stad zelf moest trouwens het volgend jaar de
magistraat nog het gebruik van afbeeldingen of kruisen op
lijkkleeden bij begrafenissen verbieden. De trage voortgang
ten platten lande kwam gedeeltelijk uit vrees voor de strooptochten van de vijand, gedeeltelijk uit de algemeene moeilijkheid, het tekort aan geschikte predikanten. In veel streken
moest de boerenbevolking het dan ook voorloopig zonder
godsdienstige voorgangers stellen.
Over 't algemeen beproefde men het met de voormalige
pastoors, die voor de keus gesteld werden om zich, op een
geringe „alimentatie", stil te houden of zich aan een examen
te onderwerpen en bij goede uitslag als gereformeerd predikant
toegelaten te worden. In Groningen slaagde dit plan zeer wel.
In Drente minder. Hier werden in 1 59 8 door de stadhouder,
Willem Lodewijk, daartoe expresselijk door de Staten-Generaal gemachtigd, alle parochie-priesters en andere wereldlijke
geestelijken voor een vergadering van predikanten benevens
vertegenwoordigers van het stadhouderlijk gezag gedaagd.
„Men vroeg hun plechtiglijk of zij de hervormde godsdienst
in hunne harten omhelsden? en zoo ja, of zij dan ook genegen
waren om proeven van hunne kunde in de zuivere leer van
het Evangelie af te leggen. Velen gaven onvoldoende antwoorden; anderen onderwierpen zich aan een theologisch
onderzoek; eenigen zelfs toonden zich bereid hetzelve dadelijk
te ondergaan." 1 ) Niet meer dan drie werden er echter onder
nog zeer beperkende voorwaarden toegelaten, en twee jaar
later nog enkelen. In 1 593 reisde een commissie ingesteld door
de Staten van Utrecht en bestaande uit een edelman, twee
predikanten en een ouderling van de stad, dat gewest rond om
de predikanten en voormalige priesters te ondervragen en hun
verslag 2 ) geeft een levendig beeld van de bonte en dikwijls
vreemde toestanden. In verreweg de meeste dorpen stonden
1) Ypey en Dermout, Geschiedenis der Nederl. Hervormde Kerk, II, blz. 108.
2) Uitgegeven in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genoot
schap te Utrecht, deel VII, 1884.
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nog de oude pastoors. Velen van dezen verklaarden hun bereidwilligheid zich te schikken, maar sommigen haakten blijkbaar
nog naar de oude gebruiken, anderen waren halverwege overgekomen en faalden of door onkunde of door onwil omtrent
eenig bepaald punt. Van één pastoor, die de commissarissen
beschouwen als „een eerbaar man, hebbende kindertrens, waarvan de moeder overleden is", meldt het rapport:
„In doopen ende trouwen, houdt hem deze pastoor niet na
ééne wijze, maar accommodeert hem alsnog nadat de lieden
gezind zijn".
Verscheidenen weigerden stout zich te onderwerpen en
deelden met Paschen nog „het paapsche sacrement" uit of
legden althans een verdachte tegenzin aan den dag om hun
„huisvrouw" te trouwen. Eén verklaarde dat „hij en begeerde
noch van de Staten noch van iemand anders in zijne conscientie gedwongen te wezen".
Het rapport vervolgt:
„Hij en heeft zijn huisvrouw nog niet getrouwd, niettegenstaande hem zulks bij mijne E.E. Heeren de Staten bevolen is.
Zeide ook uitdrukkelijk, dat hij ze in 't openbaar niet en wil
trouwen, daarbij voegende dat hij ze wel begeerde te verlaten,
alzoo hij zonder haar wel konde leven, ja presenteerde ze wel
spottelijk aan iemand over te stellen, indien hij ze van doen
hadde".
Voor al deze en dergelijke misstanden verwachten de comr ,issarissen heul van de tusschenkomst der overheid, gelijk de
Gentsche Synode vijftien jaar tevoren al maatregelen tegen de
„mispapen" op het Vlaamsche platteland van de magistraat
der stad gevraagd had, gelijk nu in al de zeven gewesten gereformeerde Synoden gedurig Staten en stadsregeeringen vermaanden tot straffer optreden tegen „superstitiën, afgoderijen,
abuizen ende profanatiën".
„Zoude vooral hiertoe zonderlinge dienstelijk zijn (aldus de
Utrechtsche commissie) dat alle kerkmeesters bij plakkaat ofte
anderszins geboden wierde hare kerken van de overgebleven
autaren ende andere reliquieën ende vuilnissen der papisterie
met den eersten (aanstonds) ende binnen zekeren prefixen tijd
te doen zuiveren. Item, het superstitieus klok-kleppen 's middags ende 's avonds insgelijks af te schaffen. (Enz., enz.) ".
Het is duidelijk dat, na de eerste spontane tijd onder de
verdrukking, de voortgang der hervorming een gansch andere
beweging geworden was. Het is duidelijk dat de meerderheid
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van het Noord-Nederlandsche volk de katholieke godsdienst
slechts onder overheidsdwang verlaten heeft.
Die vloeibaarheid der verhoudingen op godsdienstig gebied,
gedurende welke de strijdende politieke machten zoo 'n verschuivingen konden teweegbrengen, duurde echter niet eeuwig.
't Was zelf een strikt historisch bepaald verschijnsel. Zoodra
de Tegenreformatie een katholieke bevolking deugdelijk aangegrepen had, was zij tegen de aanvallen van protestantsche
propaganda, ook al had die de heele staatsmacht achter zich,
bestand. In de Nederlanden werd de Tegenreformatie door de
troebelen lang opgehouden. Pas in het gevolg van Parma kon
zij haar eigenlijke intrede doen; pas onder de aartshertogen
werkte zij rustig door. Vandaar dat de streken die na het
Bestand aan de Republiek gehecht werden, meer homogeen
katholiek gebleven zijn dan eenige ten Noorden van de
rivieren: het grootste deel van Noord-Brabant en Maastricht
zijn immers eerst door Frederik Hendrik veroverd; het meerendeel van de tegenwoordige provincie Limburg is zelfs nog
later bij ons land gekomen. Benoorden de rivieren waren trouwens Oldenzaal en Grol door Spinala vlak voor het Bestand
bezet. Die plaatsen en hun omgeving, waar dus het begin van
een gereformeerde kerkinrichting ruw verstoord werd en die
een dertigtal jaren onder Albert en Isabella kwamen, zijn tot
de huidige dag overwegend katholiek.
Er zouden aan dit relaas van de wisselingen in de godsdienstige bekentenis onzer vaderen beschouwingen van velerlei
aard vast te knoopen zijn. Ik wil tot slot slechts de opmerking
maken, waarmee ik begon. Uit het Katholicisme van de
Vlamingen en het Protestantisme van 4e Hollanders te willen
afleiden dat de twee helften van de Nederlandsche stam reeds
vóór die godsdienstige splitsing verschillend van aard of van
cultuur geweest moeten zijn, is een door en door onhistorische
geesteshouding, ook al hebben nog zooveel historici haar bij
tijd en wijle aangenomen.
P. GEYL.

(In ietwat beknopter vorm heeft
dit opstel gediend als voordracht op
het Vlaamsch Philologen-congres te
Antwerpen, z7 April í93o).
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II
Er waren een aantal erfgenamen *or het schrale bezit van
Oege en alles werd zoo spoedig mogelijk verkocht opdat het
gewas nog van waarde zou zijn voor de koopers van het land.
Hielke bleef alleen over voor de tijdelijke verzorging, Iefke
vond een plaats bij familieleden en Anko vertrok naar Amsterdam omdat hij, nu hem geen bezit overbleef, zijn fortuin
wou zoeken met behulp van zijn schoolkennis. Hij ontving
bij schikking eenig geld voor het onderhoud in de eerste tijd
en toen alles verkocht en alle schuld afbetaald was kreeg hij
zijn erfdeel overgestuurd en hij rekende dat het althans voor
eenige maanden voedsel en onderdak strekte, als hij zuinig
was. Hij wilde aansturen op een kantoorbetrekking, huurde
een kamertje met ontbijt, at in een goedkoop logement en
kocht zelf brood en wat toebehooren om alles aan te vullen.
Hij leerde inderhaast boekhouden en stenografie en maakte
groote wandelingen door de stad en buiten. Zoodra hij in het
bezit was van een paar diploma's abonneerde hij zich op een
krant en ging op de advertenties af die hem een werkkring
aanboden. Hij had geen enkele bekende in de stad en kon bij
wat hij deed alleen zijn eigen verstand raadplegen. Doch overal
waar hij kwam werd hij afgewezen. Eerst ontmoedigde hem
dit in het geheel niet, ofschoon het hem teleurstelde. Het deed
hem de stad ernstig vanuit zijn eenzaamheid beschouwen. De
menschen die hij tegen kwam liepen allemaal met een direct
doel en hij liep doelloos. Hij dacht eerst in naief zelfvertrouwen dat hij zich maar aan te melden had om in het raderwerk
der stad een bescheiden plaats te vinden. Maar als hij zich
ergens aanmeldde deden de menschen alsof ze voor hem op
hun hoede moesten zijn. Hij was de vreemdeling die ze niet
noodig hadden. In het begin had hij preciese wenschen gehad
omtrent een werkkring; hij had gedroomd van een behoorlijk
inkomen, een inschikkelijk patroon en tijd en gelegenheid om
wis- en natuurkunde te studeeren. Toen hij een paar netgekleede jongelui waarnam, vriendschappelijk samen en behaaglijk in het stadsleven, intelligent van uitzicht, levendig in gesprek bij een tramhalte, gaf dit beeld ineens vaste vormen
aan zijn verlangens. Het was mogelijk hier aangenaam en als
in een groot tehuis te leven, ook voor hem, al was het dan
niet in direct weelderige omstandigheden.
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Maar allengs stond het bij hem vast dat er hier voor hem
op dit oogenblik geen goede plaats in het raderwerk was. Hij
voelde het in de bejegening die hem telkens weer te beurt viel,
men was minstens gereserveerd en hij noemde het geval: de
concurrentie en nog iets. Hij deed overal zijn best om zich
geschikt voor te stellen, maar hij leek altijd te hoekig om door
de gaatjes te glijden waar hij vóór kwam. Er was naar 't scheen
altijd wel een beter afgewerkt persoon die hem de kans afwon. Hij zou er toch wel komen troostte hij zichzelf, maar
dat moest dan gebeuren langs een andere weg dan tot nog
toe in zijn voorstelling lag. Hij raakte dus allengs aan 't zoeken naar die ongewone en verborgen weg. Het stadsleven
boeide hem niet minder nu het raderwerk hem nog, passief
vijandig, als toeschouwer buiten hield.
Zijn geld minderde en het vooruitzicht spoedig geheel arm
te zijn werd dreigend. Het maakte hem nog niet bijzonder
angstig. Als hij 's morgens opstond lokte hem het begin van
de nieuwe strijd, hij trok er voor een of andere sollicitatie op
uit, ging een boek lezen in een openbare bibliotheek, een
stadsdeel bezichtigen met heel algemeene belangstelling en
keerde naar huis terug in de verwachting dat het lot hem
eindelijk in de vorm van een zakelijk bericht eenige aanwijzing zou geven. Lag er dan geen bericht, zooals gewoonlijk,
dan voelde hij zich eenige minuten treurig en teleurgesteld,
tot hij weer nieuwe hoop had verzameld. Hij las in zijn studieboeken, doch wenschte zich betere en moest voortdurend aan
geldverdienen denken; dat maakte hem in deze tijd loom en
romantisch, zoodat hij vaag droomde en niet werkte.
Op een keer was er werkelijk een bericht dat hem voor
een betrekking opriep. Hij beschouwde het eerst nuchter,
want het kon op een vergissing uitloopen zooals al meer gebeurd was. Doch toen hij de volgende dag op het genoodigde
uur een kantoor waar hij besteld was binnentrad, voorzag hij
dat dit het ongewone geval zou zijn waarop hij wachtte.
Er hing een scherpe onaangename geur in het vertrek. Laan,
handelaar in meelsoorten, zat aan een schrijftafel en reikte
hem zittend een hand, met botte glimlach. Terwijl Anko
hem naderde onderscheidde hij duidelijk een sterke dranklucht
en het type van de man weersprak niet zijn eerste indruk,
dat hij met een drankzuchtige te doen had. Deze had fonkelende donkere oogen, roode jukbeenderen en een groote leelijke
mond, die in 't bijzonder Anko's aandacht trok. De onderlip
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was dik en stak wat vooruit, de mond trok onder het eerste
gesprek der kennismaking heel makkelijk tot een lachje zonder vriendelijkheid, onaangenaam, week. De overige gelaatstrekken waren hard. Toen hij even zweeg, blijkbaar om zich
te bedenken of hij Anko zou aannemen, was zijn uitzicht lui
en boosaardig. Zijn gestalte was log, doch zijn grofbeenderige
handen wezen op magerheid. Hij leek sterk en ongezond. Hij
zat breed en makkelijk in zijn armstoel terwijl hij nadacht,
doch gedurende die stilte trappelden zijn voeten enkele seconden een stormmarsch op de vloer.
Anko wachtte eenigszins in spanning. Toen zei de man
plotseling: „Tja, nou, we zullen 't probeeren. Ik neem u voor
een maand in dienst."
Anko knikte onwillekeurig-snel en sprak dan onhandig
eenige woorden van goede wil. De nieuwe patroon nam hem
met koel wantrouwen op, hij had een tegenzin in haperende
woorden. Doch Anko's uiterlijk viel hem dan mee. Hij gaf
zich geen rekenschap waarom. Zijn gedachten, als hij die even
gaan liet, waren meestal beuzelig en storend en verwarrend,
doch zijn instinct was scherp en juist. Hij was met Anko tevreden zooals deze met hem. Want Anko had de overtuiging
dat zich hier en hier alleen de weg naar het raderwerk voor
hem opende.
Laan stond nu op en ging over tot zakelijke aanwijzingen.
Hij gaf Anko een stoel dicht bij hem, aan een apart tafeltje,
klaagde over de slechte kwaliteiten van een vorige boekhouder
en zei zelf dat het op zijn kantoor een warwinkel was op
't oogenblik. Nadat hij Anko een taak had opgegeven zette
hij zich weer aan zijn schrijftafel vanwaar hij gelegenheid
had Anko voortdurend op zijn vingers te zien. Als deze iets
vroeg gaf hij onaangename lakonieke antwoorden en Anko
verstond daaruit dat zijn vragen erg naief waren. Hij was nu
eenmaal van huis uit een nogal `ongeschikte bediende en het
kon niet anders of hij moest in de praktijk van dit kantoortje
sterk in bekwaamheid vooruitgaan; dit besef maakte hem
moedig en onverstoorbaar.
Nadat de patroon en hij een paar uren ijverig en meestal
zwijgend hadden gearbeid, stond de eerste op en begaf zich
naar een hoekje tusschen twee groote kasten. Toen hij begon
te praten keek Anko op en zag hem bezig bij een ouderwetsch
komfoor, waarop boven een doorgebrande kool een pannetje
stond te dampen. „ze hebben me gewaarschuwd voor brand-
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gevaar," zei hij wat schamper, doch in een vertrouwelijke
stemming nu. „Van de Verzekering."
Anko had de kleine kookgelegenheid niet eerder gezien;
deze viel nu pas op omdat een stoel opzij was geschoven. De
patroon vertelde hem van zijn lichamelijke en huiselijke om
standigheden: hoe hij zelf een geneesmiddel bereidde dat h ij
'noodig had om zich te zuiveren van overtollig vet. Hij had
groote minachting voor doctoren.
Anko was reeds gewend aan de onbekende geur die hij
dadelijk had opgemerkt en die hij eerst toeschreef aan een of
andere gifstof die de patroon, behalve de alcohol waarnaar
hij rook, tot zich zou nemen. Nu begreep hij dat de kruiden
in het pannetje oorzaak van die geur waren. Hij hoorde met
belangstelling naar de beschouwing van de patroon over z ij n
gezondheid en de doktoren en controleerde daarbij heimelijk
een zijner eerste gedachten hier: dat de man met zijn fataal
uiterlijk en zijn giften een catastrofe snel tegemoet zou gaan.
Zelf scheen deze integendeel te willen leven en zich te verweren.
Laan vertelde verder dat hij weduwnaar was, een zoontje
had en zijn huishouden liet doen door een jonge meid die niet
beter, niet slechter was dan de rest. Ze liep tenminste niet weg
en dat waardeerde hij zeer. Hij had een deur geopend om wat
wasem van de kruiden uit te drijven. Het kantoor was verbonden met zijn woning. Er klonk een krachtige meisjesstem,
die met luide sentimenteele uithalen het refrein van een straatliedje zong. De woorden waren melankoliek en van de liefde.
„Dat is ze", zei de patroon. „Je kan niet vergen dat ze altijd
der mond houdt," bromde hij gemoedelijk.
Anko voelde zich plotseling droef te moede bij het luide
gekrijt. Toch was alles wat hij nu ondervond winst. Hij was
ergens opgenomen en iets van de groote stad werd hem nu
minder vreemd dan al het andere.
In de middagwerktijd verscheen het meisje, dat hij had
hooren zingen, met thee voor de patroon en hem. Zij was
lichtblond en blauwoogig, blank en stoer, ze leek op pretjes
belust en in haar oogen was een warme onnoozele droomerij,
haar mond was wat grof, met volle lippen. Ze reikte zwijgend
de koppen thee, ofschoon er geen zwijgen was in haar argeloos-gretige oogen en in de uitdrukking van haar wat geopende
mond. Ze deed als een die zich op onveilig terrein wat omzichtig beweegt, doch terug bij de deur flapte ze er bruusk
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een boodschap aan de patroon uit. Er was iemand geweest om
hem te spreken en Laan scheen die bezoeker slechts op enkele
grillig opgegeven uren te willen ontvangen. Zij had die man
goed te woord gestaan en hem weggezonden. Ze stond nu, een
beetje bonkig, toch rond en veerkrachtig, even heen en weer
wiegelend te wachten op een betuiging van tevredenheid van
de patroon. Deze gaf met een snaaksche verwensching naar de
onwelkome bezoeker zijn goedkeuring te kennen. Het meisje,
Marie, lachte luidruchtig en ging weg. Anko onthield onwillekeurig de naam van de bezoeker, die vergeefs kwam:
Oostinga.
Het geval ging hem overigens niet aan. Het zoontje kwam
thuis uit school: een bleek kind van twaalf jaar, met koele
spottende odgen, een vreugdeloos gezicht. Hij kwam even
naar 't kantoor, blijkbaar om de nieuwe bediende goed op te
nemen en liet bij 't heengaan de deur naar de woning open.
Anko hoorde hem praten met Marie, dicht bij 't kantoor. Hij
scheen brutaal en lastig te zijn en zij nam hem sussend en
manend mee, verder naar binnen. In haar stem was jonge
argelooze warmte. Daarna klonken de beide stemmen op in
luid gekrakeel. Blijkbaar viel de jongen haar aan en bedwong
zij hem vechtend. Toen wierp Laan, verveeld, de deur dicht.
Anko verbaasde zich de volgende dagen over de snelheid,
waarmee de patroon hem begrip bijbracht van handel in het
algemeen en kantoorwerk in het bijzonder. In het vale kantoortje leefde de ernst van hen beiden om hetgeen er gedaan
moest worden zoo vlot mogelijk te doen loopen, er viel geen
opmerking over hetgeen hun bevinding was van elkaar, er
was slechts de gebiedende noodzakelijkheid van samenwerken.
Als Anko terug was in zijn kosthuis, nog vol van de moeilijkheid van zijn taak, want hij moest veel nieuwe ervaring vasthouden opdat zijn patroon ongestoord met het onderwijs voort
kon gaan, vond hij een sombere ordening in het toeval dat
hij bij deze man was terecht gekomen en werd het hem meer
dan tevoren helder waarom anderen bij wie hij zich had aangemeld hem niet hadden aangenomen. Hij was zeer onbekwaam en alleen een heel goed leermeester als Laan bleek te
zijn kon uit hem in korte tijd een goede kracht vormen. Zijn
salaris was gering: iemand met goede aanbevelingen zou zich
daarvoor niet licht verhuurd hebben. En hij had bij zijn tekortkomingen ook deugden. Hij was daarvan zeker uit zelfbewust-.
heid en de patroon had ook daarop gerekend. Hij was betrouw-

DE UITVINDER

I 29

baar, ijverig en eenmaal weg uit de nevel der onervarenheid
bleek hij scherpzinnig. Hij presenteerde zich aan nuchtere
zakenmenschen verkeerd, dit zou altijd in zijn nadeel blijven
en dus kon Laan er een weinig op rekenen dat hij, wie weet,
mogelijk lang, op zijn slechte voorwaarden in dienst zou
blijven.
Beiden wisten ze heel deze situatie en deden ernaar. Er
kwamen onwillekeurigheden bij. De gedwongen inspanning
van het leermeesterschap deed de patroon ordelijker leven dan
hij gewend was. Zooals hij de détails van zijn handel aan Anko
duidelijk maakte en zelf er in verdiept was, kon hij een
respectabel koopman zijn. Hij had zelfs een tegenzin in
inférieure meelsoorten en sprak als een gedegen, ouderwetsch
burger over oude degelijkheid der voortbrenging en het goedkoope nieuwe. Hij rook niet altijd naar sterke drank; de meer
onschuldige kruidenlucht bleef de eerste dagen overheerschen
in hun werkplaats.
Anko had kost en inwoning gevonden bij een ouwelijke
juffrouw, die hem en nog een commensaal van goedkoop eten
voorzag, hen vanuit een ingebeelde deftigheid met onverschillige, afkeurende oogen opnam en wier leven Anko even donker
toescheen als dat van de koopman Laan. Doch zij was verder
van hem verwijderd, want haar lotgevallen, waarvan ze in
oogenblikken van verwonderlijke en bijtende trots iets vertelde
interesseerden hem minder dan die van zijn patroon. Zij was
winkeljuffrouw en filiaalhoudster in een banketbakkerszaak
geweest en had zich opgewerkt tot het bezit van een spaarduitje en een huis vol meubelen, dus tot wat zelfstandigheid.
Gewoonlijk deed ze veel te weidsch in haar verslagen, gaf aan
haar bekrompen omstandigheden graag een statelijke schijn en
liet bij gelegenheid weten dat zij enkele keeren een huwelijkskans had verwaarloosd. Eenmaal vertelde zij Anko toevallig
dat zij een kunstgebit droeg, hetgeen hij tot die tijd verzuimd
had op te merken. Haar meedeeling was toen stug en eenvoudig en trof hem bijzonder. Zij vertoonde hem onder- en
boventanden met de vleeschrand daaromheen, hij had soms
naar deze gevoellooze witte steeksels met afkeerige aandacht
gekeken als ze zonder vreugde lachte, . doch hij was te onervaren en te verstrooid om ze dan als valsch te onderkennen.
Zij waren op een bijzondere wijze ingeschroefd, iets waarvan
hij nooit had gehoord. Zij minachtte hem zoozeer dat zij bij
dat gesprek haar lang aangewende gemaaktheid liet varen en
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nonchalant deze dingen uitlegde. Hij doorvoelde even de sensatie van pijn en verloren jeugd, doch zij was op dat oogenblik stroef en gevoelloos en haar jeugd moest wel volkomen dor
en verlaten geweest zijn. Hij kwam haar even wat nader in
zijn meewarige bui en haar onuitgesproken levensgemis deed
hem denken aan het gehuil van dieren waar alle menschen
bezig en druk aan voorbijgaan en dat in de droomerijen der
menschen soms zinneloos droevig herklinkt. Doch de vertelster
stond op toen haar het gesprek verveelde en hij week uit naar
zijn kamertje.
Laan scheen veel te lijden te hebben van een concurrent,
die hem de goede klanten afwon. Hij had een bloeiende zaak
gehad, overgeërfd van zijn vader en grootvader, maar de omzet van zijn handel was de laatste tijd hard ingekrompen. Hij
wist dat hij nieuwe afnemers moest vinden nu de oude hem
werden af gegrist door een handige verkooper, maar de handelsgeest van zijn voorgeslacht was in hem tot een dood punt gekomen. Hij moest vernieuwen, iets aantrekkelijks verzinnen
voor de klanten, maar hij was stug-behoudzuchtig, hij had een
weerzin tegen de kunstgrepen der jongste reclame en was onmachtig om iets goeds te vinden. Hij reisde zelf af en toe voor
zijn zaken en Anko zag hem na zulk een tocht thuiskomen,
bedaard en in zichzelf gekeerd, een waardig man die verloor.
Anko was geheel in zijn vertrouwen, daar hij te gemakzuchtig
en zelfs te hooghartig was om moeite te doen de ware gang
van zijn zaken voor hem te verbloemen. Hij deed hem alles
noteeren en hield een verstandig toezicht op zijn werk, in zoover hij Anko's kundigheid nog niet vertrouwde, hij gaf soms
een smalende opmerking ten beste als weer een klant naar zijn
concurrent was overgegaan, maar beklaagde zich nooit.
Als hij van huis was kwam Marie minder omzichtig het
kantoor binnen; zong ze, dan brak ze pas af bij 't openen
van de deur die ze met een flinke duw hanteerde en ze kwam
dan altijd nonchalant en met eenig gedruisch op Anko af. Ze
bracht hem een kop thee als anders en vroeg een keer bruusk
of hij soms nog een tweede wou, want ze had thee genoeg.
Ze keek hem daarbij voluit nieuwsgierig aan, rustig en zonder
een lachje. Hij antwoordde verward neen, ja, en dronk meer
thee dan gewoonlijk. Een andere keer vroeg ze onverhoeds:
„Vindt u 't niet stil hier ?" En midden onder zijn ontwijkend
gestamel zei ze met klem: „Ik heb 't erg stil," en verdween
weer. Daarna, bij 't naar huis gaan toen zij in de gang stond,
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vroeg hij : „Komt er hier nooit iemand bij u dat u 't hier zoo
stil hebt?" Zij antwoordde na eenig aarzelen: „Meneer Laan
is bang voor dieven." En snel daaroverheen, toen hij wou wegloopen: „Kom es kijken als u tijd hebt." Zij toonde hem keuken
en huiskamer, ze was trotsch op de mooie schilderijen en het
porselein, dat ze hem aanwees.
Hij was getroffen door haar toenadering en om harentwil
keek hij met belangstelling. Maar de omgeving leek hem naargeestig. Er waren kanarievogels in kooitjes en hij dacht er aan
hoe hij de patroon pas geleden in onzinnige drift tegen Marie
had hooren razen omdat zij suiker op het tapijt had gemorst
bij het voederen van deze dieren. Ze klaagde nu echter niet,
ze vertelde wat stijf-gewichtig hoe meneer Laan wenschte
bediend te worden, wat hij vooral netjes wou hebben in 't huishouden en om hoe laat hij wenschte te eten. De gedweeheid
van haar woorden beviel hem niet, hij vluchtte schuw en
haastig weg uit de omgeving waar hij naar zijn meening niets
te maken had. Hij vergat echter niet hoe bij dat bezoek het
namiddaglicht door het hoog keukenraam viel op een verf looze groote kast en hoe haar blond hoofd mooi rossig blonk
in de rommelige volte van de keuken. Samen hadden ze daarna
even gezeten op de bont-getrijpte stoelen in de vaal-verlichte
huiskamer aan de binnenplaats, in een koude Maart-atmosfeer,
zonder kachel.
De patroon bleef die keer enkele dagen weg en toen hij
weer thuis was sprak ook hij er over, dat Marie het zoo stil
vond in huis als hij uit was. Zijn zoontje stuurde hij dan te
logeeren naar diens grootmoeder die ook in de stad woonde.
Bij Marie alleen werd hij verwend en slecht opgevoed. Marie
was heel zorgelijk voor zijn huisraad, prees hij haar. En hij
bleek te weten dat Marie Anko in huis had laten komen en
vond het heel natuurlijk dat deze haar wat gezelschap hield
om de eenzaamheid te verjagen tijdens zijn afwezigheid. Doch
Anko had haar niet noemenswaard gezelschap gehouden en
de toespraak zag er uit als een aanmerking over dit verzuim.
Hij zag zijn patroon strak-verwonderd aan, innerlijk schamperend om deze sentimenteel-opgedrongen plicht, hij voelde
zich juist nu niet aangetrokken tot Marie's gezelschap.
Hij had deze dag verder te kampen met Laan's giftigheden.
Eenmaal tevoren was deze tegen hem uitgevaren om een klein
verzuim, zooals Anko het al meer van hem had gehoord, tegen
Marie of een loopjongen bij de deur. Die eerste scène gaf hem
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een schrik en een soort bevrediging omdat wat een dreiging
in de verte geweest was, zich nu verwerkelijkte en de onverkwikkelijke heibel precies was waar te nemen. Het was kort
daarop dat de woede van Laan zich tegen Marie richtte om
de verkwiste suiker op het tapijt. Anko was overtuigd dat het
gebruik van sterke drank die tumulten veroorzaakte en hij
was die eerste keer in spanning of het soms zou uitloopen op
verlies van zijn betrekking. Doch de patroon joeg hem niet
weg. Wel was hij eerst zelf vast van plan ander werk te zoeken,
doch toen hij dit nader overwoog werd hij geremd door zijn
inzicht dat het heel moeilijk zou zijn, nog wel tegen de zin van
Laan, een andere betrekking te vinden. Deze zou slechte getuigen van hem geven en hij had in de stad geen andere bekendheid. Hij kon bovendien verwachten dat de verhouding
met zijn patroon op z'n slechtst zou worden als deze merkte
dat hij een ander baantje zocht. Deze bedenkingen deden hem
besluiten de slechte luimen van zijn patroon koelbloedig te
verdragen tot het toeval hem te hulp kwam. Laan betaalde
althans zijn maandloon en had hem noodig; die twee omstandigheden sterkten hem.
Toen Marie werd uitgekeven en de patroon haar een luie
slons noemde had hij groote lust haar bij te staan, maar een
nuchtere twijfel of Marie van zijn hulp gediend zou zijn
temperde zijn ongewondenheid. Haar gesprek met hem daarna
waarbij hij haar leelijk onderdanig vond, verkoelde hem op dit
punt nog meer.
Deze dag voer de patroon niet uit, hij had blijkbaar niet
gedronken, hij vertelde enkel boosaardig, zinloos en grof van
een ontmoeting op reis met een boerenjongen die hem slecht
aanstond en in zijn aanduidingen gaf hij een duidelijke karikatuur van Anko. Daartoe diende hem Anko's gewoonte om
soms bij een eenvoudige vraag aarzelend te zwijgen eer hij tot
een antwoord kwam, hetgeen de patroon als boersche botheid
aanmerkte. Ook liep hij wat wankel en nooit recht en netjes
op zijn doel af, ofschoon hij sterk gebouwd en veerkrachtig
van gang was en die eigenaardige onzekerheid bracht hem
licht in gevaar van botsingen. In de oogen van Laan was hij
daarom zeer onbehouwen. Bovendien was hij ijdel en bouwde
zich luchtkasteelen van toekomstige grootheid, hetgeen hij wel
nooit opzettelijk verraadde en in de atmosfeer hier'zelfs zorgvuldiger dan ooit verborg, doch de patroon had tot Anko's
verwondering die eigenschap ontdekt en vond hem dom-aanmatigend.
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Anko had door zijn eenzaam bestaan geleerd bezonnen en
waagziek te denken, hij geloofde nu met eenzelfde koele consequentie aan zijn eigen opgang als aan de ondergang van zijn
patroon. Toen het in de eerste tijd wel eens scheen, dat hun
verhouding in een vriendschappelijke samenwerking kon bestaan, ontstelde hij van zijn meedoogenlooze overtuiging, berouwde zijn droomerij en gaf zich soms gewonnen in een
naïeve vriendelijkheid tegenover de patroon. Deze schaamachtige toenadering had kunnen uitgroeien tot minstens een
rustige en door de terugslag zelfs warme waardeering, doch
Laan werd er slechts door geprikkeld en na de verslechtering
van hun verhouding was er niets dat Anko in z'n koel geloof verontrustte. Hij zag het nu zoo: de patroon was zijn
natuurlijke vijand en die vijandschap had zich in de eerste
weken slechts opgekropt, zoodat er nu voedsel genoeg was
voor beleedigingen in de heele volgende tijd van hun samenleven.
Toen Anko deze dag op een zakelijke vraag geen antwoord
kreeg en hij in de blik van de patroon het opzet zag hem
ook door dit zwijgen te kwellen en tot opnieuw vragen te
dwingen, vergat hij zijn voornemen om de grillen van de man
te verdragen, hij kwam plotseling overeind, wou zijn betrekking opzeggen en begon dit met bittere beslistheid. Doch de
patroon viel hem dadelijk in de rede, negeerde de duidelijke
bedoeling van Anko en beklaagde zich over de menschen met
wie hij zaken deed. „Ze nekken mij met hun reclame," zei hij
haastig en vertelde omstandig en niet onredelijk van het onverdiende succes van lawaai-makende firma's, van de domheid
der koopers en zorgde aldus dat hij een tijdje aan het woord
bleef. Menschen waren dwaas, zei hij en dat was vermoeiend.
Anko kwam terug van zijn besluit, ging naar huis in trieste
voldaanheid dat hij zich de herhaling van werkloosheid bespaard had en verleerde door deze ondervinding het driftig zijn
tegenover de grofheden van zijn patroon.
Meestal was deze 's morgens nog nuchter en raakte hij in
de middag door de drank wat verhit; hij werkte echter ook
dan met energie voor zijn zaken. Marie had Anko verteld dat
hij te voren veel lakscher was, hij , scheen nu een verwoede
poging te doen er zich bovenop te halen. Als hij eenigszins
dronken was mompelde hij wel bij zich zelf over ongedierte,
klein vee, dat hij haatte; soms sprak hij duidelijker, noemde
zijn vijanden: een onderkruiper en een boer, waarmee hij de
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gehate concurrent en Anko bedoelde. Was zijn dronkenschap
heviger dan zeurde zijn stem meestal in een aaneenrijgen van
scheldwoorden en vloeken voort. Soms steeg die alleenspraak
tot een hijgende schreeuw, die klonk als een lijfelijke bedreiging. Dan kwam de omkeer, zakte hij in slaap op zijn stoel,
hangend over zijn schrijftafel, en na een paar uur snorkend
ademhalen werd hij weer wakker, zette zich zwijgend in
postuur en Anko hoorde even later het zachte geluid van zijn
vulpen over het papier.
Als de patroon op reis was kwam Marie geregeld op het
kantoor om daar het een en ander op te ruimen en schoon te
maken. Ze rommelde daarbij in de papieren van de patroon,
legde ze terecht op diens schrijftafel of wierp ze in de prunemand en Anko vond haar zeer achteloos, omdat de patroon
haar reeds een keer, toen er eenig schriftuur van hem was zoek
geraakt, heftig gedreigd en uitgescholden had. Zij was bij zoo'n
gelegenheid bang en verschrikt, niet op verweer bedacht, maar
tot verwondering van Anko liep ze toch niet weg uit haar
dienst, ofschoon zij in haar vak gemakkelijker bij een ander
terecht moest kunnen dan hij in het zijne. Zoodra de scène voorbij was scheen zij er niet meer aan te denken. Haar luidruchtige
stem galmde bij rustige dagen door het huis, bracht soms de
patroon opnieuw tot een woede-uitbarsting en een enkele keer
tot een glimlach, gemoedelijker dan Anko anders ooit bij hem
ontdekte. Hij luisterde zoo'n dag als een gehavend oud mensch
die wat afleiding geniet en zei een keer: „Wat een onmogelijke
deunen zingt zoo'n meid, maar ze zingt ze goed! Ze jankt
zooals de kat jankt en altijd galmt ze de treurenis van het
leven uit. Een vroolijk liedje is pas mooi als 't net zoo lijzig
als een psalm in de dorpskerk wordt uitgehaald. Hè, wat hebben de menschen vroeger ook altijd naar de kerk geloopen,
dat zit er nog in, al zijn ze verder ook heelemaal van de
heidenen gebeten zooals Marie. Nou, ik mag dat bij haar wel,
die sliertige deunen meen ik." Maar meestal schreeuwde hij
dat ze had te zwijgen.
Op de dagen dat hij uit was, riep Marie Anko soms toe, als
hij van kantoor naar huis ging: „Kom je nog niet wat bij me?
Ik zit hier zoo alleen." Zij stak dan haar hoofd uit het raam
van het kelderpakhuis dat aan de straat lag. Hij stond de eerste
keer weifelend op de stoep en keek ernstig naar haar. Het was
al een poosje geleden dat zij hem keuken en huiskamer had
laten zien. „Ik heb thuis ook nog werk," zei hij.
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„Och! Wat zal jij dan een hoop geld verdienen," zei ze verbaasd en spottend.
„Geen kwestie van," antwoordde hij.
Het huis stond dicht bij een gracht, waarlangs hij altijd zijn
weg nam. Een koude nevellucht hing buiten. Het was nog
volkomen licht, de avond nog ver. Heel boven was de hemel
bleekblauw even te zien, in de straat was alles dof en kleurloos, de boomen stonden donker-vochtig, dik in knop. Anko
wilde naar huis gaan, de vlucht in de buitenatmosfeer, het
vrij zich bewegen door de stad lokte hem als elke middag allereerst, maar iets alleenigs hinderde hem plotseling zooals het
Marie hinderde. Hij wenschte haar althans te vertellen wat zijn
werk was. Hij ging daarom weer naar binnen en kwam bij
haar.
Zijn werk 's avonds was de studie in wis- en natuurkunde,
die hij op zijn eigen houtje en met behulp van een paar nieuwaangekochte boeken had hervat. Hij vertelde Marie van zijn
oud plan om student te worden en dat het mislukt was omdat
zijn oom geen geld had. Van de zelfmoord en de moeilijkheden
der boerderij sprak hij niet.
Marie was opgewekt omdat zij gezelschap had en vertelde
van haar leven met haar familie thuis. Anko luisterde geboeid
en afgestooten tegelijk een familie vol kijverij en hartelijkheden. In zoo'n leven was op niets te bouwen, dacht hij. Waarom haalden ze Marie niet van deze drankzuchtige kerel weg ?
Maar der vader wou haar niet in huis hebben. Hij was zoo
zelfzuchtig, wou in het dagelijksch leven altijd het beste voor
zich en zij nam het op voor der moeder als ze thuis was. Er
waren ook jongere kinderen thuis, waarvan een paar wat mee
verdienden. Der vader nam haar als oudste wel eens mee uit
in de stad 's avonds of naar een uitspanning buiten op zomerZondags. Hij gaf haar af en toe iets moois, hij had vast werk
bij de marinewerven en soms een buitenkansje. Ze hadden
soms wel veel schik samen. Der moeder wou graag dat ze gauw
zou trouwen. Dan snauwde Marie der af: „Mensch, zeur niet."
— Of ze zelf niet last genoeg had ondervonden in der huwelijk ! Maar ze was ongerust over der, dat was het. Als ze eens
een misstap beging! — Zoo sprak der moeder.
„Ben je dan verloofd, dat je moeder zoo van trouwen
praat ?" vroeg Anko, heel effen en ernstig. Marie lachte en
zei nee. Ze had wel met iemand geloopen, -- al meer dan eens,
vertelde ze. Over een van die verkeeringen sprak ze wat langer.

I36

DE UITVINDER

Koos heette hij. Die kende ze al toen ze nog dagmeisje was,
pas van school af. Maar 't was uitgeraakt en waar hij nou zat
wist ze geeneens.
„Waarom ga je niet ergens anders dienen ?" vroeg Anko.
„'t Zegt mijn moeder ook," antwoordde ze. En daarom
vertelde ze maar niet eens meer thuis hoe het hier precies toeging en wat de patroon allemaal tegen haar zei als hij een
dronken bui had. Toen Anko, nog altijd even ernstig, haar
bezorgd onderzoekend aankeek, barstte ze in nerveus lachen
uit. Het kwam bij hem op, dat ze misschien van Laan
hield, maar dit leek hem onzinnig en naargeestig zooals
een gedachte die je je herinnert uit een nachtelijke droom.
Zij zaten tezamen in de keuken en Marie ging aardappelen
schillen, de patroon kwam in deze periode elke avond thuis
van een dagreis en gebruikte dan laat zijn middagmaal. Zij
schikte zich goeiig en wat terneergeslagen naar deze regeling die haar avonden in beslag nam. Zij ging dolgraag uit
's avonds. Anko dacht weer verlangend aan zijn gewone wandeling door de straten naar huis, aan zijn etenstijd en zijn
boeken. Hij stond op om heen te gaan en zij protesteerde niet.
Zij deed hem vriendschappelijk uitgeleide. „U hebt het erg
naar uw zin zeker, zoo 's avonds bij uw boeken?" vroeg ze
bij het afscheid. Hij keek haar aan en zei: „Ja." Zij wist niets
meer te zeggen, keek bijna verlegen en zacht. Hij hoorde haar
anders met de mannen aan de deur dikwijls bij-de-hand uitflappen en een druk-ratelend gesprek voeren. Nu zei hij
„Goeienavond" en zij „Tot morgen", en hij vond het in de
straten leeger dan anders, hij was wat minder vervuld van zijn
gewone peinzerijen.
Volgende dagen liep hij als een goede bekende even bij haar
aan in de keuken eer hij heenging, hij gewende zich er aan
haar het een en ander te vertellen en naar haar te luisteren en
gaandeweg verlangde hij er meer bepaald naar. Zij bestond nu
voor hem als twee wezens, die hij pijnlijk moest samenvoegen:
de eene die hij al een tijdje met geringe belangstelling had
waargenomen, de luidruchtige Marie met de liedjes en de ordinaire toon van praten en de andere die soms met lieve oogen
naar hem luisterde, dan vanzelf iets zei dat hij aardig vond
en in die omgang zijn hart won. Hij liep soms beschaamd en
gewond naar huis omdat hij zich bekennen moest hoezeer zij
verschilde van het geliefde meisje dat hij zich tot nog toe vaag
had voorgesteld, maar daar bovenuit was hij opgewonden en
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blij in een roes van verliefdheid en hij werd al spoedig overtuigd dat hij de pijn die ze hem aandeed wel zou leeren beheerschen en overwinnen en dat hij heel gelukkig zou zijn als
hij haar tot zijn levenskameraad kon maken. Hij was onzeker
omtrent haar genegenheid, hij was er eigenlijk zeker van dat
zij soms wel en soms niet van hem hield en daarom durfde hij
haar eerst niet rechtstreeks vragen. Hij droomde van die vraag
en van het antwoord, maar in de werkelijkheid ging alles
anders toe, het ging op een onwillekeurige manier en toch heel
goed vond hij. Hij kreeg het zoover dat zij „samen liepen".
Het was nog wonderlijk onzeker daarbij of ze eigenlijk verkeering hadden of niet. Zij had zich een keer laten omhelzen
en kussen door hem en op zijn vraag of ze nu van hem hield
had ze ja gezegd. Maar dan zocht ze veel afleiding, ze praatte
opgewonden en sentimenteel over vroeger: hoe anderen haar
gesmeekt hadden om liefde en hoe ze die had afgezegd omdat
haar hart aan Koos hing. Later speet het haar dan soms, en
ook hield ze wel eens ineens dol van een ander. Zelfs deed ze
hem een nerveuse bekentenis hoezeer ze soms onder invloed
van de patroon stond, hoe graag ze 't hem dan naar de zin
maakte en hoe hij een nette, fijne man kon zijn in haar oogen.
Maar Anko moest daarom niet denken dat ze 't ooit met hem
gehouden had, of dat ze daartoe ooit zou komen. Ze was een
nette meid, zoo goed als anderen die misschien nooit verliefd
waren geweest. Van allen die ze gekend had hield ze het meest
van Koos, want toen was ze jong en kende ze nog geen ander,
maar dat was al zoo lang geleden, ze werd haast oud ... .
En werkelijk maakte 't hem even bedrukt dat ze beide al
zoo'n tijd geleefd hadden, hij vond in stilte ook dat ze al een
beetje oud werden, allebei. Het kon echter nog wel mooi
terecht komen, dacht hij daar over heen. Hij praatte dan met
haar over trouwen. „Op die anderhalve cent, die jij hier verdient, zeker," spotte ze zacht. Hij vatte dit op als een toestemming en al zijn energie richtte zich nu op dit trouwplan.
Het kantoorleven in de stad, ook al stelde hij zich voor dat
hij met geduld en ijver, na niet al te lange tijd, een betere
betrekking zou vinden, kon hij met dat plan niet vereenigen.
Dat leven leek hem met Marie hinderlijk armoedig en triest.
Zij zouden, dacht hij, alleen gelukkig kunnen zijn in een vrijer
ruimer leven. Daarom wou hij profiteeren van zijn kennis
van het landbouwvak en boer worden in Canada. Het zou een
zwaar werk zijn voor hem en Marie om 't zoover te brengen,
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hij wist dat je je daar eerst, als je geen geld had, in ongerieflijke, harde omstandigheden moest schikken, maar ze waren
beide jong (toch jong!) en krachtig en hij vertrouwde op zijn
goed beleid. Vizioenen van groote opgang spookten hem voor
oogen. Hij zou hard werken en daarbij — iets uitvinden! Iets
bruikbaars in 't boerenvak. Die voorstellingen van toekomstige
welvaart en geluk maakten hem soms bijna duizelig, maar hij
bleef tevens bezonnen en vergat de nabijgelegen moeilijkheden niet. Eerst moest hij Marie voor het plan winnen. Dat
gelukte: hij was nu een welbespraakte, lichamelijk en geestelijk
niet misdeelde jongen en van zijn moed en zelfvertrouwen
ging veel invloed uit op Marie. In die overtuiging kwam hij,
na de uitgaansavonden met haar, aangedaan thuis. Soms bekroop hem wel in eenzaamheid de twijfel of hij niet op weg
was verloren te gaan als hij boer werd, en het studieplan, dat
hij tot nog toe in de misère nooit had laten glippen, van zich
afwierp. Op zoo'n oogenblik twijfelde hij aan die wonderbaarlijke uitvinding waarvan de voorstelling zijn ernstige wetenschappelijke zin had verdrongen. Maar het pleit was beslist
sedert Marie een paar keer, zacht gestemd, met hem mee had
gefantaseerd over dat leven daarginds, weg van alle heibel en
narigheid van de stad. Eigenlijk sprak ze nog wel aarzelend,
maar hij had toch reeds grondig geïnformeerd naar de voorwaarden van de reis; zij moesten wel bepaald nog veel sparen
eer ze die konden ondernemen.
Elke dag was nu voor Anko een gang door pijnlijke omstandigheden naar de oogenblikken van het geluk, het samenzijn met Marie. De dagen verliepen ook nogal eens zonder dat
ze gelegenheid hadden met hun tweeën. te zijn.
Het hinderde hem dat zij de patroon niet verafschuwde,
elke woordenwisseling tusschen hen beidén trof hem pijnlijk.
Het zoontje vond hij een onaangenaam, plagerig kind, niets
anders; hij zag echter soms hoe deze zich bij Marie aansloot
als een jonge vogel, die warmte zoekt in de beschermende
veeren. Anko voelde zich dan beschaamd, omdat hij het niet
brengen kon tot wat sympathie. Marie beweerde ook dat ze het
jong niet mocht, zij leek ook nooit erg getroffen door zijn
aanhankelijkheid. Maar hij liet zich niet door haar afstooten;
als hij 't noodig had zocht en vond hij "n troost bij haar. En
zij was even grillig als een kind en haifde hem zelf wel eens
aan, of danste met hem door het huis in een woeste vroolijkheid die hij zich soms liet welgevallen, soms stug ontweek. Hij
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jouwde haar dan treiterig uit, schreeuwde mee als ze, wat gekalmeerd, haar deunen ging zingen en was pas tevreden als ze,
uit der humeur geraakt, ging mopperen en klagen dat ze maar
graag ver weg wou en hoe eer hoe liever. Het plan van de reis
naar Canada verklapte ze daarbij niet, hoewel ze dan daaraan
dacht.
Een enkele keer was het gezin, waartoe Anko eenigszins
ging behooren, in goede harmonie bijeen. Dan had de patroon
hem na 't werk in de huiskamer geroepen om nog iets over
zaken te verhandelen, zat het zoontje bij vredige liefhebberijen
aan tafel en werd ook Marie voor een praatje even in de kamer
opgehouden. Als zij dan wegging zei de patroon wel eens iets
goeds over haar werk en haar trouw in vergelijking met de
verachtelijke brutale flodderwezens die andere dienstboden
waren en deed verder een onderhoudend verhaal van zijn
ondervindingen als reizend handelsman. Anko's leven was zoo
leeg aan huiselijkheid dat hij onwillekeurig zich deze harmonie
even liet aanleunen. Maar de een af andere spitse geestigheid
of andere kwaadaardigheid maakte er meestal een einde aan,
nog voor ze elk weer huns weegs gingen.
In het begin sprak de patroon meer dan eens gemoedelijk als
een oude tobber over zijn haperende gezondheid en de verzachtende werking der kruiden. Doch op een dag was de kookinrichting uit het kantoor verdwenen. Anko keek verwonderd
en vluchtig eerst naar de leege hoek en dan naar de patroon.
Deze ving die blik op, was treiterig-vriendelijk, maar gaf geen
uitleg. Hij was deze en volgende dagen als gewoonlijk onder
invloed van sterke drank, doch in 't geheel niet dronken. Hij
gedroeg zich beheerscht en ijverig. Op een morgen was hij
echter weer veranderd. Hij viel dadelijk uit over een vermeend
verzuim en verklaarde bij Anko's verdediging, dat hij zulke
idioten, die trouwplannen maakten zonder dat ze vooruitzichten hadden, niet kon verdragen. Anko schrok een oogenblik,
liet de toespeling zwijgend over zich heengaan, bleef echter
onder 't werk ongerust napiekeren. Toen Marie binnen kwam
met koppen koffie zei de patroon: „Marie, ik heb het gezegd."
„Wat ?" vroeg zij een beetje onthutst.
„Dat er van de trouwplannen niets kan komen."
Hij zei het effen, zonder ontstemdheid en zij antwoordde
met een boos en verlegen „Oh" en ging snel weg. Iets kouds
raakte Anko innerlijk aan, doch de gesprekjes van de patroon
met Marie vond hij altijd onaangenaam. Had Marie hem het
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geheim van hun verhouding zelf verteld of had enkel zijn
speurzin het ontdekt ? Het zou geen van beide erg zijn, als zij
maar niet in vriendschap voor de patroon had opgebiecht. Hij
moest zoo gauw mogelijk Marie alleen zien te spreken.
Er was diezelfde dag daarvoor geen gelegenheid en de volgende, toen hij haar bij 't heengaan even sprak, zei ze haastig
dat ze de eerstvolgende uitgaansavond noodzakelijk bij haar
familie moest doorbrengen. Zij stonden in de gang en zij keek
schichtig naar de huiskamerdeur, vreezend dat de patroon hen
vandaar zou overvallen. Wel liet zij zich in de gauwigheid
nog vinden voor een afspraak op de eerstvolgende Zondag. In
de tijd die daarvóór nog verliep zag Anko haar niet meer
alleen, zij leek als hij kwam of ging altijd door het werk of
door een gesprek met de patroon opgehouden.
Deze was opgewekt, levendig en giftig. Anko haatte hem
sterker dan te voren en die haat werd hem zelfs een steunpunt
in de onrust, zoodat hij koeler en sterker kon afwachten wat
Marie hem te zeggen zou hebben. .
Marie was die Zondag vriendelijk en bewogen, iaar
n
de kou
drong in hun samenzijn allengs dieper in zijn hart. Hij kon het
besef niet ontgaan dat er bij haar een verandering was gekomen. Hij kuste haar en toen zij hem niet afweerde hoopte hij
met zijn tee' derheid haar terug te brengen van haar vervreemding. Zij was hem nog een oogenblik zacht toegenegen en dit
moment was wonderlijk onvergetelijk voor hem, daar hij tegen
zijn hoop in wel voelde dat hun verbintenis ten einde raakte.
Hij peilde met zijn blik haar oogen, doch zij wendde ze dan
onaangenaam getroffen af. Ze begon nu met zeurige, onduidelijke lamentaties te klagen over de onmogelijke vooruitzichten
van hun verkeering. Ze deed alsof ze bepaald op een gruwelijk
stil bovenhuis in een der nette afgelegen buurten hier in de
stad zouden moeten wonen. Dat hij deze levensstaat misschien
nog in lang niet zou kunnen bekostigen zei ze niet eens. Ze
voorzag met hem allerlei ongezelligheid, omdat hij in haar
familie niet zou passen, hij sprak en deed heel anders dan bij
haar thuis en ze kon niet zonder de rompslomp van thuis en
ouwekennissen.
Hij vroeg waarom ze met de patroon over hun plannen had
gepraat; zij werd dadelijk driftig en beval deze er buiten te
laten. „Ik ken meneer Laan veel langer dan jij," viel ze uit.
„Hou je van hem?" vroeg hij gespannen. Zij keek woedend,
haalde minachtend de schouders op, zweeg een korte poos en
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barstte dan in tranen uit. Hij voelde zich bij de émotie troosteloos ver van haar verwijderd. Na een poosje wischte ze de laatste tranen af en glimlachte tegen hem, berouwvol als een kind.
Nog even flitste het door hem heen dat een plotselinge reis,
nu samen over de oceaan, toch nog een redding kon zijn voor
het liefdeleven dat hij gedroomd had. Een wanhoopsplan: geld
leenen bij zijn familieleden of bij de notaris thuis, die hem
altijd had gekend, was misschien, nu het moest, uitvoerbaar.
Er was een scène geweest tusschen de patroon en Marie die
zij hem niet vertelde. Een onweerstaanbare jeugdzin van de
eerste had hem zijn hoogmoed van burgerheer tegenover Marie
doen vergeten en hij had toespelingen gemaakt op een mogelijk
huwelijk van haar met hem. Met zijn gezondheid was 't nu in
orde verklaarde hij en de kruieboel ruimde hij op. Hij was verstandig en zacht gestemd: een fijne, nette man in Marie's
oogen. Zij had hem een verlegen bekentenis gedaan omtrent
haar verkeering met iemand die zij niet wou noemen; hij begreep dat het Anko was, doch verraadde dit pas de volgende
dag in diens bijzijn. Haar zichtbare tweestrijd verheugde hem,
hij had een medelijdend behagen in haar gevoelens. Aan haar
liefde voor Anko geloofde hij niet, maar hij wou in zijn milde
bezonnenheid zelfs een beetje geduldig zijn. Hij eischte geen
onmiddellijk antwoord, doch verstrikte haar van dien af dagelijks in zijn vriendschappelijke gesprekken. Terwijl ze nu met
Anko liep, had ze angst voor de toekomst met meneer Laan.
Ze voelde zich door hem overrompeld en ze had wel bij Anko
willen blijven, omdat zij zich bij deze toch veiliger voelde.
Laan had haar uitgelegd dat voor zijn gezondheid een matig
gebruik van alcohol goed was, maar dat hij er nooit misbruik
van zou maken en er ook nooit misbruik van gemaakt had.
Als zij of Anko soms gedacht hadden dat hij dit wel deed was
dat een vergissing. Zij geloofde hem toen hij dat verzekerde.
Nu in Anko's gezelschap zei haar gezond verstand dat hij toch
wel geducht aan de drank moest zijn, want hoe zouden ze zich
bij hun waarneming altijd zoo glad vergist hebben? — het was
toch soms duidelijk genoeg. En dat maakte haar bang. Als
Anko nu slechts bedaard en beschermend met haar gepraat
had waren ze kameraden en misschien verloofden gebleven.
Zijn plan om naar Amerika te gaan had ze blijkbaar in haar
hart nooit ernstig genomen en het telde voor haar nu in 't geheel niet meer mee. Toen hij haar nu diep-ernstig en opgewonden aankeek en zei dat er voor hen maar één redding was: een
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overhaaste uittocht naar Canada, was hij in haar oogen wanstaltig van dwaze hartstocht en ze viel uit dat ze de kouwe
koorts kreeg als ze er aan dacht. Werkelijk week ze met een
huivering van hem terug.
Hij ontving de schok zonder geheel van zijn stuk te raken.
Hij kon om deze komi-tragische botsing even inwendig lachen
en de meest wezenlijke smart kwam in hem toen er na die
booze uitval op haar gezicht geen milde glimlach verscheen, die
alles had kunnen herstellen. Zij bleef brommerig kijken en na
een poosje stilte zei ze dat het maar uit moest zijn tusschen hen.
Ze zuchtte en ze meende het heel en al. Ze was kribbig omdat
hij haar gedurende dit samenzijn onwillekeurig wat van Laan
had weggetrokken. Voor ze scheidden deed ze Anko een bekentenis van haar liefde voor deze, ze sprak nu stug ernstig,
meer uit vijandschap tegen haar metgezel dan uit vertrouwelijkheid. Onwillekeurig bedroefd was ze ook, ze zei echter dat
meneer Laan geen dronkaard was en dat hij met haar zou
trouwen.
Anko liep naar huis, beziggehouden door dolle inwendige
spotternijen; zoowel zijn eigen, nu weggeblazen plannen als
die van de patroon en Marie zag hij als louter kluchten, zoodat
de belachlijkheid eerst alle teleurstelling opzoog. Daarna wat
kalmer en triester overwoog hij hoe hij zou doen met zijn
betrekking en hij besloot dat hij niet zou wegloopen, maar
zich ook niet meer zou laten kwellen of beleedigen. En dan
een oogenblik miste hij intens iets liefs en moois, waar hij tot
nog toe mee vervuld was geweest, doch die vlaag van hevige
pijn werd bij hem deze en volgende keeren spoedig te niet
gedaan door hartstochtelijke gedachtegrillen. Die eigenaardige
afleiding, herinnerde hij zich, had hij altijd gekend. Die had
hem ook als kind opgeheven als hij zich een oogenblik ellendig
en eenzaam voelde in de zielige schrielheid en vuilheid van het
leven toen. Het ging echter vroeger meer ernstig en pathetisch
toe tusschen die geheimzinnige troostende macht en hem, het
was eerst nu dat hij gesterkt werd door een wild-honende
kritiek op eigen gebrokenheid en die van anderen. Hij zei tot
zichzelf dat hij nu het ongeluk, het wezenlijke groote ongeluk
in 't leven had leeren kennen en dat hij toch niet ongelukkig
was. Hij keek wat dieper in zijn hart en bespeurde dat er ook
nog iets anders was dat zijn leed temperde. Hij geloofde nog
niet heelemaal aan de teleurstelling. Dat was heel dwaas, want
hoe kon hij, zooals nu alles liep, nog aan zijn geluk gelooven?
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Zijn geluk zag hij in geen andere vorm dan in een samenleven
met Marie, een Marie die van hem hield, zooals hij zich een
korte poos gevleid had, dat ze deed. 't Was vreemd, in al die
tegenstrijdigheid leefde hij vrij bezonnen en zag het leven
soms vol goede kansen.
Intusschen was het pijnlijk zooals meest alle dagen de feiten
brutaal en hard weer voor zijn oogen kwamen. Marie zette
eerst een stroef gezicht en was verlegen als ze even op 't
kantoor verscheen, maar ze wende aan de situatie en bleef
alleen een beetje meer in waardigheid, minder lachlustig dan
te voren. De patroon was kwiek en arrogant, minder grof
en lomp dan tevoren, hij dronk niet al te onmatig, redeneerde
nogal en zorgde altijd gelijk te hebben. Anko had van kantoor
kunnen wegblijven, dan was hij een weggeloopen knecht, een
erge stakker in de groote troep werkloozen der stad. Veel angst
voelde hij daarvoor niet, de positie was niet zooveel onaangenamer dan die van nu, maar toch zeker ook niet beter. Marie
te zien, te hooren, was voedsel voor zijn wrok en leed, maar
voor zijn bandeloos-aangename fantazieën ook, elke keer dat
hij de pijn overwon. Soms was hij 's avonds thuis vermoeid en
onbepaald bedroefd, maar hij had niemand aan wie hij zijn
nood kon klagen, hij, kon zich ook niet iemand voorstellen aan
wie hij zich zou wenschen te uiten. Marie zelf, dacht hij dan
en een weldadige droom: Marie, liefdevol luisterend naar deze
zotte, smartlijke klucht van leed die zijzelf had veroorzaakt,
suste hem.
De patroon bleef eerst geregeld thuis, zoolang Anko op kantoor was, doch op een morgen stond hij gekleed om uit te
gaan, gaf uit de hoogte een paar orders en verliet het kantoor.
Anko hoorde hem nog met Marie praten in huis en daarna
sloeg de voordeur dicht. Dat Marie, nu hij alleen was, deze
dag binnen zou komen met koffie of thee leek hem nog
ondraaglijker dan wanneer de patroon aanwezig was. De overweging of hij haar flink haar ontrouw zou verwijten en desnoods aan 't eind van de dag een briefje voor de patroon achterlaten waarin hij meldde dat hij niet terug kwam stoorde hem
in zijn werk. Doch spoedig werd zijn aandacht getrokken door
een gesprek van Marie met een heer aan de voordeur. De bezoeker scheen met haar meedeeling dat de heer Laan niet thuis
was geen genoegen te nemen en bleef praten, terwijl Marie
blijkbaar vond dat hij wel vertrekken kon. Na een woordenwisseling kwam Marie met rood gezicht en onthutst het kan-
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toor in, zei Anko dat er iemand was die ze niet weg kon
krijgen en die nu hem wou spreken en reeds stapte de bezoeker
brutaal achter haar het kantoor binnen. Deze bleek een van
de leveranciers en schuldeischers van Laan te zijn, hij heette
Oostinga en was die onwelkome bezoeker van de eerste dag
dat Anko bij Laan gekomen was. Anko vernam nu van hem
dat zijn patroon op het punt stond failliet te worden verklaard. Onder een uitstorting van grove schimpscheuten aan
het adres van Laan deed hij Anko zoo af en toe een vraag
om door hem er achter te komen op welke hulpmiddelen de
zaak hier nog werd gedreven en wat er bij een eventueel
faillissement nog zou overschieten voor de schuldeischers.
Het was dus werkelijk een zinkend schip waarop de patroon
zich bevond. Het gaf Anko een naïeve voldoening dit te vernemen, er was iets ordelijks in dat het met een man als Laan,
die hem altijd had beleedigd en hem nu Marie .had afgenomen,
niet goed ging, daarbij had hij zelf al de tijd dat hij hier was,
een slechte dunk van zijn zaken gekregen. Hij gaf echter maar
schaarsche inlichtingen. De indringer was in zijn oogen even
grof en onaangenaam als Laan zelf. Hij voelde zich ineens
rustig en verantwoordelijk, hij bedacht plotseling dat de
patroon ook nog deugden bezat: hij handelde immers met
koppige voorkeur in degelijke meelsoorten en het was soms hier
op kantoor een oogenblik gemoedelijk geweest, — je kon hem
ook zien als een mislukt goed mensch. Overigens kon het hem
niet schelen, hij zou niet zoo sentimenteel zijn zich te verbeelden dat hij nu medelijden met de man had. De bezoeker
droop brommerig af.
Marie bracht hem. koffie met behuilde oogen, zij had alles
gehoord en was voor het eerst ernstig verontrust over de
positie van de patroon. Zij spraken geen van beide een woord.
Ook 's middags werkte Anko alleen op kantoor en hij liet
geen briefje achter dat hij niet terugkwam. Daarna verliepen
een paar dagen, terwijl de patroon weer aanwezig was, onnatuurlijk normaal. Marie keek schichtiger dan anders, maar zij
scheen weer wat getroost en bevredigd te raken. Laan vertelde
Anko op de derde dag na werktijd dat er groote veranderingen
op til waren. Ten eerste was hij genoodzaakt hem over een
maand te ontslaan. Anko knikte gelaten. De patroon was
nerveus doch deed vriendelijk, hij bootste een glimlach na,
waarbij hij even het wit van de tanden liet zien, alsof er iets
genoeglijks te bespreken viel, maar zijn gezicht bleef te strak

DE UITVINDER

145

voor een glimlach en er was niets genoeglijks. Hij deed een
verhaaltje. Hij zou verhuizen en met Marie in een kleiner huis
gaan wonen, de zaken voor een deel aan kant doen en net
zooveel aan zich houden als hij alleen af kon. Maar de volgende
dag was hij onzichtbaar en zat de slaapkamerdeur op slot.
Marie waarschuwde Anko en deze klom met behulp van een
trap vanaf de binnenplaats in de goot en vervolgens door een
raam naar binnen. Laan lag in een stoel, bewusteloos, stomdronken. Anko maakte de deur open en Marie die nu eveneens
binnenkwam, meende in ontsteltenis dat hij misschien ziek
of dood zou zijn. Maar Anko vroeg of zij dan de dranklucht
in het vertrek niet rook en toen Marie daarop zweeg was het
zachte geronk van de dronken man, die zijn roes uitsliep ook
voor haar duidelijk genoeg hoorbaar.Zij ging weg met een
beschaamde, vijandige blik naar Anko. Doch deze was zoo
koel en bedachtzaam, dat hij Marie nog de raad gaf het zoontje
als hij uit school kwam naar zijn grootmoeder te sturen met
de boodschap dat zijn vader uit was. Marie zei „ja" met wat
ontzag voor Anko's overleg, bleef echter koel vijandig en
gunde hem geen vertrouwelijk woord.
Deze dag was beslissend doch troosteloos. Toen hij naar
huis ging, nadat Laan weer zoowat was bijgekomen, soesde
hij over een berichtje in de krant dat de vorige avond zijn
aandacht had getrokken. Er werd vermeld dat een natuuronderzoeker, die reeds eenige bekendheid had, daar hij een
gewaagde doch fortuinlijke tocht in de hooge bergstreken van
Azië had meegemaakt, nu opnieuw daarheen zou vertrekken,
maar dat hij nog zocht naar geschikt reisgezelschap. Ook
finantieel was het plan nog niet voldoende ondersteund.
Terwijl Anko het las dacht hij dat het heel interessant was
zoo'n reis te doen, doch dat zooiets niet voor hem was weggelegd. Maar het geval liet hem niet los en nu bij het naar huis
gaan was hij ongemerkt reeds zoover gekomen, dat hij zichzelf een mogelijk wel bruikbaar iemand vond voor zoo'n
onderneming. Na het eten van zijn avondbrood ging hij in
een hotelletje een adresboek opscharrelen en vond naam en
adres van de reiziger, die een inwoner van Amsterdam was.
Opgewonden en haastig, met een duizelig gevoel om de dwaasheid van het plan ging hij op het adres af. Zelfs Marie vergat
hij een oogenblik door de tooverige aantrekkelijkheid van de
vermelde reis.
Toen hij aanbelde geloofde hij tegelijk aan de volkomen en
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smadelijke mislukking van deze, naar hij mompelde, krankzinnige sollicitatie. Maar alsof alles heel gewoon was, meldde
hij zijn naam, vroeg de reiziger te spreken en werd bij deze
binnen gelaten. Hij vond een jonge man als hijzelf, mogelijk
wat ouder. Nadat zij elkaar onderzoekend en onzeker begroet
en toegesproken hadden, had Anko met een verontschuldiging
rechtsomkeert willen maken; hij deed het echter niet. Hij nam
op het verzoek van de ander plaats, verklaarde dat hij zich
naar aanleiding van het bericht in de krant aanbood als reisgezel en gaf een rustig verslag van zijn onbepaalde doch sterke
reisverlangens, hij wist daarbij in te schakelen hoe het hem
had aangetrokken naar Canada te gaan als ontginner, doch dat
hij om een persoonlijke teleurstelling van dat plan had afgezien. De ander staarde hem opmerkzaam, afwachtend en niet
onvriendelijk aan, zei even dat de kranten meestal voorbarig
waren met hun berichten en vertelde iets over de vorige tocht
die begonnen was met twintig man s waarvan slechts vijf tot
het eind toe hadden volgehouden. Anko was verbaasd over de
welwillende ontvangst, zijn hoop op een kleine kans van
slagen werd reëel. Hij werd daarom listig en besloot over zijn
tegenwoordig werk zoo lang mogelijk te zwijgen.
Hij noemde zijn oord van herkomst, zei dat hij landbouwerswerk gedaan had, zoodat hij wist dat hij op zijn lichaamskracht kon vertrouwen en dat natuurkunde zijn lievelingsstudie was. Hij sprak over dit vak origineel en deskundig. Wat
door vele avonden zelfstudie in hem bezonken was gaf hij nu
welsprekend in eenige opmerkingen weer, omdat hij sprak met
een belangstellend, aangenaam mensch, die als een vriend naar
hem luisterde. Maar het was een ongelooflijke droom, dat hij
hier zat met een stijgende hoop om in een zoo interessant
reisplan als metgezel te worden opgenomen. Nog vreesde hij
een leelijke teruggang door zijn kantoorwerkkring. Als hij in
zijn nood polderwerker was geworden zou dat nu meer ter
zake dienen, meende hij. Hij kon zich in nabijheid van deze
robuuste jonge man niet losmaken van de schaamte dat hij
iets onwaardigs gekozen had.
De reiziger vertelde als tegengift nu en dan iets van zijn
vorige tocht. Anko voelde zich zeer gestreeld daarvan toehoorder te zijn. Daar een echte verstandhouding tusschen hen
scheen te groeien kwam hij er ten slotte toe openhartig zijn
tegenwoordige werkkring te vermelden. Hij had kantoorwerk moeten aannemen, omdat hij geheel onbemiddeld was,

DE UITVINDER

1 47

zei hij als een verontschuldiging, die hier voor zijn gevoel lang
niet voldeed. De reiziger zei hierop dat hij nog enkel deelnemers gebruiken kon, die zijn onderneming geldelijk konden
steunen. Zij stonden tegelijk op. Weggesmeten van zijn hoop,
doch van de terugslag dapper richtte Anko zijn blik op de
ander en wilde nog iets opmerken, doch hij zag bij deze een
uitdrukking van verlegenheid en teleurstelling, die hem deed
zwijgen. Zijn werkkring van nu deed er niets toe, ervoer hij
ineens als iets dat hij wel dadelijk had kunnen weten, alleen het
feit dat hij geen geld had woog. Het was grappig dat de reiziger
dit pas door zijn bekentenis moest vernemen, hij had geen
plan gehad zijn armoede te verbergen doch meende dat die wel
voor zichzelf sprak; zijn kleedij was goedkoop en bij zijn ontmoeting met menschen hier was nog nooit misverstand mogelijk
geweest. Dat de ander toch verzuimd had terstond daaromtrent
de juiste conclusie te trekken en nu teleurgesteld was vond hij
beminnelijk, het roerde hem. Onder een paar nietszeggende
woorden van weerskanten raakte hij de deur uit. Hij vond dat hij
een sympathiek mensch had ontmoet. De teleurstelling schrijnde, doch een eigenaardig zelfvertrouwen hield hij er uit over.
De grootere teleurstelling bleef : dat Marie wel voorgoed
was teruggeweken van het plan om met hem naar Canada te
gaan. Het was voorloopig wel wonderlijk hoe prompt de dingen die hij wenschte mislukten. Doch onwillekeurig rees er
altijd een nieuwe zonnige stemming in hem. -- Dat hij over
een maand werkloos zou zijn deed hem een beetje rillen, meer
niet. Hij dacht die avond nog te gaan dwalen in de buurt
waar Marie woonde, want ze zou wel zijn uitgegaan en misschien laat naar der dienst terugkeeren. Maar hij was moe en
nog een nieuwe mislukking op deze avond verdroeg hij niet. Hij
ging dus maar naar huis, droomen en slapen op zijn kamertje.
Volgende dag zat de patroon op kantoor toen hij kwam en
knikte stemmig goeiemorgen. Ze praatten even over 't werk en
dan zei Laan na kleine pauze: „Ze heeft me gisteravond nog
de dienst opgezegd, ze komt vandaag niet eens terug." Anko
keek hem aan, verbaasd over die minzame meedeeling. 't Volgende oogenblik schokte hij even: hij zou Marie dus hier niet
terug zien. De patroon grijnsde droevig en scheen neiging te
hebben tot vertrouwelijkheid; Anko weerde hem stug af. Hij
was verstrooid, bleef die dag willoos rondscharrelen of stilzitten en liet Anko de nieuw-gekomen orders noteeren, doch
deze geloofde niet dat ze zouden worden uitgevoerd. De leve-
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ranciers hadden de nering stopgezet, doch de patroon hield de
berichten dienaangaande voor zich. Hij dacht na en ontwierp
die dag in stilte plannen, het eene na het andere. In dit kritieke
stadium was Anko hem totaal onverschillig, zijn antipathie
was tijdelijk geluwd en hij beschouwde hem niet meer in eenig
verband met Marie. Hij uitte zich verder in onschuldige
orakeltaal en vroeg noch verkreeg antwoord.
De volgende dag stond hij energiek voor Anko toen deze
zijn werk zou beginnen. Hij keek hem hooghartig en met de
oude grimmigheid aan, verklaarde dat hij er uit moest, hij zou
zich lucht verschaffen, hij verlangde naar menschen. „Menschen!" herhaalde hij met nadruk. Het zoontje was bij familie
en hij wist niet precies wanneer hij terugkwam. Hij gaf Anko
de sleutel van huis en kantoor, droeg hem nog werk op en
staarde even het raam uit. Anko voelde zijn wanhoop en
wachtte onrustig tot hij weg zou zijn. Hij prevelde iets onsamenhangends, Anko zag naar hem op, zijn gezicht was nu
rood geworden, hij gromde van haat en woede. Hij balde zijn
vuist, doelloos in de ruimte eerst, dan gericht naar Anko. Deze
keek verschrikt en gekweld, — zou hij zich moeten verdedigen ? Doch de ander bezon zich en plooide zijn gezicht tot
een dwaze, vriendschappelijke grijns. „Oho, mijn boekhouder,"
zei hij honend. Hij had blijkbaar gedronken, ofschoon dat
eerst niet merkbaar was geweest. „Er zijn slechter menschen
dan ik," zei hij ten slotte met een poging tot gemoedelijkheid.
„Ik heb de eer je te groeten." Daarmee ging hij het kantoor
uit en na nog wat gestommel in huis zag Anko hem met
koffer en reistasch de straat opgaan. De gedachte aan Marie
belette hem medelijden te hebben. Hij hoopte en verwachtte
vaag dat hij de man nooit terug zou zien. Het werk dat hem
was opgedragen leek hem doelloos. Hij vreesde ook dat hij zijn
salaris er bij in zou schieten en wachtte verlangend op gebeurtenissen. Inplaats van met Laan zou hij nu met diens faillissement te doen hebben en hij soesde er over hoe zoo'n ding er
uitzag en hoe hij daar bij zou varen.
In de middag kwam een heer aanbellen die een bankbeheerder bleek te zijn, een ontzagwekkend deftig man. Anko
ontving hem als een gevangene die hoop krijgt verlost te
worden. Deze bezoeker informeerde, doch schreeuwde en
schold niet. Anko kreeg bij het gesprek de aangename indruk,
dat hij kennis maakte met intelligentie en hoogere beschaving.
Deze man, men kon het hem aanzien, moest wel eens belange-
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loos denken en handelen. Intusschen was hun gesprek enkel
zakelijk, het bankroet van Laan, die naar 't bleek voor zijn
aangekondigd bezoek was weggevlucht, hield de belanghebbende man van de bank scherp bezig. Hij keek een goederenlijst na die Anko hem verschafte, stond dan met de rug naar
deze toegewend en Anko betrapte er zich op, dat hij de bewonderde intelligentie en hoogere beschaving bij deze nieuwe
bezoeker zelfs aan de rugkant waarnam. Hij werd ernstigoplettend in het voorgevoel dat deze kennismaking iets voor
hem beteekende.
En werkelijk informeerde de bezoeker tusschen de zaken
door ook naar Anko's omstandigheden en vooruitzichten en
keek hem met koele opmerkzaamheid aan. Anko verzuimde
niet zijn zorg om een nieuwe betrekking, die moeilijk te krijgen
was, kenbaar te maken en het belangelooze denken dat hij bij
deze onbekende had vermoed scheen zich in de volgende dagen
even met hem bezig te houden. Terwijl het faillissement van
Laan werd doorgevoerd en de geruïneerde graanhandelaar niet
terugkeerde kreeg Anko een aanstelling bij de bank, waarvan
de intelligente heer medebestuurder was. Anko waardeerde dit
buitenkansje machtig, want er waren veel gegadigden voor
zoo'n betrekking en aanbevelingen had hij niet. Zijn salaris
was aanmerkelijk hooger dan bij Laan; hij kreeg uit de bankroete boedel nog zijn laatste maandloon, zoodat hij bij de
liquidatie geen schade leed. Er was overigens, toen hij eenmaal
in het uitgebreide bankpersoneel was opgenomen, van de
aparte belangstelling van zijn beschermheer niets meer merkbaar, althans niet op directe wijze.
Hij bewoonde tot nog toe een klein kamertje bij de juffrouw, die hem nog altijd met hooghartige onverschilligheid
bejegende en hij was blij dat hij haar en haar huis kon ontvluchten naar een wat beter logies. Zijn gedachten waren veel
met Marie bezig en het was hem onverdraaglijk dat zij niets
zou weten van zijn nieuwe omstandigheden, hij moest haar
een keer zien te ontmoeten en haar op de hoogte brengen.
Onderwijl had hij besloten zijn geld en zijn vrije tijd nu zooveel mogelijk voor zijn studie te gebruiken, hij wou zich aanmelden bij een scheikundige die privaatlessen gaf, doch eerst
dwaalde hij vele avonden in de buurt waar Marie woonde,
om haar te treffen. Het duurde lang eer hij haar zag en hij
wilde zich geen rekenschap geven van de tijd die hij op deze
manier verloor; het waren trieste avonden vol lichtzinnig
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gedroom, die hem meer en meer bezwaarden, omdat zijn
wensch om ernstig te gaan studeeren al dringender werd. Maar
hij hield vol in de dreinerige herfstschemer of de klagende
koude wind zijn avonduren te verdoen, hij wou niet aanbellen
bij Marie's huis, want dan had hij geen kans een oogenblik
met haar alleen te zijn. Dat oogenblik kwam eindelijk in een
stille nevelige avond, zij ontmoetten elkaar in een straat met
enkele winkeltjes en weinig passage. Hij groette haar en liep
even met haar op alsof hun ontmoeting toevallig was. Zij was
bijna sprakeloos, keek onvriendelijk en wat verlegen, hij vertelde bedaard doch haperend van zijn nieuwe betrekking en
zei haar nauwkeurig waar hij woonde. Hem leek het nu heerlijk samen langs stille grachten te loopen of verder naar buiten,
maar hij voelde wat een afgrijzen zij zou hebben van zoo'n
plan, er was niets bekoorlijks in de natuur nu, dan alleen voor
hem en gelijkgestemde verliefden, waartoe Marie niet behoorde. Hij geloofde niet dat er nog een band bestond tusschen
haar en zijn voormalige patroon, hij kon haar niet vragen of
zij nog over hem treurde, zij waren door haar volkomen stugheid nu geheel vreemden voor elkaar en het geluk waarvan
hij vaak liep te droomen, moest hij afwachten in de toekomst,
dat was hem dwingend duidelijk, terwijl hij praatte. Zoo moest
hij wel gauw haar alleen laten, maar hij zei eer hij van haar
wegging, dat hij haar vriend was en bleef en hij troostte zich
in de koele eenzaamheid daarna dat deze eene verklaring al
de verloren tijd wel waard was. Het stond echter bij hem vast,
dat hij van nu af zijn vrije uren nuttig voor zijn studie zou
gebruiken en al het verdere zou overlaten aan de toevalligheid, de groei der dingen, waarin hij een onbepaald vertrouwen
had. Hij voelde zich vol werklust en werkkracht, hij scheen
intusschen niets gedaan te hebben, niets te kunnen doen om
zich bij Marie innemend te maken, deze zwakte verdoezelde
hij voor zichzelf, na het wreede besef ervan. Hij droomde toch
voort over haar en toen hij lessen kreeg en geregeld werkte
en zich met zijn uitnemend verstand dagelijks inspande om
de nieuwe wetenschap helder en scherp zich voor oogen te
stellen, vermeed hij om over zichzelf even helder en scherp na
te denken. De toekomst leidde vroeger of later naar een toevallige en goede ontmoeting met Marie, want daar zonder was
die toekomst een zwarte ledigheid.

Wordt vervolgd.

NINE VAN DER SCHAAF

HET OUDE TESTAMENT EN EGYPTE
Naar aanleiding van: A. S. Yahuda, Die Sprache des Pentateuch in ihren Beziehungen zum Aegyptischen. Erstes Buch,
1 9 29, Berlin und Leipzig; W. de Gruyter & Co.
Vrijwel alle dingen in onze dagen schijnen, als men het
modewoord gelooven mag, zich „in een overgangstijd" te
bevinden. Men hoort dat woord althans gebruiken met betrekking tot alle terreinen des levens. Niet het minst ook met
betrekking tot bepaalde wetenschappen. De wijsbegeerte verkeert in een stadium van zoeken naar nieuwe normen, de
theologie niet minder. Onderstellingen die aan het begin van
onze eeuw als vaststaand werden beschouwd, warden nu veroordeeld en verworpen: „resultaten" van een voorgeslacht
blijken zelf weer tot vragen te zijn geworden. Maar nieuwe
normen en resultaten zijn in plaats van de oude nog niet gevonden: wij leven „in een overgangstijdperk".
Men kan dat modewoord, zoo men wil, ook toepassen op
de wetenschap van het Oude Testament. Ook op dit terrein
nemen wij belangrijke verschuivingen waar. Vergeleken bij
het begin van onze eeuw zouden we kunnen spreken van een
langzaam zich voltrekkende terugkeer tot een voorzichtiger,
„conservatiever" houding tegenover de 0. T.ische litteratuur.
Onderstellingen die een menschenleeftijd en langer als contrabande hebben gegolden komen weer op, en resultaten welke in
die periode burgerrecht hebben verkregen worden weer betwijf eld.
Onder deze omstandigheden is het hierboven genoemde
boek een belangrijk verschijnsel. Het wil niet meer of minder
dan een totale omkeer teweegbrengen in de beschouwing van
een voornaam deel van het Oude Testament, dat deel nl. dat
bekend staat onder den naam van de „Boeken van Mozes",
de Pentateuch.
Het zou, teveel plaatsruimte kosten, de min of meer algemeen gangbare opvattingen aangaande den Pentateuch te
schetsen; een paar opmerkingen hierover dienen echter toch te
worden gemaakt tot recht verstand van wat Yahuda bedoelt.
Sinds de dagen van het beroemde driemanschap Graf -KuenenWellhausen heeft de 0. T.ische wetenschap voortgebouwd op
de door hen ontworpen grondstellingen aangaande de ontwikkeling der Israëlietische litteratuur. Deze grondstellingen
(waarbij zij natuurlijk steunden op den arbeid van voorgan-
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gers) waren deze, dat Israël dat in ± i 200 V. C. nog een
onbeschaafd nomadenvolk moet zijn geweest eerst laat in het
bezit van een litteratuur is gekomen, na eeuwen van ontwikkeling; de oudste voortbrengselen van deze litteratuur vinden
wij in den Pentateuch; maar dit „vijfboek" is niet één geheel
doch vertoont de sporen van verschillende oorkonden; deze
oorkonden wijzen de étappes aan in welke de litteratuur zich
ontwikkeld heeft; het zijn de Jahvist, de Elohist, Deuteronomium en de Priester codex; deze zijn ontstaan tusschen 85o
en 45 0 v. C.
Nu heeft later onderzoek wel aangetoond dat dit schema
te simplistisch is, o.a. ook omdat het uitgangspunt niet juist
is: het milieu waarin Israël zich bewoog toen het in de historie
zijn intrede deed was niet primitief en onbeschaafd; de opgravingen hebben ons dat wel anders geleerd. Daardoor is er
aan het schema van Graf-Kuenen-Wellhausen veel veranderd,
met name de ouderdom van de Israëlietische litteratuurvoortbrengselen wordt thans wel heel anders aangegeven; het ontstaan van de Pentateuchbronnen is veel gecompliceerder dan
men heeft gemeend; de „oorkonden" zijn veeleer oorspronkelijk mondelinge traditiestroomingen die op ongedwongen
wijze met elkaar in verbinding kwamen en elkaar aanvulden,
en naar tijdsbehoefte zijn bewerkt: theologisch, cultisch, profetisch, moralistisch. In haar oorspronkelijken vorm is de hypothese niet houdbaar gebleken, maar met de door de nieuwere
ontdekkingen aangebrachte veranderingen en in nieuwe gedaante is zij tot heden toe de grondslag gebleven van de
moderne wetenschap. En als vaststaand resultaat wordt door
de overgroote meerderheid der Oudtestamentici de stelling
gehuldigd dat de Pentateuch in zijn tegenwoordige gedaante
de afsluiting vormt van een eeuwenlange ontwikkeling die zich
heeft afgespeeld tusschen ± 1200 en ± 400 v. C. Het is
mogelijk dat zich in de stof zeer oude elementen bevinden,
wellicht zelfs „Mozaïsche", maar in ieder geval is de vorm van
die stukken zoowel als van het geheel het product van een
veel latere geschiedschrijving.
De schrijver van het boven dit artikel genoemde boek heeft
nu een nieuwe poging gedaan om de kwesties betreffende den
Pentateuch op te lossen, en bewandelt daarbij wegen die wel
zeer afwijken van de zoo juist beschreven opvattingen. Wij
hebben hier nog slechts het eerste gedeelte van zijn arbeid die
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groot is opgezet en berekend is op verscheiden deelen. In zulk
een geval is het moeilijk tot een juiste beoordeeling te geraken;
het ligt voor de hand dat verschillende vraagpunten open zijn
gebleven tot de volgende deelen die eerlang zullen verschijnen.
Het feit dat de auteur nog slechts een gedeelte van zijn argumenten in het veld heeft kunnen brengen, en daardoor een
bovenbouw heeft gegeven die soms wat zwaar lijken kan voor
de fundamenten, maakt het niet gemakkelijk, hem recht te
doen wedervaren. Toch heeft de schrijver het ons in zoover
gemakkelijk gemaakt dat hij in een inleiding zijn standpunt
in groote lijnen reeds heeft uiteengezet en de richting gewezen
heeft waarin zijn conclusies zich aan het einde van zijn werk
zullen bewegen, en ook doordat hij bij de bespreking van verschillende détails den lezer niet in twijfel laat over wat de
afsluiting van zijn arbeid brengen zal. Uit een en ander blijkt
ten duidelijkste dat de schrijver tot heel andere resultaten
komen zal dan die welke de Oudtestamentische wetenschap op
het oogenblik min of meer algemeen heeft aanvaard. Mocht
hij gelijk hebben dan beteekent dat een groote omwenteling op
het gebied di;r wetenschap. Maar juist over dat gelijk hebben
zal het laatste woord nog wel niet gesproken zijn. In ieder
geval kan een definitief oordeel daarover pas warden geveld
als het geheele werk afgesloten is. Voorloopig dienen wij ons
te houden aan de verschillend detailkwesties die de schrijver
aan de orde heeft gesteld. En dat zijn werk belangrijk genoemd
mag worden blijkt reeds uit het feit dat zoovele vooraanstaande vakgeleerden zich ermede bezig hielden en het in ten
deele zeer uitvoerige recensies hebben beoordeeld. Weliswaar
zijn deze beoordeelingen totnutoe bijna algemeen afwijzend geweest, althans wat de hoofdstelling betreft waarom het Yahuda
juist te doen is, maar zij toonen toch meer dan voldoende
dat we hier te doen hebben met een hoogst interessant werk
dat zeker van invloed zal blijken te zijn op den verderen gang
der 0. T.ische studie.
Het wordt echter tijd dat wij het boek zelf aan het woord
laten komen. Allereerst de inleiding waarin Yahuda rekenschap aflegt van de door hem gevolcde methode. Naar zijn
overtuiging kunnen de oudtestamentische problemen, en in de
eerste plaats de taalkundige, niet worden opgelost langs den
weg van archeologisch en litterairhistorisch onderzoek. De
eenige methode welke daartoe in staat is, is de taalvergelijkende.
Juist waar het de litteratuur van Israël betreft lijkt deze
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methode hem zoo veelbelovend, omdat dat volk de eeuwen
door een groote lenigheid heeft vertoond in het assimileeren
van vreemde cultuurelementen. Juist de talen van de volkeren
waaronder Israël woonde en waarmede Israël in aanraking
kwam hebben steeds het meeste invloed geoefend. Het
Hebreeuwsch heeft van allerlei talen waarmee het in contact
is geweest elementen overgenomen: van het babylonisch en
het persisch af tot het latijn en verschillende moderne talen
toe, en heeft die op origineele wijze verhebreeuwscht. Wanneer
nu de bijbelsche gegevens over de zwerftochten der oude
Hebreeën historisch zijn (Abraham die uit Ur via Aram naar
Kanaan trekt; het verblijf van de Israëlietische stammen in
Egypte, de uittocht en de omzwerving door de woestijn, en
de intocht in Kanaan), en wanneer de Pentateuch ontstaan
is in den tijd kort voor en na de uittocht uit Egypte, dan
moeten in de Hebreeuwsche taal ook min of meer sterke sporen
van de taal der volken waarmede de Hebreeën toen aanraking
hebben gehad aanwezig zijn. Het kan immers niet anders of
het milieu zet zijn stempel op zulk een volk als de Hebreeën.
Deze invloed van het milieu acht Yahuda inderdaad in sterke
mate aanwezig, en het doel van zijn boek is dat aan te toonen.
Zijn boek wil een bewijs zijn voor den invloed van het
egyptisch op de taal van den Pentateuch. Dat is natuurlijk
niet alleen van belang voor de beantwoording van de vraag
welke vreemde culturen hun invloed hebben doen gelden op
de wereld van het Oude Testament en welken kant (of kanten)
wij voor de verklaring van bepaalde plaatsen moeten uitzien.
Het is naar des schrijvers meening ook van het grootste belang
voor de vraag hoe en wanneer het kanaaneesche dialect, dat
de Hebreeën hadden overgenomen, tot de litteraire taal is
geworden, die wij in het hebreeuwsche 0. T. voor ons hebben.
Er is volgens Yahuda geen spoor van te ontdekken dat die
ontwikkeling van dialect tot litteratuurtaal heeft plaats gehad
nadat Israël zich in Kanaän heeft gevestigd. Het proces moet
zich dus vóór dien tijd hebben afgespeeld. Maar dat kan ook
alweer niet in Kanaan zelf gebeurd zijn, want de ontdekking
der Amarnabrieven (± 1400 v. Q.) heeft ons geleerd dat de
litteratuurtaal toen het babylonisch was.
Wij kunnen dus in de cultureele geschiedenis van Kanaan
geen tijdsruimte aanwijzen waarin bedoelde taalontwikkeling
zich kan hebben afgespeeld. Er is echter nog een andere
mogelijkheid. De periode waarin een dialect zich tot littera-
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tuurtaal ontwikkelt kan zeer kort zijn, wanneer wij niet met
een eenvoudig proces te doen hebben waarin alleen inheemsche
elementen werken, maar wanneer het betreffende volk gedurende zekeren tijd onder zeer sterke beïnvloeding van een
ander volk staat waarvan het noodgedwongen of vrijwillig
de cultuur overneemt. En dit, zegt Yahuda, is juist het geval
met het hebreeuwsch. Het kanaaneesche dialect der Hebreeën
heeft zich onder invloed van Egypte in betrekkelijk korten
tijd ontwikkeld tot de litteratuurtaal die wij hebreeuwsch
noemen. Vraagt men naar de periode waarin het geschied kan
zijn, dan is daar natuurlijk maar één antwoord op: het verblijf van de Israëlietische stammen in Egypte.
Als eerste gedeelte van zijn boek, waarin het in de inleiding
gezegde gestaafd zal worden, geeft de schrijver nu een behandeling van de verhalen van Jozef en den uittocht. Volkomen
terecht; immers wanneer de gezichtspunten die zooeven genoemd zijn, juist zijn, dan mogen wij in deze verhalen in de
allereerste plaats de sporen van egyptischen invloed verwachten; deze spelen toch in Egypte zelf en hier kan en moet de
waarheid van de milieu-theorie dus ten duidelijkste blijken.
Yahuda bespreekt dan ook een groot aantal plaatsen waar een
zekere, waarschijnlijke of mogelijke egyptische invloed te constateeren valt. De hofstijl en de ambtelijke taal, de titels van
hoogwaardigheidsbekleeders, spreekwoordelijke uitdrukkingen,
figuurlijk gebruikte woorden, en daarbenevens een aantal
regelrecht aan het egyptisch ontleende woorden leveren het
getuigenis hoe het land der onderdrukking invloed heeft geoefend op Israël. Wij kunnen er niet aan denken, alle voorbeelden ook maar te noemen zelfs, laat staan te bespreken.
Slechts een enkel voorbeeld moge hier worden genoemd.
In Gen. 4 1: 40 hebben wij een merkwaardige uitdrukking.
Daar zegt de Farao tot Jozef: „op uw bevel zal mijn geheele
volk kussen"; de Statenvertaling heeft om er een verstaanbaren zin van te krijgen ertusschen gevoegd: „de hand", en
heeft het zooals gewoonlijk trouwens gebeurt, opgevat als
„zich voegen naar uw bevel". Yahuda brengt deze uitdrukking echter in verband met het in het egyptisch figuurlijk
gebruik van „kussen" voor „eten", en volgens hem is de bedoeling dus: op uw bevel zal mijn geheele volk gespijzigd
worden, wat in het verband van het verhaal uitstekend past.
Het Hebreeuwsch is hier dus de vertaling van een typisch
egyptisch stijlbloempje.
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In Gen. 45 :8 heet het van Jozef dat hij is aangesteld „tot
een vader voor Farao". Deze titel, zegt Yahuda, is een directe
weergave van een egyptische titel. „Vader" is een gewone
priestertitel; in een land als Egypte waar de koning den rang
van een god had, is het verklaarbaar dat een hooge staatsambtenaar een priestertitel droeg; hij was immers meteen
priester, nl. van den Farao-god.
Het woord waarmede in het 0. T. Egypte wordt genoemd
is een dualis-vorm, en is als zoodanig de weergave van het
egyptische spraakgebruik. Men sprak daar nl. van „de beide
landen" : opper- en benedenegypte.
In het hebreeuwsche woord voor toovenaars (chartummim,
Gen. 4 1: 8) is de egyptische stam nog duidelijk te herkennen.
In de „Mazzót", de ongezuurde brooden, (Gen. 12:39)
eveneens.
Kortom: op een menigte van bijbelplaatsen, op allerlei
woorden, spreekwijzen, stijlfiguren, laat de schrijver een merkwaardig licht vallen door het aanvoeren van egyptische parallellen of verwante uitdrukkingen.
Interessanter nog is echter het tweede gedeelte van dit boek.
Hier behandelt Yahuda de bijbelsche oergeschiedenis. Bij het
voorafgaande kon het voor de hand liggen om aan min of
meer sterke invloed van het egyptisch te denken omdat, zooals
ieder weet, de verhalen van Jozef en den uittocht in Egypte
zelf spelen. Bij de bijbelsche oergeschiedenis staat de zaak
anders. Algemeen wordt erkend, en ook Yahuda doet dat, dat
de stof die het 0. T. ons heeft overgeleverd in de eerste elf
hoofdstukken van Genesis, afkomstig is uit Mesopotamië. Ook
de patriarchenverhalen (die wij verder terzijde laten om niet
te uitvoerig te warden) vertoonen menige oud-oostersche trek.
Het vinden van allerlei fragmenten waarop meer of minder
uitvoerig de scheppingsepen van Sumeriërs en Babyloniërs bewaard gebleven zijn, heeft sinds jaren de oogen geopend voor
de groote overeenkomst tusschen deze epen en de bijbelsche
overlevering. Men kan hier van een uitgemaakte zaak spreken
en er bestaat dan ook geen wetenschappelijke commentaar uit
de laatste 4o jaar over Genesis die niet ter verklaring van allerlei
trekken in de oergeschiedenis wijst naar het land van den
Tigris en den Eufraat.
Het is niet te verwonderen dat de babylonistische verklaring
van de Genesisverhalen, vooral in het begin toen men zoozeer
onder den indruk van de nieuwe ontdekkingen was, wel eens
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te ver is gegaan. In den aanvang van onze eeuw is maar al te
vaak de overeenkomst tusschen de babylonische en de bijbelsche litteratuurproducten zóó vergroot dat men voor de verschillen geen oog bleek te hebben. Maar de nadien gevolgde
periode van bezadigder onderzoek heeft tvel laten zien dat de
verschillen van dien aard zijn dat men in geen geval van ontleening-zonder-meer spreken mag. Uit het oud-oostersche
materiaal heeft de Israëlietische genius iets anders en nieuws
gemaakt. Bij alle mythologische overblijfselen (bepaalde woorden, namen, anthropomorfismen enz.) is Genesis anti-mythologisch. Hier zijn de „sagen" in dienst gesteld van een zedelijkgeestelijk monotheïsme, dat de sagen-stof nog slechts gebruikt
als vorm die innerlijk reeds overwonnen is.
Maar dit doet niets af aan het feit dat het materiaal waarmede de bijbelschrijver heeft gearbeid babylonisch is. Men kan
er dus op voorbereid zijn, in de wijze van uitdrukking en in
de woordkeuze een behoorlijke mate van babylonischen invloed
te vinden.
Hier is nu het punt waar Yahuda weer inzet met zijn
critiek op de vrijwel algemeen geldende opvattingen. Ook hij
erkent, zooals reeds gezegd is, de babylonische afkomst van de
in scheppings- en paradijsverhalen bewerkte stof. Maar hij legt
er meteen den nadruk op hoe opvallend weinig babylonische
taalresten er in die verhalen bewaard gebleven zijn. Hij telt
in Gen. I en 2 slechts 8 of 9 woorden die stamverwant zijn
met die welke in het babylonische scheppingsverhaal voorkomen. Dat is bij een zoo sterke afhankelijkheid wat de inhoud
betreft toch wel zeer opmerkelijk. Des te opmerkelijker omdat
er in beide talen heel wat stamverwante woorden zijn die hier
hadden kunnen gebruikt worden. Op onderscheiden plaatsen
in het bijbelsch verhaal treft men uitdrukkingen aan die wat
den zin betreft geheel overeenkomen met de babylonische
parallel, terwijl toch het babylonische woord, hoewel het oqk
in het hebreeuwsch bestaat, niet wordt gebruikt. Bijv. de uitdrukking „het gevogelte des hemels" luidt in beide talen eender, komt in beide scheppingsverhalen voor, en wordt in het
bijbelsche verhaal toch met een ander woord aangeduid, met
voorbijgaan van het stamverwante babylonische woord. De
woorden voor scheppen, maken, bouwen zijn juist telkens
weer andere dan in het babylonisch, hoewel evengoed stamverwante woorden gebruikt hadden kunnen worden. Iets
dergelijks laat zich ook bij het zondvloedverhaal constateeren.
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De babylonische parallellen zijn hier nog uitvoeriger en de
betrekking daarvan tot het bijbelsche verhaal blijkt nog duidelijker dan in Gen. I en 2. Zoowel de groote lijn van het verhaal als allerlei détails komen overeen. Maar ook hier valt weer
op dat de verwante woorden en uitdrukkingen tot eenige
weinige gevallen beperkt zijn, terwijl het woord voor „ark"
opmerkelijkerwijze een egyptisch leenwoord is. De verschillen
die er tusschen het babylonische en het bijbelsche verhaal zijn,
zijn niet alleen te verklaren uit een monotheïseerend zuiveren
van de stof, maar bestaan ten deele juist uit elementen die al
evenmin te verklaren zijn uit het monotheïsme als uit Babel,
en die dus van elders uit verklaard moeten worden.
Evenals bij de Jozefsverhalen wijst Yahuda nu op een groot
aantal uitdrukkingen die naar zijn meening alleen uit het
Egyptisch kunnen worden verklaard. Een heel enkele daarvan
moge hier weer worden genoemd. Het woord „hemel" wordt
in het hebreeuwsch aangeduid door een dualis-vorm, wat in
geen enkele andere semietische taal het geval is. Letten wij
op de egyptische wereldbeschouwing dan is het op eenmaal
duidelijk. De eoyptenaren die voor alle dingen welke op deze
wereld bestaan een dubbelganger zochten in het doodenrijk
kenden dus ook naast den zichtbaren hemel een tweede: die
van het doodenrijk. Dat was die waarlangs de zon zich des
nachts voortbewoog. Israël dat maar één hemel kende heeft
de egyptische voorstelling van een dubbelen hemel in zijn
taalschat be waard.
Het „zweven van Gods geest boven de wateren" vindt zijn
juiste verklaring volgens Yahuda in een egyptische scheppingsmythe. Er staat eigenlijk niet zweven maar: fladderen. En
het woord voor „geest" is zoowel in het hebreeuwsch als in
het egyptisch nauw verbonden met de begrippen van wind,
adem, levensadem, ziel. Een van de egyptische zielevoorstellingen was die van den ba-vogel. Houden wij dit in het oog
dan is, zegt Yahuda, de egyptische parallel volkomen. De
zonnegod Rê is nl. voortgekomen uit het oerwater waarvan
hij de ziel was, en fladderde in de gedaante van een gans over
het oerwater om door het bewegen van zijn vleugels het licht
te verbreiden. Hier hebben we zelfs ook dezelfde volgorde als
in het 0. T., want ook daar is de schepping van het licht het
eerste nadat er sprake is geweest van het zweven van Gods
geest en van de duisternis die over den afgrond was. Van de
oorspronkelijke mythe is niets overgebleven, de sfeer is hier
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heel anders, maar de taal heeft iets van het oorspronkelijke
bewaard.
Zeer belangwekkend is de wijze waarop de schrijver de
kwestie behandelt waar het paradijs gelegen heeft. Ook hier
wijkt hij zeer af van de gangbare meeningen. Hoe verschillend deze onderling ook zijn, zij stemmen over het algemeen
in dit opzicht overeen dat zij de plaats waar Genesis zich het
paradijs denkt gelegen achten in Mesopotamië. Dat schijnt
ook wel het meest voor de hand te liggen vanwege de rivieren
die in Gen. 2: I o vv. worden genoemd en waarvan er in ieder
geval twee zeker naar Babel wijzen. De beide andere moeten
dan op een of andere wijze geïdentificeerd worden met
vroegere of hedendaagsche stroombeddingen daar in de buurt,
maar nog altijd is de vraag: welke. Yahuda meent dat men
zich op een dwaalspoor heeft laten brengen doordat men zich
niet goed rekenschap gegeven heeft van de beteekenis van 2: I 0.
Daar staat dat de rivier die Eden verlaat „werd tot vier hoofden". Men heeft daar ten onrechte zijtakken onder verstaan
en daardoor gemeend dat de Pison en de Gihon op de een of
andere wijze met Tigris en Eufraat verbonden moeten zijn
geweest. Maar het „hoofd" van een rivier is niet een zijarm
doch de bron. In die beteekenis komt het in tegenwoordige
semietische dialecten dan ook nog voor. De bedoeling is dat
de paradijsrivier zich buiten Eden in het woestijnzand verliest
en dat het water ervan onder den grond voortstroomt (een
verschijnsel dat uit oorzaak van een bepaalde bodemgesteldheid vaak genoeg voorkomt) . Dit water komt nu op verschillende plaatsen weer aan de aardoppervlakte als het bronwater
van verschillende rivieren. Op deze wijze maakt Genesis de
paradijsrivier tot de moeder van alle aardsche stroomen, waarvan er vier worden genoemd als representanten van àlle. Twee
ervan liggen in het Oosten: de Tigris en de Eufraat, dan is
er dus aanleiding om de twee andere in het Westen te zoeken.
In een aantal bladzijden die tot de scherpzinnigste en beste
van het geheele boek behooren betoogt de schrijver nu dat met
de beide rivieren, de Pison en de Gihon, de Nijl is bedoeld.
Deze rivier gold nl. in oude tijden bij de Egyptenaren zelf als
twee stroomen: de bovenloop tot Assuan, de benedenloop van
Assuan af tot de zee. De Nijl, die een goddelijke rivier was,
werd vanuit den hemel op de aarde uitgegoten en dat gebeurde in de voorstelling der Egyptenaren bij Assuan. Het
daarboven gelegen gedeelte, de Nubische Nijl, was geen egyp-
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tische stroom maar behoorde tot het „ellendige Nubië", waarop de Egyptenaar met verachting neerzag en welks water niets
te maken kon hebben met het heilige Nijlwater. De geografie
berustte hier dus gedeeltelijk op een theologisch en nationalistisch parti pris. Maar ook slechts gedeeltelijk, want de eigenaardige bochten die de Nijl bezuiden Assuan maakt waarbij
hij soms weer recht naar het Zuiden stroomt kunnen als de
natuurlijke oorzaak van deze eigenaardige geografische opvatting gelden. Waar nu in verband met den Gihon het land
Kusch wordt genoemd en dit in het 0. T. een vaste aanduiding
van Nubië is, daar ligt het voor de hand om in den Gihon
den bovenloop van den Nijl te zien. Dan zal de Pison den
benedenloop van den Nijl aanduiden wat klopt met het feit
dat de Pison het goudland Hawila „omloopt", dat het beste
gelocaliseerd kan worden in de streek tusschen Nijl en Roode
Zee, tusschen Assuan en Koptos gelegen. De auteur van
Genesis heeft den egyptischen naam van den Nijl met opzet
vermeden, omdat dat een godennaam was en heeft voor de
beide Nijlhelften omschrijvende namen gekozen, die volgens
Yahuda een karakteristiek van beide weergeven: de Pison is
de „zwellende", want dat was voor den benedenloop van den
Nijl de opvallendste eigenschap vanwege het jaarlijksche
wassen; de Gihon duidt den bovenloop aan als de „springer"
vanwege de vele stroomversnellingen die er in worden aangetrof f en.
Omdat de vier rivieren van Gen. 2 : i o vv. dus zoover uit
elkander liggen kunnen zij niet worden gebruikt als een aanwijzing waar het paradijs moet worden gezocht. Maar het
0. T. geeft daarvoor andere aanwijzingen. Vooreerst is het
paradijs een hof geweest „in Eden" voor welk woord de schrijver de beteekenis „oase" waarschijnlijk maakt. De hof lag, om
het nauwkeuriger aan te duiden, in het Oosten der oase (Gen.
2 : 8) . De oostgrens dier oase was dus tevens de grens tusschen
het paradijs en de „roode", onvruchtbare aarde (het hebreeuwsche woord voor aarde ('adamah) van denzelfden stam als
'adam, mensch, is volgens Yahuda typisch egyptisch wat den
zin betreft) . Dat wil dus zeggen dat de oase met het paradijs
in het Westen van de aarde lagen. En dat Westen speelt in
Egypte alweer een groote rol; het is de plaats van het doodenrijk, van den „hemel", van de Elyseesche velden, dus van het
paradijs. De bijbelschrijver die het egyptische doodenrijk
natuurlijk niet erkent, heeft toch het Westen als plaats waar
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het paradijs zich bevindt vastgehouden. Vandaar dat als de
mensch uit het paradijs verdreven wordt, hij uitgestooten
wordt naar de 'adamah, de roode aarde, steppe, die zich oostelijk
ervan bevond, immers de engel die den terugkeer verhindert
staat vóór d.w.z. naar de oorspronkelijke beteekenis van dat
woord : „ten oosten van" den hof. (Gen. 3:24).
Nog enkele details van het paradijs zelf mogen hier worden
genoemd. In het middelpunt van de belangstelling des bijbelschrijvers staan de boom des levens en de boom der kennis.
Hier is een zeer belangrijk onderscheid met de babylonische
gegevens: dáár hebben de menschen bij hun ontstaan wel
kennis ontvangen maar geen leven, volgens den Bijbel hebben
de menschen wel het leven gekregen (ze mogen immers van
den levensboom eten) maar geen kennis (want het eten van
dien boom is hun verboden) . Overigens kennen de babylonische parallellen ook geen levensboom, maar levenskruid
of levenswater. De levensboom vinden wij in Egypte, nl. de
sycomore die in de doodenteksten een zoo belangrijke rol
speelt, en als ook voor de menschen bestemd wordt voorgesteld. Wat de andere boom betreft is het opmerkelijk dat
niet alleen de uitdrukking „kennen van goed en kwaad" in
het egyptisch een staande uitdrukking is, maar dat ook de
woorden welke de slang aan Eva influisterde om haar te verleiden in de egyptische teksten zoo vaak te vinden zijn. „Zij'
als God" is het groote verlangen van den egyptischen doode.
Door de formules die hij kent zal hij handelen, spreken, leven,
machtig en wijs zijn als Rê of als Osiris enz. Typisch is ook
dat in het bijbelsche verhaal de boom der kennis onmiddellijk
in verband wordt gebracht met geslachtelijk kennen. In Egypte
is de sycomore ook wat dat punt betreft een belangrijke boom;
zij speelt in de liefdespoëzie een groote rol en haar vruchten
worden gebruikt bij liefdesmagie. De sprekende slang tenslotte
is uit verschillende egyptische sprookjes bekend. Tegenover
deze egyptische gegevens staat aan babylonischen kant eigenlijk alleen de z.g. zondevalcylinder waarop twee menschen,
een slang en een boom zijn afgebeeld. Hoewel dit op het
eerste gezicht al een heel opmerkelijke illustratie is van Gen. 3
staat de beteekenis ervan lang niet vast en hebben we daarbij
naar het oordeel van zeer vele geleerden heelemaal niet met
een zondevalvoorstelling te doen. Naast dit ééne babylonische
getuigenis dat dan bovendien nog onzeker is, zijn de egyptische
parallellen opmerkelijk en belangrijk.
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Ziehier slechts enkele grepen uit Yahuda's boek. Het spreekt
vanzelf dat het bovenstaande slechts een emmer is, volgeschept
uit een zee. Maar ook dit weinige kan reeds doen zien dat de
schrijver aan de 0. T.ische wetenschap een zeer inhoudsrijk en
lezenswaardig boek heeft geschonken dat op tal van plaatsen
nieuw licht werpt. Maar hij heeft, zooals ik boven reeds zeide,
meer bedoeld dan het geven van „egyptologische verklarende
aanteekeningen bij den Pentateuch". Het door hem verwerkte
materiaal is ondergeschikt gemaakt aan de stelling die als een
strak gehouden lijn het geheele boek doorloopt en heenwijst
naar de volgende deelen en naar de eindconclusies: de Pentateuch, of voorloopig voorzichtiger gezegd: de bijbelsche oergeschiedenis, de patriarchenverhalen, en de verhalen over Jozef
en den uittocht vertoonen een zoo sterke egyptische beinvloeding, dat deze alleen te verklaren is uit den tijd dat
Israël zich in Egypte bevond. De oersagen zijn in dien tijd
omgewerkt en hebben nieuwe vormen gekregen, de overleveringen aangaande Jozef en aangaande Mozes' jeugdperiode
zijn in dien tijd geschreven.
Hier is het punt waar de beoordeeling voorloopig zwijgen
moet. Als wij goed zien, dan zal de eindconclusie zich bewegen
in conservatieve richting en verklaren dat de Pentateuch een
voortbrengsel is uit den tijd voordat Israël zich in Kanaan
vestigde. Maar hier zijn nog allerlei restricties mogelijk inzake
latere bewerkingen, toevoegingen en veranderingen, ook inzake
de vraag van hoedanigen omvang de schrijver zich dien oorspronkelijken Pentateuch denkt. Vóórdat dit geheel duidelijk
geworden is, is geen definitief antwoord mogelijk. Maar wel
is een oordeel mogelijk over de vraag in hoeverre in dit eerste
deel argumenten en (voorloopige) conclusies elkander dekken.
En dan moet ik, ondanks mijn groote bewondering voor zijn
scherpzinnigheid en zijn indrukwekkende materiaalverzameling, zeggen dat hij mij niet heeft overtuigd.
Daarbij komt het niet zoozeer aan op het feit dat er onder
de argumenten nog wel een aantal zijn die mij kwestieus lijken;
dat woorden die Yahuda uit het egyptisch wil verklaren m.i.
evengoed uit het babylonisch te verklaren zijn, of ook eenvoudig uit het hebreeuwsch zelf. Ik zie niet in waarom de
beeldspraak die „mond" gebruikt voor „bevel", „hart" voor
allerlei psychologische toestanden, „staan" voor „dienen",
„hoofd" voor „begin" enz., speciaal egyptisch moeten zijn;
ze komen evengoed voor in alle semietische talen.
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Maar dit betreft een aantal kleinigheden die toch den indruk
niet kunnen wegnemen dat er inderdaad van een opmerkelijken
egyptischen invloed sprake wezen kan, al gebruikt de schrijver
hier wel wat te sterke uitdrukkingen voor en onderschat hij
dienovereenkomstig den babylonischen invloed. De mogelijkheid van dien laatsten invloed wordt toch zeker ook al te zeer
beperkt wanneer men zooals Yahuda in de inleiding doet,
dezen een plaats aanwijst 6f in den patriarchentijd af in de
6e en S e eeuw.
Hoofdbedenking is dat de conclusie inderdaad te zwaar is
voor den onderbouw. Hier wreekt zich o.a. de eenzijdigheid
van den auteur die alleen met behulp van de taalvergelijkende
methode alle problemen tot een oplossing brengen wil. De
0. T.ische wetenschap van de laatste 5 o jaar heeft ons toch
wel het een en ander geleerd dat Yahuda niet ongestraft voorbij
heeft mogen gaan. Bovendien: stel dat de egyptische invloed
boven allen twijfel verheven, inderdaad zoo groot is als Yahuda
zegt, dan is hij toch nog niet zoo groot dat men het recht
heeft den Pentateuch, c. q. de in dit deel onderzochte stukken
eruit, te verklaren voor een in Egypte of vlak na het verblijf
in Egypte geschreven boek. Ten eerste is dat niet juist omdat
er ook in die onderzochte gedeelten sporen zijn die wijzen op
een vormgeving uit later tijd; maar ten tweede mag hier toch
ook de taaiheid van mondelinge overlevering vooral waar het
min of meer sacrale volksoverleveringen betreft wel in rekening worden gebracht. Op zichzelf lijkt het mij heel goed
mogelijk dat allerlei egyptische uitdrukkingen door Israël bewaard zijn op mondelinge wijze en eerst veel en veel later
in de litteratuur zijn opgenomen: dat kan des te gemakkehiker als de leenwoorden voor het israëlietisch bewustzijn hun
vreemd karakter verloren hadden. Aan den anderen kant:
zijn er grootere of kleinere stukken van den Pentateuch in
Egypte of kort na den uittocht opgeteekend, dan moest het
egyptisch materiaal nog veel sterker vertegenwoordigd zijn
dan nu het geval is. Nog een andere opmerking moet hier
gemaakt worden. Yahuda zegt dat de babylonische vorm van
de oergeschiedenis blijkens de weinige resten uit den babylonischen taalschat die er in te vinden zijn verdrongen is door
egyptischen invloed. Het verblijf in Egypte heeft op de
teboekstelling van de oude sagen sterken invloed geoefend.
Ook als dat juist is, dan is die egyptische invloed toch niet
zoo sterk geweest dat het bijbelsche scheppingsverhaal daar-
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door zijn semietisch karakter verloren heeft; integendeel is het
over het geheel typisch semietisch gebleven. De egyptische
elementen zijn niet overwegend; ze zijn per slot van rekening
niet talrijker dan de babylonische. Op zichzelf, los van alle
historische overwegingen, zou men evengoed het omgekeerde
kunnen onderstellen van wat Yahuda onderstelt, nl. dat een
latere semietische bewerking een aantal egyptische elementen
heeft laten staan in plaats van een egyptische bewerking die
semietische elementen liet staan. Ook komt hier nog de kwestie
bij van een vóór-israëlietische wederzijdsche beïnvloeding van
Mesopotamië en Egypte die er zeker is geweest, al moet hier
nog zeer veel worden opgehelderd.
Om deze redenen kan ik Yahuda's betoog niet voor overtuigend houden; als argumentatie van zijn hoofdstelling is dit
eerste deel niet sterk. Ondanks dat heeft het groote waarde
door de hoeveelheid materiaal en door de talrijke interessante
détailkwesties die het ter sprake brengt en tracht op te lossen;
groote waarde vooral ook omdat het — weliswaar door zelf
ook weer eenzijdig te zijn — een eenzijdigheid corrigeert die
de 0. T.ische wetenschap voor een groot deel overheerscht:
het te exclusief beschouwen van de bijbelsche gegevens in het
licht van Babel. Zeer zeker heeft Babel een overvloed van
gegevens verschaft waarvan de oudtestamenticus dankbaar gebruik moet maken, maar het babylonisme is niet de sleutel
welke op alle sloten past. Yahuda heeft de aandacht gevestigd
op een vraagstuk dat men niet meer kan laten rusten, hoezeer
men ook protesteert tegen des schrijvers overdrijving. Zijn
boek verdient waarlijk nog wel iets anders dan wijzen op de
fouten en zwakke plekken. Zelfs al zou blijken dat zijn hoofdstelling onjuist is, dan blijven er nog zooveel stimuleerende
elementen over dat oudtestamentici en egyptologen zich er
niet met een handomdraai af mogen maken. Het feit dat de
„godsdiensthistorische" bestudeering van het 0. T. bij de
Wellhausiaansche „school" zooveel verzet heeft ontmoet en
het ten slotte toch gewonnen heeft, moet ons voorzichtig
maken. Dat verzet was niet minder sterk dan dat hetwelk nu
tegen Yahuda's boek wordt gepleegd. De oorzaak waarom
zooveel vakgeleerden afwijzend staan tegenover deze nieuwe
poging en bijna niet anders doen dan den nadruk leggen op
de overdrijvingen van Yahuda ligt voor een deel in het feit
dat hij een „school" aantast. De slinger slaat daarbij te ver
den anderen kant uit: bovenstaande opmerkingen toonen dat
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genoegzaam. Maar „overdreef" Wellhausen indertijd ook niet ?
En zijn de godsdiensthistorische en bizonderlijk de babylonistische verklaringen van het 0. T. steeds van „overdrijving"
vrij te pleiten geweest ? Toch hebben zij groote verdienste.
HET OUDE TESTAMENT EN EGYPTE

Middelburg, Aug. 193 0.
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EEN HALVE EEUW
NOORD -NEDERLANDSCHE POËZIE
EERSTE PERIODE
V HERMAN GORTER :

1 (MEI)

Als Kloos, als Verwey was Garter zijn leven lang vóór alles
dichter. Al blijft het in zijn poëzie meer verholen, hooger dan
in hem reikte de schoonheidsdrift bij geen enkele der Nieuwe
Gidsdichters. Zijn diepste behoefte betrof de schoonheid, zijn
innerlijkste willen het scheppen van schoonheid. Met Verwey
kenmerkte hem van zijn jeugd af een, allereerst in zijn aandrang tot het gretig genot der natuurlijke wereld geopenbaarde,
hartstochtelijke levensliefde. In Verwey werd de vrije bevrediging van de zintuigelijke geluksdrang door een geestelijke
aanleg zoolang belemmerd, als deze zich van zijn wezen en
bestemming niet voldoende bewust geworden was om de spontane zinnelijkheid binnen de grenzen van die bestemming de
begeerde vrijheid te vergunnen. In zijn „Verzamelde Gedichten" was het daartoe nog niet gekomen. Bij Garter was het
onmiddellijk, zintuigelijk genot der onstuimig begeerde natuurlijke wereld zoo fel en zoo overvloedig, dat zij de heerschende
ervaringsvorm van zijn persoonlijk leven vormde en ook zijn
primaire schoonheidsbehoefte haar eerste en onmiddellijkste
bevrediging verschafte. Evenals van Deyssel, die hem onder de
Nieuwe Gidsers het meest verwant was, had Gorter echter
reeds vroeg nog een andere gewichtige ervaringsmogelijkheid
erkend. Bij van Deyssel heette deze in zijn beschouwing over
„Lidewijde" de ervaring van „dat ontastbaar, onzichtbaar,
onhoorbaar, onproefbaar, onruikbaar geschapene", dat „meer
dan de aarde en meer dan de bloemen en meer dan de bosschen
en meer dan de zee en meer dan de zon en meer dan het licht
en meer" is „dan iets van wat de zinnen zonder de gedachte
kunnen waarnemen"; „dat alleen door de hoogste, de geestelijke vermogens van den mensch, de gedachte en het gevoel,
waargenomen" en dus enkel door een kunst, de allerhoogste,
van „denk-voelingen" uitgedrukt kan worden. Dezelfde mystische ervaring dus feitelijk, die, eveneens maar uitsluitend
door het gevoel, ook Kloos wilde en waartoe Verwey in „Cor
Cordium" zich tot dan toe het uitdrukkelijkst beleden had.
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Voor de Cor Cordium-dichter scheen alle zintuigelijke ervaring der natuurlijke wereld tegenover de mystisch-pantheïstische der levenseenheid aanvankelijk alle belang te verliezen.
Bij van Deyssel had zij in dit eerste stadium van zijn ontwikkeling tegenover zijn najagen der dwepend beminde zintuigelijke ervaring nog geen beteekenis. Het kenmerkt Gorter dat
hij noch in Mei noch later blijk gaf, aan de zielservaring als
opperste gelukservaring om haar zelfs wil behoefte te hebben.
Ook maakte de in ongewone mate zintuigelijke bepaaldheid
van zijn aanleg het hem onmogelijk, de in het wezen der
schoonheid, zijn primaire behoefte, begrepen eisch van onmiddellijke zintuigelijke ervaarbaarheid te vergeten of te verwaarloozen. Even scherp als van Deyssel zag hij, dat een als zintuigelijk onervaarbaar aangeduid Wezen in schoonheid niet
onmiddellijk uitgedrukt kon worden. Scherper dan van Deyssel zag hij, die in wat hij over „de ziel" en over de zielservaring
van kind, jonkvrouw en dichter schreef, het juiste inzicht in
het vermogen der zielservaring, de intuitie, dichter dan Kloos
of van Deyssel nabijkwam, dat dit ook met behulp van het
als emotie of passie begrepen gevoel, of van de onvermijdelijk
slechts middellijke gedachte niet mogelijk was. Gorter erkende
in de natuurlijke wereld het bijzondere, veranderlijke, vergankelijke, dat hij door zijn zinnen zoo overvloedig als schoon
ervoer. Hij erkende, in bepaalde oogenblikken van moeilijk te
omschrijven bewustwording, maar verder voornamelijk door
de gedachte, in die zelfde natuurlijke wereld het als goddelijke
levenseenheid begrijpbare algemeene, bestendige, eeuwige. Hij
zag dat het de hoogste schoonheid geweest ware, wanneer hij
in het bijzondere, veranderlijke, vergankelijke, het algemeene,
bestendige, eeuwige als zoodanig onmiddellijk had kunnen
ervaren en dichterlijk had kunnen uitdrukken. De verbeelding,
dat in waarheid geestelijke vermogen, naar welks ontdekking
Verwey zoo moeizaam gedreven werd en dat, zinnen, gevoel
en gedachte vanuit de intuïtie omspannend, de onmiddellijke
ervaring, de dichterlijke uitdrukking van het bijzondere, veranderlijke, vergankelijke als verschijningsvorm van het algemeene, bestendige, eeuwige ten doel heeft, kende hij echter
niet.
Gorter bezat, behalve zijn zinnen, hoofdzakelijk de gedachte en de fantasie. Dezelfde gedachte die in natuur en
menschen eenheid en veelheid, algemeenheid en bijzonderheid,
ziel en lichaam, intuitie en gewaarwording tot volstrekte
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tegenstellingen gescheiden had. De fantasie kon deze tot een
onmiddellijke ervaarbaarheid niet weder verbinden. Slechts de
keuze tusschen die tegenstellingen bleef Gorter over. Was zijn
behoefte aan de intuitieve ervaring sterk genoeg geweest om
hem te dwingen, haar als de hoogste, gewichtigste te erkennen,
dan had hij zijn heele leven op beperking of dooding der zintuigelijke ervaring moeten richten. Daar schoonheid, het door
oogen of ooren slechts zintuigelijk ervaarbare, zijn primaire
aandrift was en de zielsuitdrukking zelfs in een andere kunst
dan de zijne, de muziek, slechts ontoereikend benaderd kon
worden, koos hij wat met zijn aanleg het grifst overeenstemde:
de lichamelijke ervaring van het bijzondere, het veranderlijke,
het vergankelijke in de natuurlijke wereld. De grondgedachte
van zijn „Mei", de zin van het Mei-en-Balder-verhaal is hiermee aangegeven. Mei's sterven, na Balders afwijzing, is daarin
geen factor van bijzondere beteekenis. Reeds uit de passage
aan het begin over de aardsche vergankelijkheid, waarin Gorter
tijdens het bestaan der verschijnselen, hun schoone persoonlijkheid als hun toereikende bestaansgrond en genotsmaat erkende,
kan men dit aflezen. Mei's maat was geledigd, Juni al nabij,
toen zij in 's dichters waning haar toevlucht nam. Ook Gorters
„Mei" moet men stoffelijk en vormelijk voor alles als uiting
van dichterlijke schoonheidsbehoefte lezen. Niet Mei's sterven,
maar Mei's onbevredigdheid is het motief, waardoor de weemoedstoon van de slotzang voornamelijk bepaald wordt: onbevredigdheid, geenszins omdat zij, de sterfelijke, niet door Balder
onsterflijk geworden was, maar omdat uit hen beiden het
„beiden gelijkelijk behoorend kind" niet geboren was, in welks
schoonheid zijn eeuwigheid en háár sterflijkheid als hoogste
dichterlijke vervulling vereenigd tot verschijning gekomen
zouden zijn.
Gorter had, voor hij zijn „Mei" begon, de onmiddellijke
ervaring van het algemeene, bestendige, eeuwige in het bijzondere, veranderlijke, vergankelijke, van de ziel door de zinnen, maar daardoor noodzakelijk ook de hoogst denkbare
schoonheid, die de uitdrukking van deze ervaring geweest
ware, als onmogelijk erkend. Een poëzie, die beschrijving of
uitdrukking van onmiddellijke, zintuigelijke of emotioneelzintuigelijke werkelijkheid zou zijn, lag in dit inzicht als onafwijsbare noodzaak opgesloten. Aan de Fransche en Nederlandsche naturalistische prozaïsten, wier onmiddellijke werkelijkheidsbeschrijving Kloos en Verwey als een aan hun eigen
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bedoeling wezensvreemde kunstuiting beschouwden, voelde
Gorter zich integendeel in vurige bewondering wezensverwant.
Toch waren het niet die naturalisten, wier kunst hij, toen hij
zijn eerste gedicht schreef, in zijn poëzie opzij trachtte te
streven. In de alomvattende, tot in hun afmetingen die alomvatting uitdrukkende groote Engelsche gedichten van gedachte, fantasie en verbeelding uit het begin der negentiende
eeuw had Garter nog andere, niet minder bewonderde voorbeelden. Met Kloos en Verwey stemde hij daarin overeen. Niet
het persoonlijk uitstortingsgedicht, van gevoel of van zinnen,
dat de Nieuwe Gidspoëzie karakteriseeren zou, was in de aanvangsjaren der beweging het eigenlijk doel van hun dichterlijk
streven. „De groote kunst der moderne stemmingspoëten, de
kunst der belichaamde passies van het drama en het lyrisch
epos", schreef Verwey in „Toen De Gids Werd Opgericht",
— reeds toen met de iets later steeds karakteristieker wordende nadruk op emotie en passie meer dan op de gedachte, —
„moet door het nieuwe geslacht gebouwd worden". Ook Gorter was zich van het verlangen naar het groote Nederlandsche
gedicht van wereldomvattende misschien zelfs wereldherscheppende schoonheid blijkens een Juni 18 93 verschenen sonnet
reeds in zijn jongelingstijd bewust geworden. Weinigen volgden
daarbij zoo bestendig de neiging om alleen de hoogste dichters
der menschheid tot hun aandacht toe te laten en zich alleen
hun schoonheid tot voorbeeld te stellen. Vóór hij de poëzie van
onmiddellijke werkelijkheidsuitdrukking ging schrijven, die uit
het inzicht in de onmogelijkheid van zintuigelijk ervaarbare
zielsuitdrukking volgde, besloot Gorter, dat inzicht zelf tot
het hoofdmotief van het uitvoerig dichtwerk te maken, waardoor de kenmerkende drang tot het groote gedicht van gedachte en fantasie dat hij bij de Engelschen bewonderde, bevredigd zou worden. In „Mei", dus, onderwierp hij zijn heele
ervaringsinhoud aan die eene, heerschende, voor hem zoo
belangrijke grondgedachte. Die grondgedachte drukte hij middellijk uit in een enkele, centrale fantasievoorstelling. Om zijn
grondgedachte en binnen zijn centrale fantasievoorstelling,
wist hij zijn ervaringsstof en zijn ondergeschikte fantasievoorstellingen tot een opmerkelijk vast en bewust doorgevoerde
symmetrie te ordenen en te verbinden. Terwijl hij deze in een
even eenvoudige als zinrijke drieledige bouw zuiver en overzichtelijk weerspiegelen deed, koos hij, en handhaafde tweehonderd bladzijden lang, voor de uitwerking van zijn conceptie
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de voor werken van deze soort door het verleden overgeleverde
verhaaltrant en versvorm. Deze versvorm ten slotte vulde hij,
onder de leiding der fantasie, met de overstelpende rijkdom
van indrukken en gewaarwordingen, die hij op het land of in
de steden een jeugd lang verzameld had. Kloos en Verwey
deden in de richting van het drama en het lyrische epos slechts
enkele stappen. Tot op Verwey's „Johan van Oldenbarnevelt"
en van -Eedens „De Broeders", drama's die aan haar slot
kwamen, was Gorters „Mei" het eerste en eenige gedicht der
Nieuwe Gidsperiode, dat door zijn heele opzet aan de hoogstgespannen kunstwil van deze dichterlijke leiders beantwoordde.
Beoordeeld van uit zijn conceptie: de uitdrukking van zijn
als algemeen-geldig beschouwde gedachte door middel van een
centrale fantasievoorstelling, kon „Mei" niet slagen. De noodzaak, tegenover die conceptie, van Gorters falen lag hierin
dat, door één, beslissende oorzaak, de gedachte haar eigen
belichaming onverbiddelijk uitsloot. Nu Gorter bijzonderheid en algemeenheid, of onmiddellijke lichaamservaring en
onmiddellijke zielservaring tot volstrekte, elkander onderling uitsluitende tegendeelen gescheiden had, was hij wel in
staat uit zijn fantasie figuren op te roepen, waarin hij elk
der beide tegendeelen kon voorstellen en met elkander in
aanraking brengen, maar die voorstelling dichterlijk tot de
gestaltelijke verschijningen van zijn gedachte voltooien kon
hij niet. Ook wat de Mei-figuur betreft openbaart zich dit
bezwaar natuurlijk hoofdzakelijk in het tweede en langste
boek. In het eerste en het derde is zij, of blijft zij voldoende
nabij hetgeen zij moet voorstellen, om aannemelijk te zijn.
Onaannemelijk wordt zij — zoodra wij vasthouden dat hij de
onmiddellijke zielservaring bedoelt te belichamen — door haar
verliefdheid op Balder, omdat krachtens haar conceptioneele
bestemming, de begeerte naar zelf doorzieling in haar, het volstrekt-individueele, veranderlijke, vergankelijke, haar, de volstrekte en dus niet alleen on-, maar tegenzielsche lichaamservaring zelfs niet kon opkomen. Onaannemelijk wordt zij
daarin vervolgens nog ' te meer, omdat de dichter de begeerte
naar zelf doorzieling niet anders kon uitdrukken dan door de
felheid van een geslachtsbegeerte, waardoor het prille meisje,
dat in het eerste boek onder de meidoorn de dichter kuste, tot
de „Bacchantische Maenade" wordt, die zich, vlak voor haar
laatste ontmoeting met Balder, in haar ongestilde drift aan de
boom klemt: een geslachtsbegeerte, die — als felste en karak-
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teristieke uiting van haar lichamelijk eigen-wezen — van het
verlangen naar zelfdoorzieling, dat zij er mee moet uitdrukken,
de onverdraagzaamste ontkenning is.
In nog hoogere mate geldt de zelfde onaannemelijkheid voor
Balder. In Mei, als uitdrukking der onmiddellijke zintuigelijke
ervaring voor het overige een fijne en aannemelijke figuur,
ging het in hoofdzaak om één onmogelijke zin in een mogelijk
verlangen. Balder bedoelt aan het volgens hem zelf volstrektonbelichaambare een lichamelijkheid te geven, van welke wij
door de felheid van Mei's geslachtsbegeerte nog des te stelliger
doordrongen worden. Die innerlijke tegenstrijdigheid vinden
wij tot in Balders woorden over de muziek als eenige benadering van onmiddellijke zielsuitdrukking. Na haar eerst om
haar „afwezigheid voor 't oog", haar „schijnarmoede" geprezen
te hebben, dwingt Gorters zintuigelijk-emotioneele aanleg hem
eenige oogenblikken daarna, zielsleven en muziek met een
overdadige zintuigelijke en emotioneele beeldenrijkdom te beschrijven, die de zin van wat hij over beiden gezegd had weerlegt en aan de met het gevoel toch weer gelijkgestelde intuitie
haar in het voorafgaande zuiver vermoede wezen weder ontneemt. Zoo verijdelde de grondgedachte, die Gorter de drang
gaf haar in een groot gedicht uit te spreken, door haar eigen
zin die vormelijke een-making van zijn geheele gedachtelijke,
zintuigelijke en emotioneele inhoud door en in de heerschende
centrale fantasievoorstelling, het Mei-en-Balder verhaal, die
zijn schoonste bereiken geweest ware. De centrale fantasievoorstelling doet haar diermate geweld aan, dat zij er slechts
door zorgvuldige ontleding gaaf uit naar voren gebracht kan
worden en voor de meesten dan ook slechts een half of in het
geheel niet begrepen bijkomstigheid gebleven is.
Aan dit zoover tekortschieten der centrale fantasievoorstelling tegenover het grondinzicht, dat Gorter in haar wou
uitdrukken, ontleent zij echter tevens die ruime mogelijkheid
van door haar zelf te werken, waarvan Gorter in dit stadium
van zijn ontwikkeling zulk een verrukkelijk gebruik kon
maken. Zien wij van de grondgedachte volledig af, dan is
„Mei" het verhaal van het prille en bekoorlijke natuurkind,
dat, tijdens haar korte ontdekkingstocht over de aarde op de
jonge en schoone god Balder verliefd geworden, uitgaat om
in hem de bevrediging ook van haar laatste, nog onbevredigd
gebleven, door hem nu gewekte zintuigelijke behoefte te
zoeken; van de god zelf, die, na de waan van de rusteloos
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jagende levensdorst der lichamelijke werkelijkheid doorschouwd
te hebben, door onthouding van de lichamelijke ervaring naar
de volkomen zelf vernieling streeft, buiten welke hij geen bevrediging meer erkennen kan; van de eene ontmoeting dezer
beiden: voor Balder zijn laatste verzoeking en beslissende afwijzing der lichamelijke werkelijkheid, voor Mei de door haar
dood nu spoedig gevolgde, smartelijke ontgoocheling van haar
schoonste bevredigingsdroom. Zoo gelezen is „Mei" een dichterlijke liefde-romance in een uit werkelijkheidservaring en
fantasievoorstelling rijk ineengeweven natuur-idylle.
Het „lyrisch epos", het groote gedicht van gedachte en f antasie dat hij bedoelde te geven, heeft Gorter in „Mei" dus niet
kunnen schrijven. Echter, al heeft de centrale fantasievoorstelling ook niet die diepere beteekenis, waardoor het gedicht als
een werk van verbeelding tot een hoogere orde behoord zou
hebben, — wij behoeven de grondgedachte slechts buiten beschouwing te laten en de centrale fantasievoorstelling in haar
eigenmachtigheid te volgen, om haar stoffelijke en vormelijke
waarde haar volle recht te geven. Wij zien dan, dat geen andere
voorstelling Gorter in zoo hooge mate in staat gesteld zou
hebben, om voor al het beste wat hij had, zijn frissche en overvloedige natuurervaring en zijn bewegelijk fantasieleven, zoo
overvloedig en met telkens een andere grondtoon de bekoorlijkste dichterlijke uitdrukking te vinden. In een regel als „want
al dien tijd was ik Diep in u, Mei, u zelf" wordt de wezenlijke
eenheid van Mei en haar dichter ook uitdrukkelijk aangeduid.
Gorters centrale fantasievoorstelling, dat was de Mei-figuur,
zijn verpersoonlijking van zijn eigen heerlijke jeugdervaring
der natuurlijke wereld. Een figuur, derhalve, wier ervaringsmogelijkheden tot de verrukkingen en teederheden, het verlangen en de pijn van een jonge en hartstochtelijke zintuigelijkheid beperkt blijven, maar in wier noodzakelijkheid, spontaanheid en onbevangenheid, d.w.z. in wier natuurlijkheid die beperking dan ook ten volle gerechtvaardigd is. Zoo kon Mei
dat eene, overal aanwezige levende centrum worden, van waaruit Gorter de tallooze uit zijn jeugd meegebrachte en om uiting
dringende ondervindingen kon doen uitgaan en dat, hoe vrij
hun verband, onderling en tot Mei zelf, in de loop van het
gedicht somtijds schijnen moge, tusschen hen alle nochtans een
samenhang handhaaft, zonder welke hun individueele werking,
bij die „Mei" thans uitoefent vergeleken, verre ten achter gebleven ware.
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De vormelijke waarde der centrale fantasievoorstelling ligt
in de stoffelijke al voorondersteld. Zij volgt hieruit: dat de
centrale fantasievoorstelling de verhaalvorm insloot en dat deze
de tallooze, elk afzonderlijk van nature zelfgenoegzame uitdrukkingen van de vele, ieder afzonderlijk van nature zelfgenoegzame ervaringen aan een gezamenlijke eenheid met eigen
wetten onderworpen hield die het gevaar tegelijk van versnippering en eentonigheid onderving en hun ook elk op zich zelf
de beste werkingskansen gaf. Zoowel in het gedicht als geheel
als in de verzen waaruit het opgebouwd werd, is die waarde
onbetwijfelbaar. In het gedicht als geheel allereerst door zijn
bouw: zijn symmetrische verdeeling in drie boeken, die de
natuurlijke onderverdeeling van Mei's leven ongedwongen
volgen, en waarin de belangrijk grootere omvang van het
middelste de ook grootere innerlijke beteekenis van dit stadium
voor Mei's leven zuiver weergeeft. Wij vinden haar vervolgens
in de uitwerking van deze onderverdeeling tot eenheden, die
elk hun eigen stoffelijke karakter en toon bezitten, maar te
zamen door hun aard en opeenvolging de harmonieuse eenheid
van wijdere omvang, het gedicht opbouwen. De eerste zang,
van Mei's landing en verkenning der aarde, is die van haar
werkelijkheid, de prille ontdekking van de open zee en het
wijde landschap: de door de fantasie verruimend doorspeelde
voorstelling van Gorters eigen Holland en de vertrouwde Hollandsche menschen en dingen. De toon is er bijna overal die
van de vrije, als van zelf stroomende, zintuigelijke genieting
of verrukking. Bijna overal, zeg ik, want een zwaardere voorstelling, een donkerder toon, waarin Mei's latere lot zich al
voorvoelen laat, wordt ook in de eerste zang al hier en daar
zichtbaar en hoorbaar; andere weerlegging van al diegenen die
in „Mei" slechts het werk van een planloos voortschrijdende
fantasie kunnen zien. In de buiten Mei's Hollandsche werkelijkheid handelende tweede zang, die haar zien, zoeken, vinden
en verliezen van Balder bevat en reeds met een uitvoerige,
gansch anders dan de vroegere geaarde persoonlijke fantasieinleiding van de dichter aanvangt, dient zijn ervaring zijn
fantasie, is de beschrijving de uitkomst van vrije, bewegelijke,
vaak zelfs grillige vinding. Zijn afwisselende voorstellingen
van wouden, wolkenwoningen en asenpaleizen, zijn eb en
vloed van volheid en leegheid, hoop en teleurstelling, drift en
onbevredigdheid, begeerte en verzaking nauwkeurig volgend,
kenmerkt, als de ervarings- en voorstellingsinhoud, zoo ook
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de toon zich er door een van die der beide andere, onderling
meer verwante zangen vrij sterk verschillende, en veelvuldiger
bewogenheid. De derde zang is er weder een van Mei's eigen
werkelijkheid: haar smartelijke rondgang door het Hollandsche
provinciestadje met zijn ietwat besloten levende menschen, en
haar afscheid van de aarde. Inniger dan elders is hier de eenheid
van Mei en de dichter, die bijna al het beschrevene gelijktijdig
ervaren. Aanzienlijk minder dan in de eerste van fantasie
doorspeeld, vindt de beschrijving haar karakter er voornamelijk in de door 's dichters teederheid gedempte smartelijkheid
van Mei's teleurstelling en aanstaand sterven. In de derde zingt
aldus de intiemere toon van het gevoel. Ten opzichte van de
tweede zang veelszins de tegenstelling, die deze zelf ten opzichte van de eerste vormde, is de derde zang, door zijn weemoedige voldoening in een beslotener werkelijkheid, de tegenhanger tot die verwante eerste, die de verrukte voldoening in
een ruimere, vrijere uitdrukt. Het gedicht als geheel, als eenheid bezit, dank zij dit alles, èn de verscheidenheid, èn de
harmonie, die in een gedicht van deze omvang onmisbaar zijn.
De vormelijke waarde der centrale fantasievoorstelling, die
een overstelpende veelheid van voorstellingsdetails, maar tevens
het bewind van een wel niet strakke, maar toch bestendig
voortschrijdende verhaalvorm insloot, openbaart zich ten slotte
ook in het vers. Gorter koos dat van de dichter, bij wie het in
zijn eerste groote gedicht aan de zelfde twee eischen beantwoorden moest, het vers van Keats' „Endymion": de paarsgewijs berijmde jambische vijfvoeter. Een versvorm, derhalve,
die eenerzijds het constructieve van bijvoorbeeld de terza rime
met haar wetmatige schakeling mist en zich door de eenvoudiger nevenschikking van rijmen en rijmparen een vrije
voortgang voorbehoudt; die anderzijds de vrijheid van de rijmbooze jambische vijfvoeter, gelijk Verwey deze in „Persephone",
Kloos hem in „Okeanos" gebruikte, ontbeert, doch daarvoor
in de. ongedwongen regelmaat van zijn gemakkelijk doorklinkende rijmparen de vergoeding van een losser en vloeiender
muzikaliteit heeft. Naar de vorm van „Mei" hebben de vrijheden, die Gorter zich tegen twee der drie elementen van het
gekozen vers, het metrum en het rijm, toestond — vrijheden,
die althans ten deele slordigheden waren en onder welke die
tegenover het metrum het belangrijkst zijn — van den aanyang af het sterkste de aandacht getrokken. Ten onrechte.
In het metrisch gedicht is rhythme de persoonlijke modu-
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latie op de algemeene bewegingswet van de versmaat: hierin
ligt, bij het goede gedicht, de diepe, de in zijn diepste
mogelijkheid kosmische zin van hun beider onderscheidbare
onscheidbaarheid. Van de wijze waarop, in een tijd of in een
individu, het individueele en het algemeene zich tot elkander
verhouden, hangt dus af, of het rhythme zijn karakter van
persoonlijke modulatie zoo ver doorvoert, dat het een voor het
metrum noodlottige, eigengerechtigde beweging wordt, het
metrum zelf dus nog slechts als een lastige en onnoodige, een
derhalve schadelijke, slechts in ondoordachte slaafschheid aan
de traditie gedulde belemmering overblijft. In een versregel
als Gorters bekende „En zacht maanlicht en traag rijdend
gewiel" is de vrijheid van de persoonlijke modulatie inderdaad reeds zoo ver gevorderd, dat het metrum er tot onherkenbaar wardens toe in verzwakt is. Een dergelijke versregel
behoort hier echter tot een verhalend gedicht, waarin geen
enkel vers uitsluitend buiten verband met de voorafgegane
en de volgende beoordeeld mag worden. Binnen dat verband,
kan hij als modulatie op een principieel gehandhaafd metrum
wel degelijk erkend blijven.
Verder ging Gorter niet, en niet hij, trouwens, heeft de vrijheden die in zijn „Mei" zoo sterk de aandacht trokken, het
eerst in onze nieuwe poëzie gebracht. Onder het beslissende
voorbehoud dat ik aan het begin van dit hoofdstuk maakte —
het primaire, in Verwey, van een nog niet doelbewuste en op
de vrije zintuigelijke ervaring belemmerend werkende geestelijke aanleg — bestond tusschen hem en Gorter een verwantschap die onmiskenbaar wordt wanneer wij opmerken, hoe de
figuur van de „zoete Mei die altijd lacht", de zin van Gorters
Balder-figuur het eerst in Verwey's „Rouw om het Jaar" en
„Cor Cordium" voorkwamen -en hoe beide de Mei-figuur en
de Balder-figuur zich, ondanks kenmerkende persoonlijke
wijzigingen, in elk der twee kanten van Verwey's Persephonefiguur herkennen laten. Zoo vinden wij reeds bij Verwey, naast
die breed uitgewerkte, naar onafhankelijkheid strevende ondergeschikte fantasievoorstellingen, die bij hem als bij Gorter de
mededeeling van het hoofd-gegeven tegelijk illustreeren en ophouden, in een Persephone-regel als „Of waar 't vlierwater
met een zachten val" de wedergade van de hierboven uit
Gorters „Mei" aangehaalde, in vroege rijmen (uit Levenswijsheid) als ster en straatvenster die van befaamde Gorter-rijmen
als passement en wijd uithangend. Ging Garter verder dan
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Verwey, dan was dit voornamelijk door de veelvuldigheid
waarmee zulke verschijnselen zich bij hem voordoen: doordat
de overwegend zintuigelijke, van nature individueele ervaring
in Gorter zooveel onbelemmerder, overvloediger stroomde, en
juist deze in zijn gedicht van regel tot regel de ervarings- en
voorstellingseenheden overgoot, waaraan zijn verzen hun bij
gelegenheid over-individueele bepaaldheid ontleenden.
Niet echter, dat Gorter zich, gelijk stoffelijk wat de ondergeschikte fantasievoorstellingen betreft, zoo ook vormelijk wat
zijn rhythme en rijmen betreft, vaak vrijheden toestond door
welke, als gene van de centrale fantasievoorstelling, zoo deze
zich van de versvorm te onafhankelijk gedragen, moeten wij
dus vóór alles vasthouden. Aanzienlijk veel meer belang heeft,
dat hij uit de traditie een betrekkelijk veeleischende gebonden vorm koos en deze, ondanks die vrijheden, tweehonderd
bladzijden lang met opmerkelijke getrouwheid handhaafde.
Essentieel, voor ons inzicht in „Mei", maar niet minder voor
Gorters persoonlijkheid, wier kenmerkende behoefte aan het
groote, maar om groot te zijn noodzakelijk algemeene, ook
hierin tot uiting kwam, is dus: dat niet het individueele, de
vrije persoonlijke modulatie op het metrum van het rhythme,
maar de in al zijn persoonlijke gemoduleerdheid algemeen
blijvende wet of regel van het metrum de vorm van „Mei",
die onbedriegelijke uitdrukking van zijn inhoud, zijn karakter
gaf. Met de strengste maatstaf, Gorters eigen bedoeling gemeten — die hoogere eenheid, waarvoor hij de verbeelding
behoefd, maar waarin hij iets geheel anders uitgedrukt zou
hebben — was „Mei" een mislukking. Van het lagere plan der
centrale, nu soevereine fantasievoorstelling beoordeeld, behoort
het, niet alleen door zijn rijkdom aan bekoorlijk detail, maar als
gedicht, als harmonisch gebouwde, evenwichtig geschakeerde,
in een met zijn wezen zuiver overeenstemmende versbeweging
verwezenlijkte dichterlijke eenheid, tot het schoonste dat de
Nederlandsche poëzie heeft voortgebracht.
2 (DE SCHOOL DER POEZIE I)1)

In Verwey's uittreden uit de Nieuwe Gidsredactie tegen het
1) De indeeling der drie navolgende hoofdstukken geschiedt naar die in de
eerste druk van „De School der Poëzie" (1897), met dien verstande dat tot
afdeeling I de volledige tekst van de bundel „Verzen" (1890), tot afdeeling II
de volledige Nieuwe Gids-tekst van „De Dagen", tot afdeeling III de Juni 1893
in dat tijdschrift verschenen fragmenten van „Balder" gerekend worden.
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eind van 188 9 kwam voor het eerst het gewichtige verschil
naar buiten tot uitdrukking, waarvan Kloos' snel voortschrijdende afwijking van, Verwey's aangaande zijn middelen nog
onkundige, maar steeds bewustere terugkeer tot hun oorspronkelijke kunstwil de kern was, en dat voor het lot van het tijdschrift beslissend werd. Gorters „Mei" verscheen nog vóór
Verwey's uittreden. Niet alleen was het, als gedicht, en door
zijn soort, een typisch gedicht overeenkomstig die oorspronkelijke kunstwil van de dichterlijke leiders, maar het had op
dit tijdstip nog deze innerlijke beteekenis, dat het de hoogste verwezenlijking van dit typische Nieuwe Gidspoeem,
feitelijk onbestaanbaar verklaarde. De onmiddellijke ervaarbaarheid immers, van het algemeene, bestendige, eeuwige in
het bijzondere, veranderlijke, vergankelijke, haar voorwaarde, ontkende het. In naam bleef Kloos wat hij te voren
geweest was: de voornaamste leider der beweging, maar
van het oogenblik, spoedig na de voltooiing van „Mei", dat
Gorter, onder invloed van „de Fransche en Nederlandsche,
realistische, naturalistische, impressionistische prozaschrijvers",
de dichterlijke consequentie van de in „Mei" uitgesproken
grondgedachte trok en het karakteristiekste deel van zijn
„Verzen" begon te schrijven, viel, praktisch, voor wat de
poëzie betreft, het werkelijk leiderschap aan hém toe. Terwijl
Kloos' aangehitst en snel verwilderend gevoelssubjectivisme in
Gorters tot zijn uiterste grenzen gejaagd gewaarwordingssubjectivisme een weerklank hoorde, was het Gorter die,
gelijk hij in zijn tweede voorrede tot „De School der Poëzie",
van 1 9 0 5 , neerschreef, bewust „besloot" om van de „onmiddellijke realiteit" een poëzie te maken, die met alle „traditie
van vroeger tijden" afgerekend zou hebben. Kloos volgde Gorter, toen hij, in zijn bespreking van diens „Verzen", in 1890,
— zonder zijn stelling als vormeisch echter ooit volkomen te
verwezenlijken, misschien zelfs ook zonder scherp in te zien,
wat zijn stelling feitelijk ook van hem eischte — zijn afwijking
van wat hij oorspronkelijk gewild had dogmatisch bezegelde
en aan de poëzie het consequentste subjectivisme, in de stof,
maar dan noodzakelijk ook in de vorm, voor het eerst en
zonder voorbehoud tot wet stelde.
Geenszins in zijn heele, ongeveer tusschen voorjaar 1889 en
ongeveer voorjaar 18 90 geschreven bundel „Verzen" was Gorter de dichter, die zijn besluit om stoffelijk en vormelijk een
zoo onmiddellijk mogelijke poëzie te schrijven zoo zuiver
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mogelijk trachtte uit te voeren. Noch was dat besluit zoo vrij
als hij zelf in zijn voorrede van 1 90 5 het later voorstelde.
Groepen van een in hoofdzaak andere geaardheid moeten in
de „Verzen" van die der karakteristieke, de zoogenaamd
sensitivistische, gescheiden worden. De eerste vormen die
meestal langere gedichten, wier ervaringsinhoud, gelijk die van
„Mei", aan een met ongelijke graad van duidelijkheid zichtbaar
wordende centrale fantasievoorstelling onderworpen is, zijn
volstrekte onmiddellijkheid aan haar dus heeft moeten prijsgeven. Deze gedichten, die voor het meerendeel ook de strofische
vorm handhaven, sluiten zich bij „Mei" nog vrij dicht aan:
„Mijn liefste was dood", in zijn volledige lezing der „Verzen"
stoffelijk zelfs zoo dicht, dat het als een uitdrukking van
terugverlangen naar de doode Mei gelezen kan worden. „Een
Koning" („Ik liep 's avonds door mijn stad") onderscheidt
zich van de andere als het eenige gedicht waarin, op een eigenaardig sensitivistische wijze, de heroïsche schakeering van het
zelfbewuste individualisme tot uiting komt, die tot van
Deyssel's hoofdmotieven behoorde, maar die men bij Gorter
verder nergens vinden zal. Het belangrijkste van deze gedichten is „In de zwarte nacht is een mensch aangetreden". Een
eenvoudige en diepe menschelijke ontroering maakte voor eenmaal in Gorter althans een gevoélsverbeelding werkzaam, die,
de persoonlijke fantasievoorstelling tot een bovenpersoonlijke
vorm herscheppend, dit gedicht de visie en de toon der waarachtige grootheid gaf. Naast deze langere noem ik de groep
der meest kortere gedichten, waarin de ervaringseenheid wel
niet door een centrale voorstelling beheerscht, maar toch voornamelijk door de zij het lossere speelvormen der dichterlijke
fantasie bepaald wordt. Als de eerste, zoo sluit ook deze groep
zich dicht bij „Mei" aan, waarvan zij beide echter hierin verschillen, dat de fantasie in „Mei" voornamelijk waarnemingsstof,
in de overeenkomstige fantasiegedichten van „Verzen” echter
reeds zeer veel gewaarwordingsstof te verwerken had. Door
deze accentverschuiving van het objectieve naar het subjectieve in de zintuigelijke ervaring naderen zij dat andere deel
der „Verzen", dat het recht geeft van een tweede stadium in
Gorters ontwikkelingsgang te spreken: van af de kortere,
enkelvoudige weergaven der subjectieve, vaak toch nog min of
meer bewust gekaderde natuurindrukken of -gewaarwordingen tot aan de oneindig bewogener en samengestelder uitstortingen van gewaarwordings-complexen, waarin de onbe-
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lemmerdste uitviering van zintuigelijk-emotioneele zelf doorleving het bestaansdoel van het subject, de onmiddellijkste,
dus evenzeer door niets belemmerde uitdrukking van die zelfdoorleving het bestaansdoel van zijn kunst is.
Gorters besluit, na „Mei", om zonder hulp van eenige
traditie een poëzie van onmiddellijke werkelijkheid te gaan
maken, zei ik, was minder vrij dan hij het zich later voorstelde. Het berustte in zooverre op noodzaak, dat hij een
poëzie die hij vroeger de hoogste achtte als onmogelijk erkend
had. Iets van de jacht naar het volstrekt wettelooze kan daaruit, als drang naar het andere uiterste, wellicht verklaard
worden. Ook echter, sloot dit besluit op zich zelf nog niet in,
dat hij het noodwendig in sensitivistische poëzie, en in deze
bepaalde soort van sensitivistische poëzie verwezenlijken moest,
die wij thans als het kenmerkendst deel van zijn „Verzen"
erkennen. Sensitivisme zelf werd pas noodzaak, toen hij als
onmiddellijke werkelijkheid, blijkens de reeds genoemde voorrede van 1 9 0 5 , uitsluitend „zich zelf" vond. Onmiddellijke
werkelijkheid had ook het oorspronkelijke, objectivistische,
van wezen en strekking anti-individualistische, anti-sub jectivistische Fransche naturalisme gewild, dat nalef-realistisch.
in de werkelijkheid van het door de menschelijke zintuigelijkheid waargenomene geloofde en die werkelijkheid daarom zoo
getrouw het kon beschrijven wilde. Zonder zijn kunstwil bewust op het inzicht te vestigen, dat de objectieve werkelijkheid
der menschelijke waarnemingsvoorstelling een begoocheling is,
wilde van Deyssel reeds in 188 5 , toen hij „Over Litteratuur"
schreef, als grootheidstitel der nieuwe Nederlandsche letteren
een kunst, niet van zoo onpersoonlijk mogelijke beschrijving
der door het menschelijk lichaam ervaren natuurlijke en menschelijke werkelijkheid, maar van een zoo nauwkeurig, dat is
zoo onmiddellijk mogelijke weergave van de indruk der werkelijkheid op zijn eigen, individueele subjectiviteit. Door zich
zelf als zijn eenige onmiddellijke werkelijkheid te erkennen,
en in een door niets belemmerde uitdrukking van deze zijn
kunstwil te stellen, openbaarde Gorter, hoezeer hij van de
oorspronkelijke kunstwil der leidende Nieuwe Gidsdichters nu
vervreemd en hoe intiem hij door zijn overwegend zintuigelijke
aanleg aan van Deyssel verwant was. Maar tusschen van Deyssel en Gorter als beiden subjectivistische sensitivisten bestond,
ten minste theoretisch, ook een karakteristiek verschil. In zijn
studie over „Lidewijde" had van Deyssel de bovenzinnelijke
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levenseenheid, het Onbewuste, God of hoe men het noemen
mocht, door de zinnen onervaarbaar verklaard, maar een
groeiende behoefte deed hem, godverzoekend godzoeker die
hij aldus bleek, later een theorie van sensitivisme ontwikkelen,
volgens welke het langs de opstijgende trap van gewaarwording, sensatie en extase toch nog mogelijk zou zijn, met de
in hem beschikbare overwegend zintuigelijke ervaringsaanleg
de mystieke ervaring, de godservaring te bereiken. In de praktijk kon deze theorie geen uitkomst opleveren en bij Gorter,
wiens sensitivisme in theorie en praktijk zuiver naturalistisch
bleef, vinden wij geen sporen, dat hij haar erkende en pogingen
deed om haar toe te passen.
Wat het Gorter onmogelijk maakte, de zelfde weg als van
Deyssel te gaan en wat zijn sensitivistische verzen hun eigen,
volstrekt onmystische karakter gaf, dat was de vervulling,
vlak na de voltooiing van „Mei", van de voor iedere zuivere
subjectivistische poëzie, en dus ook voor de zijne, die er een
van gewaarwordingssubjectivisme zijn zou, onverbiddelijke
voorwaarde: van volstrekte spontaniteit. Gorters lotsbestemming wilde dat, na de lange en inspannende arbeid aan „Mei",
die voor alles een herleving en uitdrukking van zijn jeugdervaring was, in Gorter een geslachtsverlangen acuut werd, dat
voor zijn — na de afwijzing van Balders askese uit de ,,Mei"
volgende — overgave aan de onmiddellijke zintuigelijkemotioneel ervaarbare werkelijkheid de persoonlijke spanning
verwekte, die haar dichterlijk vruchtbaar maakte. Uit het
samenvallen, derhalve, van een innerlijke ontwikkeling, die
Gorter van zijn zintuigelijk-emotioneele ervaring afhankelijk
gemaakt had, met het intreden eener korte maar hevige periode
van een te voren in die felheid nog niet doorleefd geslachtsverlangen, kan het eigen karakter van Gorters kenmerkendst
sensitivistische verzen ten volle verklaard worden. Overal in
het boek, maar vooral in „Blinkend licht splinterde fel", meer
nog in „De lente — ik sta midden in haar", zien wij hoezeer de
Mei-figuur in Gorter levend gebleven was: Mei, ongetwijfeld,
maar in een heftiger, bandeloozer ontwikkelingsvorm dan de
„Bacchantische Maenade" die ook Mei vóór haar laatste ont,
moeting met Balder reeds geweest was. Een als in-elkaar van
lichtgewaarwordingen en bewegingstrillingen of -golvingen
ervaren natuur is in deze gedichten zoozeer de onmiddellijke
zelfgewaarwording van een alle graden tusschen de persoonlijkste teederheid tot de onpersoonlijkste verrukking door-
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loopende geslachtsbegeerte, dat natuur en ik in deze ervaring
tot die eenheid geraakt blijken, die buiten het bewustzijn ook
inderdaad hun wezen is. Een enkele maal wordt die eenheid
zelfs zoo volkomen, dat, als in „Booroen golven op de heuvelen" het ik niet voor een oogenblik tot identiteitsbesef ontwaken kan, zonder zich van dit laatste, met de heele natuurvisie die er in begrepen ligt, als een wezenlooze onzinnigheid
bewust te warden.
Vormelijk zijn deze sensitivistische verzen precies wat zij zijn
konden, maar ook, wat zij, om geslaagd te mogen heeten, zijn
moesten. Dit laatste is dichterlijk hun rechtvaardiging die door
een trouwens sterk overdreven zwaar-verstaanbaarheid niet of
nauwelijks aangetast wordt. De tegenpool van het klassieke
schoonheidsideaal, — stoffelijk, maar op een stoutmoedige wijze
ook vormelijk — zijn zij metterdaad zoo bijna volkomen de tot
het uiterste voortgezette ontkenning van alle de dichter bewuste traditie, dat ik mij er over verwonder, hoe Gorter, die in,
het eene gedicht „lachen" op „dagen", of „reuzen" op „tusschen" liet rijmen, zich in andere details, als „gloênde" en
„woênde", en vooral „luider" en „tuide' er" (waar „er" taalkundig fout is en „zuiden" volmaakt toelaatbaar geweest ware)
nog door traditioneele regels binden liet. Wanneer wij een kunst
grooter en belangrijker mogen noemen, naarmate tot haar vorm
een rijker verscheidenheid van menschelijke vermogens sterker
en harmonieuser hebben samengewerkt, is het niet moeilijk in
datzelfde, waaraan Gorters sensitivistische verzen hun eigenheid danken, tegelijk de oorzaak van hun beperktheid te erkennen. Met de vraag naar hun schoonheid staat het anders.
Mits men de onverbiddelijke eisch stelt, dat het een levende en
zoo volkomen mogelijke overeenstemming en eenheid van hèt
uitgedrukte met het uitdrukkingsmiddel insluite, kan men het
begrip schoonheid niet ruim genoeg nemen. Zelf een orde van
schoonheid begeerend, die zij principieel ontkennen, aarzel
ik niet, de geslaagdste onder Gorters sensitivistische gedichten
behalve echt en oorspronkelijk ook op hun eigen wijze schoon
te noemen.
3 (DE SCHOOL DER POEZIE II)
De felle, overwegend geslachtelijke bewogenheid, waaruit
in een jaar tijd al de sensitivistische gedichten uit „Verzen"
ontstonden, was blijkbaar al ontspannen, en in de laatste ge-

I82

EEN HALVE EEUW

dichten van „Verzen" hadden zich trouwens ook al interpretatieve elementen voorgedaan, toen Gorter besloot „een boek"
te maken, over welks fragmenten hij in 1 9 16 zeide, dat „het
in dezen stijl, het leven en de gevoelens van een mensch" had
moeten beschrijven: een boek, waarin hij zijn waarnemingen
en gewaarwordingen, van de natuur en van zijn geliefde, met
de gedachte aan het grootere geheel, waartoe zij bij afdeelingen
saamgeschikt konden worden, welbewust en systematisch, in
vrije vrijberijmde verzen kon gaan opteekenen. Opmerkelijk
is, dat juist in dit „De Dagen" de, nog vlak vóór de waanzin
inhoudende, uiterste verwezenlijking van Gorters onstuimigste
sensitivistische gewaarwordingskoorts gezien is. Het opzettelijke, programmatische, de vereischte vrije spontaniteit dus be,
lemmerende is in plan en uitwerking van „De Dagen" onmiskenbaar. Men behoeft hen in hun volledige Nieuwe Gidslezing
slechts oplettend te volgen, om te zien hoezeer dit opzet : om
over het onberekenbare naar willekeur te beschikken, om het
van wezen onkaderbare binnen een van te voren vastgesteld
kader te dwingen, Gorters poging van binnen uit verijdelde.
Daar het in „De Dagen" om het bewuste, in hoofdzaak koele
toepassen van een theorie ging, kon zijn uitkomst geen werkelijk sensitivisme, maar ten hoogste een soort van verbaal, daardoor echter toch ook al weer oneigenlijk, zeer onbevredigend
en onbelangwekkend neo-impressionisme worden. Het interessantste aan „De Dagen" is dat en waarom Gorter het
schreef. Terwijl hij er althans een deel van dezelfde onmiddellijkheid die hij na „Mei" als zijn eenige mogelijkheid erkend
had, weder opgaf, is het teekenend, dat, met het nalaten der
zintuigelijk-emotioneele spanning, door welke hij aan die
onmiddellijkheid een tijdlang genoeg had, ook zijn oude, hem
als de andere Nieuw Gidsers kenmerkende behoefte aan het
tot in zijn afmetingen groote omvattende gedicht in hem weer
herleefd was. Over de fantasie, aan welke „Mei" zijn ontstaan
dankte, kon hij daarbij krachtens het beginsel van wat hij
wilde nu echter niet meer beschikken. Het onvoltooid laten
van zijn poging bewees, dat haar uitkomst ook hem zelf niet
bevredigde, dat de aesthetische theorie de creatieve spanning,
die het nu verstilde geslachtsverlangen een tijdlang in hem
gewekt had, niet vervangen kon.
Wat Gorter, na „De Dagen", maar nog tijdens de Nieuwe
Gidsperiode, aan gedichten schreef en voor het grootste deel
in „De School der Poëzie" opnam, kan in twee afdeelingen
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gesplitst worden. De tweede en voornaamste omvat al wat
hij onder de invloed van zijn bekeering tot Spinoza's Godsleer
dichtte. De eerste is het best als inleiding en voorbereiding tot
de tweede te beschouwen. Zij bestaat uit een zeker aantal
kleine en berijmde gedichten van ongelijke vorm en lengte,
benevens ruim dertig sonnetten. Verzen, klaarblijkelijk, van
een overgangsperiode. Onmiddellijke uitingen van gewaarwording en indruk, zuiver sensitivistische of impressionistische
gedichten als die van „Verzen", waarin de dichter aan de onmiddellijke weergave der ervaring zooals hij haar in het oogenblik
van zijn heden doorleefde genoeg had, zijn op een enkel detail
na 1 ) de vijf gedichten, waarvan Gorter er in „De School der
Poëzie" vier op „De Dagen deed volgen. Een ander karakter
dragen de kleine, ten deele uiterst stuntelige, ten deele fijne
gedichtjes die aan de sonnettenreeks voorafgaan. Van de in
een oogenblikssensatie doorleefde eenheid van dichter en
natuur, van de onmiddellijker of feller bewogenheid die „Verzen" kenmerkten is hier al zoo goed als niets over. In sommige
richt de aandacht van de dichter zich vooral op de natuur,
maar een persoonlijk gevoel begeleidt zijn indrukken zonder
zich er geheel mee te vereenigen. In andere overweegt dit
laatste. Zijn toonaard is er een tot heftige ontroering niet
stijgende onbevredigdheid, die zich ten opzichte van de toekomst als verlangen naar iets anders en grooters dan het reeds
volbrachte, ten opzichte van het heden als de onbestemdheid
van 's dichter eigen leven in de onwezenlijkheid van zijn omgeving openbaart. Zijn, nu het heden niet bevredigde, en in
de toekomst geen doelpunt te erkennen viel, kenmerkendste
uiting is een neiging tot terugdenken aan het verleden, aan
zijn eigen kindsheid, die wij het algemeenst en het gaafst in
„Wankelschrijdend in den wankelschrijdenden wind", voor
Gorters persoonlijke ontwikkeling het karakteristiekst in die
merkwaardige tegenstelling tot het kort te voren geschreven
„Boomen golven op de heuvelen", in „De verre toren staat
vast" zien.
Na al de felheid, luidheid, bewogenheid, na al de verijling en
verstrooiing van het voorafgaand stadium, openbaarde zich in
deze terugkeer een behoefte aan vastheid, eenheid, algemeenheid, aan innigheid, rust en stilte, waarvan hij vóór die be1) Zie het sensitivistische, uit De Nieuwe Gids niet herdrukte „In de tintelige
lente" bijvoorbeeld, waar de „woeste aardester" geen sensatie, maar een visie
uitdrukt.
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wogenheid alleen in zijn jeugd iets genoten had, die hij later
in zijn Balder-figuur had willen belichamen, en die zich dus
welhaast vanzelfsprekend in de herinnering aan zijn jeugdgeloof samenvatte. Uit dezelfde behoefte, een verwante terugkeer van gelijke persoonlijke beteekenis ontstond, vormelijk,
ook de vrij lange reeks, behoudens een hier en daar al grootere
innerlijke vastheid, stoffelijk van de kleine gedichten niet
wezenlijk verschillende sonnetten. Voelend, dat hij voor zijn
gebondener grondgevoel een gebondener vorm niet missen kon,
de onmisbaarheid der overlevering dus weder erkennend, koos
Gorter de vorm die de typische dichtvorm der Nieuwe Gorters
geworden was. Beheerschen deed hij hem niet. Onder al zijn
sonnetten zie ik slechts een paar zoo al niet geheel, dan toch
bijna gave sonnetten. Bij gebreke van de concentreerende f antasie die hem in „Mei", van de subjectieve spanning die hem in
„Verzen" geholpen had, was Gorters rhythme niet sterk genoeg
om de zware weerstanden van het sonnet aan de schoone bevestiging van zijn eigen zelfverwezenlijking voldoende dienstbaar
te maken. Het heeft daardoor in deze sonnetten meestal iets
wankels, terwijl de weerstanden zelf al te vaak op de naïefste
en onbeholpenste wijze ontweken zijn. Ondanks al wat zij
bevredigends hebben, is ook in hen het feit dat Gorter hen
schreef het belangrijkst. Dat de man, die zijn ideaal van poëzie
in haar volstrekte traditieloosheid gesteld had, voor een poging
om zich naar een nieuw leven en dichten te orienteeren de
strengste der traditioneele gedichtvormen, het sonnet koos,
bewees hoe volkomen hij zich van zijn jongste verleden had
afgewend.
4

(DE SCHOOL DER POEZIE III)

Bij Spinoza vond Gorter, op het oogenblik waarop hij dat
het meeste noodig had, het geloof dat hem gaf waarvoor zijn
herinnering naar zijn kindsheid teruggekeerd was: de eene,
al-omvattende en al-gemeene God in wie hij innigheid, stilte en
rust kon vinden. Een overheerschende zintuigelijkheid, een als
deze heftige, maar in geen waarlijk sterk brein haar drijvende
en remmende gids bezittende verstandelijkheid bestonden in
hem naast elkander. Hij kende, volop, de onmiddellijke, zintuigelijk-emotioneele ervaring van het lichaam, en door haar
de natuur. Ook God, of Gods inwoning in de menschelijke
persoon, de ziel, had hij erkend, maar in de wijze waarop hij
hen voorstelde -- als on- en zelfs anti-zinnelijke, zintuigelijk
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niet ervaarbare afgetrokkenheid — openbaarde zich, meer dan
een werkelijke zielservaring, de laatste uitkomst van zijn
scheidende verstandelijkheid, die God of de ziel, en de Natuur
of de zinnen, wat de ervaring aangaat tegenover elkander
plaatste en tot de onmogelijkheid eener onmiddellijke ervaring van hun eenheid besloot. Deze onmiddellijke ervaring
van hun eenheid, Gorters diepste behoefte, beloofde nu
Spinoza's pantheïsme dat God en Natuur vereenzelvigde.
In de „Ethica" las Gorter, dat Denking en Uitbreiding de
eenige, ons menschen bekende en kenbare attributen Gods, en
in God één zijn. Ook dat zij evenwijdig zijn: de orde en het
verband der gedachtelijke voorstellingen of ideeën dezelfde als
de orde en het verband der dingen, en dat, in de zuivere Godskennis die Liefde is, de onmiddellijke ervaring van God als
Wezen dus noodwendig tegelijkertijd de onmiddellijke ervaring van God als Verschijning is. Zinnen en verstand, juist die
vermogens die Gorter voor alles eigen waren, leken volgens
Spinoza toereikend om hem die ervaring deelachtig te doen
worden, en daar het om kennis ging, kreeg het verstand daarbij
de leidende functie. In Spinoza aldus meende Gorter zich de
weg gewezen, waarlangs hij zijn doel, de gelijktijdige onmiddellijke ervaring van het algemeene en het bijzondere, van uit
de zinnen onbereikbaar, bij middel van zijn verstand in een
bij doeltreffend gebruik van zelf uit zijn verstand voortkomend gevoel nu bereiken kon.
De eerste der drie groepen Spinozistische verzen is een zuiver
leerstellige geloofsbelijdenis. Dat Gorter haar in het latijn aanving, bewijst hoe sterk hij het besef had een Credo te schrijven; dat hij het in terzinen deed, hoezeer achter zijn dichten
thans Dante stond : in de twee andere groepen ook stoffelijk
meermalen duidelijk aanwijsbaar. De strekking van de eerste
groep sloot uit dat hij dichterlijke voldoening kon geven.
Voor die tweede — Gorters uitingen van blijdschap of opgetogenheid over zijn vondst van de nieuwe wijsheid, zijn uitdrukking of rechtvaardiging van een soms in haar eigen
schoonheid reeds vervuld lijkende geluksverwachting — sloot
het in de eerste beledene als liefdeleer een veel gullere dichterlijke voldoening reeds in. Gorters vers heeft hier een karakter
dat het te voren slechts bij uitzondering gekend had. Als later
zoo dikwijls, kunnen sommige van deze gedichten, ook onder
de berijmde, zonder verlies als proza geschreven en gelezen
worden, maar in de beste stroomt een bewogenheid die
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niet als vroeger voornamelijk van de zinnen is. Zij doet het
sterk genoeg, om hun de levende eenheid van toon en gevoelsdrift te geven, waartoe Gorter in de sonnetten nog niet bij
machte was en die zich tegenover de eenheid van toon en
bewogenheid in de beste gedeelten uit „Mei" door haar diepere
innerlijkheid onderscheidt.
Reeds blijkens zijn inhoud bracht ook de tweede groep de
nieuwe poëzie niet, die Gorter schrijven wilde. Zijn poging tot
deze, zijn poëzie van beproefde verwezenlijking, zijn de
Augustus i8 9 3 in De Nieuwe Gids verschenen fragmenten van
het gedicht „Balder". Om hen goed te begrijpen, moeten wij
weten waarop bij Gorter in zijn Spinozistisch stadium de nadruk lag. Aan het begin van zijn dichterlijk leven had hij zich
de werkelijkheidservaring, die onmiddellijke ervaring tegelijk
van het bijzondere en van het algemeene zijn zou, van uit zijn
zintuigelijke ervaring, en als voltooiing van deze gedroomd.
In zijn Spinoza-tijd stond hij anders. De overstelpende zintuigelijke ervaring van het bijzondere die hem na „Mei" een
tijdlang overweldigd hield, liet een onbevredigdheid na, van
waaruit hij zich meer dan te voren op, het algemeene richtte:
van waaruit hij de begeerde gelijktijdige onmiddellijke ervaring
van het algemeene en het bijzondere van uit het algemeene
zocht, de ervaring van liet bijzondere dus in de eerste plaats
mogelijkheid van algemeenheidservaring werd. „Uit zuivere
kracht erkennen wij in Gade het algemeene", schreef hij in
zijn eerste, December i 8 9 2 gedagteekende Spinozistische gedichten en inderdaad volgde uit de wijze waarop Spinoza door
hem verstaan werd, èn dat hij, zij het dan noodzakelijk dóór
het bijzondere, het algemeene als algemeenheid: dat hij God,
het Wezen, als de Natuur ervaren wilde, èn dat de zintuigelijke
oogenbliks-indrukken of -gewaarwordingen, waardoor hij het
bijzondere ervoer, zich aan de gevoelstoestand, waarin hij
het algemeene als God of de Natuur ervoer, en die Spinoza
Liefde noemde, onderwerpen zouden: die gevoelstoestand zouden opbouwen zonder er zich om zich zelf nog individueel in
te handhaven. In de „Balder"-fragmenten kunnen wij deze
andere nadruk duidelijk herkennen. Uit hun titel volgt al, dat
het een soort anti-„Mei” had moeten worden. De zintuigelijke
Mei-figuur was in zijn eerste gedicht Gorters eigen onmiddellijke werkelijkheid geweest, Balder de door hem begeerde
blinde, anti-zintuigelijke ziel, die hij door zijn zintuigelijkheid
onmiddellijk had willen, maar krachtens haar wezen niet kon
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ervaren. In zijn Spinozistische anti-„Mei” daarentegen moest
juist de Balder-figuur de eerste belichaming van Gorters eigen
werkelijkheid worden. Een ziende Balder, die de natuurlijke
wereld, het bijzondere, zijn lichaam, door zijn wezen, het
algemeene, zijn ziel heen, zintuigelijk in zich opnemen, onmiddellijk ervaren zou. Een god, want de mensch wie dit op zoo
volkomen wijze als in Balder ondersteld werd, mogelijk ware,
vergoddelijkt zich zelf. Een ziende god derhalve, wiens grondgevoel daardoor één liefde, wiens zelfbewustwording één
warm en helder geluk zou zijn, het doel van wiens zintuigelijke
ervaringen niet langer in hun eigen oogenblikkelijke individualiteit of bijzonderheid, maar in hun emotioneele identiteit en
continuïteit lag. „Balder" schrijvend, stond Gorter dientengevolge voor deze taak: een in zich zelf schakeeringlooze
gelukstoestand, Gods ervaring van zich zelf als de Natuur,
op zulk een wijze in een aaneenschakeling van natuurvoorstellingen op te roepen, dat de natuur als de oorzaak van dat geluk
ervaren werd, zonder dat haar bijzondere verschijnselen, door
wier innerlijke identiteit en wier continuïteit dit geschiedde,
als zoodanig de persoonlijke beteekenis kregen die de eenheid
der emotie verbroken zou hebben.
Die taak was onuitvoerbaar. Een gestalte, een godsgestalte,
gelijk hij zich in zijn titel beloofde kon hij niet scheppen. De
verbeelding, die hij daarvoor noodig gehad zou hebben, is de
aanschouwing of de uitdrukking van het bijzondere als persoonlijke verschijning van het algemeene, van het ding als de
vorm van zijn wezen. De zin zelf van wat hij in Balder doen
wilde sloot haar buiten. Niet minder gold dit voor de centrale
fantasievoorstelling waaraan hij onder het schrijven van „Mei"
zijn redding gedankt had. Alleen ten opzichte van het Meigedicht heeft de titel der „Balder"-fragmenten dus beteekenis.
Als de voor zijn opzet onmisbare ervaringsinhoud had Gorter
slechts de voortdurende, in een zoo uitvoerig kunstwerk noodzakelijk uiterst vermoeiende zelfherhaling van een altijd wezenlijk eendere bewustwording, elk van wier, uit natuurervaring
voortkomende oogenblikken door zijn eigen bijzondere oorzaak
slechts in zeer beperkte mate individueel bepaald mocht zijn.
Zeker geen stof, waaruit een lang gedicht bevredigend gebouwd kon warden en tot verder dan brokstukken heeft Gorter het dan ook niet kunnen brengen. Ten volle bevredigend
konden de fragmenten echter zelfs als slechts schijnbaar onpersoonlijke verhalende, in waarheid lyrische uitingen niet wor-
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den. Een breedere gedragenheid van rhythme, een grootere
volheid van toon, iets van de gevoelstoestand der Liefde die
Gorter wilde uitdrukken, zijn er ongetwijfeld in voelbaar. Een
aantal fraaie plaatsen en mooie regels, een grooter aantal beelden of ándere details kunnen er in genoten worden. Reeds
hierdoor karakteriseert het hen, dat, ondanks Garters bedoeling, het bijzondere der zintuigelijke ervaring zich er tegenover de gevoelscontinuïteit die hen beheerschen moest, te zelfstandig handhaaft. In een deel der hier bedoelde plaatsen, — om
een mooi voorbeeld te noemen, zeer kenmerkend in regels als
die waar Gorter zegt dat „in de saffieren wei, klaar en groen
van water, dieren naar Balder lagen te zien" -- geschiedt dit
door de zintuigelijke visie zelf en bereikt Gorter nog op zich
zelf verrassende of bekoorlijke resultaten. Talrijker zijn daartegenover de plaatsen, waar het bijzondere zijn ongeoorloofde
voorrang aan de gebrekkigheid, de onbeheerschtheid van het
hier werkzame kunstenaarschap dankt, de in de gevoelseenheid
vooronderstelde harmonie door de schrilste wanklank verbroken wordt. Onmachtiger, pijnlijker rijmen dan die der eerste
vier regels reeds van het eerste fragment zijn ondenkbaar.
Rijmnood werkte daarnaast nog tevens als prikkel voor een
fantasie, van welke Gorter geen centrale voorstelling gebruiken kon, maar die hij blijkens menig grillig, naïef en
bij gelegenheid zelfs komiek detail, onder de uitwerking van
„Balder" niet missen kon. Van zijn dichterschap vroeg Gorter
in zijn „Balder" wat het niet geven kon. Dat het hem juist
in dit gedicht zoo opmerkelijk dikwijls van persoonlijke ontroering doortrilde beelden leverde, bewijst hoezeer het hem
bezig hield. Het rechtvaardigt de onderstelling dat het, toen
hij dit gedicht schreef, voor hem zelf een nog onverhelderd
probleem was.
Zoo zijn, om gansch andere redenen dan die van „De
Dagen", deze om hun persoonlijke beteekenis zeer belangwekkende brokstukken ook voor Gorter zelf onbevredigende
pogingen gebleven. Uit hun afstand van wat hij gewild had,
uit het ook dichterlijk wegblijven van de vervulling die hij
gehoopt had, moet de erkentenis dat hij de mogelijkheid van
deze vervulling, die hem in het derde der Juni i8 9 3 verschenen
sonnetten aan zijn vroegste, hoogstgespannen kunstwil deed
terugdenken, ook in Spinoza niet gevonden had, diep teleurstellend tot het bewustzijn gedrongen zijn. Ten onrechte'
schreef hij daarvan later, om diens abstractie, aan de wijsgeer
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de schuld toe. Had Gorter verstaan waarom de Ethica, die als
Godsleer aanvangt, ons als Zedeleer gegeven is, hij zou de oorzaak voor het uitblijven der bevrediging niet bij Spinoza gezocht hebben, die onvermijdelijk slechts aanwijzingen en voorschriften geven kon, maar bij zich zelf, die door zijn beperkte
aanleg verhinderd werd eerst om hen toereikend te begrijpen,
daarna. om hen bevredigend toe te passen. De kern van Gorters misvattingen lag in zijn onmacht om tot de verbeelding
door te dringen: in zijn verblindheid aangaande de Intuïtie.
Wel trachtte hij in twee sonnetten van „Spinoza's Leer" ook
deze te omschrijven, maar juist die omschrijving, met de stelling
aanvangend dat de Intuïtie evenals de Rede „een wijze om
het algemeene te kennen" zijn zou, bewijst dat hij Spinoza's
diepste en gevolgrijkste inzicht miskende. In dezelfde zinsnede
van het vijfde boek der „Ethica" immers, waarin Spinoza de
derde kennis, der Intuïtie, machtiger dan de tweede, der Rede,
noemt, onderscheidt hij de kennis der Rede die algemeene kennis is, uitdrukkelijk van de intuïtieve, het streven naar welke
hij kort te voren het hoogste streven en de hoogste deugd genoemd had, en die hij als de kennis van de bijzondere dingen
aanduidt.
De zin van de „Ethica", haar bouw en haar inhoud, niet
begrijpend, heeft Gorter niet gezien, dat eerst door de derde,
de intuïtieve kennis der bijzondere dingen, de abstracte Godskennis der Rede, die een begrijpen, tot de concrete Godservaring die een zijn is verheven wordt. Evenmin heeft hij dus
kunnen inzien, dat deze, de concrete Godservaring, niet is de
onmiddellijke ervaring van het algemeene in het bijzondere
die hij in dat ontwikkelingsstadium voor alles meende noodig
te hebben, maar de onmiddellijke ervaring van het bijzondere
uit, in en als vorm van het algemeene, wier mogelijkheid hij
in „Mei" ontkend had, en wier beginsel hij wel degelijk in
Spinoza's eerst zoo diep bewonderde hoofdwerk had kunnen
vinden. Daar hij met de toepassing van Spinoza's leering niet
eenmaal beginnen kon, moest Gorters Godskennis dus noodzakelijk abstract blijven, gelijk zijn liefde voor God niet die was
welke uit de intuïtieve kennis voortkomt en, als de vervulde
éénheld van Gods lichamelijk zelfbezit, boven de scheiding van
liefde en wederliefde uit stijgt, maar die, welke uit het begrijpen
van God door de Rede voortkomt en waarvan Spinoza terecht
opmerkte dat zij van God geen wederliefde kan eischen. De
werkelijkheid, de onmiddellijke, die hij behoefde, kon noch deze,
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noch de blijdschap die zij een tijdlang in hem opwekte, hem
geven. Gorters overgang, eenige jaren later, tot nog een andere
mogelijkheid, was door het mislukken van het Baldergedicht
alreeds een innerlijke noodzaak geworden. Niet lang zou het
duren voor hij — zich het verst van de onmiddellijke werkelijkheid die hem inderdaad had kunnen bevredigen verwijderend
op het oogenblik dat hij haar het zekerst benaderbaar meende
-- tot het verbijsterd en verbijsterend inzicht geraakte, dat
„de Maatschappij de onmiddellijkste werkelijkheid is".

P. N. VAN EYCK.
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1 Corinthe XIII : 1.

ben, gij
gij zijt,
zijt, hij is, wij
wij zijn:
zijn:
Ai, laat me nog weer leeren
Mijn verbum conjugeeren.
Ik ben, — en 't rijzend rood is mijn .. .
Ik ben ... Wat ben ik u? En ziet
Ge groot me, of klein, verstandig,
Dom, dompersch, klaar, onhandig,
Glad ... ? Ben ik u, of — lijk ik, iet?
Ik ben ... En ben ik ? Of was 't al
Zijn spel, het muzikaalst hem,
Wat alala en metaalstem
Zijn tokling lokte uit mijn cymbal?
Ik ben! Noch wat voor u, door hem
Mijn schijn zij, klank zij, gelde,
Noch hoe 'k u, hoe 'k hem telde
In 't cassaboek ter "waarde ad rem .. .
Ik ben ... Ai, niet dan wezenspijn,
Zoo 'k hem, zoo 'k u, zoo 'k mij nog
Alleene zoek te zijn; och,
Tot 't eene ik vinde in 't lest „wij zijn".

MOZART, - UND DU
Voor Hebe.

Mozart, den zonnige, zongt ge,
Mozart, en 't sneeuwde goud;
't jong groen door in de linde
heeft het opeens geblauwd.
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Uit deze grijze zerken
zie 'k weer de trap, die wringt
door murendik zich, — stijgend,
wanneer ge Mozart zingt.
Donker geboenwast wendt haar
diep spiegelend notenhout
ze een boograam langs om 't hoekje.
Mozart —, en hier sneeuwt goud.
Goudgloed in spelende vlokken
vlindert op 't oude bruin.
In 't vrome glas der bogen
bloeit er zoo bont een tuin.
Klaar in dien tooi één ruitje,
klaar staat het, al kristal,
toont me maar lindenloover,
jong onder dat blauw heelal;
en toont de zon, die me eenmaal
nog zocht des ochtends ten
vogelenlied, en mede
van licht liet huppelen.
Daar sloeg 't me dicht, dit boek van
het nu, mijn straks, dat dringt.
Ik kon van vreugde weenen,
wanneer gij Mozart zingt.

0 VIRTU MIA, PERCHÈ Si TI DILEGUE ?

Toen de kleine vakels peinzend aan de heide
stonden als het volk, dat nooit vergeet,
toefden in het blauw van lauwen middagwasem
onder effen grijs, eer jonge lente weet,
of zij durft te komen om het klamme knopblad
aan gepurperd berkhout tot een tooverij
van toortsen uit te stellen in den doom der dennen,
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toen het Maart werd, o toen duizelde het mij,
en ik zweefde, droomend, dat ik rijker was
dan koning Salomon, en wijzer was.

COLOMBA MYSTICA

Van zoete zucht doorsidderd steeds gelijk
Fluitende stuit ter penne zich de duive,
Die sluit, zegengestrekt, der vlerken huive
Heur hoofd omtrent, zoo is het hemelrijk.

HET STUK DER UITVERKIEZING
Kónnt ich die Knechtschaft nur erdulden
ich neidete nimmer.
Holderlin.

Nog te worden geduld, verdragen van andren .. .
Reikt me de rozenkroon; springt op in den morgen
nu gij, sterren, om mij. De glanzende leden
strekt van het glanzende lijf ge, en juicht, dat met u juich
Ik. En de symphonie krijg stem zonder mij niet;
vó6 r het feest zonder mij gemompel des wachtens.
Zij dan de laatste gast ik, ik blijf de verwachte.

POVERELLO
Ed ecco piangere e cantar s'udie :
Labia mea, Domfine, per modo
Tal the diletto e doglia parturie.
Purgatorio.

'k Noem de kerken orgelhuizen,
waar de klachten zacht in suizen,
zeggeloos de bede trilt,
die het boetend harte stilt.
Als pilaren schemerhooge en
smeeklinge armen opwaarts bogen
over 't feest der avondzon,
was 't weer Broeder Absolon,
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die hier orgelleed deed treuren
smeltzaam in de vensterkleuren,
tot ze doofden naar het bruin.
Luid toen juichte de bazuin
eensklaps, kraaiend haar victorie
uit dit droevige oratorie . . .
Broederhart, waar weent gij om?
vroeg de korte Turksche trom
ronkend, ronkend, ronkend, ronkend,
als de dolle tamboers bonkend
met den balstok, staag en dof,
zwierden rood in 't ruiterstof
voor een goudbont woud van vanen
hoornig al met halve manen.
Priester, wat is u geschied ?
Slaapt ge ? hoe toch dient ge niet
Jezus Christus, uwen heere?
Laat de trompe om 't volk te were
loeien, tot al steeg en straat
dringende aan het orgel staat
als de dageraadsche koren
jubelende in moed herboren .. .
Preek de kruisvaart, Absolon!
Aan den Oosterhorizon
doet de droom der Turksche drommen
hem dan de orgeltaal verstommen,
sluit de stilte hem in 't vaal
tombendom der kathedraal.

MERLINI CONFESSIO

Broceliande dan! des jagens ende
naar de paleizen van geluksellende
in de beveste stad, die u niet kende,
Fata Morgana;
Broceliande in bonten doom verloren
ter looverdelle omgoud van gaspeldoren,
dien uw bedauw liet juwelijn ontgloren,
Fata Morgana .. .
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Broceliande's diet, dat als de boomen
wandelt, heb ik gezien in 't gaan en komen,
toen gij me tot den boezem hebt genomen,
Fata Morgana,
Waar stadig welt de deining der getijden
aller gestarnten, die de wereld leiden,
en luisterling naar uwe rhythmen schrijden,
Fata Morgana.

Waan, die de vrede zijt, en 's wezens eigen;
antwoord, dat eeniglijk de vraag zal krijgen,
als dit dol hart, hart, hart in 't lest wil zwijgen:
Fata Morgana!

IN TERRA OBLIVIONIS
Ps. LVIII, 13.

Gij hoort de vlagen graag uw ramen slaan,
Wanneer ter vlucht de geesten schreiend gaan,
Ruw in berouw van onverzoenden nacht,
En gij, gerust, u koestert aan den waan.
Ook gij zult klagen, die thans uit den gloed
In speelschen haard geluk ontlonken doet,
Wanneer tot sintels kruimt gedroomde pracht,
En alverlaten krimpt uw droomenmoed.
Dan zal het kil zijn over 't aaklig veld;
Dan blijft het stil op 't radeloos geweld
Van uwen jammer, achteloos, als zacht
Uw voet, ontzet, langs duistre wegen snelt.

STERYENS-EENZAAM
Venit.

Hebt gij ooit zelf gestaan
Voor uw leege verwachting?
De kamer klonk ledig:
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Ik bons, ik bons .. .
De kamer klonk donker:
Ik bons .. .
Toen ik het grauwe ben ingegaan,
Is mijn leege verwachting opgestaan,
Mij traag tegengegaan.
En ik schrok.

VOX ET PRAETEREA NIHIL

Niet te weten, niets te willen
Dan te zijn, en in den stillen
Eigen, ongezien, te gaan,
Onverlet vervaard van velen,
Onvervuld in eiken deele, en
Onbesproken afgedaan.

KNAAP NEVELING

Eens was ik bang voor hem, den grijzen, stillen
man als een wolk reusachtig achter mij,
die me overdekken van omhoog te willen
scheen met den baard, me omvangen in zijn pij,
de wijd, de zwaar, de donzig dik geplooide,
die me op de hielen volgde, en schree aan schree
plette uit de prent, waarmee mijn voetstap tooide,
nog ongewis, maar menschenwijs, het wee
der ziellooze, der niet-gekende dalen,
der doodsvalleiën effen in heur sneeuw,
der bergen, waar geen steen op steen de talen
des harts herstemde in een woestijn van eeuw,
der oevers maar van eigen rein gereinigd.
Alles was maagd. En ik was jeugd, en dorst,
werd van verwachting ook mijn zucht gepijnigd,
de eergierige, zwol me avontuur de borst,
waar, trotsch van gang, ik trots wilde op mijn gangen
terugzien, toen die wolkenreus, gedeind,
gegolfd, wentelende in zijn drang en
verweldiging, te na 't genietenseind
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voor de oogen schoof me, als een gordijn van nevel,
nakend, verradend, tot ik draven ging
en dwalen, doch in angst rebelsch alevel
tegen 't getij dier zinsbeneveling.
Ik ben rebelsch niet langer. En ik vrees geen
zorg, die de zorg mij van het voorhoofd koelt,
tot dravensmoe de voet voor hem gedwee scheen'
als wolvee, dat den herder achter voelt, —
voor hem, den nevelreus, die 't niets maakte achter
mij, het verleden tot een niet, den rouw,
de wrok, de wraak niets, en die zachter
boete niets, schuld niets, zoen niets, dank niets, trouw —
niets ! 'k Heb nu geen verleden, kwam van nergens,
noch kan mijzelf meer blijven, die maar ben
elk oogenblik, één adem. Den verbergensnoch den vertoonensnood moet ik lijden.

LEVEN

Het Eene zag ik stijgen als een star
van purper, zwellend met haar eigen blos
in majesteit. De kim, een avatar
des ongevormden duisters, gaapte los
van wereldwijde lip, verbazenslam
om wat, haar Geenheidsdiepte uit, opwaarts kwam.
Hooger die baan van snel ontvlammend licht
tot op de nok van 't Al. Toen stond en zag
de star neer in den nacht: haar evenwicht
verging uit schrik, van wie haar baarde. Een slag
sloeg ze om, vergleed, en door den donder brak
ze in Menigte, die daalde naar het wak.
Zoo druipt de lentebui van vruchtend nat
in millioenen; zoo leekt vermiljoen
hier af, goudlampend: starretranen dat,
die nooit herrijzend nimmer zich herdoen
in eeuwige Eenheid, als ze zaailing steeds
het Niet ontluistren tot een zee des leeds.

198

GEDICHTEN

Het goud is al verzeefd, en bronst, en bruint
naar somberste okerzwarten, zwaar van blauw;
het groent, en groeit in onwis wier, getuind
over de dalen van af grondlijk grauw,
waar 't, warend en zich werend, levens liet
uitritslen. En toch zien, toch zijn ze niet.
I. I. BRANTS

AANTEEKENINGEN
DE TOEKOMST
VAN NEDERLAND EN VLAANDEREN
Er wordt in de bladen en blaadjes van Flaminganten,
Vlaamsch-nationalisten, Hollandsche Groot-Nederlanders, op
hun congressen en conferenties, aan één stuk door geredetwist
over de toekomst van Nederland en Vlaanderen. Moet Vlaanderen zijn zelfstandigheid binnen België verwerven ? Moet het
zich van België losmaken en een onafhankelijke staat vormen?
Moet het zich met Nederland vereenigen tot een Groot-Nederlandsche staat, — in een federatief verband, op unitarische
grondslag ? Er zijn er zelfs die in Prof. Gerretson (als het „de
,Jezuieten" niet zijn ... 1 ) de voorstander zien van een MiddenNederlandsche staatvorming, van een Dietsche staat bezuiden
de Moerdijk!
Het is van het groote publiek in Noord-Nederland en in
Europa, van de invloedrijke dagbladen en van de staatslieden,
heel verkeerd, dat zij zich van deze kwesties niets aantrekken
en ze aan de onderonsjes der ijveraars overlaten. Wat men er
voor het minst uit leeren kan, is dat in de staatkundige toestand aan Maas en Schelde een element van onzekerheid schuilt.
Zij die geroepen zijn tot leiding geven, moesten zich en het
publiek met die gedachte vertrouwd maken, zij moesten de
verschillende mogelijkheden onder de oogen zien, — of Nederland en Europa zouden op het kritieke oogenblik wel eens
heel verlegen kunnen staan.
Niet dat ik de methode, die in de kleine kringen waar men
zich met deze groote vraagstukken wèl bezig houdt gemeenlijk
gevolgd wordt, zou willen aanbevelen. De vraag die jeugdige
en minder jeugdige Vlamingen en Groot-Nederlanders uit den
treure behandelen, is wat de schoonste, de meest logische, de
meest wenschelijke oplossing zijn zou. Op zichzelf voorwaar
geen ijdele vraag, mits men maar niet meene, dat in het antwoord noodzakelijkerwijs een politiek programma gegeven is.
En dat is precies wat in die discussies te vaak gedaan wordt.
Week in week uit betoogt Vlaanderen, het blad van de
uiterste vleugel der Vlaamsch-nationalisten, dat de staat GrootNederland het ideaal van alle oprechte Nederlanders en Vlamingen zijn moet, en leidt daaruit af dat allen die voor minder
ver gaande oplossingen werken verraders, neo-Belgicisten, wat
1) A. van der Poorten, in Het Volksbelang (Antwerpen), Aug, 1930.
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niet al zijn. In een van de laatste nummers geeft de redactie
nu ruimte aan een lang stuk, waarin de Vlaamsch-nationalistische senator Van Mierlo geweldig tegen haar inzichten te
keer gaat. Hij verwijt haar niet slechts, gelijk velen doen, dat
zij geen rekening houdt met de omstandigheden en haar ideaal
slecht dient door de gelederen die naar de eerste étappe oprukken in verwarring te brengen met aansporingen om zich
naar de laatste te haasten. Hij bestrijdt het ideaal zelf.
Een zelfbesturend Vlaanderen binnen België, dat begrijpt
de heer Van Mierlo; maar Noord-Nederland is voor hem een
vreemde grootheid, waarmee Vlaanderen niet zonder schade
voor zijn katholieke cultuur en voor zijn economisch welzijn
vereenigd zou kunnen worden. De argumenten die hij aanvoert, zijn uitermate zwak. Van zijn historie kan alleen verzucht worden, dat de begripsverwarring die Belgische en Hollandsche geschiedschrijvers met beschouwingen a posteriori
gesticht hebben, eindeloos schijnt. Zijn vrees dat de Vlamingen
in een Groot-Nederlandsche staat tweede-rangsburgers zijn
zouden, mag misschien zoo onnatuurlijk niet heeten, als men
bedenkt wat een indruk van hooghartigheid de Hollander
doorgaans in het Zuiden achterlaat en aan welk een inferioriteitscomplex de Vlaming als gevolg van eeuwenlange onderdrukking lijdt. Maar de positie der Katholieken en de ontplooiing van hun cultuur in het hedendaagsch Noord-Nederland moesten voldoende zijn om aan redeneeringen over het
gevaar dat Vlaanderen's Katholiciteit zou loopen het zwijgen
op te leggen. En waarom Antwerpen het in een Groot-Nederlandsche staat tegen Rotterdam en Amsterdam zou moeten
afleggen, is volslagen onbegrijpelijk. Het belangwekkende van
het stuk is dat er het bewijs in opgesloten ligt van anti-Hollandsch vooroordeel zelfs in Vlaamsch-nationalistische kringen. Maar interessant is ook een bij-polemiekje, waarin de
senator tegen een geestverwant Kamerlid in 't geweer komt.
De heer Van Mierlo betoogt dat zijn Vlaamsch-nationale
collega's in Senaat en Kamer, die allen, evenals hijzelf, gewonnen zijn voor 's heeren Vos' voorstel tot Belgische grondwetsherziening in federalistische zin, dus evenals hij federalisten,
in tegenstelling tot Groot-Nederlanders, zijn; en aangezien
het West-Vlaamsch Kamerlid Leuridan tegen die interpretatie
reeds geprotesteerd had, houdt de heer Van Mierlo koppig
staande dat de heer Leuridan, hij moge zich nog zoo eens van
zin met Vlaanderen verklaren, „parlementair" toch maar een
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federalist is. Terecht natuurlijk, maar wat beteekent dit anders
dan dat de heer Leuridan inziet -- enin dit opzicht is hij
wijzer dan Vlaanderen, dank zij ongetwijfeld de politieke verantwoordelijkheid en ervaring van zijn Kamerlidmaatschap —,
dat Groot-Nederland op dit oogenblik niet te bereiken valt
en dat zelfbestuur voor Vlaanderen de kansen, als ooit de
tijden rijp mochten worden, niet verminderen zouden, integendeel?
Het is wezenlijk verbazend dat de heer Van Mierlo het
ontwerp van federale grondwetsherziening tegen de GrootNederlandsche gezindheid van zijn collega's meende te kunnen
aanvoeren. Hij volgt daarmee de methode van het blad dat
hij bestrijdt en neemt aan dat ieder die in een Groot-Nederlandsche staat de schoonste, de meest logische en de meest
wenschelijke oplossing ziet, dan ook maar regelrecht, en met
verwaarloozing van alle tusschenstadia, op dat ideaal moet
losstormen. Is hij misschen in werkelijkheid een klaarziend
vijand, en zet hij de Groot-Nederlanders tot die stormloop aan
in de hoop hen onderweg zich op onoverkomelijke rotsen de
nagels te zien breken of onderduikelen in verborgen afgronden ? Gelukkig dat de verantwoordelijke mannen van het
Vlaamsch-nationalisme meer werkelijkheidszin hebben dan de
dagelijksche discussies over het ideaal waarin hun volgelingen
zich vermeien, zouden doen vermoeden.
De lezers van Leiding weten uit het artikel van de heer Vos
in het vorig nummer, hoe weinig in de geest van de voornaamste ontwerper het voorstel van zelfbestuur aan de verwezenlijking van Groot-Nederland in de weg staat.
„Het is wenschelijk", schreef hij, „dat Vlaanderen eerst
staatkundig volgroeid zij, met al de organen die noodig zijn
om zijn kultureele functie te vervullen, vooraleer het naar het
rijk van de alsnog onbereikbare politieke idealiteit blikt".
Inderdaad! Nu mogen studentenvergaderingen en weekbladen nog zoo luid om Groot-Nederland roepen, België wordt
er niet door aangetast. En zou waarlijk de Groot-Nederlandsche gedachte (waar wij nog ver van af zijn) op eenmaal het
Vlaamsche en het Nederlandsche volk beide onweerstaanbaar
meesleepen, dan kon, als België nog steeds zijn Brusselsch eenheidsbewind bezat, een bloedige botsing niet uitblijven: België
zou zich te weer stellen, Europa zou er zich mee bemoeien,
en wie kan zeggen was de uitkomst zijn zou ? Heeft Vlaanderen daarentegen eenmaal zijn eigen bestuur — een mogelijk-
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held, ook volgens senator Van Mierlo —, dan zou niet alleen
de toenadering tusschen Vlaanderen en Nederland op de voet
van gelijkheid snelle vorderingen kunnen maken, maar dan
zou ook, in geval van een crisis, Vlaanderen met meer bewustheid en doortastendheid kunnen handelen en met meer gezag
tot Wallonië, tot Nederland, en tot Europa spreken. Dan zou
een ontbinding van België en een vereeniging met Nederland
niet noodzakelijk een onderstebovenkeering veroorzaken, dan
zou het vreedzaam en met overleg kunnen geschieden.
„Maar ik wil niet dat het geschiedt!" werpt de heer Van
Mierlo tegen. -- Uitstekend: als het Vlaamsche volk dan denkt
als gij, zal het niet geschieden. Dat is het voordeel van zelf
bestuur! Maar wie zal nu uitmaken, wat na zooveel jaren en
in zoo veranderde omstandigheden het meest gewenscht voor
uw en voor ons volk zal zijn? Gij zult u door de mogelijkheid
dat Vlaanderen van zijn vrijheid gebruik maken zou om de
band met Wallonië te verbreken en een nieuwe band met
Nederland te vormen, toch niet laten weerhouden om voor die
vrijheid te werken? Te minder omdat die mogelijkheid uzelf
onwaarschijnlijk moet voorkomen. Nog eenmaal heeft Herman Vos in ons vorig nummer hieromtrent het wijze woord
gesproken:
„Men houde het voor een rustpunt op de reis, of men neme
het voor het einddoel, naar staatkundige decentralisatie kunnen
alle Vlaamsch-nationalisten gezamenlijk optrekken".
P. G.

LITERAIRE KRONIEK
V
Cultuur-Historische V erkenningen, door J. Huizinga, Haarlem, H. D. T jeenk Willink & Zoon, 1929.
I

Een man van talent over zijn vak te hooren, is dikwijls
interessant, vooral wanneer dat vak zooveel omvat als cultuurgeschiedenis. In het omvangrijkst en belangrijkst deel van zijn
Cultuur-Historische Verkenningen, het uitvoerig „De Taak
der Cultuurgeschiedenis" en het korter „Over een Definitie
van het Begrip Geschiedenis", heeft Huizinga ons daartoe
ampel in staat gesteld. Tot die twee betoogen zal ik mij in
deze bespreking voornamelijk beperken. De gewichtigste
vragen aangaande ons hedendaagsch cultureel leven — zijn
karakter, zijn gevaren voor het ontstaan van een werkelijk
waardevolle cultuur, de eischen die ons door de erkenning van
die gevaren gesteld worden -- heeft Huizinga in zijn beschouwingen aangeroerd. Daar dat karakter door Huizinga naar
mijn oordeel miskend, die eischen derhalve door hem verwaarloosd, die gevaren dientengevolge door hem vergroot worden,
zal ik mij, gelijk in mijn bespreking van Donkers boek over
de Nieuwe Gidsperiode, niet ten doel stellen, ook datgene wat
Huizinga's bundel aan goeds en aanvaardbaars bevat, ruimschoots te doen uitkomen. Aan zijn roep bij een groot gedeelte
van ons lezend publiek ontleen ik het recht, op datgene
wat volgens mijn inzicht zijn fouten zijn, al mijn aandacht
samen te trekken en aldus te trachten daartegen, ook wat
hem betreft, een zeker tegenwicht te scheppen.
„Geschiedenis", schrijft Huizinga op blz. 166, „is de geestelijke vorm, waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar
verleden". Ik voel tegen deze bepaling vierderlei bezwaar. In
de eerste plaats, dat zij gebruik maakt van drie begrippen,
„geestelijk", „vorm" en „cultuur", wier inhoud — zij zelf
bewijst het al overvloedig — geenszins vaststaat, voor het
goed begrijpen der bepaling echter onmisbaar is, maar niettemin volkomen onomschreven blijft. „Het gebed van den cultuurhistoricus" lees ik op blz. 65, „behoorde te zijn:.... en
bewaar ons voor het anthropomorphisme, amen". De Booze
blijkt, door de hoofdpoort, brutaalweg binnengedrongen. Huizinga zelf immers -- dat is mijn tweede bezwaar tegen zijn
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bepaling — anthropomorphiseert een der twee hoofdelementen
van zijn eigen vak, de cultuurgeschiedenis: hij schrijft haar
uitsluitend aan de persoon verbonden menschelijke vermogens
toe en wijst in het bewust en persoonlijk gebruik door „een
cultuur" van deze attributen de geschiedenis haar taak aan.
Om, wat de cultuur aangaat, mijn eerste en tweede bezwaar
samen te vatten. Niet heeft Huizinga het volgens hem onmisbare begrip cultuur in zijn bepaling der geschiedenis mede
bepaald, zoodat deze, gelijk vereischt was, enkel door een zekere
verbijzondering ook voor dat onderdeel der geschiedenis, de
cultuurgeschiedenis, bruikbaar geweest ware. Eerst maakt hij
het ons, door een der hoofdelementen van een onderdeel der
geschiedenis in zijn bepaling van het algemeene begrip geschiedenis onbepaald op te nemen, onmogelijk zijn bepaling door
eenvoudige verbijzondering op cultuurgeschiedenis toepasselijk
te maken. Hij veronwezenlijkt het onbepaalde begrip dan vervolgens nog verder, door het tegen zijn werkelijke inhoud in te
anthropomorphiseeren, zijn zin: eenheid in verscheidenheid,
zijn vooronderstelling: de bewustwording van de menschelijke
enkeling, tot onherkenbaarwordens toe te verdoezelen.
Mijn derde bezwaar tegen Huizinga's bepaling is, dat zij in
de uitdrukkingen „geestelijke vorm" en „zich rekenschap
geven" twee belangrijke menschelijke functies verwarrend
door elkander haspelt. Spreekt hij van „zich rekenschap
geven", dan behoorde hij blijkbaar niet van een geestelijke,
maar van een redelijke vorm te spreken. Echter verliest ook
het woord vorm, dat aanschouwelijkheid insluit, aldus zijn
eigenlijke beteekenis, en zou dit beter door methode vervangen
kunnen worden. Wij krijgen dan: „de redelijke", of wil men „de
wetenschappelijke methode, waardoor een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden". Maar met evenveel recht kan
ik in Huizinga's bepaling van de woorden „geestelijke vorm"
uitgaan, tegenover welke op haar beurt de uitdrukking „zich
rekenschap geven" haar beteekenis verliezen zou. In dit geval
krijgen wij: „een geestelijke vorm, waarin een cultuur tot aanschouwing van haar verleden komt". Straks zullen wij zien,
dat deze doorelkaarhaspeling ook buiten Huizinga's bepaling
van geschiedenis voor zijn beschouwingen groote beteekenis
gehad heeft.
Mijn vierde bezwaar richt zich tegen het slot der bepaling.
Het is een dubbel bezwaar: tegen „haar" en, te zamen met
„haar", tegen „verleden". Het bezittelijk voornaamwoord
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„haar" gebruikend, vergat Huizinga, dat het woord verleden,
nu niet verder dan de geboorte van die eene cultuur terugreikend, daardoor onjuist werd. Hij had dus „haar afkomst en
verleden" moeten schrijven. Gewichtiger is het bezwaar tegen
„haar" alleen. Door het, mede in de term „zich rekenschap
geven" uitgedrukte, enge persoonlijke verband tusschen het
doel en het verleden van zijn anthropomorphische cultuur,
geraakt zijn bepaling in strijd met de werkelijkheid. Deze leert,
dat enkel na onoorbare overspanning van het woord verleden volgehouden kan worden, hetzij dat de Mexicaansche
Irokeezen-cultuur tot het persoonlijk „verleden" der moderne
West-Europeesche, hetzij dat de Oud-Iersche cultuur tot het
persoonlijk „verleden" der moderne, geschiedschrijvende Chineesche cultuur behoort. Zij leert evenzeer, dat de belangstelling der naar de trant der menschen velerwijzen aangelegde geschiedkundigen godzijdank wel degelijk nog door
andere aandriften bepaald wordt, dan enkel door de verengden verengend-subjectivistische vraag naar de verhouding tusschen hun eigen cultuur en al de duizendwerf verscheiden
vormen, waarin het leven zich vóór hen, op deze aarde, waar
ook en wanneer ook, geopenbaard heeft. Doordat Huizinga
het stellen en beantwoorden van deze vraag als de kenmerkende
taak der geschiedenis beschouwt, geeft zijn bepaling der geschiedenis aan de redelijke of wetenschappelijke methode boven
de geestelijke vorm een duidelijke voorrang.
II

Verschillende gebreken en tegenstrijdigheden van Huizinga's
onvoldoende doordachte bepaling zullen wij in zijn beschouwingen over de cultuur en de verhouding van de geschiedenis tot de cultuur terugvinden. Blijkbaar neemt hij aan
dat er in een en de zelfde tijd altijd maar van één enkele
cultuur sprake kan zijn. De „historische wetenschap" „moet
rusten in de bedding van een historische cultuur, die het bezit
is van alle beschaafden". (23 ) Alle beschaafden. Die perioden uit
het verleden, waarin wij twee culturen, b.v. een neergaande en
een opgaande, naast elkander waarnemen, maar dus evenzeer
de vraag, of en in hoeverre misschien ook onze eigen tijd door
de gelijktijdige aanwezigheid van twee cultureele stroomingen
gekenmerkt zou kunnen zijn, worden hier, zooals wij straks
zien zullen met bedenkelijke gevolgen, veronachtzaamd. „Elke
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cultuur brengt haar eigen vorm van Geschiedenis voort, en
moet dat doen. De aard der cultuur bepaalt, wat voor haar
Geschiedenis zal zijn, en hoe deze zal zijn." (164) Huizinga
zegt dus niet, wat veel zuiverder ware: mede uit de aard van
zijn geschiedenis zal blijken, welke cultuur aan een zeker
plaatselijk bestek gedurende een zeker tijdsverloop moet worden toegeschreven, zoodat de aanwezigheid van twee verschillende soorten van geschiedenis tot het bestaan van twee
verschillende cultureele stroomingen zou doen besluiten. De
cultuur is volgens hem een uit haar eigen wezen bestaande,
heerschende grootheid, wier op bepaalde wijze geaarde eenheid slechts één enkele o.eschiedenis toelaat. Door Huizinga's
anthropomorphisme wordt die eenheid nog uitdrukkelijk bevestigd, maar het noodzaakte hem tevens tot termen — in de
laatste aanhaling: „voor haar" — waaruit dit even onontkoombaar algemeen besluit volgt: dat de geschiedkundige zich,
wil hij goede geschiedkunde leveren, van de aard der cultuur
die hij dient ter dege bewust moet zijn. Men kan niet beweren, dat door de geschiedenis „een cultuur zich rekenschap
geeft van haar (afkomst en) verleden", men kan een cultuur
niet zelf het oordeel over wat zij krachtens haar wezen als
geschiedenis erkennen kan, toeschrijven, zonder hetzij de
woorden „zich rekenschap geven" of „voor haar" te verzinledigen, hetzij aan de individueele geschiedkundigen, aan
wie de geschiedenis nu eenmaal uitsluitend haar bestaan dankt,
een bewuste onderschikking van hun geschiedkundige arbeid
aan hun zelfbewustwording als werkzame deelen eener heerschende cultuur tot eisch te stellen. Kennis van het karakter
dier cultuur blijkt daarvoor in Huizinga's beschouwingen nog
bijzonder duidelijk onmisbaar, als hij beweert, dat „wij" een
als kenmerk der hedendaagsche cultuur erkende eisch niet
kunnen prijsgeven, zonder het geweten van onze cultuur te
verzaken. (16 5 ). Men kan alleen zijn eigen geweten verzaken.
Niet de cultuur echter, maar de geschiedkundigen hebben een
verzaakbaar geweten. Zoo wij aan het woord geweten eenige
zin hechten, dan moet hun bewustzijn van het wezen der
hedendaagsche cultuur, de onderschikking daaraan van hun
geschiedkundige arbeid, er in voorondersteld zijn: een onhoudbare eisch, die aan de moderne geschiedkundige door Huizinga
echter zelfs met zedelijke nadruk gesteld wordt. Wel had hij
reden, zijn Muze verlossing van anthropomorphisme af te
smeeken. Ik betwijfel, of hij, buiten invloed van zijn anthro-
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pomorphi...nistische brouwsels, en bij klaarder bezinning, dit
gevolg van zijn beweringen inderdaad voor zijn rekening zou
willen nemen.
De zaak is, dat Huizinga het bestaan van één, hedendaagsche cultuur aanneemt en het niet alleen mogelijk acht, de
aard van deze cultuur te erkennen en te bepalen, maar deze
bepaling door hem zelf met overtuigde stelligheid gevonden
meent en al de hedendaagsche cultuurverschijnselen dan ook
zonder aarzeling voor haar rechterstoel daagt. Zoowel over de
aard der hedendaagsche cultuur in het algemeen, als over de
daarbij passende geschiedenis heeft hij zich meermalen uitgelaten. „De wetensvorm der modern westersche beschaving
ten opzichte der wereld", schrijft hij, wat de laatste betreft,
op blz. i 6 5 , „is de kritisch-wetenschappelijke. Wij kunnen
den eisch van het wetenschappelijk gestaafde niet prijsgeven
zonder het geweten van onze cultuur te verzaken". „De vorm
van verstaan van verleden„ die bij onze cultuur past, haar
eigen is, haar volwaardig product is, kan slechts de kritischwetenschappelijke zijn". ( 35 ). Stelliger, onverbiddelijker, over
het karakter „der moderne Westersche beschaving" dus twijfelboozer dan Huizinga in deze woorden, kan men zich op dit
punt moeilijk uitlaten. Hij zelf is die stelligheid echter geenszins trouwgebleven. „Het is de vraag", lees ik op blz. 48, „of
de bouw van het hedendaagsch beschavingsleven nog plaats
laat voor een historische wetenschap, die als schenkster van
cultuur domineert over de litteraire" (Huizinga bedoelt: de
populair of onder-wetenschappelijk konstruktieve) „apperceptie van het verleden". Een tegenstrijdigheid, die in een
andere zinsnede, nu aangaande de aard der geheele hedendaagsche beschaving, tot onverzoenlijke tegenstelling wordt. „De
vakwetenschap kan altijd slechts voor weinigen zijn, zij is
aristocratisch". „De moderne cultuur moet democratisch zijn,
of zij zal niet zijn" (48).
Ik cursiveer enkele woorden, en met reden. Eenerzijds,
immers, is volgens professor Huizinga de kritisch-wetenschappelijke geschiedenis, de aristokratische, de eenige „volwaardig" bij „de moderne cultuur" passende, aan de moderne
cultuur „eigene". Anderzijds is de moderne cultuur integendeel op straffe van niet-te-zijn demokratisch, en zou een
poging om in deze tijd kritisch-wetenschappelijk te wezen,
dus een rechtstreeksche aanslag op haar leven zijn: een door
Huizinga zelf feitelijk scherp veroordeelde aanslag, want „de
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taak om een orgaan der cultuur te zijn, kan slechts vervuld
worden door een historische wetenschap, die haar atmosfeer en
haar klankbodem heeft in het groote leven van haar tijd", (34)
dewelke volgens hem nu eenmaal democratisch en niet aristocratisch is en zijn moet. Zoo stelt hij twee elkander uitsluitende richtingen beurtelings als het kenmerk eener als eenheid
gehandhaafde moderne cultuur voor en verstrikt zich daardoor in een onzinnig dilemma, waarin zijn oordeel over het
karakter van „onze cultuur" haar doem vindt.
III

Ik sprak tot hiertoe nog enkel van Huizinga's beschouwingen over de geschiedenis, voor zoover deze in de hedendaagsche
cultuur — zij het dat zij dit volgens hem tegelijk toch ook
weer niet zijn kan — kritisch-wetenschappelijk moet wezen.
Om zijn gedachten over de geschiedenis, de cultuurgeschiedenis en over onze hedendaagsche cultuur ook verder goed te
kunnen volgen, moet ik nu eerst door een paar aanhalingen de
hoofdmomenten aanduiden, van wat volgens hem de ideale
ontstaanswijze, maar daardoor onvermijdelijk tevens het ideale
karakter van cultuurgeschiedenis is. „De cultuurgeschiedenis",
schrijft Huizinga op blz. 67, „vindt voorloopig ruimschoots
werk genoeg in het bepalen van de bijzondere vormen van het
historische leven. Haar taak is speciale morphologie, eer zij zich
tot algemeene mag verstouten". Maar op blz. 12 schrijft hij:
„Geen waarlijk historische analyse is mogelijk, zonder het voortdurend duiden van zin. Om de analyse te beginnen, moet er in
den geest reeds een synthese aanwezig zijn. Een conceptie van
geordenden samenhang is onmisbaar, ook om den eersten arbeid
van graven en hakken te beginnen". Zooals de laatste zinsnede
daar staat, is zij uiteraard onhoudbaar, en ten overvloede in
strijd met een onmiddellijk voorafgaande, en juiste: „dat het
opkomen van het historisch inzicht „zich voortdurend in den
graversarbeid zelf voltrekt". Ik haal deze twee stellingen aan,
om te doen zien, hoe Huizinga, door ondanks de eerste in de
tweede een „synthese", een „conceptie van geordenden samenhang" als aan alle bepaling van bijzondere vormen noodzakelijk
voorafgaand te beschrijven, de kritisch-wetenschappelijke
werkzaamheid onder leiding van een wetenschappelijk nog
volkomen ongestaafde, volgens het slot der tweede zelfs op
niets berustende voorstelling plaatst.
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Huizinga spreekt hier over een „synthese", een „conceptie",
voorzichtiger ware : een vermoeden, vóór de aanvang van alle
kritisch-wetenschappelijk onderzoek. Over dergelijke vermoedens gedurende dat onderzoek zelf schrijft hij in zijn
hoofdstuk over „de historische sensatie" uitvoerig. „Sensatie",
— die naam alleen reeds, voor een verschijnsel dat „een niet
geheel herleidbaar contact met het verleden, een ingaan in een
sfeer, een der vele vormen van buiten zich zelf treden" heet!
„Geen kunstgenot, geen religieuse aandoening, geen natuurhuivering, geen metaphysisch erkennen, en toch een figuur
uit deze rei". Iets dat ,,verwant is aan het begrijpen van
muziek", „een visie", „beperkt tot oogenblikken van bijzondere geestelijke helderheid, van een opeens doordringen van
den geest". „Een herrijzenis, die zich voltrekt in de sfeer van
den droom, een zien van ongrijpbare figuren, een hooren van
half-verstane woorden", „zóó essentieel, dat zij steeds weer
als het eigenlijk moment der historiekennis is gevoeld". Een
„eenwording", en „ondergaat de vorscher of de lezer die eenwording, dan heeft zulk werk zijn volwaardig doel in zich
zelf". ( 5 2- 5 4) Weer herhaal ik een woord: volwaardig. Wij
herkennen het: „De vorm van verstaan van verleden, die bij
onze cultuur past, haar eigen is, haar volwaardig product is,
kan slechts de kritisch wetenschappelijke zijn". ( 3 s ) Ten slotte
nog een paar van zijn woorden over dat derde hoofdmoment in
het ontstaan van geschiedenis, de definitieve samenvatting en
voltooiing der historische voorstelling, voornamelijk allicht
door het werk van de geschiedschrijver: „hij trekt om de
vormen, die hij ontwerpt, niet enkel de lijnen, maar kleurt ze
met aanschouwelijkheid, en doorlicht ze met visionnaire suggestie". (6o)
Een interessante beschrijving van het ontstaan eener geschiedenis naar Huizinga's hart, en een die mij in staat stelt, ten
aanzien van wat wij in het eerste en tweede hoofdstukje van
deze kroniek aangaande zijn denkbeelden gevonden hadden
reeds eenige conclusies te trekken. Moesten wij tegenover zulke
woorden tusschen de twee mogelijkheden waartoe Huizinga's
bepaling van geschiedenis blijkens het eerste hoofdstuk op dit
punt verbeterd kon warden: de verstandelijke methode waardoor een geschiedschrijver zich rekenschap geeft van het verleden, of de geestelijke vorm waarin hij het verleden aanschouwt, een keus doen, slechts die der laatste zou ons openstaan. Voor de in het tweede hoofdstuk aangehaalde stellingen
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is dit van groote beteekenis. Huizinga vermeldt daar als het
voor „volwaardigheid" noodzakelijke element waarnaar hij de
verhouding der geschiedenis tot de hedendaagsche cultuur bepaalt, uitsluitend het kritisch wetenschappelijke. Voor de treffend beschreven voleindigde geschiedenis is dit echter slechts
een voorwaarde, een voorwaarde sine qua non ongetwijfeld,
het „product" van wier vervulling evenwel geenszins een doel
in zich zelf, maar uitsluitend de stof voor de werking
van andere en hoogere vermogens dan het kritisch-wetenschappelijke is : die boven-redelijke van spontane synthese,
eenwording en visionnaire suggestie, die ook Huizinga niet
anders dan creatief zal kunnen noemen. Zijn fouten zijn nu
deze. In de eerste plaats is het hem ontgaan, dat enkel door
vergelijking van het hedendaagsche , cultuurleven met zijn
voleindigde geschiedenis een betrouwbaar resultaat aangaande
hun beider verhouding bereikbaar was, d.w.z. dat hij pas van
uit die op het kritisch wetenschappelijke berustende, maar als
voleindigd „product" boven-kritisch-wetenschappelijke geschiedenis het recht had kunnen hebben „de geschiedenis"
aristokratisch te noemen. In de tweede plaats heeft hij evenmin scherp genoeg gezien, dat ook zijn eigen denkbeelden
aangaande de „volwaardige" geschiedenis tot het cultuurleven
van onze tijd behooren en dat hij, zelfs wanneer zij inderdaad
aristokratisch zijn mocht, derhalve geenszins gerechtigd was,
het cultuurleven van onze tijd op straffe van niet bestaan
demokratisch te noemen: uit zijn eigen streven immers had hij
moeten afleiden en duidelijker dan hij deed had hij moeten
vaststellen en vasthouden, dat zich in het hedendaagsch cultuurleven ten minste twee onderling verschillende cultuurstroomingen laten opmerken. In de derde plaats heeft hij nagelaten reeds in de creativiteit der voor de voleindigde geschiedenis onmisbare boven-kritisch-wetenschappelijke vermogens
de verwantschap van zijn voleindigde geschiedenis met het
creatieve deel der literatuur te erkennen. Door in zijn beschouwingen over de verhouding tusschen geschiedenis en literatuur
en tusschen de geschiedenis en de „moderne cultuur" uitsluitend het kritisch-wetenschappelijke tot kriterium te stellen,
en in dit verband dus uitsluitend aan de ook volgens hem zelf
nog slechts onvoleindigde geschiedenis te denken, kwam hij
er toe, tusschen geschiedenis en literatuur wezensonderscheiden
aan te nemen, op grond van welke de uiteraard niet-kritischwetenschappelijke literatuur in zijn oogen tot de typische ver-
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tegenwoordigster der hedendaagsche demokratische cultuur
werd.
IV

Voor onze kennis van Huizinga's denkbeelden en niet minder voor onze kennis aangaande zijn denkwijze is het nuttig,
die volgens hem tusschen de geschiedenis en „de litteratuur" bestaande wezensonderscheiden te bekijken. „De scherpe scheiding
tusschen geschiedenis en litteratuur ligt hierin, dat de eerste
het spel-element geheel mist, dat de litteratuur van het begin
tot het einde doortrekt". (i6 3 ) De geschiedenis, immers, is
„een volstrekte behoefte, om tot echte kennis van het waar
gebeurde door te dringen". (162) Voor de letterkunde is het
waar gebeurd zijn van haar inhoud daarentegen onverschillig:
aan het waar gebeurd kunnen zijn heeft de literatuur inderdaad al voldoende. Het kriterium voor de beslissing tusschen
ernst en spel ligt volgens deze zinsnede voor de letterkunde
en de geschiedenis in het karakter van hun stof. Maar ook nu
maakt Huizinga het ons lang niet gemakkelijk. „Voortdurende
disputaties, in ceremonieele vormen", schrijft hij op de eerste
bladzijde „maakten het leven uit van de middeleeuwsche universiteit. Zij waren, evengoed als het tornooi, een van die
gewichtige vormen van maatschappelijk spel, waaruit cultuur
ontspringt". Ik breng de twee aanhalingen met elkaar in verbinding. Terwijl de moderne wetenschap het element van het
spel geheel en al mist, kwam, gelijk de letterkunde altijd, zoo
ook de middeleeuwsche wetenschap als cultuurvorm uit spel
voort. De bezigheid van de goede middeleeuwsche philosophische of theologische disputant, die het om niets dan „om echte
kennis" van de waarheid te doen was, zou dus spèl zijn, de
bezigheid van de moderne geschiedkundige, die het, beperkter,
slechts om niets dan echte kennis van het waar gebeurde te
doen is, zou ieder spel-element missen. Lag aan beide aanhalingen hetzelfde kriterium van ernst of spel ten grondslag, ware
Huizinga dus behoorlijk consequent geweest, dan zouden wij
opnieuw in een wonderlijke conclusie vastgeraakt zijn. Hij
blijkt echter nog een tweede kriterium te hebben, namelijk:
niet het al of niet waar gebeurd zijn, d.w.z. het karakter der
stof, maar het middel waarmee de stof behandeld wordt,
d.w.z. het karakter van de vorm.
Er is nog een derde aanhaling, die op spel en ernst betrekking heeft. Aan het slot van zijn bundel schrijft Huizinga:
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„Een letterkunde" (o onverbeterlijk anthropomorphisme)
„moet zich zelf nooit ten volle au sérieux nemen. Want als
zij meent, de hoogten der opperste Wijsheid te bestijgen, en
het perk van het Spel verlaat, verzaakt zij haar heil". De
middeleeuwsche universiteit schroomde niet, door middel van
theologische of wijsgeerige disputaties naar „de hoogten der
opperste Wijsheid" te streven, en uit niets blijkt dat zij, de
disputatie een vorm van spel zijnde, daardoor naar Huizinga's
meening haar heil verzaakte. Op zijn tweede kriterium ter
onderscheiding van ernst en spel: dat naar de vorm, is deze
zinsnede dus klaarblijkelijk niet gegrondvest. Evenmin echter,
en even klaarblijkelijk, op zijn eerste kriterium, voorzoover
dat naar het al of niet waar gebeurd zijn van de stof onderscheidt: niet immers, dat zij zich niet op het waar gebeurd
zijn der stof richt, doet Huizinga de literatuur hier tot spel
rekenen, maar dat zij zonder heelverzaking niët naar peiling
en uitdrukking der waarheid kan streven. Wij hebben, wat
het ernst-en-spel-motief betreft, dus niet enkel een verschil
tusschen de literatuur en de geschiedenis, en vervolgens een
tweede verschil tusschen de geschiedenis en de middeleeuwsche
wetenschap gevonden, wij vinden er nu nog een derde, tusschen de middeleeuwsche wetenschap en de literatuur, hierin
bestaande, dat, hoewel beiden spel zijn, de eerste wel, de tweede
echter niet zonder noodlottige gevolgen naar „de hoogten der
opperste Wijsheid", zegge de Waarheid kan streven.
Belangwekkende vondst! Spel, beweert Huizinga, op zijn
eigenaardig indirecte wijze, — en zijn kriterium naar de stof
ondergaat daardoor een belangrijke uitbreiding — is de literatuur niet alleen, omdat het waar gebeurd zijn van haar stof
het voorwerp van haar aandacht niet is, maar ook, omdat de
waarheid, of althans die hoogste vorm van de waarheid die de
opperste Wijsheid is, het voorwerp van haar aandacht niet
zijn mag. Men hoore Huizinga — want tusschen „mooie gedichtjes en verhalen" ^(3 7 ) en mooie schilderijtjes of prentjes
zal hij wel geen wezensonderscheid volhouden — nu evenwel
op blz. 107 : „De groote kunst blijft altijd de kunst met een
bestemming en een zin, die haar vorm van uitdrukking binden
en bepalen. Zij wortelt in cultus of liturgie, en is daardoor
monumentaal of hieratisch". Blijkens deze, zijn eigen woorden, praatte Huizinga dus maar wat, toen hij beweerde, dat
de literatuur, „de hoogten der opperste Wijsheid" bestijgend,
haar heil verzaakt, en zou zij, daarnaar strevend, integendeel
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slechts de sprong doen, waartoe zij onmiddellijk van uit haar
eigen oorsprong de aandrift en het vermogen ontvangt. Hij,
die elders over Dante's „goddelijk woord" en de „overweldigende dringendheid" van diens.. ,,visionair realisme" spreekt,
moet aan het begin van de vijf-en-twintigste Paradijszang
nog maar eens nalezen, hoe juist Dante dichterlijk „spel" „au
sérieux" nam: als elk goed speler het zijne. Dat ik Huizinga
in zijn kriteria van spel en ernst laat verward raken, beteekent geenszins dat ik het spel-element in de literatuur ontkennen zou. Alleen vermoed ik, dat wij de juiste bepaling van
dat spel-element, in de literatuur en in wat ook, dichter benaderen, als wij naar genot of nut als eerste doel onderscheiden,
of en in hoeverre het in eenige bezigheid aanwezig is. Bedenken
wij, dat de heele Schepping ons in het Bijbel-verhaal feitelijk
als een goddelijk spel voorgesteld wordt en hoe de Roomschen
het mysteriespel van de mis tot het midden van hun godsdienst gemaakt hebben, dan beseffen wij tevens, dat de tegenstelling tusschen ernst en spel in de verhevener staten van het
menschelijk leven haar zin verliest, de wijding tot het spel
zelfs het zekerst bewijs is, dat de hoogste ernst bereikt werd.
Laat ik de stelling, dat de literatuur door het spel-element
van het begin tot het einde doortrokken is, aldus, zij het op
grond nu van een juister begrip van spel dan waar Huizinga
toe komen kon, gelden, dan zien wij tegelijkertijd, op die
zelfde grond — de onderscheiding naar genot of nut als eerste
doel van menschelijke bezigheden — dat ook de door hem
beschrevene geschiedenis een spel is. In plaats van naar een
wezensverschil tusschen geschiedenis en letterkunde, heeft
Huizinga ons derhalve onwillekeurig naar een wezensovereenkomst geleid. Hij geeft echter nog andere wezensonderscheiden
die, door nog niet aangewezen tegenstrijdigheden in zijn betoog, wat zijn geschiedenis van spontane synthese, eenwording
en aanschouwelijkheid betreft eveneens op wezensovereenkomsten uitloopen. Vergeleken met de geschiedenis en de sociologie,
vind ik op blz. 3 8, „ligt de kracht der litteraire vormgeving in
haar onbelemmerde geestelijke lenigheid, in haar vrijheid van
compositie, in haar oneindige suggestie". ik onderbreek. Mede
in haar „oneindige suggestie" zou dus, in tegenstelling tot de
geschiedenis, de kracht der literatuur liggen. Maar Huizinga's
ideale geschiedkundige zagen wij de door hem ontworpen
vormen daarstraks met „visionnaire suggestie" doorlichten, en
een soortverschil tusschen „oneindige" en „visionnaire" sug-
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gestie zal Huizinga wel niet willen stellen. „Haar zwakheid"
(de zwakheid der literatuur dus) „ligt in de onsamenhangendheid van haar producten onderling en in haar eeuwige onbepaaldheid". „Ook in deze onbepaalbaarheid van zijn hoogste
object", lees ik op blz. 8 5 als slotzin van De Taak der Cultuurgeschiedenis, „openbaart zich de innige samenhang van het
historisch verstaan met het leven zelf". „Eeuwige onbepaaldheid", dat is „onbepaalbaarheid". Kan men een onbepaalbaar
object beschrijven, zonder in die beschrijving zijn onbepaalbaarheid op te nemen ? Zou speciaal de kritisch-wetenschappelijke geschiedkunde daartoe bij machte wezen? Is niet juist
dáárvoor die oneindige of visionnaire suggestie noodig ? Maar
toch, wat de zwakheid der literatuur is, dat zou de kracht der
geschiedenis zijn? Of zou Huizinga's ideale geschiedkunde, die
met behulp van het kritisch wetenschappelijk onderzoek ontstaande boven-kritisch wetenschappelijke geschiedenis van
spontane synthese, van plotselinge geestelijke doordringing,
van aanschouwelijkheid en visionnaire suggestie, ondanks en
blijkens zijn deels verlicht, deels verduisterd geschrijf, ook
volgens deze verklaringen eenvoudig een soort van literatuur zijn?
v
Wat Huizinga met zijn spel-en-ernst kriterium wilde uitdrukken was niet meer dan de vanzelfsprekende stelling, dat
de kritisch-wetenschappelijke stofbewerking wel in de goede
geschiedenis, niet echter in de literatuur een essentieel element
is. Slechts vergat hij, al schrijvende, zoozeer wat hij met dit
onderscheid oorspronkelijk wilde uitdrukken, dat hij de woorden spel en ernst al te zeer „au serieux" ging nemen en hun
dupe werd. Dat deel van de literatuur dat „de hoogten der
opperste Wijsheid" zou willen bestijgen, moest hij, Dante ten
spijt, daardoor al bedenkelijk ver buiten de echte literatuur
verbannen. „De litteratuur" zegt Huizinga telkens opnieuw,
maar ook dit blijkt dus weder een van die onoorbare generalisaties die hem met zijn eigen uitlatingen in strijd plegen te
brengen. Niet alleen denkt hij, van „de litteratuur" sprekend,
enkel aan de literatuur van onze eigen tijd, maar eigenlijk
bedoelt hij zelfs niet de heele literatuur van onze tijd,
bedoelt hij, wel beschouwd, van haar niet meer dan twee
onderdeelen. „Heden ten dage", schrijft hij op blz. 43
— en het on-aristokratische van deze literatuur-soort wondt
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hem diep in zijn kritisch-aristokratisch historicus-geweten —
is „de hartstocht alleen genoeg, of wat er voor doorgaat. In
elke weergave van werkelijkheid door woord of beeld (ik
spreek hier van de litteratuur in het algemeen) moet het element van den hartstocht worden opgeblazen. De normen der
moraal mogen volstrekt niet geprezen worden. Brave lieden
verzekeren zich hun aureool van het moderne door een hulde
aan de immoraliteit". Zelfs over de Nieuwe Gidsperiode is dit
niet meer dan het oordeel van een leek. Voor onze heele
literatuur sinds 188o is het de uitspraak van een man, wiens
opnemingsvermogen sinds zijn jeugd van binnen uit allerlei,
voor een over de cultuur van zijn eigen tijd oordeelend cultuurhistoricus, bijzonder hachelijke belemmeringen ondergaan
heeft. Naast deze literatuursoort uit zijn bewuste verleden,
vermeldt hij verder nog enkel het pas de laatste jaren opgekomen populair geschied- of levensverhaal. Onder de benevelende invloed van zijn grief tegen „de litteratuur" ziet Huizinga één gewichtig ding over het hoofd: dat dit genre tot
op heden even weinig waardevore literaire kunstwerken als
geschiedwerken opgeleverd heeft. De literaire kunstenaar zou
dus niet minder het recht hebben, slechte of middelmatige
geschiedkundigen — Huizinga zou gezegd hebben: de geschiedenis -- te verwijten, dat zij hun arbeid door misbruik
van literaire middelen aannemelijk trachten te maken, dan de
geschiedkundige, om slechte of middelmatige schrijvers te verwijten, dat zij ter wille van een voorbijgaande mode roofbouw
plegen in de mijnen der geschiedenis.
Ziedaar wat Huizinga, wanneer wij in zijn boek nagaan, wat
hij onder „de litteratuur" eigenlijk verstaat, in het midden
brengt. 1) Ziedaar dus tevens wat hij als „litteratuur" aanduidt,
1) Niet alleen op het gebied der literatuur, maar ook op dat van de beeldende
kunst wekt Huizinga meermalen het wantrouwen, dat zijn beschouwingen inderdaad vaak niet meer dan „verkenningen" zijn ; dat hij zelf in de kunst nog niet
geheel thuis is. Een voorbeeld van vier, onderling min of meer samenhangende
aanhalingen. „Het Quattrocento en de Vlamingen verbindt de pijnlijke observatie,
de onbeteugelde uitvoerigheid, de nauwgezette weergave van het detail" blz. 107.
Het woord „pijnlijk", maar vooral het woord „onbeteugeld" — men denke aan
Jan van Eyck -- kon er in deze generalisatie niet meer naast zijn. „In de overwinning van het naïeve naturalisme ligt het wezen der Renaissance, en daar zit
de fout, die men begaat door Jan van Eyck bij de Renaissance in te lijven"
(blz. 104). Of dit een fout ware kan onbesproken blijven, daar Huizinga's oordeel
over Jan van Eyck's „naïef naturalisme" niet alleen onhoudbaar, maar zelfs onbegrijpelijk is. „De van Eyck's zijn volmaakte realisten, als vormgevers, ja, maar
van hun geest weet men zoo goed als niets" (blz. 98). Integendeel, men kan
Jan van Eyck, trouwens,
inhoud en vorm op die wijze niet scheiden, Zoo kan
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wanneer hij op blz. 4 8 de stelling neerschrijft dat „de litteratuur voor velen 'is, voor velen moet zijn", wat hij onder de
naam van „de litteratuur" dus als het — aan de aristokratische,
slechts voor weinigen bestemde geschiedenis onverzoenlijk
tegengesteld — karakteristiek uitdrukkingsmiddel van de
moderne, demokratische kultuur beschouwt, en waaraan hij een
inconsequent genoeg „deloyaal" genoemde concurrentie met
de aristokratische wetenschap toeschrijft. Wat hij, „de litteratuur" aldus als demokratisch tegenover „de geschiedenis" als
aristokratisch plaatsend onder „de geschiedenis" verstaat, dat
is een geschiedenis die hij met de uitdrukking kritisch-wetenschappelijk voor zulk een beslissende tegenoverelkanderstelling
blijkbaar reeds toereikend gekarakteriseerd acht. Ten opzichte
van de geschiedenis verwaarloost hij in deze tegenoverelkanderstelling derhalve de door haar vormbepalende eigenschappen
boven-kritisch-wetenschappelijke, de door hem zelf beschreven geschiedenis van spontane synthese, van bijzondere persoonlijke helderheid, van plotseling doordringende geest, van
eenwording, aanschouwelijkheid en visionnaire suggestie, —
altemaal bewustelijk onbezweerbare en onregelbare elementen
— de geschiedenis die, als de literatuur, in de eeuwige onbepaaldheid, de onbepaalbaarheid niet alleen van haar „hoogste
object" maar van haar wezen, „haar innige samenhang met het
leven zelf" heeft. Van de literatuur verwaarloost hij in dezelfde tegenoverelkanderstelling haar belangrijkste gebieden, dat
deel onder andere dat hij in de figuur en het werk van Dante
vurig genoeg huldigt, maar dat hij, waar het zich in zijn eigen
heette immers tevoren een „naïef" realist ! -- men de van Eycks geen „volmaakte
realisten" noemen, zonder daarmee tegelijkertijd zeer veel ook over hun geest te
zeggen. „Gaandeweg is het woord Barock , geschikt geworden om niet alleen
een kunststijl, maar ook een gedachtenstijl en een levensstijl aan te duiden"
(blz. 85 . Wie uit de eerste hand weet wat kunst is, weet ook, dat alle kunststijlen noodzakelijk en als zoodanig levensstijlen zijn, en vraagt zich af, of
Huizinga's eigen verhouding tot de kunst wel van de handboeken en monografieën onafhankelijk, wel persoonlijk, wel onmiddellijk genoeg is ; of hij de
vormdetails van kunstwerken en kunsttijdperken wel voldoende opmerkt, door
hen heen wel voldoende tot hun beteekenis doordringt, om de „zin" van wat hij
bespreekt van daaruit bevredigend te kunnen „duiden", kunstvormen aldus zuiverder en vollediger te leeren kennen, er met het bij zijn stellige toon passende
inzicht en gezag over te kunnen spreken. Ook zinsneden als „het begrijpen van
muziek, of beter gezegd van de wereld door muziek" (53), als een geestelijke
vorm, om de wereld in te verstaan, gelijk .... de literatuur er een is" (162), zijn
alleen aanvaardbaar, wanneer het woord verstaan op een oneigenlijke wijze verstaan wordt, hebben daardoor een gevaarlijk-verwarrende kant, die al weder
betwijfelen doet, of Huizinga wel over een deugdelijk begrip aangaande de eerste
functie van kunst, literatuur en muziek beschikt.
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tijd mocht voordoen, hooghartig afwijst; dat van de kunstenaar
die „de hoogten der opperste Wijsheid" zou willen bestijgen,
om het anders te zeggen, naar dat hoogere realisme, het realisme
van de geest streeft dat, evenals die door Huizinga op blz. 102
vermelde in waarheid platonische muziek uit Morus' Utopia,
het wezen en de zin der dingen in hun vorm tot verschijning
zoekt te brengen en waarvan zelfs deze schrijver niet zal
durven beweren, dat het „democratisch" of „plebejisch" is.
Huizinga heeft niet gezien, dat niet alleen zijn tegenstelling
tusschen „de" geschiedenis en „de litteratuur", maar ook, in
verband met deze, zijn tegenstelling tusschen aristokratisch en
demokratisch-plebejisch onjuist is. De eerste, omdat zij op het
gebied zoowel van de literatuur als van de geschiedenis de
contreien veronachtzaamt, waar het scheppende werk verricht wordt, waar de geschiedenis volgens Huizinga's beschrijving ideaal wordt en de grensdistricten der literatuur raakt:
dat van de scheppende literaire kritiek bijvoorbeeld, die met
de geschiedenis de eisch van een zoo nauwkeurig mogelijke
overeenstemming van haar inhoud met haar onderwerp deelt
en voor zich zelf nooit één oogenblik erkennen zal wat
Huizinga van de geschiedenis beweert, nl. dat het haar vrij
staat, zich over haar stof reeds vóór zij deze in behandeling
genomen heeft, een „conceptie van geordenden samenhang"
te vergunnen. De tweede, omdat deze hoogere literatuur (die
als literatuur volgens Huizinga demokratisch zou moeten zijn)
hoewel voor velen, klaarblijkelijk noch demokratisch noch
plebejisch is. Omdat deze hoogere geschiedenis (die als geschiedenis aristokratisch en voor slechts weinigen zou moeten zijn)
voor talrijken en dus klaarblijkelijk niet aristokratisch is.

D.w.z. omdat Huizinga die vorstelijke werken van de scheppende geest vergeten heeft, die altijd en overal, als waarlijk
het vorstelijke, onder de eene, maar strikte voorwaarde dat
zij op de juiste wijze benaderd warden, voor allen zijn.
VI

De tegenstelling tusschen de aristokratische geschiedenis en
de demokratische literatuur is hiermede in voldoende mate
waardeloos gebleken. Sterker nog, wij hebben gezien, dat
Huizinga zelf haar slechts maken kon, door in de hedendaagsche geschiedenis de bij uitstek vormbepalende elementen, in
de hedendaagsche literatuur de bij uitstek creatieve soorten,
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elders in zijn beschouwingen zoo welsprekend erkend en geprezen, totaal te verwaarloozen. Ook zijn afleidingen over de
hedendaagsche cultuur worden daardoor onhoudbaar. Op de
schrijver der „Cultuur-Historische Verkenningen" daarin niet
onverdienstelijk gelijkend, zou deze tijd tot zijn hevige verontrusting de aristokratische „strenge formuleering van logische
gedachten" „een klaarbewusten grondslag van welbepaalde begrippen" (39 ) niet noodis achten. Huizinga's grief is, dat de
hedendaagsche cultuur enkel gemakkelijke prikkel en bevrediging vraagt, uitsluitend „spel" wil, het uit en op het gevoel
of de hartstocht werkende eischt, demokratisch, plebejisch,
„voor velen" is, en op straffe van niet-bestaan, zijn moet. Zelfs
is het de vraag of „de bouw van het hedendaagsche beschavingsleven voor een kritisch-wetenschappelijke geschiedenis
„nog plaats laat", of de demokratische, populaire, voor velen bestemde pseudo-geschiedenis die literatuur is het pleit niet reeds
gewonnen heeft. De kritisch-wetenschappelijke geschiedenis
-- deze ernst — en de populaire literatuur — dat spel — worden,
voor een man wie de echte cultuur ter harte gaat en die deze in
het hedendaagsche cultuurleven niet erkennen kan, dusdoende
cultureel tot de beginselen van het goede en van het kwade.
Hun tegengesteldheid krijgt hierdoor nog een bijzondere, het
belang der cultuur in aanmerking genomen essentieele beteekenis die Huizinga's vergissing ook aangaande het hedendaagsche cultuur-leven des te gemakkelijker aanwijsbaar maakt.
Voor het werkelijk karakter van ons hedendaagsch cultuurleven is hij blind gebleven. Terecht heeft hij daarin de sterke,
schijnbaar haast algemeen wordende neiging opgemerkt die hij,
als tegenstelling tot de ernst der kritisch wetenschappelijke,
in sommige soorten van pseudo-geschiedenis of literatuur
hekelt. Door de zin van zijn eigen historie-ideaal, door het
beste van de literatuur in zijn beschouwing over „de moderne
cultuur" te verwaarloozen, hun verwantschap onopgemerkt te
laten, heeft hij echter niet helder kunnen inzien dat in dit
zelfde hedendaagsche cultuurleven nog een andere strooming
zichtbaar is, de strooming die in de voltooide geschiedvorm
en in de beste literatuursoorten tot uiting komt, een strooming
wier doel de geestelijke vorm is in welke, zij op het tegendeel
van het doel der algemeenere strooming toestreeft, in welke
zij dus het kostbare getuigenis van een naar waarheid volwaardige cultuur bereiken wil. Had Huizinga deze strooming
klaar opgemerkt en naar haar waarde geschat, dan zou hij ook
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gezien hebben dat niet in de eisch van het kritisch-wetenschappelijk gestaafde, maar in de vormbepalende elementen die hij
zelf in zijn beschrijving van het ontstaan der geschiedenis aanwees, voor hem als geschiedkundige de positie lag, van waaruit
hij zich op zijn verhouding tegenover zijn taak ten behoeve
van de hedendaagsche cultuur te bezinnen, van waaruit hij
zich, zoo hij dit noodig achtte, tegen de ook volgens hem voor
het ontstaan van een waardevolle cultuur verderfelijke richting
te verzetten had. Hij zou dan echter tevens de werkelijke beteekenis van het kritisch-wetenschappelijke gezien hebben,
n.l. dat beide de tegenwoordige historische stroomingen, die van
de „geestelijke" geschied„vorm” en die van de populaire pseudogeschiedenis op hun wijze een terugslag zijn op het achter ons
liggend tijdvak dat men, wat de geschiedenis betreft, het
kritisch-wetenschappelijke zou kunnen noemen, en door de
terugslag tegen hetwelk de eene strooming zich vermoeid of
ongeduldig tot de onder-kritische populaire pseudo-geschiedenis die voornamelijk literatuur is gedreven voelt, de andere
daarentegen erkent, dat, hoe onmisbaar ook, het kritischwetenschappelijke nog slechts een voorbereidende stofbewerking ten behoeve van de echte voltooide geschiedenis is, welke
laatste, boven-kritisch-wetenschappelijke, de creatieve, vormscheppende middelen van de kunstenaar als aan de hare verwant erkent.
Vanwaar, bij deze toch begaafde hoogleeraar, in een vertoog
over wezen en taak van zijn vak nog wel, een schijnbaar zoo
onbegrijpelijke poespas van even argelooze als compromitteerende tegenstrijdigheden, een zoo voorbarige, ook volgens
een deel van zijn eigen uitspraken onhoudbare oordeelvelling
over ons hedendaagsch cultuurleven ? Het onbegrijpelijke
wordt begrijpelijk, wanneer wij persoonlijke elementen gelding
toekennen. In zijn „Herfsttij der Middeleeuwen" heeft Huizinga een twaalftal jaren geleden te onzent de eerste mooie
en belangrijke poging tot verwezenlijking van de door hem
in „De Taak der Cultuurgeschiedenis" beschreven „volwaardige" geschiedenis geleverd. Hij kon zich tot deze poging
gedrongen voelen, hij kon haar wagen, doordat hij naast zijn
historische aanleg ongetwijfeld over een zeker literair talent
beschikte. Het was een poging die, wou hij langs deze weg
slagen, door andere gevolgd moest worden, in en door welke
hij zich tot een steeds zekerder meester van zijn inhoud zoowel
als van zijn vorm te ontwikkelen had. Het was ook een poging
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wier voortzetting een daad van inzicht en moed geweest ware.
Om twee redenen. In de eerste plaats omdat zij bij Huizinga's
eigen, voor het meerendeel nog diep in hun kritisch-wetenschappelijke mollenarbeid bevangen en tegenover ieder werkelijk literaire vormgeving over het algemeen wantrouwende
vakgenooten onvermijdelijk een voor Huizinga zelf pijnlijke
terughouding, een zekere verdenking van on-wetenschappelijkheid moest wekken. Ten tweede — en het wantrouwen der
vakgenooten scheen hierdoor min of meer gerechtvaardigd te
worden — omdat Huizinga's eigen op kritisch-wetenschappelijke stofbewerking berustende poging tot een boven-kritische,
een synthetische, een aanschouwelijke geschiedschrijving met
de snelle ontwikkeling der onder-kritische literaire pseudogeschiedenis samenviel, beide soorten inderdaad ten deele uitkomsten van één, zelfde terugslag tegen het verleden waren,
verwarring dus gemakkelijk was, de werkelijke beteekenis van
Huizinga's nog onvolkomen maar ernstige „Herfsttij" als
paging tot een hooger geschiedschrijving dus zeer licht miskend kon worden.
Terwijl de literaire kritiek zijn werk met groote ophef
inhaalde, oordeelden geschiedkundigen over Huizinga met
veel meer terughouding. Zijn latere optreden is door deze
ervaring kennelijk bepaald geworden. Eenerzijds zien wij
hem in zijn betoog over zijn vak het kritisch-wetenschappelijke telkens opnieuw met bijzondere nadruk naar voren
brengen, en dit als het kenmerkende element der geschiedenis, ook als cultuurverschijnsel, aanduiden, zien wij hem
aldus bedacht, de onrust der vakgenooten door de herhaalde
verzekering van zijn kritisch-wetenschappelijke orthodoxie tot
rust te brengen. Anderzijds zien wij ook telkens opnieuw de
neiging, niet alleen om de concurreerende onder-kritische
pseudo-geschiedenis in smadelijke termen aan te vallen en af
te wijzen, maar zelfs om de heele literatuur bij de antihistorische krachten van deze tijd in te lijven, dat wil zeggen ook
van die kant zijn positie als vakgeleerde — zelfs tegen een deel,
het beste, van zijn eigen persoonlijkheid in -- te versterken.
Een overwinning van de f eitenschif ter over de vormgever; een
terugkeer bij het ouder worden, tot een in zijn beste werk door
hem zelf al overwonnen stadium van cultuurleven, een zich
buiten de werkelijke stroomingen der hedendaagsche cultuur,
maar vooral: een zich buiten de strijd stellen gelijk die door
Huizinga's in een deel van zijn beschouwingen theoretisch
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onverzaakt gebleven ideaal van geschiedschrijving en zijn oordeel over de heerschende cultureele richting van onze tijd feitelijk geëischt werd; een strijd waarvoor hij op andere gebieden
van ons cultuur-leven, de verwante der eveneens naar een
nieuwe vorm van levensuitdrukking strevende literatuur bijvoorbeeld, zijn medestrijders had kunnen vinden. Op blz. 47
verklaart Huizinga de diepe klank nog te hooren waarmee
Ernst Troeltsch in een rede „eerbied, een nieuwe eerbied voor
alles wat meer en hooger is dan ons zelf" voor het „weer gezond warden" van onze tijd het voornaamste noodige noemde.
Enkel door het belangrijkste van zijn ideale geschiedenis buiten
zijn karakteristiek der „moderne cultuur" te sluiten, enkel
dus door datgene waardoor hij een wezenlijk geestelijk leider
van zijn volk had kunnen worden te verwaarloozen, heeft hij
het zich mogelijk gemaakt, ook de echte literaire kunst van
heden — haar beste, in en uit de vormkracht van de geest
werkende deel in haar begrepen — geen hoogere cultureele
functie toe te schrijven dan om het karakteristieke uitdrukkingsmiddel van een plebejische tijd te zijn. Zoo kon hij zich
voor de noodzaak verblinden om het, gedachtig aan de van
Troeltsch vermelde woorden, met dat respect dat de edelste
vorm van zelfrespect is, als sterk en strijdbaar bondgenoot te
begroeten en binnen te halen.
Of in deze periode later het begin van een waardevolle
cultuur erkend zal worden, hangt af van de vraag, of zij, die
in onze tijd twee tegenstrijdige stroomingen erkend hebben en
de populairste van deze voor het ontstaan van een waardevolle
moderne cultuur het grootste gevaar achten, inzien, dat die
overtuiging hun de eisch van een strijd stelt, die zij zonder
hun „heil te verzaken" niet kunnen afwijzen. Huizinga heeft
er van afgezien tot deze mannen te behooren. Zelfs aan de
strijd voor het soeverein idool van een voorbijgaande, zoo niet
reeds grootendeels voorbijgegane tijd zal hij, van het „zachte
leger", dat hij zich gekozen heeft, blijkbaar niet kunnen deelnemen. Het is waar, dat „de historische wetenschap", naar
zijn meening „de concurrentie moet aandurven met alles, wat
talent, vogue en geestelijke gemakzucht in de schaal der litteratuur werpen" (48 ) , maar zelfs dit zoo weinig strijdbaar inzicht in de noodzaak van de strijd, dat de strijdvraag verkeerd
stelt en de „lenigste" bondgenoot onder de vijanden rekent,
wordt door de andere stelling, dat de „moderne cultuur
democratisch moet zijn of zij zal niet zijn", die alle strijd van
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te voren tot onbegonnen werk verklaart, onmiddellijk daarna
weer ontkracht. „Hoe volmondiger de denker de zelfstandigheid van den geest erkent, hoe angstvalliger hij zich diende
te hoeden voor de gemakkelijke beeldspraak, die den geest in
het maskeradepak steekt". (6 4) Huizinga's anthropomorphiseering van cultuur, geschiedenis en literatuur is geen „maskeradepak", zij is een dwangjak dat de geest tot lijdelijkheid
doemt. Stelliger dan in die merkwaardige zinsnede, die de
Inleiding tot dit tijdschrift opende, kon „de zelfstandigheid
van den geest" niet verloochend zijn. De zelfde lijdelijkheid
vindt men ook elders. „De historie nu moge demokratisch
warden, zij moet stoisch blijven". ( 44 ) „Het volk is te allen
tijde anti-stoisch", had Huizinga vlak van te voren nochtans
geschreven. Wordt de historie demokratisch, hoe kan zij dan
stoisch blijven ? En wat dient het, wanneer men wel-bewust
nalaat een dijk op te werpen, onmachtig te droomen, dat men
de vloed door blazen zal weerhouden te stroomen waar hij
heen wil? De werkelijke waarde van Huizinga's „aandurven"
leert ons het woord „moge". Aan zijn plicht: het noodzakelijke
en het mogelijke met heldere oogen te onderkennen, ten behoeve van het noodzakelijke alles op verwezenlijking van het
mogelijke te zetten, maar in elk geval liever het onmogelijke
te beproeven dan het noodzakelijke in de steek te laten, heeft
hij zich in de schemerige doolhof van zijn tegenstrijdige
meeningen en a-prioristische kenschetsingen met succes kunnen
onttrekken. Voor het oordeel over Huizinga als cultureele
figuur van deze tijd is dit naar mijn inzicht beslissend. Aan de
literaire kritiek voornamelijk dankt hij zijn, voor hem zelf als
kritisch-wetenschappelijk aristokraat misschien wat compromitteerende roep onder het hedendaagsch publiek. Door de
literaire kritiek zij hem aan de gerechtvaardigdheid van die
roep hier de onmiskenbare grens gewezen.
P. N. VAN EYCK.

BOEKBESPREKINGEN
Charles de Coster en de Vlaamsche Idee, door Urbain van
de Voorde; Het Kompas, Mechelen, De Spieghel, Amsterdam;
1 93 o. — Dit boekje is interessant zoowel om wat het over
Charles de Coster's Uylenspiegel als om wat het over de geest en
cultuur van Vlaanderen te vertellen heeft. Dit wordt vereischt
door zijn opzet, want het vindt zijn natuurlijke eenheid in
de interpretatie van de verhouding tusschen de twee: hoe heeft
De Coster land en volk van Vlaanderen gezien; waarom is
zijn groot beraamd, zijn warm bedoeld epos door het verheerlijkte volk zoo koel ontvangen; wat kan de hedendaagsche
Vlaming er nog in vinden? Dat Urbain van de Voorde zoo
goed geslaagd is, komt doordat hij niet slechts een letterkundig
criticus is van wijde cultuur en die in het geestesleven van
zijn volk en tijd deelneemt, maar die tevens — in onze landen,
Holland en Vlaanderen, zeldzamer verschijnsel — over wezenlijke historische kennis en historisch inzicht beschikt.
Charles de Coster heeft zijn Uylenspiegel in de opstand
tegen Spanje geplaatst; hij heeft een Geus van hem gemaakt.
Terwijl Concience met zijn Leeuw van Vlaanderen verder
terug was gegaan, naar een tijd waarin het Vlaamsche volk
gemakkelijker zijn glorietijd kon herkennen, en waarin de
vijand datzelfde Frankrijk was dat voor het ontwakende
Vlaamsche besef opnieuw de bedreiging vormde, koos De
Coster gebeurtenissen die in Noord-Nederland populair konden zijn omdat zij er als de inleiding tot nationale zelfstandigheid verschijnen, maar die in Vlaanderen op een tragische mislukking waren uitgeloopen; te tragischer omdat de nazaten
der overwonnelingen de nederlaag leerden zegenen die hun
land voor de katholieke kerk gered had. Uylenspiegel's haat
tegen de Spanjaarden vond in het negentiende-eeuwsche
Vlaanderen geen weerklank. De Coster's anti-clericalisme, antikatholicisme zelfs, deed zijn boek, dat een nationaal epos wilde
zijn, op zijn best als een partij-boek ingang vinden. En zelfs
daaraan stond de taal in de weg, want het was in het Fransch,
een moeilijk, archaïseerend Fransch, geschreven!
Vreemd, die hartstochtelijke liefde voor Vlaanderen van
een Fransch-denkend schrijver, die in weerwil van zijn
Vlaamsche naam misschien van zuiver Waalschen bloede was.
Vreemder nog dat hij in de vrijheidsoorlog zoo weifelloos het
echt-groot-Nederlandsch karakter herkende, waaraan de uitslag geweld heeft aangedaan en dat daarom door die dienaren
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van de uitslag, de geschiedschrijvers, in Noord en Zuid om
strijd verloochend is.
Voor de waardeering van het jonge Vlaanderen, dat tegenwoordig alle overgeleverde oordeelen op nieuwe proeven stelt,
zal het felle onbegrip waarmee De Coster de katholieke geest
van het Vlaamsche volk bejegend heeft, nog steeds onoverkomelijk blijven. Maar die jonge Vlaamsche geest is niettemin
zelf tot een groot-Nederlandsche beschouwing van die gebeurtenissen van de zestiende eeuw kunnen geraken, waarin
het element van godsdienststrijd op de achtergrond blijft en
Willem van Oranje als een held verschijnt. Van dat standpunt
uit kan Van de Voorde in Uylenspiegel, afgescheiden van de
grootsche levensvisie die het boek zijn diepste beteekenis geeft,
nog waardevolle elementen van een waarachtig nationaal epos
onderscheiden.
Dat neemt niet weg dat de Coster's Uylenspiegel, zooals
Van de Voorde treffend doet uitkomen, een boek is, „door een
ironisch noodlot vervolgd", „hier niet verstaan, daar niet geliefd", door Frankrijk niet erkend, door België ten onrechte
in beslag genomen (Huysmans heeft in 1 9 28 voor de Royal
Society of Literature te Londen De Coster de eerste Belgicist
genoemd! ), door Vlaanderen, dat het verheerlijken wilde, met
P. G.
argwaan beschouwd.
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DE UITVINDER
III
De man die hem les gaf, Van Driest, een weinig bekend
geleerde, had de beschikking over een laboratorium en behalve de lesuren bracht Anko dikwijls een deel van zijn vrije
Zaterdagmiddag en Zondag bij hem door om mee te werken
aan interessante proeven. In dit laboratorium ontmoette hij
soms kennissen van Van Driest die daar evenzoo voor de
proefnemingen kwamen. Anko's leermeester had terstond een
groot vertrouwen gesteld in zijn studie-aanleg, hij was een
joviaal mensch, heel kundig en weinig eerzuchtig, hij gaf zeer
gewaardeerde privaatlessen, ook aan studenten en zijn laboratorium was een verzamelpunt geworden van kameraadschappelijk verkeer voor jongere natuurkundigen die aan 't begin
van hun carrière stonden. De sympathie van Van Driest gaf
Anko het voorrecht eenigszins in die kring te worden opgenomen, waar hij overigens door geringere ontwikkeling en
maatschappelijke positie de mindere was. Zijn naieve hoogachting eerst voor deze meer onderlegde en voor een deel ook
knappe jonge menschen werkte er toe mee dat zij hem met
meer of minder welwillendheid beschouwden.
Gewoonlijk was hij in deze kring van nieuwe bekenden
die hier belangrijke gesprekken voerden een stil en rijk toehoorder, de wereld boeide hem van nieuws af geweldig nu hij
er onverwachts van een andere kant toegang had verkregen. Hij peinsde soms als een gelukkige droomer over de uitvinding die hij zich het eerst, bij het plan om in Canada te
werken, als een uitkomst had voorgesteld; door de mislukking
van die reis was hij nu op een weg gekomen waar zulk een
doel een meer reëel aanzien begon te krijgen. Als noodzakelijkheden zag hij nu de schokkende gebeurtenissen achter zich:
de zelfmoord van zijn oom, de lijdensweg op het kantoor van
Laan en de koelheid van Marie, die hem naar deze kant
hadden gedwongen.
Hij vatte vriendschap op voor een der jonge bekenden van
Van Driest, een blonde, blozende jongen van vijfentwintig
jaar, Willem Feder, die in hoofdzaak astronomie studeerde en
bezig was zijn dissertatie te schrijven. Feder liet zich die
vriendschap aanleunen of beantwoordde haar, noodigde Anko
uit hem op zijn kamer te bezoeken en sprak graag en vertrouwelijk met hem. Feder's levensbeschouwing was flegmatiek pessimistisch, hij sprak met een hooge zachte stem over de
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betrekkelijkheid, het bedrog, de schijn der dingen en Anko
vond zijn meedeelingen kostbaar, omdat ze zich hielden buiten alle zakelijke kritiek, het waren maar brooze levensuitingen, hooghartig en oprecht en van zelfbewuste naieve geleerdheid. Hij vond in Feder iemand die hem tot spraakzaamheid bewoog en hij kwam tot even brooze uitingen van meer
optimistische en actieve strekking. Feder keek dan begrijpend
en beantwoordde ze alsof het sympathieke, doch door hem en
zijn wereld reeds overwonnen gedachten waren.
Anko was met het socialisme van het armoedige Friesche
milieu waar hij vandaan kwam doortrokken en Feder was de,
met meer psychologie onderlegde, koele behouder die overigens
er niet aan dacht zich met troebele politiek te gaan bemoeien
en die de naieve enkeling, zooals Anko, wel wou helpen zich
uit de massa-aspiraties te bevrijden.
Reeds was er een einde gekomen aan het onderwerp : de
revolutie dat in hun aanvangsgesprekken een paar keer leidde
tot een objectief-afwijzende beschouwing van Feder, waarbij
hij echter zonder toorn of afkeerigheid Anko aanhoorde die
meende dat een zoodanige vernieuwing der maatschappij misschien goed en noodig was. Zij werkten beidèn hard en ofschoon
Anko ter wille van de omgang met Feder in staat zou geweest
zijn veel tijd aan hun gedachtenwisseling die hem lief was te
geven, behoedde Feder hem spoedig voor zulke afdwaling,
daar deze na de eerste onwillekeurige en gulle uitweidingen er
niet aan dacht aldus zijn tijd te verdoen. Anko gewende er
aan dat hun geestelijk verkeer zich verder tot enkele korte
nadrukkelijke onderhoudjes bepaalde.
Zoo spraken ze later even over een astronoom Buiser, die
een groote naam had. Feder had diens geschriften grondig
bestudeerd ter wille van de dissertatie waarmee hij bezig was;
voor Anko gold nog slechts de klank van grootheid van deze
man en een vaag begrip van de beteekenis zijner werken. Op
zijn vertrouwelijke toon zei Feder nu: „Ik heb de indruk dat
hij juist door zijn scherp denken eenigszins is afgestompt."
Anko zag hem geïnteresseerd aan om deze uitspraak die boud
klonk ten opzichte van een hooggeëerd geleerde. Feder redeneerde eenige oogenblikken daarop door.
Zijn kamer was een warme behaaglijke ruimte, met prettige
groote en gevulde boekenkasten. Hij was opgestaan van zijn
draaistoel aan de werktafel en zocht pratende een paar uitgaven uit een der kasten, trok de kap van de lamp wat op
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om vol licht te hebben. Zware blauwe gordijnen sloten nu
te avond het vertrek van de buitenwereld af. Anko raakte
gehecht aan de vele dingen hier die hij niet bezat, de prulletjes
zoowel als de boeken, hij staarde naar een geborduurd kleedje,
een ets aan de effen behangselwand in bevredigd waarnemen,
zonder begeeren. Hij was ernstig even bezig met de afgestomptheid van een beroemd man. „Vindt Van Driest dat ook ?" vroeg
hij. Dit was een diplomatieke vraag: Van Driest was in de
kring der natuurkundigen een solied man en naar de vorm
bleef hij een soort middelpunt, doch de nieuwere generatie
waar Feder zich het meest mee bezig hield en waarin deze zich
een plaats wou veroveren was niet meer bijzonder benieuwd
naar zijn meeningen. Feder gaf een onverschillig antwoord.
Anko was vooral heel gevoelig voor diens gewaagde opinies
die half verzwegen of heel uitgesproken hem bereikten. Hij
vormde zijn oordeel in deze periode grootendeels naar dat van
Feder. Hij had niet eerder een vriend gehad naar wie hij zich
vormde.
Op een hoektafeltje stond een schaakspel met de stukken
verspreid er op, nog niet in slagorde. Zij waren beide liefhebbers van schaken en sloten hun bijeenkomsten gewoonlijk met
dat spel. Als het stijf liep gingen ze later dan anders naar bed,
doch ze waren beide veerkrachtig van gestel en stonden de
volgende morgen onbezwaard op het gewone uur op.
Anko gold onder zijn collega's employé's aan de Bank voor
een onbegrijpelijk bevoorrecht persoon omdat er contact scheen
te bestaan of bestaan te hebben tusschen hem en een der
hooge supérieuren, zoodat hij gevrijwaard was tegen heerschzucht van de afdeelingschef, die het de anderen soms lastig
maakte. Wel moest ook hij van deze chef aanmerkingen over
zijn werk aanhooren, doch de wijze waarop hij regelrecht door
een der hooge heeren was aangesteld scheen een rem te zijn
voor de lagere meerdere om hem onaangenaam te behandelen.
Anko begreep dit, nadat hij een paar keer van een honend
en ijverzuchtig gefluister zijner collega's iets had opgevangen.
Toen hij met deze overtuiging naar huis liep was hij sterk onder de indruk van het feit dat het hem plotseling zoo was
meegeloopen in de wereld. Daarna proefde hij van deze voldoening even de onaangename nasmaak: een vage onrust en
ontevredenheid met zichzelf. Een neiging tot solidariteit met
de anderen bleef er van over.

228

DE UITVINDER

Er ontstond een kwestie tusschen de afdeelingschef en een
ambtenaar, Meuleman; Anko trok met veel andere collega's
partij voor deze laatste. Te avond werd het geval in een café
waar eenige employé's tezamen kwamen druk besproken en
Anko, die anders aan dit verkeer niet deelnam omdat hij door
zijn studie minder tijd had en ook in een andere sfeer leefde,
was daar nu bij. Ook zocht hij nog diezelfde avond Meuleman
op; deze was gevoelig voor sympathie en praatte kameraadschappelijk zijn hart uit tegen Anko, zonder zich lang op te
houden bij de vraag wat deze zoo plotseling in zijn huis, waar
hij anders niet kwam, te maken had. Doch toen Anko hem
aanraadde niet te berusten, maar zijn zaak bij een der directeuren aan te brengen ging hij daar niet op in. Bij Anko's
overwegingen speelde de gedachte aan zijn beschermheer een
rol; hij meende dat Meuleman het bij deze supérieur moest
winnen tegenover de onderchef en daar Meuleman nu geheel
weggleed in koele lusteloosheid, terwijl Anko reeds eerder had
waargenomen dat ook de collega's in het café het geval ondanks hun verontwaardiging niet belangrijk genoeg vonden
voor een gezamenlijk optreden, meende hij dat het op zijn weg
lag om Meuleman (het ging om een verhooging van salaris,
tegengewerkt door de chef, die juist nu zijn fouten overdreven tegen hem uitspeelde) recht te verschaffen. Maar Meuleman werd onvriendelijk, Anko's bezoek kwam hem opeens
onnoodig en hinderlijk voor en hij wilde over het geval niet
meer gepraat hebben, vooral op de Bank niet en vooral niet
door Anko.
Deze trok af. Men bekeek hem de volgende dagen op kantoor met koele verwondering; hij had zich door zijn te ijverige belangstelling nog meer als de vreemde enkeling doen
kennen dan te voren door zijn afgetrokkenheid. Hij werd ook
een keer bij zijn beschermheer geroepen en kreeg van deze
een waarschuwing om zich niet in te laten met zaken waarvoor anderen de verantwoordelijkheid droegen en niet hij. De
kwestie van Meuleman, wiens verhooging was uitgesteld zooals men verwacht had, werd hierbij niet aangeroerd. Anko
was bij dit gesprek niet meer getroffen door de intelligentie
van deze superieur; zijn voorstelling van hem was in de
tusschentijd reeds wat vollediger en vager geworden en werd
dit bij de nieuwe ontmoeting nog veel meer. Wat hem nu het
eerst trof was zijn eigen angst voor een gevaar dat hij onverwachts in zijn nabijheid voelde: het verlies van zijn betrek-
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king. Zijn trots weerhield hem om volkomen onderdanig te
zijn, hij antwoordde slechts stug-beleefd dat hij geen plan had
anders te handelen dan hem werd aangeraden, daar hij zelf ook
niet het nut ervan inzag om zich met anderman's zaken te
bemoeien. De blik van de meerdere was nu nuchter-hoogmoedig, wat verveeld en er zat een glimp van wereldwijze,
grimmige spot in. Achter deze man zag Anko ineens het
terugstootend beeld van Laan terug. Er was misschien
geen gelijkenis, maar wat hij nu zag was de ietwat gelijke
reactie van de meerdere-en-zakenman tegenover zijn uitingen.
Toen hij naar huis liep verbaasde het hem dat hij vaak rustig
en kalm-waarnemend in de stad had rondgeloopen gedurende
de weken dat hij werk zocht en in de onveiligheid leefde
waarvan hij nu zoo terugschrok. Hij corrigeerde zichzelf zooveel hij kon tegen dit nieuwe gevoel dat zwak maakte, doch
tot nader order moest hij er in berusten aan deze voor zijn
studie noodzakelijke welvaart wat gevoelig verbonden te zijn.
Hij woonde een samenkomst van natuurkundigen, geleerden en studenten bij in het huis van Van Driest. Een der genoodigden was de sterrekundige, Buiser, die met zijn onderzoekingen naam had gemaakt en over wie Feder met hem
had gesproken. Anko was een der eersten die 's avonds bij de
familie Van Driest verscheen, de bijeenkomst voelde hij als
iets gewichtigs dat hem reeds lang te voren in beslag nam. De
gastheer voerde juist een gesprek met een paar hem onbekende
heeren, zijn vrouw en dochter hielden nog huiselijke beraadslagingen en waren nog niet in ontvangststemming .Door haar
toedoen kwam hij te zitten aan een tafeltje met illustraties,
doch spoedig daarna traden Feder en drie andere jongelui binnen en Anko voegde zich bij deze bekenden. Het trof hem
hoe deze drie, die hij slechts een enkele keer had ontmoet, hem
nu joviaal op zij kwamen en een aangenamer indruk op hem
maakten dan Feder met wie hij bevriend was. Zij waren een
beetje jongensachtig vol verwachting zooals hijzelf. Doch Feder, die hij beschouwde als de eerste onder deze jongeren, zichzelf als twijfelachtig product van andere omstandigheden terzij
latend, leek hem nu onbeholpen en uit zijn lijst getild. Wat
was hij ijdel en hoe weinig houding wist hij zich te geven, hij
leek stijf in een harnas te staan, Anko was zeer teleurgesteld
in hem en zocht eerst toenadering met de drang hem met zijn
vriendschap te helpen. Doch Feder ging niet op hem in en
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nadat hun gesprek stokte wendde deze zich haastig en welberaden tot een der oudere geleerden die hij gepast en bescheiden doch met nadruk zijn compliment maakte naar aanleiding van een door hem geschreven brochure. Anko legde
niet meer beslag op hem, hij kwam gaandeweg tot de ontdekking dat hij zich vergist had en dat Feder zich op een bepaalde manier, die hij tot nog toe niet zoo kende, uitstekend
gedroeg. Hij scheen een programma van beleefdheden af te
werken tegenover de verschillende geleerden, hij had het rose
gezicht en de onrustige koele blauwe oogen van een scholier
onder de druk van het gezag, maar de mond was wilskrachtig
en van zijn stem maakte hij veel werk. Hij sprak zeer verstaanbaar, zacht en gearticuleerd, er ontstond rondom hem
onder de oudere heeren een atmosfeer van tevredenheid. En
later op de avond bleek hij gelegenheid te vinden een eigen
meening naar voren te brengen in een belangstellende kring.
Hij verdedigde een bijzondere conclusie die hij gemaakt had
na het zeer punctueel bestudeeren van een nog niet lang verschenen wetenschappelijk werk. Hij kwam goed beslagen ten
ijs, zijn gezicht gloeide een weinig, zijn stem bleef bescheiden
gedempt en zijn oogen stonden nu zwaarmoedig, ondanks zijn
rose jeugdigheid. Anko moest inwendig lachen om deze pose.
Of was die tot zwaarmoedigheid verdiepte ernst toch echt?
Er was iets stoers in hem: hij had hard gewerkt en hij wou
oogsten, doch alles voorzichtig, officieel en weloverwogen.
En het gelukte hem op deze avond zich als een middelpunt,
als de eerste onder de jongeren te doen gelden. Anko zag het
en verwonderde zich hoe dat tezamen ging: een zoo hopebooze mislukking als hij bij Feder's binnenkomen toch had
waargenomen en een zoo welgeslaagde intrede als het later
bleek te worden. Zelfs Buiser, de beroemde geleerde, hield zich
even met hem bezig en knikte goedkeurend.
Deze geleerde trok Anko zeer aan en wekte zijn bewondering. Hij had een slepende gang, een ouwelijkheid, ook in
zijn gezicht, ver boven zijn middelbare leeftijd, doch in zijn
oogen was naieve, pittige jeugd, zijn stem was zacht, doch wat
onbeheerscht hoog en laag en hij lachte af en toe wat schutterig. Er was een wonderlijke gebogen lijn in zijn gezicht en
tenger lichaam, Anko zag dit even heel duidelijk toen hij na
een geanimeerd gesprek zich wat afwendde, hij was gewend
schuil te gaan in afgetrokken nadenken.
Anko wist weinig te zeggen in deze kring, zijn leven stond
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wat uitzonderlijk naast de levens van deze goed-onderlegde
intellectueelen. Toen er gesproken werd over colloidale mengsels en wat dienaangaande in de laatste tijd was opgemerkt
was hij hevig geboeid, omdat dit een onderwerp was dat hem
veel bezig hield en hij waagde het om tamelijk onoverlegd ook
een beschouwing te uiten, doch de fout was dat hij nu voor
dit ernstig en degelijk gehoor de schijn had van luchtig fantazeeren, terwijl hij in de practijk geduldig en onvermoeid proeven uitvoerde, onder leiding van Van Driest en ook wel op
eigen initiatief. Terwijl hij sprak miste hij voelbaar de sympathie zijner omgeving en ofschoon hij ongestoord zijn beschouwing ten einde bracht werd hij inwendig koel en verstijfd.
Hij had onder het spreken de gewaarwording alsof hij zwemmende in het water zonk en op de bodem terecht kwam.
Waarom vroeg hij ook van dit gezelschap aandacht voor zijn
toevallige gedachten? Bij Van Driest die hem genegen was,
zag hij duidelijk verlegenheid. Buiser, de groote man van deze
bijeenkomst keek langs hem heen en hoorde hem blijkbaar
nauwelijks. Op sommige gezichten zag hij duidelijk de uitdrukking:
ing: ongepast.
Het gesprek werd na dit onderwerp plotseling zeer onwetenschappelijk. Men schertste ijverig en men was bijzonder
ingenomen met het verhaal van de hooge hoed van een voornaam magistraat op een tentoonstelling. Dit voorwerp was,
na even in de hand genomen en mogelijk neergelegd te zijn,
zoek geraakt, zoodat de bezoeker een kwartier lang blootshoofds en zichtbaar verontrust zijn belangstelling en welwillendheden moest uitbrengen, tot zijn hoofddeksel werd
teruggevonden en de aanvankelijke orde weer hersteld was.
Er werd overmatig veel gelachen en er werden veel particuliere bijzonderheden van grappige aard opgehaald. Anko
raakte ondanks zijn verongelukte speech weer monter gestemd
door een inzicht dat hem te midden der luidruchtigheid helder werd: de wereld had zich voor hem uitgebreid door zijn
onnoozele vergissing. Het moest zoo zijn dat de fantazie die
hij hier te berde had gebracht reeds door anderen beter was
gefantazeerd en het resultaat zou • wel in een of meer geschriften te vinden zijn, veel volkomener dan hij in zijn plotselinge gedachtengang had kunnen aanduiden. En het was
geen kunst om na te babbelen wat anderen reeds beter gezegd
hadden; niemand nam hier zijn originaliteit zoo maar voetsstoots aan. Hij was voorloopig nog veel te onwetend om iets
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te presteeren. De wereld was vol knappe geesten en men moest
zich sterk maken om in die wereld iets te beteekenen dacht
hij opgewonden. Zijn werkwoede brandde in hem als een groote
stille vlam. Toen er weer iets grappigs nabij hem gezegd werd
lachte hij mee met gloeiende oogen en van emotie scheefgetrokken mond. Hij zag antipathie in de blikken van de
jongelui om hem heen die ook lachten. Doch in zijn hartstochtelijk voornemen om alle moeilijkheden te overwinnen
hinderden zij hem niet. Zij spoorden hem alleen aan tot nieuwe
zelf beheersching.
En daarna viel het op deze avond nog voor dat hij eenige
heel goede oogenblikken had, weloverwogen en vruchtbaar.
Dat was toen hij Buiser hoorde spreken over zijn sterrewaarnemingen. Iemand prees de bijzondere duidelijkheid van zijn
hemel-f otograf iën. Buiser zei met zachte onvaste stem, wat
luchtig in de gezelschapstoon: „Ik heb nog niet veel vertrouwen in mijn werk, foto's zijn nog altijd bedrieglijke dingen,
ik had een bestraling die het wel deed, maar ...."
„Dat zou ik toch ook gelooven, waar u tweeduizend sterren meer had dan uw voorganger," onderbrak de ander
hoffelijk en Buiser ging voort, wat mokkend en zijn stem
door heel kleine schoklachjes wat onduidelijk: „Misschien waren het tweeduizend mèt nog duizend, maar ik vond nog veel
onzekers bij de uitwerking, de bestraling was toch nog
slordig ... .
„Hoe bedroefd slecht zijn dan wel onze oogen als uw foto's
nog niet eens volmaakt te noemen zijn," viel hier de gastvrouw in, die dichtbij stond.
„Wie zal 't zeggen, mevrouw, misschien verwaarloost ons
hersenapparaat de volmaaktheid van onze oogen," antwoordde
Buiser, „maar in elk geval hebben onze oogen, evenals alle
dingen eenige correctie noodig," ging hij slepend-langzaam
voort, uitrustend in de sfeer van gezelligheid om hem heen.
Het gesprek bleef meer algemeen en onwetenschappelijk, doch
toen de geleerde wat later welgemoed en zwijgend rond keek,
even losgelaten door de beleefde aandacht van het gezelschap,
stond Anko voor hem, geheel en al doffe ernst en met starre
uitdrukkinglooze oogen. Innerlijk was hij bewogen genoeg,
maar tegenover deze zeer bewonderde en geheel onbekende
beroemdheid achtte hij voor zich nu iets noodig als een clownsmasker en onwillekeurig nam hij dit strakke uiterlijk aan.
Hij vroeg toonloos, doch dringend-verstaanbaar: „Doet men
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op dit oogenblik moeite de fototoestellen te verbeteren en
denkt u spoedig resultaten daarvan te hooren?"
„0 hé ja, ik denk het wel," zei Buiser, kluchtig verschrikt,
— „maar," hernam hij bezonnener, „spoedig, na de zéér groote
verbeteringen die de laatste jaren bereikt zijn, dat weet ik
niet." En na een verwonderde blik op het onbewogen gezicht
van Anko, in wie hij een hartstochtelijke belangstelling nu toch
wel raadde, voegde hij er nog ernstig aan toe: „Mij is er niets
van bekend dat er resultaten aanstaande zijn op dat gebied."
Toen was zijn aandacht voor dit ongewoon persoonlijk gesprek in deze omgeving flink uitgeput; Anko verwijderde
zich snel. — Een afspraak! flitste het in hem, maar hij bleef
uiterlijk nu zeer gesloten.
Feder was rustiger geworden en knoopte een gesprek met
hem aan op de gewone kameraadschappelijke manier. Weliswaar brak hij spoedig weer af, want hij wilde zich op deze
avond niet isoleeren met een voorloopig onbeduidende makker als Anko. Tegenover Van Driest voelde deze zich nog
onbehaaglijk, want hij wilde zich over zijn optreden, dat
mogelijk opnieuw diens verlegenheid en afkeuring had opgewekt, niet uitspreken of verontschuldigen. Ook de volgende
dagen hinderde hem deze bijgedachte doch hij deed de ondervinding op dat in hull zakelijk verkeer van leerling en leermeester, bij het samenwerken in 't laboratorium een dergelijke
kleinigheid spoedig vergeten raakte. Er was een onuitgesproken vriendschappelijkheid tusschen hen die alleen in de koele
atmosfeer van hun studieproblemen kon gedijen; als Anko
een enkele keer in het huisgezin van Van Driest verkeerde,
maakte dit slechts hun afstand voelbaar. Hij was eerst verlegen in die kleine kring van man, vrouw en drie zoowat volwassen kinderen, in hun knus samenleven van beschaafde,
opgewekte, onder elkaar aanhankelijke menschen, waar alle
gebeurtenissen uit de buitenwereld opgevangen werden op
kussentjes van welwillende deelneming en gepaste scherts.
Hun gedachten en gesprekken waren voor Anko als het kabbelen van ongrijpbaar water en wat hij dacht en zei stond er
in zijn ernst en onverwerkte hartstocht soms eenzaam, soms
onbehouwen naast. Spoedig verdween zijn verlegenheid omdat
hij het opgaf, de weinige keeren dat hij er genoodigd werd, iets
anders dan figurant te zijn. Hij was overigens in zijn gedragingen ongelijk, hij was meestal traag en stijf van bewegingen
en keek uit met peinzerige dommelige blik, hij was dan de
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typische intellectueele landman, doch hij kon een expressief
gezicht hebben en hij was soms levendig als zijn fantazie, gewoonlijk werkzaam, zich een enkele maal goed aanpaste bij
het leven om hem heen. Hij leek dan een uiterlijk en innerlijk
bevoorrecht en begaafd jongmensch, doch in een omgeving
waar men hem kende was men op zulke oogenblikken slechts
verbaasd, omdat de verstilling die hem anders omgaf, even
was opgeheven. In het gebaar van zijn slanke handen was die
gespannenheid die men gewoonlijk slechts waarneemt bij de
moegeleefde verfijnde geslachten.
Hij zocht met bijzondere ijver in de boekerij van Van Driest
de nieuwste wetenschappelijke opmerkingen omtrent colloidale oplossingen waarover hij gefantazeerd had op de avondbijeenkomst. Dacht nog: zou Van Driest hem voor een jonge
gek houden of voor een geniaal leerling ? Beantwoordde zelf
die gedachten met een zwijgzame, berustende glimlach; Van
Driest zou immers slechts opnieuw verlegen kunnen kijken
als het te vroeg tot zulk een vraag kwam.
Met Feder had hij de gewone omgang voortgezet en zijn
antipathie was na die avond eerst weer geluwd. Hij meende
zelfs eerst dat zijn vriendschap eigenlijk intact was gebleven.
Hij had Feder, duidelijk onderscheiden in de zwakheid van zijn
eerzucht, zelf was hij daarna door zijn ijdelheid ook geduikeld,
wat hoefden zij dan bij die dingen stil te staan? Hij voelde in
Feder's kamer, bij hun onwillekeurige gesprekken en hun
schaakspelen de aangename vertrouwdheid van vroeger. Doch
hij had niet meer de neiging om in Feder iemand te zien die
hij kon bewonderen. Hij was soms koud en onoprecht omdat
het hem in zijn hart niet meer kon schelen of Feder een
mooie promotie zou maken, iets dat hij tevoren eerlijk mee
had begeerd. Dan wenschte hij wrevelig een eind te maken aan
hun omgang, maar hij was te beheerscht, hij wist geen vorm
daarvoor te vinden, hij vond zijn innerlijke breuk met hem
een sentimentaliteit die hij maar 't best binnen hield, hij bleef
ook nog wel gevoelig voor Feder's meeningen en de gewoonte
hield hem vast; onwillekeurig veranderde hun vriendschap in
wat anders, zij deden beide hun best zich tegenover elkaar te
laten gelden. Feder vond Anko daardoor meer dan te voren
een zonderling en ook zijn genegenheid (hij had van 't begin
af wat naar zich toe gerekend, doch eenige genegenheid bestond toch wel) bleef daardoor heel beperkt.

23 S
Op een nevelige zomeravond stond Anko in zijn zit-slaapkamer voor het raam uit te kijken en wou een wandeling gaan
doen. Hij was opgewekt omdat zijn studie juist goed opschoot.
Zijn kostjuffrouw kwam na een tik aan de deur binnen met
een kop thee. Zij keek hem onderzoekend aan en hij bedacht
dat hij pas bezig was geweest al neuriënd een wonderlijke muziek voort te brengen, zooals hij wel meer onwillekeurig deed
als hij opgewekt was. Hij vroeg haar nu snel en onbezonnen:
„U denkt toch niet, hoop ik, dat ik niet wijs ben?"
Haar kalme bedachtzame blik bracht hem onmiddellijk tot
het besef dat hij geen dwaze vragen moest doen. Zij antwoordde met onbewogen gezicht doch welluidende stem: „In
het geheel niet, meneer. Maar u moet het wel eenzaam hebben, u bent altijd alleen hier, u hebt zoo geen vrienden die u
opzoeken."
„Niet alleen geen vrienden die me opzoeken, maar heelemaal
geen vrienden," zei hij luchtig. „Tenminste geen echte, ziet u",
eindde hij vertrouwelijk.
Zij had de thee neergezet, doch wachtte nog even met heengaan. Er kwam nog iets, zag hij en het was hem niet welkom.
Hij wou uitgaan en zij boeide hem niet.
„Wilt u vanavond bij ons komen?" vroeg ze. „Er komen
vriendinnen van mijn dochter en ook een paar heeren en er
wordt muziek gemaakt."
Zij keek nog altijd onbewogen-ernstig naar hem, er was
maar een glimp van sympathie in haar blik, het was of zij een
symptoom van ziekte in hem bestudeerde en eerlijk een steentje
bij wou dragen om deze ziekte tegen te gaan. Anko had tot
nog toe nooit in haar huiselijke kring verkeerd, zij bracht hem
wat hij noodig had op zijn kamer en zij hadden nog geen van
beide eenige toenadering gezocht. Haar dochter, een aankomend meisje, kende hij nauwelijks. Hij zag haar soms uitgaan,
alleen of met haar verloofde die hij nog minder kende. De uitnoodiging nu trok hem niet aan. Maar toen hij onwillekeurig
even uitkeek in de nevelavond die hij voor een wandeling had
bestemd beraadde hij zich kort en zei dat hij wel wou. De juffrouw moest zijn tegenzix eerst wel bemerkt hebben, maar
zij trok zich daar niets van aan en betoonde zich nu zelfs wat
vriendelijker. Over een half uur verwachtte zij hem bij zich,
zei ze nog wat aanmoedigend.
„Het zijn toch allemaal verloofde meisjes ?" vroeg hij met
kluchtige ernst.
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Haar gezicht werd weer strakker, zij dacht opnieuw merkbaar aan iets lichamelijk of geestelijk minderwaardigs in hem
en antwoordde koel en geduldig: „Ja meneer, het zijn allemaal
verloofde meisjes."
„Want ik kan het best met verloofde meisjes opschieten",
voegde hij er aan toe. Zij ging al heen en hij bleef eerst wat
hulpeloos met de onverwachte afspraak achter. Men ontroof de
hem zijn wandeling — en de kans Marie te ontmoeten! Dat
hij altijd op die kans hoopte als hij een enkele keer nóg als
vroeger in de stad ging rondzwerven was een dwaasheid en
de opmerkingsgave van de menschen viel toch soms niet tegen,
bedacht hij. Want het was lang niet onmogelijk dat zijn kostjuf frouw een goed oordeel had over zijn toestand, naar haar
geringschattende blik te oordeelen. Dat hij echter ten slotte
de avond bij haar huiselijke feestje zou doorbrengen, enkel
om van Marie te droomen kon ze misschien toch niet vermoeden. Dit overwegend ging hij, alsof hij een plicht te volbrengen had, naar het vertrek van ontvangst.
De dochter, Christien, was een knap, gereserveerd meisje en
zij had Anko nog nooit eenige toeschietelijkheid betoond. Op
deze visite-avond keek zij hem eerst een poosje wat strak aan
en Anko was geboeid door haar gelijkmatige, gemakkelijke
natuur: zij kon hem rustig beschouwen zonder dat haar antipathie of welk soort belangstelling ook, een oogenblik hinderlijk werd; het trok in 't gezelschap ook geen aandacht. Doch
een poosje na die beschouwing, toen zij hem een glas limonade
bood, keek ze onverwachts vriendelijk. Zij knoopte een kort
gesprek met hem aan, zij scheen wel iets van zijn bestaan op
kantoor en van zijn studie te willen weten. Zelf assisteerde ze
in een apotheek. Hij vertelde haar vrij uitvoerig hoe het hem
hier in de stad was gegaan. Dit trok wel een beetje de aandacht en een koel-onvriendelijke blik van haar verloofde trof
hem. Anko vergeleek even deze twee jonge menschen en hij
had medelijden met het meisje. Wat een armelijke jongen was
hij, er was geen snit in zijn te klein hoofd en in zijn oogen
las hij slechts wangunst en wanbegrip. Het scheen echter toch
mogelijk van hem te houden, het meisje althans hield van
hem, haar rustig zelfvertrouwen overtuigde hem. Hij zag om
zich heen ook allerlei sympathie-draden waar hij buiten bleef,
doch die hem verbaasden en interesseerden.
Die gloedlooze verloofde van Christien bleek trouwens in
't geheel niet onbemind hier, er werden hartelijke woorden
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tot hem gesproken en hij droeg eenige zangstukjes voor die zeer
werden geprezen. Anko zag, nadat de aandacht van het gezelschap weer wat was weggevaagd van de onderwerpen: liefde
en dood waarvan hij gezongen had, hoe Christien speelsch zijn
pols omklemde en hoe hij zonder zich los te maken heel ijverig
inlichtingen gaf aan een andere buurvrouw die van hem, daar
hij monteur was, wou weten hoe je benzine, zonder gevaar,
voor 't schoonmaken van je kleeren kon gebruiken. Hij werkte zich, toen Christien hem bleef vasthouden, maar heel langzaam los en zij zweeg en keek triomf eerend gelukkig en stond
dan op om te bedienen, hetgeen ze deed met bedaarde bewegingen, handig en rijp-vrouwelijk.
Vanaf die avond liep ze soms met Anko op als hij naar zijn
kantoor ging, zij moest ongeveer op dezelfde tijd naar haar
apotheek en zij verraste hem ook soms met haar gezelschap
als hij naar huis ging. Hij voelde zich met haar in een sfeer van
volkomen vertrouwen, dat stemde hem rustig. Zij vertelde
hem ongedwongen van alles: van haar kwesties met de patroon in de apotheek, het leven met haar moeder en met Leo,
de verloofde en hij was blij dat hij zooveel meedeelingen ontving die verder met eenige wijsheid verzwegen dienden te
worden. Hij vertelde ook ongedwongen van zijn zaken en
bemerkte daarbij hoe zijn persoon door dat vertellen bij haar
een zekere kleur en bepaaldheid kreeg die nogal afweek van
zijn eigen voorstelling omtrent zichzelf. En het zonderlinge
was dat hij daarna als vanzelf die opvattingen van haar hielp
bestendigen, ofschoon hij dat niet wenschte.
Hij zag dat zij heel geduldig was. Haar patroon was een
bruut die in de eerste tijd dat zij bij hem in dienst was
onbeschaamdheden tegen haar zei. Bovendien was hij veeleischend wat de bezigheden betrof, doch liet doorschemeren
dat zij 't beter kon krijgen als zij zich zijn vertrouwelijkheden
liet welgevallen. Zij weerstond hem en wist toch van hem gedaan te krijgen dat hij zich matigde in zijn drijverswoede en
zijn brutaliteiten soms inslikte. Zij had een kalmeerende invloed op iedereen. Zij was ook redelijk en verstandig in haar
opmerkingen, doch de macht die zij bezat was onwillekeurig
en hing nauw samen met haar geduld en vertrouwen in het
leven, ondanks moeilijke omstandigheden.
Haar verloofde was pas een tijd zonder werk geweest en
leefde toen op kosten van zijn familie. Hij was driftig en had
in het algemeen spoedig moeilijkheden. Toevallig hoorde Anko
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van een kantoorkennis, die ook van de verloofde afwist, dat
deze voor niet bekwaam in zijn vak gold. Anko zag Christien's toekomstleven daarna alk een afgrond. Doch haar gezonde luchtigheid breidelde zijn donkere fantazie, zij leek
onvatbaar om de dingen die haar na betroffen somber in te
zien. Zij weerhield hem soms aan de toekomst te denken als
hij met haar omging, zij maakte het heden erg reëel, ook voor
hem.
Hij vertelde haar een keer: „Ik heb een boek gekregen van
een heel goeie kennis die doctor geworden is en dat boek ergert
mij nu zoo buitengewoon. Kijk," zei hij.
Het was een dissertatie die hij haar liet zien, geschreven
door zijn vriend Feder. Zij bekeek het boek en bladerde er
even in, doch het was voor een leek van een af stootende geleerdheid. Zij vroeg deelnemend: „Wat is er dan met dat
boek?"
Zij zat op zijn kamer, hij was een praatje met haar begonnen terwijl zij het portaal overging en had haar zoo binnengelokt om het boek te laten zien. „Ben je er jaloersch van?"
ging ze reeds wat begrijpend voort.
„Nee," zei hij, „maar het maakt mij toch erg onrustig, net
of ik er jaloersch van ben."
Zij lachte en zei: „Dan ben je het natuurlijk en je wilt het
niet weten."
Nij schudde het hoofd. „Het is," verklaarde hij, „er staat
iets in, een hoofdstuk, dat zou ik beter gekund hebben. Daarvan komt geloof ik mijn ergernis."
Zij keek snel even op en het raam uit en bladerde voorzichtig en schuw als een kind in een onbegrepen prentenboek.
„Kan je dat nu allemaal lezen en begrijpen ?" vroeg ze. „Je
moet maar denken, dat is toch ook al heel wat."
Hij grinnikte, doch zij deed of zij het niet hoorde en keek
hem rustig-vriendelijk aan.
„Mijn ergernis was zoo groot," zei hij, „dat ik dat boek op
een oogenblik in snippers had kunnen scheuren. Maar als ik
dat gedaan had zou 't me later gespeten hebben, want het is
een heel stuk geleerdheid, met zorg geschreven, ik had zoo veel
niet bij mekaar kunnen brengen. Ik heb alleen, kijk, hier,
dikke krassen door een paar regels getrokken. Maar dat valt
niet op want zoo'n wiskunde-boek staat toch vol teekeningen
en krassen."
„Wat een gekke jongen ben jij," zei Christien en hij keek
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op zijn beurt het raam uit en voelde zich dwaas-jong en eenzaam.
„Die bui is weer over," zei hij dan. „Ik kan ook wel iets
beters doen, ik kan later als ik met mijn eigen studie verder
gekomen ben, ook een geleerd boek schrijven, bijvoorbeeld."
„Zou je dat wel wat opbrengen?" vroeg ze onschuldig na
een pauze.
„Ja, dat kan soms nogal wat opbrengen", antwoordde hij
even traag. „Maar ik wensch het toch meer omdat ik een
ideaal wil verwerkelijken."
Zij knikte, doch het leven van een idealist als hij kwam
haar droevig voor. Hij weidde nog wat uit doch was niet bij
machte haar zijn plannen als een geluk reeds van deze tijd te
doen meevoelen. Hij grinnikte weer omdat hem dit mislukte.
Hij had dan een aandrift haar zijn groot toekomstvertrouwen
in sterke woorden op te dringen. Doch een warmer milder.
gevoel deed hem daarover zwijgen.
Christien's verloofde was in zijn betrekking weer erg in het
nauw gekomen en had aanwijzingen dat men hem kwijt wou.
Nu waren goeie bekenden die hem wel mochten, om de aandoenlijke liedjes die hij zong en omdat zijn flets persoontje nu'
eenmaal tot een groep onder elkaar aanhankelijke menschen
behoorde, bezig hem aan een betrekking in de Oost te helpen.
Dat plan zou waarschijnlijk gelukken en dan gingen hij en
Christien daarheen. Hij had eerst hevig het land om de hitte
die hij tegemoet ging, daarna schikte hij zich. En nu spraken
Christien en hij in 't bijzijn der kennissen over de huwelijkstoebereidselen, de mooie reis en het verre land alsof het vreugdevolle dingen waren. In Anko's voorstelling daaromtrent
bleef echter de afgrond en hij wilde zich nu niet verheffen
op zijn eigen vooruitzichten, omdat het hem was of haar
brooze geluk moest stukslaan op het zijne.
Toch had hij bereikt dat Christien wel eenige fiducie kreeg
in zijn begaafdheid. Hij kon wel eens een beroemd uitvinder
worden, meende ze. Zij vond hem een van natuur ongelukkig
en eenzaam mensch, vroeg ouwelijk. Zij begreep op haar maniet wel uit welke voorstellingen hij zijn troost putte en in zulke
oogenblikken van illusie vond zij hem zelfs eenigszins jong en
knap, doch bij vage en voorbijgaande gewaarwording.
Intusschen liet zij hem, toen ze na dit gesprek heenging,
leeg en weemoedig achter en hij gaf zich sterk over aan het
oude verlangen naar gloed en vertrouwen in de oogen van.
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een vrouw die tot hem opzag, in de oogen van Marie.
Met Christien's verloofde raakte hij ook op kameraadschappelijke voet, hetgeen hem verwonderde. Het jonge paar kwam
veel boven, op Christien's kamer en op de zolderbergplaats
waar ze hun reisbenoodigdheden rangschikten; ze praatten
met Anko als deze zich liet zien en hokten daarna soms vertrouwelijk even samen op diens kamer in de schemer van late
zomeravonden. Het uitzicht bood hier eenige ruimte, de lucht
was tusschen de huizenblokken ook in de laagte zichtbaar, er
spiegelde soms wat licht in een ver grachtje.
„Hoe is 't mogelijk dat men altijd hier in 't land zou kunnen blijven", peinsde de verloofde bij zoo'n gelegenheid hardop, terwijl hij uitkeek.
„Ja, hoe is 't mogelijk", zei Christien zacht en monter.
„Waarom zou ik ook niet wegtrekken?" zei Anko, mee in
de luchtige toon. „Want ik heb niet eens nabestaanden, voor
mij zou het weggaan al heel eenvoudig zijn."
„Maar je moet met je beiden gaan", zei Christien die dicht
naast haar jongen kwam. „Je moet een meisje zoeken."
„Ja, zie je, ik heb al eenmaal met een meisje willen weggaan", bekende Anko, het Canadeesche geval opeens herdenkend. „Het was een onmogelijk plan en zij wou niet. -- Maar
het is waar", vervolgde hij met vuur, „je moet met je beiden
gaan, ik ben net zoo jong als jullie en ik zou het ook niet zoo
ver weg kunnen vinden zonder iemand waar je van houdt."
„Tenminste niet als je je zinnen al op iemand gezet hebt",
merkte de verloofde op. „Want anders beteekent het niets,
als je toch maar een los vrijgezel bent." En hij keek onderzoekend naar Anko en deze was zonder reden door hun bijzijn
hoopvol en vertrouwelijk gestemd.
Ze raadden dat hij dacht over een meisje; Christien zei
schertsend zooiets en Anko zei zonderling openhartig dat hij
zijn geluk nog niet had gevonden en ze praatten voorts over
wandelingen en mooie vergezichten hier in de buurt. Toen
Anko even aan 't woord geweest was zei de verloofde: „Alleen
wandelen dee 'k vroeger ook wel eens. 't Doe je niet meer als
je ouder wordt."
Anko sloeg hier geen acht op en ging, vervuld van zijn on,derwerp, voort met vertellen wat hij gezien had op een wandeling, kort geleden. Mooie paarden, twee bij elkaar, jonge
dieren met droomerige oogen, een bruine en een zwarte. De
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vriendschap van die dieren had hem getroffen, 't beeld was
hem bijgebleven.
Er was een pauze, dan zei Christien: „Je moet ons later eens
schrijven". Anko antwoordde snel: „Ja, natuurlijk schrijven
we wel eens later". Een troebele opgewondenheid doorvoer
hem, hij hoorde in zijn fantazie een rouw-weemoedig en
klankvol meidengezang zooals hij wel eens op straat gehoord
had. Hij luisterde ernaar en glimlachte om nog enkele vriendelijke woorden van Christien in de afscheidsstemming, hij keek
rustig en manmoedig in haar lief en boeiend gezicht.
„Ze staat zich reusachtig veel voor op je vriendschap, omdat je zoo geleerd bent", zei de verloofde en Anko voelde zich
even aangenaam verrast. De twee gingen naar beneden en
later op de avond vond Anko hen nog terug in de huiskamer,
samen met de moeder en ofschoon hij in troebele fantazie veel
zweeg en verstrooid was, vormde zich tusschen hem en de drie
anderen een hechter verbond dan hij gedroomd had met deze
menschen te zullen sluiten.
IV
Kort daarna vertrokken Christien en haar man naar de Oost
en Anko kreeg een betrekking als scheikundige aan een fabriek in een Overijselsch stadje. Nadat hij enkele dagen in de
vreemde omgeving had doorgebracht, waarbij de nieuwe kennismakingen en de ongewoonheid van het nieuwe werk hem
geestelijk ademloos deden leven kwam hij tot zichzelf en bakende af wat hier zijn doel en streven moest zijn. Hij wou
ingespannen werken, ervaren al wat hier in zijn vak te ervaren was en tot een daad komen om hooger te klimmen. Het
was misschien niet in de eerste plaats eerzucht die hem daartoe
dreef, het was vooral omdat hij de noodzakelijkheid voelde om
zich lucht te verschaffen. Hij had behoefte aan vrijheid en hij
was, als altijd tot nog toe, zeer onvrij.
Hij miste het kantoorleven met genoegen en werkte nu onder leiding van een geroutineerd scheikundige, Hoevenaar,
wiens opdrachten hij had uit te voeren. Deze was hier ook als
beginner gekomen en had een leidende positie verkregen. Binnen eenige dagen werd Anko zich duidelijker dan ooit bewust
van de oude druk die hem in 't leven vergezelde : een vage
supérioriteit in zijn wezen die verzet wekte en daarbij een
onhandigheid in de omgang die het aan anderen gemakkelijk
maakte hem wat geringschattend te behandelen.
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Hij was hier gekomen met een warme aanbeveling van Van
Driest en verkreeg daardoor een beperkte vergunning om
voor zelfstandige proefnemingen te beschikken over laboratoriummateriaal der fabriek. De tijd daarvoor moest hij van
zijn vrije tijd afnemen. Hoevenaar was reeds terstond heimelijk tegen hem ingenomen door de kleine voorsprong, welke
de aanbeveling van Van Driest, die hem vooral als origineel
denker en werker voorgesteld had, hem bij het bestuur der
fabriek gaf. Na enkele weken had Anko echter bij een der
superieuren, de eenige met wie hij persoonlijk in aanraking
kwam, reeds wat gunst ingeboet omdat hij naar diens meening
niet beantwoordde aan de voorstelling door Van Driest gewekt. De verwachting van zijn buitengewone bekwaamheid
zonk tot bijna nul; het stipte nakomen van opgedragen werk
deed hem zijn betrekking behouden en om de wille van zijn
protector en uit een vage gedachtengang van je-kunt-nooitweten tornde men ook niet aan het geschonken voorrecht om in
zijn vrije tijd in de werkplaats te mogen ploeteren. Hoevenaar
die hem allengs geen gevaarlijk mededinger meer achtte, behandelde hem met ijzige onverschilligheid en Anko, die de geleidelijke verandering in zijn houding waarnam, twijfelde na
een poos of zelfs een gelukte poging zijnerzijds wel in staat
zou zijn die onverschilligheid opnieuw in naijverige belangstelling te doen omslaan.
Het was natuurlijk dat hij, voor zoover hij niet geheel door
zijn werk en zijn peinzerij in beslag werd genomen, uitzag
naar wat meeleven en sympathie in de lagere regionen der
fabriek. Hij nam in deze tijd deel aan sport, ging een enkele
keer zwemmen en roeien met anderen, meerendeels leden van
het kantoorpersoneel en leerde zoo een paar jonge menschen
kennen met wie hij kon praten over de zich aan hen opdringende maatschappelijke vraagstukken van de tijd. Samen met
deze bezocht hij vergaderingen waar een vakbond- of politiek
leider zijn meeningen uiteen zette en zijn raadgevingen suggereerde.
Anko was in deze dingen geen nieuweling, de problemen
vonden voor hem slechts hun oplossing in de verrassende en
vruchtbare daden. Hij bewonderde de durf en het kunnen
van echte en verguisde hervormers. Hij sprak dit wel uit
tegenover een paar kennissen, die hem koeltjes waarschuwden
dat hij met zulke gevoelens gemakkelijk zijn betrekking kon
verliezen. Er was overigens voor Anko weinig aanleiding on-
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voorzichtig te zijn, zijn leven was streng afgebakend, onopgemerkt en slechts op die wijze vruchtbaar; er stak geen agitator in hem.
Geduldig voerde hij zijn proeven uit en verrijkte zich met
kleine ontdekkingen die voorloopig alleen voor hem belangrijk
waren. Soms bleek het hem uit de inlichtingen die hij van
Hoevenaar van uit de hoogte ontving, of uit gegevens der
industrieele geschiedenis die hij uit boeken en bladen opdiepte,
hoe een ondervinding die hem nieuw was en waardevol toescheen, reeds door anderen was opgedaan en verwerkt, dan
schoof hij zijn verwachting weer wat verder de toekomst in
en zocht opnieuw en opnieuw. Hij hield eindelijk op een zeer
direct doel aan: het verbeteren van een verfstof, zoodat deze
meer kleurhoudend en zoo mogelijk met minder kosten te bereiden zou zijn, een lange voorbereiding hielp hem daarbij,
hij leerde zijn materiaal al nauwkeuriger kennen opdat het
aan 't bestemde doel niet meer zou kunnen ontglippen. Hij
verborg zijn resultaten zorgvuldig en naarmate hij vorderde
angstvalliger, hij moest zijn probeersels, die hem deden beven
van emotie omdat ze slaagden, soms dagenlang nog controleeren eer hij verder kon gaan. In deze rijke stilte van hoopvol
afwachten gebeurde het hem dat hij onder het werk, in 't bijzijn van Hoevenaar, verstrooid was, hetgeen hij zich te voren
nog nooit had veroorloofd. Hij hoorde het geruisch van de
machines in het nabijgelegen fabriekslokaal, hij had even de
stem van Hoevenaar gehoord die hem nog wat opdroeg, overigens arbeidden zij zwijgend, Hoevenaar zat bij een tafel en
was bezig met een weegschaal, Anko zocht materiaal bijeen.
Na eenige tijd stond hij zinnend even stil bij de kast waaruit
hij het benoodigde opdiepte en hij werd zich bewust dat hij
de laatste opdracht van Hoevenaar had vergeten. Hij voelde
diens blik op zich gericht, de stilte tusschen hen beide was nu
drukkend vijandig. Dan gelukte het Anko zich de laatste
woorden van zijn chef in het geheugen terug te roepen en hij
herstelde wat hij vergeten had. Hoevenaar keek nog steeds
naar hem, spiedend zonder belangstelling, dan, terwijl hij zich
afwendde, vroeg hij met diepe, luide en onbewogen stem:
„Slaapt u?"
Anko keek naar hem, doch ontmoette zijn blik niet meer
en deze kleine scène ging zonder verdere woorden voorbij.
Een paar dagen later woonde hij 's avonds een lezing bij
van een econoom die met behulp van lichtbeelden verslag uit-
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bracht van hetgeen hij op een studiereis in het buitenland van
industrieele wetenswaardigheden had gezien. De aanwezigen
in het kleine zaaltje behoorden meest tot het hoogere personeel der fabriek, Anko zat op een der achterste plaatsen en
luisterde opgewekt naar de bijzonderheden die de spreker meedeelde, hij was bijna overtuigd dat er een beveiligende afstand
zou blijven tusschen de onderwerpen van deze avond en zijn
eigen stille vorderingen met de verfstof. Toen de spreker even
de bereiding van verfstoffen aanroerde keek Anko gespannen
langs hem heen naar de wand, doch hij hoorde niets dat hem
kon benadeelen in zijn ontdekking. Vooraan zat Hoevenaar
en een directeur van de fabriek, Vreeswijk, die hij, zonder
Hoevenaar onkundig te laten, op directe wijze in kennis wou
stellen met zijn vinding. Dat hij hier zonder belangstelling
zat te luisteren was op zichzelf dwaas en nutteloos, doch een
noodzakelijke schakel in zijn leven van weinig gebeurtenissen
en veel droomen, nu hij nog wachtte op de volkomen zekerheid van zijn welslagen. Hij gaf zich over aan voorstellingen
van geluk, hij dacht aan Marie en achtte het feit niet dat zij
voor hem bijna onbereikbaar was; zijn liefde voor haar verdiepte en vervaagde zijn toekomstbeelden. Kleiner en concreter bestanddeel van zijn geluk was nu Hoevenaar die daar
zelfingenomen zat en die de wonderlijke vergissing had begaan
te denken dat hij sliep, terwijl hij integendeel heel en al wakker was.
Anko lette ook op een meisje vooraan in de zaal dat de
spreker hielp bij 't vertoonen van lichtbeelden. Zij was de
dochter van de dokter Eerdens die de aanhoorigen der fabriek
grootendeels behandelde, zij heette Nora en Anko vond haar
nu verrassend mooi en rustig-gracieus. Hij was niet verliefd
op haar, doch van al 't geen hij deze avond te zien kreeg boeide
zij hem het meest, zij trok zijn aandacht naar haar sfeer van
voorname bevalligheid, die hem anders niet zoo interesseerde.
Hij verlangde haar niet te naderen, zij was daar om in de
verte aanschouwd te worden en alleen op deze avond; na de
beslissende verandering die in zijn leven op til was zou deze
belangstelling, meende hij, geen zin meer hebben. Hij herinnerde zich haar eens gesproken te hebben tezamen met haar
vader bij een bezoek aan de fabriek, hij had haar toen ook
mooi gevonden, doch van een deftigheid die hem afstootte;
haar blik uit de hoogte kwam zoowat overeen met die van
Hoevenaar. Hij deed zijn best zich te herinneren wat zij sa-
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men gesproken hadden en hij wist het weer: 't was een heel
gewoon vragen van haar kant naar waar vandaan en hoe hier
gekomen en hij gaf prompt antwoord.
De klanken van de toespraak werden onduidelijk, de spreker hoestte en ging even zitten, dronk en wachtte. Een voorzitter maakte zich gereed de invallende stilte aan te vullen.
Nora's gezicht ging geheel schuil achter haar donker haar.
„De spreker is erg verkouden", fantazeerde Anko in een
denkbeeldig gesprek met deze Nora.
Zij keek verschrikt op en vroeg: „Wie zal er dan verder
het woord voeren?"
„Dat kan ik wel doen", antwoordde hij en hij vertelde in
goeie rustige stijl van zijn gelukte proef en van al de proeven
die hij daarvóór had genomen om dit resultaat te bereiken.
Noch Hoevenaar, noch de voorzitter wisten hem te onderbreken. Maar zijn fantazie faalde waar het gold van Nora een
goede, waardeerende blik te krijgen. Zij vond hem vreemd en
keek slechts koel naar hem.
Terwijl daarna de toespraak vlot naar het einde liep gaf hij
er zich rekenschap van hoe hij verlangde te komen uit een
atmosfeer van verwondering en nieuwsgierigheid die hij altijd
om zich heen had. Hij glimlachte er om hoe vanavond de aristokratische rustigheid van dit vreemde meisje hem bekoorde.
Hij was overmoedig, hij hoopte de menschen nog zeer te verbazen met de ontdekkingen van zijn geest. Want nu verwonderden zij zich over hem en wisten niet waarom.
Toen hij korte tijd later met de directeur Vreeswijk sprak
over de uitvinding, die hij gedaan had, was zijn aandacht strak
gespannen op een winst-becijfering die hij zichzelf bij herhaling had voorgehouden, doch aan welker realiteit hij nog
altijd moest twijfelen. Terwijl hij nu zijn uitleg gaf en, behalve de verbeterde kwaliteit der verfstof de waarde van zijn
ontdekking in cijfers aantoonde was het merkwaardige dat de
man, die zichtbaar verbaasd luisterde, eerder verstond dat deze
meedeeling geen droom was dan Anko, die hem met overtuiging de zaak bijbracht. Vanuit de waardeering van deze
superieur werd in de loop van de volgende dagen, toen men
zijn opgaven controleerde, de realiteit van zijn overwinning
hem al meer voelbaar en tastbaar: men behandelde hem met
onderscheiding, zijn salaris werd aanmerkelijk verhoogd, hij
kreeg een zelfstandige werkkring in een andere afdeeling der
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fabriek en bovendien ontving hij voor zijn uitvinding een
som geld.
Het was in de zomer, men stond hem op zijn verzoek enkele weken vacantie toe, het leven zag er nu helder en vreugdevol uit voor hem.
Op een avondje waar hij werd genoodigd, nog voor hij
tijdelijk uit de stad ging, ontmoette hij Nora Eerdens en het
trof hem dat zij hem belangstellend opnam en hen}, toen hij
haar aansprak, nog wat gereserveerd doch vriendelijk aankeek
en antwoordde. Hij vond haar grootere welwillendheid vleiend
en aangenaam, kwam nogmaals tot de ontdekking dat zij er
mooi en gracieus uitzag, doch geroerd was hij tot zijn verwondering niet. Zij vroeg hem waar hij zijn vacantie ging
doorbrengen en hij zei dat dit nog onbeslist was; in de loop
van hun korte gesprek vernam hij dat zij met haar vader
spoedig naar Zwitserland ging, naar Montreux en mogelijk
nog naar andere plaatsen. Hij onthield deze mededeeling, zonder dat het hem eigenlijk aanging. Hij wou ook een buitenlandsche reis maken, naar hij zei, doch van het plan dat hij
het eerst wou verwerkelijken sprak hij niet.
Hij reisde naar Amsterdam, zocht logies in een klein onaanzienlijk hotel en wenschte onopgemerkt in de straten te
spieden en te dwalen ter wille van de dwaasheid Marie nog
eens te ontmoeten. Van zijn bekenden hier zouden de meeste
uit de stad zijn: hij had weinig kans door een hunner op zijn
tochten te worden afgeleid.
Eenmaal, terwijl hij op een regenachtige dag een gracht
overstak kruiste hij de weg van een sterrekundige, Zeevoet,
die hij bij zijn leermeester Van Driest wel eens had gezien: een
koel doch welwillend man met heldere scherpe oogen. Die
ontmoeting beteekende zeer weinig, de geleerde kende hem
bijna niet, alleen doordat deze altijd onwillekeurig goed waarnam, herkende hij hem. Anko liep haastig, gedoken in een opfladderende regenjas en groette laat, toen hij al reeds gepasseerd was; de rustige blik van Zeevoet volgde hem nog, maar
voor diens wedergroet was er geen tijd. Zeevoet bezat een
merkwaardig goede telescope, Anko dacht daaraan en aan zijn
eigen kansen om nog aan sterrenstudie te doen, doch het besef
van zijn goede positie thans aan de fabriek overheerschte. En
in de roezemoes van een drukke winkelstraat, nabij de plaats
waar hij Marie hoopte weer te vinden vergleed alle belangstelling voor later.
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Hij was door een reeks informaties te weten gekomen waar
een zuster van Marie woonde, die getrouwd was en een cafétje hield. In dit cafétje in de winkelstraat zette hij zich nu
voor de derde keer in twee dagen en keek naar de voorbijgangers en de rommelige uitstallingen aan de overkant, zonder zich te stooten aan iets onaangenaams; alleen bedacht hij
met schrik dat hij misschien te lang wachtte en het goede
oogenblik voorbij liet gaan; terwijl hij nu in vage hoop en
verwachting zat te kijken voelde hij een waarschuwing in de
omringende dingen, in het trieste natte geblink en de gezichten van haastige, doelvaste menschen. Hij besloot met
Marie's zuster te gaan praten en haar hulp te vragen tot een
samenkomst met Marie; dus verliet hij zijn uitkijkpost en ving
met de caféhoudster een gesprek aan. Hij praatte kalm door
haar eerste stugge verbazing heen, legde uit dat hij Marie kende van vroeger en belang stelde in haar lotgevallen.
De zuster liet hem een poosje praten en zei dan bruusk:
„Ze gaat gauw trouwen. Ze komt over een uurtje hier met
haar aanstaande man." Ze keek hem wat medelijdend aan, half
wantrouwend nog, half vriendelijk.
„Dan behoef ik niets meer te weten", zei Anko, heel rustig.
Hij ging heen doch kwam drie kwartier later terug in het nu
veel voller café en zocht zich een plaatsje zoo dicht mogelijk
naar de wand geschoven. Inplaats van Marie's zuster bediende
nu haar man en een jong meisje die hem niet konden kennen;
de laatste bracht hem een kop koffie en ontving zijn geld
zonder hem aan te zien en zoo wachtte hij onopgemerkt Marie's komst af.
Hij wist in 't geheel niet wat hij zou doen. Hij geloofde
nog volstrekt niet dat hij geen kans had Marie te winnen.
Toen kwam Marie en een jongen liep vlak achter haar het café
in. Anko zag het sterke blauw van haar oogen dat hem trof
als vroeger. Hij hoorde haar stem, — in het gedruisch van
veel stemmen onderscheidde hij duidelijk de bekende klank.
Een beetje geaffecteerd sprak ze, of ze het dadelijk wat te
kwaad kreeg met de warmte en drukte hier. Haar niet kleine
mond stond lachend open. Hij herkende haar lust in pleziertjes,
zag dat ze machtig schik had in het gezelschap van deze vrijer
en hij was niet dwaas genoeg om op te staan en haar aandacht
te vragen. Hij keek even naar de aanstaande, maar zeer snel
weer weg van hem; de twee draaiden langzaam, met om en
om kijken, het café door. Anko was een oogenblik heel be-
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nieuwd of dit nu Koos zou zijn: de jongen van wie ze 't meest
had gehouden, naar ze hem eenmaal zei. Toen ze verdwenen
waren interesseerde hem dat niet meer doch voelde hij een zoo
smartelijke leegheid, dat hij bijna voornemens was dit drukkend-volle lokaaltje niet naar de straatkant te verlaten doch
naar de kant van de woning daarachter, toestemming te vragen van de zuster en te gaan praten met Marie als een suffende
droomerige gek — of als een roekelooze minnaar. Doch terwijl
hij nog even bleef zitten viel er iets in hem voor. Daarna stond
hij op en liep de straat in, spoedde zich zoo haastig mogelijk
weg naar buiten, waar de zachte regen vruchtbaarheid en
geur bracht. Hij maakte een lange wandeling, kwam in 't donker terug, talmde bij een tuin waar een struik jasmijn uitbundig wit blonk in lantaarnlicht.
Nu hij Marie had weergezien, volkomen zooals ze was en
volkomen onbereikbaar, kreeg het beeld van Nora Eerdens
eensklaps beteekenis voor hem. Hij ondervond dit met schrik,
doch de nieuwe emotie hief hem op uit zijn verslagenheid en
zoo had hij het armzalige café resoluut kunnen verlaten. —
Het is allemaal heel onernstig wat ik voel en wensch, bekritiseerde hij zichzelf en hij was wat beschaamd en ontnuchterd
omdat zijn hartstocht voor Marie nu zoo snel wegstierf, terwijl een ander verlangen hem even snel vermeesterde. Er was
in de geurige late avond, waarin hij ongestoord mijmerde en
droomde, ook even een doodelijk verlies voor hem te betreuren,
hij was zich wel bewust dat dit iets anders was dan het verlies
van Marie, het was meer een stuk jeugd dat afbrak, doch hij
dwong zich niet tot volkomen helder besef van wat er in hem
omging, want hij nam eenvoudig genoegen met zichzelf, met
de bespottelijke onernstigheid om plotseling niet meer van
Marie, doch van Nora Eerdens vervuld te zijn.
Hij sliep nog een nacht in zijn hotelletje, doch de straten
van Amsterdam hielden hem niet langer vast. Hij reisde zoo
spoedig hij kon naar een Zwitsersche stad, hij wilde bergen
zien en nu Nora Eerdens gezegd had dat zij naar Zwitserland
ging, koos ook hij dit land voor een vacantieverblijf. Hij ging
echter niet naar Montreux waar zij het eerst was heengereisd.
Waarschijnlijk was ze nu toch reeds ergens anders en hij
wilde haar niet al te opzettelijk zoeken, hij hoopte op een
toeval en wist dat hij haar later in zijn fabriekstad zou terug
vinden; indien het toeval nu al niet hielp was het toch be-
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koorlijk later samen te ervaren dat men in hetzelfde oord had
rondgezworven.
De stad waar hij het eerst heentrok was de woonplaats van
de geleerde, Buiser, die hij op een avond bij Van Driest had
ontmoet. Hij was voornemens deze een bezoek te brengen, ofschoon hij niet wist of het feit van hun terloopsche kennismaking voor hem wel als aanbeveling kon dienen. Doch hij
voelde zich tot dit plan zeer aangetrokken. Hij had verzuimd
in Amsterdam een juist adres in te winnen, doch na een paar
dagen informeeren en zoeken, die hij volop gelukkig doorbracht om de betooverende nieuwheid van het landschap,
vond hij het buitenhuis waar Buiser woonde en terwijl hij
langs een hellend weggetje naderde zat een heer in de veranda
en zag hem komen. Toen Anko, terzij van het huis, wat bedremmeld stilhield, de naam las en dan op het punt stond zich
aan te dienen stond de heer op, naderde hem en reikte hem
vriendelijk de hand. Anko had , een oogenblik moeite in hem
de geleerde, Buiser, te herkennen, deze leek nu veel jeugdiger
dan vroeger en hij scheen zich Anko te herinneren en aangenaam verrast te zijn. Nadat zij even tezamen gesproken
hadden bleek het dat hij niet wist welke van de vele jonge
studeerenden die hij indertijd gezien had dit jongmensch
was, doch dit was niet ontmoedigend en toen Anko verslag
deed van enkele toevalligheden welke die avond bij Van Driest
onderwerp van gesprek waren geweest, waarbij hij de hemelfoto's noemde, doch zweeg van zijn emotie aangaande de mogelijke verbetering daarvan, knikte de geleerde welwillend, ofschoon hij zich niets meer herinnerde. Dit gaf iets nieuws aan
hun kennismaking nu en het verdere gesprek, terwijl ze samen in de veranda zaten en uitzagen over een berglandschap,
verrukte Anko. Hij had gelegenheid verslag te doen van zijn
werken en zijn gelukkige uitvinding aan de fabriek, hij vertelde openhartig en vlot van de dooreenloopende gedachten
en omstandigheden in zijn leven en de geleerde luisterde kinderlijk verrast naar een onverwacht en voor hem boeiend verhaal, Zij bleken verwante menschen; in Buiser was nu niets
van het humoristische en tegelijk zenuwachtige dat hij op die
avond bij Van Driest had. Zij eindden met een afspraak te
maken voor een paar tochten tezamen in de omgeving; Buiser
had juist plan gehad zich in de bergen wat te verstrooien na
ingespannen werk en het gezelschap van Anko, voor wie alles
nieuw was, beviel hem.
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Zij ondernamen de volgende dag hun eerste tocht, Buiser
had twee rucksacken gereed laten maken en matig bepakt
gingen ze op weg, eerst langzaam stijgende. Buiser deed Anko
opnieuw vertellen van zijn leven, hij scheen diens wederwaardigheden nauwkeurig in zijn brein te willen registreeren. Hij
vroeg en Anko antwoordde, met opgeruimde gelatenheid, met
een verbaasde en verlegen glimlach soms, in het besef dat de
geleerde wat dwaas gewicht hechtte aan veel simpele dingen
en met die glimlach en zonder het leed van de donkere dagen
in zijn leven te hervoelen, vertelde hij. De sfeer van verrassingen van het bergland vervulde hem onderwijl voortdurend,
hij verzuimde niet de bergkloven, de watervalletjes, de beboschte bergen en de verre sneeuwtoppen als een gelukkige
verliefde te beschouwen, hij werd soms verstrooid en vergiste
zich in zijn meedeelingen, doch de nauwkeurigheid van zijn
hoorder dwong hem dan opnieuw tot juist bezinnen. Hij was
heel tevreden en gevleid, met een kleine zucht af te komen
van de punctueele belangstelling van zijn metgezel, wiens verkeer hem overigens het aangenaamst was van 't geen hij nog
ooit van menschen had ondervonden.
Zij kwamen geleidelijk op stille hooge paden en Buiser wees
Anko een paar maal een moeilijk begaanbare steilte, waarlangs
sportieve toeristen de gletschers plachten te bereiken. Hij
scheen door dit onderwerp plotseling zeer in beslag genomen,
noemde naam en herkomst van enkele befaamde klimmers
en vertelde onderhoudend van hun lotgevallen. Na deze afleiding liep hun gesprek niet meer terug naar Anko's kleine
ondervindingen. En toen zij zaten uit te rusten tegen de bergwand, nadat ze een sombere groote grot hadden bezichtigd
waar het water van de bovenwand langzaam-regelmatig afdroop, terwijl Anko nog zon op een legende die in zijn voorstelling bij deze pas verlaten machtige somberheid behoorde en
bij het stille geblink der sneeuwtoppen en de blauwe lucht om
de donkere pijnbosschen ook de hoogterecords der vermelde
toeristen nog overdacht, vertelde zijn metgezel eindelijk, na
een pauze van stilzwijgen, over zichzelf, in sobere uitleg.
„Toen ik jong was deed ik een gelukkige greep en mijn
eerste werk maakte dadelijk opgang. Ik was maar een bescheiden jongmensch toen ik begon, ik had goed gestudeerd
en ik rekende op waardeering, maar ik was erg verbaasd dat
men mij zoo prees en met eerbied behandelde." Toen hij „eerbied" zei stiet hij voor het eerst een nerveus lachje uit.
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„U hebt dus geen tegenslagen gehad in uw wetenschappelijke loopbaan ?" vroeg Anko, nadat de geleerde opnieuw een
tijdje zweeg.
„Neen, die heb ik niet gehad," antwoordde de ander rustig
en overwogen. „Ik had geld genoeg voor mijn studie en ik
was gelukkig in mijn ambities, al mijn werk is met onderscheiding ontvangen. Maar men raakt daaraan gewoon en nu
heb ik nog een bepaald doel wat mijn wetenschappelijk leven
betreft: ik wil zien een verbetering in de fotographie te brengen om met meer succes mijn hemelfoto's te kunnen nemen.
Ik heb mijn ahnungen betreffende astrale problemen en ik
zoek op deze manier tot klaarheid te komen. Het is een idee
fixe."
„Hoe wonderlijk," bekende Anko verrast. „Op de avond
dat ik met u kennis maakte kwam datzelfde plan ook bij
mij op."
„Dat is niet zoo heel wonderlijk," merkte de geleerde op.
„Ik sprak over mijn foto's toen u met mij kennis maakte en
omdat het uw geest aantrekt om uitvindingen te doen kwam
u direct op dat plan. Ik herinner mij wel niet dat ik er met u
over sprak, ik herinner mij die heele avond nauwelijks, maar
ik .weet dat ik in gezelschap de hebbelijkheid heb dingen te
zeggen die ik eigenlijk niet wil zeggen. — Ik bedoel: in het algemeen is het een hebbelijkheid, maar in een bepaald geval
kan het zijn goede beteekenis hebben."
Weer was er een pauze, dan zei Anko zacht en opgewonden: „Een van ons twee zal bepaald die uitvinding doen! En
nu ik u ontmoet heb en uw belangstelling heb ondervonden
zal ik mij verheugen als het u gelukt die te doen. U hebt ook
de eerste en de grootste kans, — om uw bekwaamheid boven
mij en omdat ik aan de fabriek weinig gelegenheid heb mij
met foto-belichting op te houden. Ook heb ik geen plan mijn
betrekking aan de fabriek op te geven voor een idee fixe dat
eigenlijk niet eens mijn eigen is. Ik heb voorloopig een goed
arbeidsveld en ik kom niet op het uwe."
Anko zag er heel jong en edelmoedig uit en Buiser staarde
hem met nerveuze blik even aan, dan langs hem heen. Hij was
ietwat perplex en toch niet bereid zich in zijn gewone schoklachjes te ontladen. Ter afleiding redeneerde hij : „Het is heel
eigenaardig dat zulke gedacht-assimilaties kunnen bestaan.
— Maar nee", hernam hij meer overwogen, „u brengt me in
de war met uw fantastische omlijning van plannen, het was
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immers eenvoudig een gevolg van mijn woorden dat u op die
zaak bent gekomen, — er is niets geheimzinnigs aan. — Het
eigenaardige is dat u zoo vurig bent en toch zoo goed kunt
wachten, — dat u mij — de eerste kans wilt laten!"
Dit laatste zei hij met zijn nerveuze lach, doch het klonk
nauwelijks spottend. En even later hernam hij zakelijk: „Als
u wilt, kunnen we morgen eens mijn laboratorium bekijken,
ik wensch u wel het een en ander uit te leggen. En het is een
goede afwisseling, — ik stel voor, als u tijd hebt, samen nog
een tocht te maken in een andere richting, maar op mijn leeftijd kan men niet dag aan dag stijgen."
De volgende morgen leidde Buiser hem naar een kleine
vlakte, weinig hooger dan zijn huis en met wat bosch begroeid. Hier had hij zijn laboratorium laten bouwen en het
was grootendeels verscholen in het groen, doch een bescheiden
uitkijktoren stak uit het groeisel omhoog. Buiser schertste over
het slot van Doornroosje, doch hij weidde er ook over uit hoezeer de ligging hier voor zijn doel gunstig was, hij praatte
aanhoudend en Anko liep bijna stilzwijgend mee. „Ik laat hier
maar zelden iemand in", zei Buiser nadat zij waren binnen
gegaan en hij werd dan stiller en rustiger, terwijl hij overlegde
hoe hij zijn bezoeker een goed denkbeeld kon geven van zijn
arbeid in deze werkplaats zooals hij wenschte. Hij vertoonde
aanteekeningen als resultaat van scheikundige proeven en veel
foto's, genomen bij veelsoortig licht, eigenaardig verwerkt
zoodat men vreemde vage effecten zag en dan weer heldere,
een op- en neergaande reeks, nog ver verwijderd van het einddoel van de geleerde.
Terwijl hij hiermee bezig was werd Anko heel bleek en toen
zij eindelijk even zaten moest hij bekomen van het knikken
zijner knieën en een licht beven van zijn kaken. Buiser merkte
iets van deze aandoening, doch hij was zeer in beslag genomen
door zijn arbeid en zag het vreemde uiterlijk van zijn hoorder
slechts verstrooid aan; Anko leek hem een zeer zwak jongmensch, die men moest laten rusten, zooals hij zichzelf, een
oudere, nogal eens liet rusten. Eerst toen Anko zich weer had
hersteld en in staat was gewoon te spreken vermoedde de geleerde een andere dan lichamelijke aandoening. Anko glimlachte extatisch, terwijl hij zich bedaard trachtte te verklaren;
hij zei: „Ik was zoo getroffen omdat ik op deze zelfde weg
ben geweest als u." Zij spraken er over voort en het bleek dat
Anko, toen hij nog in Amsterdam was, enkele precies gelijke
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reeksen van foto's, genomen in dezelfde opeenvolgende belichtingen, had verkregen als hij hier vond; hetzelfde oordeel
over sommige merkwaardige probeersels leidde hen tot het
uitvoeren van daaropvolgende; alleen paste Anko's werk, hoewel verrassend juist, slechts hier en daar in deze volledigheid
van proeven-reeksen die echter slechts bevestigden wat zijn
intuitie hem had doen vermoeden en hem daarom hevig ontroerden. Anko praatte na deze verklaring opgewonden voort,
als bij een kleine goede verrassing die hem te beurt viel en die
de tong los maakt, doch Buiser bleef zwijgend en nadenkend.
Anko verontschuldigde zelfs zijn overdreven aandoenlijkheid
in dit geval, het was iets wonderlijks en onwillekeurigs, zei hij,
te vergelijken met de aandoening die hem gister overviel toen
zij samen de grot hadden bezichtigd: hij had daar een sterke
hartklopping ondervonden als bij een machtige bedreiging terwijl hij zich natuurlijk in 't geheel niet bedreigd voelde en
zelfs bepaald gelukkig en geheel onbezorgd was geweest.
Zij verlieten het laboratorium en Anko werd uitgenoodigd
de volgende dag te komen voor hun tweede tocht. Toen hij
kwam werd hij eerst door Buiser in de huiskamer gebracht en
voorgesteld aan zijn vrouw en dochter. Anko voelde zich beklemd en verlegen in dit onverwachte gezelschap, Buiser was
hier veel verder van hem verwijderd dan wanneer zij alleen
waren, hun snelle intimiteit der vorige dagen vervloeide nu
in een meer reëele en tegelijk meer luchtige vriendschappelijkheid. Buiser vertelde terloops dat hij zeer spoedig de Hollandsche sterrekundige Zeevoet bij zich verwachtte en Anko schrok
van de mogelijkheid deze man hier te zullen ontmoeten.
„Waarom?" vroeg Buiser belangstellend, doch zijn vrouw
knikte goedkeurend of zij Anko's bezwaar heel goed begreep.
Zonder te antwoorden vertelde Anko eerst: „Ik zag hem pas
geleden in Amsterdam op straat", — alsof dat iets bijzonders
was, want toevalligheden suggereerden hem een beteekenis.
Terwille van Buiser's vraag zoowel als van de onuitgesproken
goedkeuring van mevrouw Buiser verklaarde hij dan: „Ik vind
hem belangrijk, — in 't bijzonder voor mij omdat ik denk dat
mijn werk mij misschien later toeschuift naar iemand als hij,
— ik meen waarschijnlijk juist naar hem. Ik zal hem dan
moeten opzoeken met een bepaald doel. En een zoo belangrijk
mensch ontmoet men liever niet zoo toevallig, men moet zich
voorbereiden, anders zou het zinneloos kunnen worden."
Buiser's vrouw knikte nu niet doch keek verwonderd eerst
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nog even naar hem, dan hem voorbij uit het raam. De dochter
vroeg nu levendig naar bijzonderheden van Anko's werk, zij
was forsch en jeugdig frisch en in haar oogen was gelijkenis
met de oogen van haar vader; in de hare was een sterke en
koele tinteling en toen Anko haar vader in deze kring waarnam terwijl hij lachte trof hem diezelfde tinteling die dadelijk
daarna verdofte en die hij er ook niet eerder in gezien had.
Buiser nam geen deel aan dit gesprek; zoodra er een pauze inviel zei hij vriendelijk en zakelijk tot Anko: „Ik zal u bij Zeevoet aanbevelen."
Anko keek opnieuw verschrikt; de dochter zette geïnteresseerd haar vragenspelletje voort, doch Buiser die terecht vreesde dat Anko nu ondanks zijn schuwheid tot veel openhartigheid bereid was, stond op en maande dat het tijd werd hun
tocht te beginnen.
Zoodra zij op weg waren zei Buiser: „Over onze ondervindingen in het laboratorium spreek ik natuurlijk met Zeevoet
niet."
„Juist, dat wenschte ik ook", antwoordde Anko snel en verruimd; de vervreemding die hij gevoeld had in de familiekring
was nu weer geweken, zij spraken verder ongedwongener dan
op de vorige tocht, zonder de vragen en antwoorden en minder bepaald over hun eigen leven. Doch zooveel doenlijk was
Buiser de leeraar die onderrichtte en Anko de leerling.
Laat in de namiddag waren ze terug dicht bij Buiser's huis,
op een pad dat langs het laboratorium voerde. Zij gingen opnieuw daarbinnen en Buiser deelde nog bijzonderheden mee
over zijn proeven. Zij spraken ook over de hoogte der bergtoppen waarop zij uitzagen, een verre witte top blonk terwijl
de andere glansloos lagen onder heldere hemel en bosschen en
huizen stonden duidelijk afgeteekend tegen de glooiingen. Buiser sprak er van dat hij hem eenig materiaal wou schenken dat
voor eventueele proeven met foto's dienstig kon zijn, hij zocht
in zijn voorraden, zwijgend en overleggend. Hij zei na een
poosje: „U bent nu geloof ik volkomen op uw gemak hier.
Hebt u het bij die grot ook al zoo ver gebracht ?"
Anko had verteld van een wandeling die hij de vorige dag
na het bezoek hier had gemaakt en die hem in nabijheid van
de grot had gebracht. Buiser leidde daaruit af dat hij die grot
weer had bezocht en dat was ook het geval. Anko antwoordde
dat hij dezelfde sterke hartkloppingen van de vorige dag had
gehad, 't geen hem opnieuw zeer verwonderde, 't leek iets
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automatisch en 't zou al de dagen van het jaar zoo door kunnen
gaan. Hier was het iets anders, de emotie was sterker geweest,
maar herhaalde zich niet.
Hij zag er ook volkomen kalm en onaangedaan uit. Hij
dacht er aan dat hij afscheid moest nemen en zei erkentelijk
dat hij goede dagen had gehad en van dat goede was hier, zijn
bevinding in deze werkplaats, middelpunt. Terwijl hij zich
echter zoo uitsprak werd hij innerlijk opnieuw doorschokt van
het besef hoe klaar hier alles gereed lag voor de ontdekkingen
waarvan zij beide droomden en hoe het meer uitgebreide weten van Buiser hem op zichzelf reeds een voorsprong gaf. Deze
emotie was gewone naijver, anders dan gister toen hij de gelijkheid van hun bevindingen had gevoeld als een treffend
natuurwonder; hij onderdrukte nu deze aandoening en behield de kalme schoonheid van het landschap in het heldere
late licht en zijn sympathie voor Buiser onaangeroerd in zijn
bewustzijn.
Buiser dacht bekommerd na of hij nog eenige onuitgesproken wensch of plicht had ten opzichte van deze jonge man
die hem zoo wonderlijk nabij was gekomen, hij overwoog even
een samenwerking, doch hij verlangde te zeer om onbespied zijn
eigen weg te gaan. Hij overhandigde Anko waardevol materiaal, enkele mengsels in kleine tuben en aanteekeningen, hij
gaf nuttige algemeene wenken en vroeg dan ernstig doch ook
wat vormelijk: „En wat zijn nu uw plannen in Holland?"
„Juist wat ze te voren waren", antwoordde Anko rustig en
met verwonderde glimlach. Buiser keek afzijdig en zonder
aandacht alsof hij hem niet verstond. Anko herhaalde nu zakelijk en onaangedaan wat hij de vorige dag had meegedeeld:
dat hij bij zijn werk aan de fabriek heel weinig gelegenheid
had voor deze lichtstudies. Om anders te doen zou hij zijn
werkkring en vooruitzichten op moeten geven en van de genade van zijn Amsterdamsche vrienden afhankelijk zijn.
„Geeft u om geld en die dingen?" vroeg Buiser terloops.
Anko dacht aan Nora en in verband daarmee aan veel begeerlijkheden en antwoordde onbevangen: „Ja." En hij vond
de vraag ongerijmd van de man die altijd over geld had kunnen beschikken en hij zei dit. Buiser knikte en antwoordde
vergoelijkend; hij dacht vaag-bekommerd over allerlei na en
voelde een matheid in het hoofd die hij niet had na regelmatige
arbeid. Dus verlangde hij daarnaar terug en niet naar verdere
gesprekken. Het werd avond, zij gingen samen naar zijn huis
DE UITVINDER

256

DE UITVINDER

waar Anko mee het avondeten gebruikte en dan nam deze
afscheid; Buiser begeleidde hem enkele minuten buiten,
wenschte hem succes toe en Anko daalde langs de bochtige
weg naar de stad, zeer verrijkt en weemoedig, geboeid door het
gepinkel van tooverige lichtjes hier en daar in de groote, nu
niet te onderscheiden bergglooiingen, hij hoorde lange tijd
niets, daar de verre en vage geluiden niet tot hem doordrongen. Op een nauw hellende breedere weg gekomen ruischte
een rijtuig nader en toen dat voorbij was en hij spoedig daarop
midden de huizen en het drukke verkeer aanlandde was hij
overtuigd dat hij de uitvinding, waarvan Buiser en hij samen
gedroomd hadden, zou missen doch dat hij welvaart en Nora
en veel bijkomende heerlijkheden zou bezitten.
Hij genoot nog veel van zijn eerste buitenlandsche reis, ontmoette Nora niet en keerde vol verwachting terug tot zijn
leven in de fabrieksstad.
Slot volgt.

NINE VAN DER SCHAAF.

ELEGIE BIJ DE DOOD VAN
WILLEM DE HAAN
zoo sterven is geen leed. Gij vierde uw feest
En gingt toen heen, bemind, beschreid door velen.
Uw levenslot had ik niet willen deelen,
Uw dood te deelen was mij lief geweest.
Elk heeft zijn eigen dood en gij hadt de uwe.
Wat was uw sterven dan uw laatste daad?
Het dankbaar groeten met verheugd gelaat
Van wie ge als meerdre kende en, nimmer-schuwe
Bewondraar, gaarne uw lof en liefde schonkt.
De donkre gronden en de bittre poelen
Kende gij niet, ook niet de trotsche stoelen
Van 't ijzige gebergte, maar ge dronkt
Het koele water van de landrivieren
Waar zij door dalen gaan, en zonneschijn
De voorjaarsluchten maakt tot lentewijn
En elvendansen loof en golf doorzwieren.
Dan doemde ook het verleden voor u op
Met schred en spel van sierlijke gebaren.
In hoofsche stoeten kwamen luchtige scharen
Rapvoetig juichend van de heuveltop.
Want Mozart hadt ge lief. Niet de gebroken
En schrille pijn, de donkre dreuning niet,
Maar vrijheid en bevalligheid, het lied
Dat in begrensde vormen uitgesproken,
De scherts en ernst van zulk een tijd verbeeldt
Die, daar hij de oude voeging niet wil laten,
Toch vrij van haar, langs de beminde straten,
Haar werklijkheid wel kent, maar ermee speelt.
Gelukkige, die de wereld kondt vergeten
Terwijl ge er midden-in bewoogt! Die kunst
Erkennen wij ook als een godengunst
Die met de Chaos onze krachten meten.
Uw harmonie was ijl en hel. Waar wij
Die godlijkste van alle machten minnen
Moet ze andre diepten, hoogten, overwinnen
En andere einders spannen in haar rei.
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Ons komt zij nooit dan als de kolk vanonder
Zijn walm omhoogzwalpt die het landschap vaalt,
Ons nooit dan als de hóógste hemel straalt
En duisternissen omschept tot een wonder.
Gelukkige, gij! En toch — uw liefde won
Schoon ge in uw laagte wijlde, zelfs de grooten .. .
Wie is, als gij, die Goethe heeft genoten?
Wie die, als gij, Dante verklaren kon?
Mijn beste lezer! Mijn gedichten gingen
Naar u en de aandacht waarmee ge alles laast
Heeft zin en toon zoo diep en fijn genaast
Dat ze vaak licht van uw gevraag ontvingen.
Voorbij! Bezoek en brief, weerzijdsche hulp
Worden tot schemerdingen van 't verleden
En zonder mij gaat men u nagetreden
En legt u ginder in uw laatste stulp.
ALBERT VERWEY.

HET FICTIEVE ELEMENT IN DE
MATHEMATISCHE SYMBOLIEK
VAN HET NATUUR WETENSCHAPPELI KE DENKEN
Het doel van alle progressieve, dat wil zeggen voortschrijdende denken is onder andere te omschrijven als het toevoegen
van nieuwe waarden aan reeds bekende. En dit geldt dus wel
in het bijzonder voor het wetenschappelijke denken, dat juist
door een stap voor stap voorwaarts gaan gekenmerkt wordt.
Men kan dit laatste ook meer psychologisch uitdrukken door
te zeggen, dat het wetenschappelijke denken er in het bijzonder naar streeft, om aan het totaal der reeds verschenen
bewustzijnsinhouden nieuwe toe te voegen. Maar daarbij valt
dan dadelijk op te merken, dat die nieuwe bewustzijnsinhouden
slechts in eenigszins verwijderde betrekking mogen staan tot
die, welke reeds in het bewustzijn verschenen, wil het voortschrijdende karakter van het wetenschappelijke denken voldoende tot uitdrukking komen. Immers dit laatste openbaart
zich niet in een formeele systematische verwerking van wetenschappelijk reeds gegeven feiten, doch in het opsporen van
nieuwe, die als zoodanig nimmer bewustzijnsinhoud waren;
en welke dan als bijzondere eigenschap hebben, het aantal der
reeds gegeven feiten niet alleen te verrijken, doch ook een
ander licht op hen te werpen, en zelfs, ons in staat te stellen
om hen in een hoogere eenheid dan te voren mogelijk was te
beschouwen. Tot dit laatste echter moeten zij van een principieel ander karakter dan de reeds gegeven feiten, moeten zij
als het ware van een voor het denken hoogere orde zijn.
Tracht men de algemeene zielkundige voorwaarden op te
sporen waaronder een denken inderdaad voortschrijdend kan
worden genoemd, dan doen zich vele en onverwachte moeilijkheden voor, die bij nader onderzoek de vraag blijken te wettigen, of het denken uit zichzelf al volstaat om een progressie
bevredigend te verzekeren, en zoo niet, op welke andere wijze
dit dan wel mogelijk is.
Dit laatste aan een beschouwing te onderwerpen is vooral
daarom belangrijk, omdat de natuurfilosofische geleerde in het
algemeen zich slechts weinig bekommert om de wijsgeerigzielkundige grondslag van zijn zoogenaamde positieve wetenschap. In onze zoozeer psychologisch georienteerde tijd is een

26o

HET FICTIEVE ELEMENT IN DE MATHEMATISCHE SYMBOLIEK

streven merkbaar om vooral de formeel logische grondslagen
van ons intellectueele bestaan aan een nader en grondig onderzoek te onderwerpen.
Bepaalt het denken zich tot een zuiver natuurfilosofisch
terrein, dan liggen de bovengenoemde voorwaarden tot progressiviteit blijkbaar dadelijk voor de hand. Immers het „wetenschappelijke" denken stelt zich in deze tot taak, nieuwe waarden te vinden in vormen van zuivere aanschouwing, zoodat
zij gemakkelijk als zoodanig zouden zijn te herkennen.
Er doet zich evenwel het geval voor dat dit denken, in de
meest uitgebreide beteekenis van het woord, volstrekt niet zoo
zuiver aanschouwend is als wel altijd wordt aangenomen. De
kenkritiek ontdekte reeds met Immanuel Kant, dat het natuurwetenschappelijke denken zich, op overeenkomstige wijze als
het abstracte denken-in-het-bijzonder, op abstractiviteiten
baseert. Deze zijn wel is waar rechtstreeks aan vormen van
zuivere aanschouwing ontleend, omdat zij daar immers hun
ontstaan aan danken, doch daaraan geenszins identiek.
Die afgeleide realiteiten, dus in wezen zuivere abstractiviteiten, zijn als onderwerp van het voortgezette natuurwetenschappelijke denken onder andere te vinden in de mathematische symboliek van het laatste. Symboliek omdat zij de eigenlijke zuivere aanschouwing in de bewustzijnsinhoud slechts
behoeven aan te duiden. Mathematische symboliek omdat zij
zich volgens de gangbare opvatting leenen voor een eventueel
logische, zij het dan formeel logische, verwerking.
De natuurfilosofie streeft in haar mathematische symboliek
van het bijzondere naar het algemeene, dat wil zeggen abstraheert in haar deductie van de vormen van zuivere aanschouwing tot de abstractiviteit als „afgeleide realiteit". En die afgeleide realiteiten in nauwere samenhang te zien, daarin vindt
zij haar einddoel, dat zij hooger meent te hebben gesteld naarmate zich daartoe meer mogelijkheden voor doen.
Een algemeen en zeer toepasselijk voorbeeld uit de physica
moge het bovenstaande nader verduidelijken. Volgens de z.g.
wet van BOYLE-MARIOTTE is voor een bepaalde gewichtshoeveelheid van een verdund gas boven de critische temperatuur, mits de temperatuur constant blijft, het aantal volumeeenheden omgekeerd evenredig met het aantal spanning-eenheden. Die spanning-volume relatie is wiskundig voor te stellen in de vergelijking:
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p. v. = ICI
waarin p. het aantal spanningseenheden en v. het aantal volumeeenheden voorstelt dat voor de beschouwde hoeveelheid gas
daarmee correspondeert. Terwijl de grootheid C. een constante
voorstelt. Ten opzichte van het gas als werkelijkheid valt op
bovenstaande vergelijking echter nog wel een en ander aan
te merken. Immers verkleint men in werkelijkheid het volume
van de beschouwde hoeveelheid gas door het samen te persen,
dan zal ten gevolge van zulk een adiabatische samendrukking
de temperatuur van het gas sti;aen, hetgeen een directen invloed heeft op de spanning. Zal dit laatste in de mathematische
symboliek van het verschijnsel tot uitdrukking komen, dan
krijgt de toestandsvergelijking van BOYLE de vorm van de
z.g. wet van BOYLE-GAY-LUSSAC:
p. v. = C. T.
waarin T. het via een relatieve warmteschaal aan het gas te
meten aantal absolute temperatuurseenheden Kelvin voorstelt.
Een dieper onderzoek bracht weer aan het licht, dat bovenstaande eenvoudigste toestandsvergelijking van een gas geenszins volkomen in overeenstemming is met de werkelijkheid. En
het was VAN DER WAALS Sr. die in zijn kinetische toestandsvergelijking de onderlinge wisselwerking der gasmoleculen en
hun uitgebreidheid ten opzichte van hun beweging in aanmerking nam.
Nochtans zal ook dit laatste nog niet de zuivere wiskundig
symbolische voorstelling van de „werkelijkheid" van het verschijnsel zijn. Er zijn nog vele factoren te noemen of op te
sporen, die van belangrijken invloed op het verschijnsel zouden
kunnen blijken te zijn. Zelfs kan de aanduiding „belangrijk"
in deze gevoegelijk worden weggelaten. Immers, hoe klein de
invloed van het eene natuurverschijnsel op het andere ook zijn
moge, het zal in rekening moeten worden gebracht in elk mathematisch symbool daarvan, wil dit een afspiegeling zijn van de
„werkelijkheid". Zoo zal elk gas zich niet alleen gedragen overeenkomstig de massa en snelheid van zijn specifieke moleculen,
doch ook naar de electronische constructie van zijn atomen.
Er zullen zich dissociatieverschijnselen voordoen, er vinden
belangrijke intermoleculaire reacties plaats op de grenslaag van
het gas en het vat waarin dit zich bevindt, afhankelijk van de
chemische af f initeitsverhoudingen tusschen gas en vat. En ten
slotte, welke is de invloed van het licht, van het electromagnetisme, van de kosmische stralingen op het verschijnsel?
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Door deze laatsten bijvoorbeeld worden toch per seconde in
één c.c. lucht biljoenen atomen vernietigd!
Ook de kinetische toestandsvergelijking voor gassen van
VAN DER WAALS is zoo een wiskundige benaderingsformule
van de werkelijkheid, die veranderen zal naar mate de physica
zich verder ontwikkelt. Zoo is het niet onmogelijk, ja, gezien
de opschuivino- der moderne physica naar het chemo-electrische probleem zelfs waarschijnlijk, dat in de toekomst de
toestandsvergelijking van een werkelijk gas een geheel anderen
dan een kinetischen, dat wil zeggen bewegings-mechanischen
vorm zal verkrijgen.
Het bovenstaande nu geldt niet alleen voor het gegeven
voorbeeld uit de natuurkunde, doch in den breede voor alle
afgeleide wetten der natuurwetenschap. Elk natuurverschijnsel ontstaat uit een buiten elke berekening vallend aantal factoren. En dit laatste geldt dan wel in het bijzonder voor het
physiologisch gefundeerde, met het leven als biologisch probleem samenhangend verschijnsel.
Hoe verder de wetenschap zich ontwikkelt, des te meer van
de een natuurverschijnsel bepalende andere natuurverschijnselen leert zij kennen, dat wil zeggen, des te ingewikkelder
wordt het verschijnsel voor de natuurwetenschappelijke geleerde, dat wil zeggen, des te samengestelder wordt de eventueele mathematisch symbolische uitdrukking er van. Het
geheele proces kan als een benaderingsproces van de ook voor
den wetenschappelijken mensch slechts ongrijpbare „realiteit"
worden opgevat. Alle natuurverschijnselen vertoonen een
onderlingen samenhang, welker oorzakelijkheid de wetenschap
steeds meer op het spoor komt naar mate zij voortschrijdt.
Maar die onderlinge samenhang in haar geheel te doorvorschen
is haar niet gegeven. Tot dit oordeel kan de wetenschap zelf
niet komen, doch zij moet het ontleenen aan die wijsbegeerte,
welke zich in het bijzonder in kenkritische richting orienteert.
Bovenstaande gevolgtrekking, die in haar algemeenheid als

regel voor de onderlinge samenhang (correlatie) der natuurverschijnselen is aan te duiden, stempelt oogenblikkelijk alle
gevonden natuurwetten tot wat Vaihinger in zijn „Philosophie des Alsob" summatorische fictie noemde. Zij zijn geenszins de uit vormen van aanschouwing gecomponeerde beelden
van een aanschouwing van hoogere orde, doch tamelijk willekeurige, vaak al naar het toevallige inzicht omgrensde denkbeelden of abstracties.

VAN HET NATUURWETENSCHAPPELIJKE DENKEN

263

Zou een „reëel" verschijnsel in al zijn werkelijkheidsconsequenties mathematisch symbolisch worden aangeduid, dan
werd het de voorstelling van een onbegrensde hierarchie van
begrippen, dat wil zeggen als symboliek zinloos en als mathematische symboliek volkomen onhandelbaar.
Dit is een bedenking van welke in ons verband vooral
experimenteel georienteerde, met cijfers werkende psychologen respectievelijk paedagogen zich hebben bewust te worden. Want ook hun methode van onderzoek valt in streng
natuurwetenschappelijken zin onder het begrip natuurfilosofie. Zij zijn echter in verband met de aard van hun voorwerpen van onderzoek zeer geneigd de werkelijkheidswaarde
van de uitkomsten hunner transcendente becijferingen te overschatten en als de volstrekte werkelijkheid te beschouwen.
Dit alles nu behoeft in beginsel geen bezwaar te zijn om
nochtans de gevonden natuurwetten als correlaties in een vergelijking van lettergrootheden uit te drukken. Het feit reeds
van onze aprioristische drang tot dit laatste wijst op haar
groote waarde. Van logisch praktische zijde beschouwd is in
deze tusschen het aanvoelen van de ongrijpbaarheid der volledige werkelijkheid, en het besef, dat aan het denken slechts
een meest waarschijnlijke benadering gegeven kan zijn, een
compromis noodig. Zoo is het in groote lijnen gesteld met de
voortschrijding van het denken in de meest uitgebreide beteekenis van het woord. Het meer volmaakte groeit uit het minder volmaakte. De probleemstellingen worden zuiverder, doch
honderd procent zuiver, dat wil zeggen een directe aanduiding
van het geheele probleem dat „werkelijkheid" heet, worden
zij nimmer, omdat dit buiten de competentie van het denken
valt.
Psychologisch is het (mathematische) symbool in deze het
associatieve punt van uitgang dat een geheele reeks van zeer
verschillende bewustzijnsinhouden tot één conceptie, inductie,
vereenigt en mnemisch, dat wil zenen door middel van het
geheugen, in stand houdt. In dit opzicht is de summatorische
fictie „natuurwet" ook in theoretisch wetenschannelijk opzicht van buitengewoon .veel belang.
Geheel anders echter wordt dit, en nu komen wij tot de
kern van onze vraagstelling, wanneer een vergelijking van
lettergrootheden in symboliek van natuurwetmatigheid wordt
opgesteld met de bedoeling, haar mathematische consequenties
eveneens streng toe te passen op een nog niet door zuivere aan-
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schouwing achterhaalde werkelijkheid, welke met het onderhavige natuurverschijnsel blijkt samen te hangen. En dit toch
is in de moderne wetenschap, in het bijzonder wanneer zij
zich op de grens van het wijsgeerige denken bevindt, veelal
het geval.
De natuurwetenschappelijke geleerde tracht dan uit zijn
symbolen een „onbekende" te substitueeren. Gelukt dit, dan
wordt zoo'n onbekende a priori beschouwd als het symbool
van een in de zintuigelijke aanschouwing tot nu toe onbekend
natuurverschijnsel. Hierbij moet men het begrip natuurverschijnsel niet zoo zeer verstaan als een grof-zintuigelijk, stoffelijk complex, doch als een denkinhoud. Immers elk bewustzijnsproces wordt ons slechts als zoodanig in zijn oorzakelijkheid bewust.
Het behoeft hier waarschijnlijk geen nader betoog, dat de
geleerde tot een dusdanige handeling als hier boven genoemd,
in wijsgeerigen, kencritischen zin wel allerminst gerechtigd is.
Een formeel logische verwerking, (en dit toch is hier in wezen
alle mathematisch gemanipuleer) , van de wiskundige symbolen
der natuurverschijnselen kan hoogstens leiden tot een andere
rangschikking van die natuurverschiinselen in het moment
van bewustzijn; doch kan daar geenszins nieuwe aan toevoegen. Zeven damsteenen kan men op zeer vele verschillende
manieren in een figuur leggen, maar nooit dusdanig, dat men
er op een zeker moment acht telt. En zoo is het met de natuurverschijnselen, die reeds bewustzijnsinhoud waren. Hun
formeel-logische, wiskundig symbolische verwerking is een in
zichzelf gesloten proces. Hieraan kan niets worden toegevoegd, of een „waarneming", hetzij onmiddellijk, hetzij als
denkhandeling, moet er aan vooraf zijn gegaan, om zich met
de onderhavige natuurverschijnselen als reeds gedane waarnemingen te vereenigen. En dit waarnemingsproces nu is iets,
dat buiten de formeele logica van het wiskundig_e denkproces
ligt. Ja, het ligt er zelfs verre boven, want dat wiskundige,
formeel logische denkproces is aan nauwkeurige regels gebonden, die het niet te buiten kan gaan; zooals alle figuren die
met zeven dobbelsteenen te maken zijn door die zeven dobbelsteenen, en niet meer, worden bepaald.
Gevolg van de toepassing van de logische grondslagen der
mathematica op de natuurwetmatige symboliek is dan ook dat,
waar deze laatste reeds a priori een fictief karakter draagt,
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de wiskundige verwerking ervan wel tot zeer onwaarschijnlijke resultaten kan voeren.
De moderne natuurfilosoof is er op uit door tot in uiterste
consequenties doorgevoerde wiskundige verwerking der natuurverschijnselen de realiteit in nieuwe bewustzijnsinhouden
te beleven, dat wil zeggen, progressief in het denken voort te
schrijden. Zoo komt de physicus bijvoorbeeld allicht tot de
conclusie, dat op grond van het door GAY-LUSSAC gevonden
verschijnsel, dat een gas bij afkoeling van I° Celsius 1/273 van
zijn volume verliest, het bij een denkbare temperatuur van 273°
Celsius beneden het smeltpunt van ijs, geen „volume" meer
bezit. Tegen een dergelijke ruwe, inderdaad slechts met het
minimum van twee factoren rekening houdende gevolgtrekking komt onze aan extensiteit gebonden voorstelling van
substantiviteit op. Is de physicus zich zulks bewust, dan ontdekt hij ook onmiddellijk het fictieve karakter van zijn wiskundig gemanipuleer met het natuurverschijnsel en zal zijn
symbool trachten te verbeteren door nieuwe factoren op te
sporen, ten einde de opgetreden ondenkbaarheid te verdrijven.
Dit leidt tot een hernieuwd en vernauwkeurigd onderzoek
van het verschijnsel, en dienovereenkomstig zal de mathematische symboliek der natuurverschijnselen juist door haar fictieve karakter de progressie der positieve wetenschap buitengewoon bevorderen.
Een goed voorbeeld van dit laatste levert het probleem van
de wiskundig tot in het oneindige denkbare deelbaarheid van
de substantie, welke langs een opeenvolging van verschillende
wegen tot de energetische quantenleer van Planck voerde.
Deze physicus namelijk leidde af, dat het wiskundige begrip
„oneindig klein" wat de energetische zijde der natuurverschijnselen betreft, in de „werkelijkheid" dier verschijnselen
niet opgaat. Aan het begrip energie is het begrip hoeveelheid
gebonden, dat in deze ook haar minimum grens heeft. Planck
kreeg deze uitkomst niet door mathematische berekeningen
alleen, maar door inductie van door hem waargenomen verschijnselen. Hij ontdekte een disharmonie tusschen de mathematica en het quantiteitsbeginsel der stof. Ik zeg hier inplaats
van energie „stof", immers in de moderne physica heeft het
energie-begrip het stofbegrip geheel in zich opgenomen.
Een ander voorbeeld op een totaal ander gebied levert de
ontdekking van de physiologische basis van de logarithmische
regel van Weber-Fechner in de psychologie. Deze komt hierop
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neer, dat men bijv. in een kamer waarin tien kaarsen branden,
niet kan volstaan met het ontsteken van een elfde kaars, zoo
men dezelfde lichtbeleving wil bewerkstelligen als bij het ontsteken van één kaars in een kamer welke geheel donker was.
Hiervan is een logarithmische relatie af te leiden. Fechner (en
Weber) dachten in dit verschijnsel een aanknoopingspunt te
hebben gevonden om de menschelijke psyche mathematisch te
onderzoeken en haar eigenschappen in wiskundige formules
uit te drukken. Fechner kwam op deze manier tot nimmer
vermoede bewustzijnsverhoudingen. Totdat alle illusie verbroken werd door de ontdekking, dat aan het geheele verschijnsel
een physiologische factor tot grondslag lag, dat het een eigenschap was van het physico-chemische complex dat wij protoplasma, „levende" stof noemen en in directen zin niets met
iets psychisch te maken had.
Niet altijd echter herkent de natuurfilosoof zijn zonderlinge formuleuitkomsten ten slotte als zuivere ficties, en
knoopt er dan zonder meer beschouwingen en gevolgtrekkingen aan vast ten opzichte van de werkelijkheid, die hem van
de „exactheid" van zijn wetenschap voeren tot de transcendentie van een metaphysica. Een metaphysica van te kleine
omvang en te groote inhoud. En dit geldt in onzen zoo zeer
op den menschelijken geest gerichten tijd wel in het bijzonder
voor de, zooals de term luidt, correlatie (is samenhang) zoekende, proefondervindelijk te werk gaande, opvoedkundig georienteerde psychologen. Het was Prof. Kohnstamm zelf die
nog onlangs in „Paedagogische Studien" wees op de correlatieberekening bij de kinderpsychologische tests in verband met
de grenzen van haar bruikbaarheid. Tot voorbeeld moge het
volgende dienen: Om een inzicht te krijgen in de intellectueele praestaties van proefpersonen van een bepaalde leeftijd, krijgt een aantal van hen dezelfde opgave. Nu wordt bij
elke proefpersoon de tijd gemeten welke hij noodig heeft gehad
om aan de gestelde opgave te voldoen. Elke proefpersoon zal
zoo in het algemeen een specifiek aantal seconden noodig
hebben. Het grootste aantal zal globaal daarin met elkaar overeenstemmen. Dit is het „gemiddelde" type. Er zullen er echter
zijn, die er veel korter over hebben gedaan. Er zullen er ook
zijn, die de opgave nooit tot een goed einde brachten. Toch
behoeven de „vluggen" daarom nog niet „intelligenter" te zijn
dan de „langzamen". De „intelligentie" ligt veel breeder in
onze reactie op levensverhoudingen geworteld dan zoo'n sim-
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pele proef op het eerste gezicht kan doen vermoeden. Het aantal aan eiken proefpersoon gemeten seconden werd bij elk
bepaald door een onnoemelijk aantal factoren. Het kind dat
slecht reageerde kan wel van te voren ziek zijn geweest, of
door hard naar het laboratorium loopen een bloedsaandrang
naar het hoofd hebben gekregen, of door de sfeer in het
laboratorium zijn gedeprimeerd. In het kort, het aantal verschillende oorzaken dat het gedrag van elk kind bepaalde is
legio. En dit geldt ook wanneer twee kinderen beide in precies
denzelfden tijd de gestelde vragen beantwoordden.
De verkregen seconden zijn als cijfers dus niet alleen wat
het aantal eenheden betreft, doch vooral qualitatief hoogst
ongelijk. De absolute waarde van de mathematische wanproducten die uit deze ongelijkheden door becijfering worden
verkregen zal den lezer dus evenzeer als mij wel een raadsel
zijn. De waarde van een dergelijke handeling ligt dan ook minder in de volstrekte waarde van haar resultaten, dan wel in de
lust die zij opwekt tot dieper, breeder onderzoek; terwijl zij
het object van onderzoek (in dit geval de intelligentie) breeder
in het denkleven kan fundeeren. Te waarschuwen tegen de
zoo veelvuldig voorkomende overschatting van de bovengeschetste wiskundige verwerking van reacties in het menschelijke levensgedrag is echter de taak van eiken psycholoog, die
zich van het gevaar bewust is.
Het meest sprekende voorbeeld uit de algemeene physica
is wel de kosmologie van Einstein. Waar de algemeene relativiteits-theorie als product van zuivere kennis onwrikbaar
op haar fundamenten staat, is dit met het door Einstein daaruit gecomponeerde beeld van het heelal lang niet het geval, en
vooral de kosmologische theorie van De Sitter uit Leiden kan
een vergelijking met die van Einstein glansrijk doorstaan.
Ik haal met opzet voortdurend voorbeelden uit de physica
aan, om er op te wijzen dat een overschatting van het algebraische cijfer, zooals dat in de correlatierekening der psychologische karakterkunde wordt verwerkt, ook aan de bij uitstek
„exacte" wetenschap niet vreemd is.
,
In dit artikel diep in te gaan op de algemeene relativiteitstheorie en op het verschil tusschen de kosmologieën van Einstein en De Sitter werd niet bedoeld. Maar een korte karakteriseering van in het bijzonder het laatstgenoemde past geheel
in het gevolgde betoog.
In de algemeene relativiteitstheorie wordt de tijd quantita-
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tief gemeten in overeenstemming met de ruimte, en daarbij
vermenigvuldigd met V-1 om hem als „vierde" dimensie in
wiskundige gelijkwaardigheid van de drie ruimtedimensies (afmetingen) te kunnen behandelen. Vooral die V-1 is in verband
met het hier behandelde probleem interessant. Immers de vierkantswortel van —1 is geen symbool van een vorm van zuivere
aanschouwing, doch het is een z.g. „onbestaanbaar" getal.
Hieruit blijkt reeds bij voorbaat dat de vierdimensionaliteit
louter fictie is. Dat zij ook een doelmatige fictie bleek te zijn
fundeert zich echter niet in haar bijzondere wiskundige karakter, doch in de intuitie van een geniaal geleerde als Einstein,
die haar niet als wiskundig resultaat kreeg, doch langs wiskundigen weg begripmatig invoerde en zoo verwerkte in verband
met werkelijkheidsfeiten die door de sterrekunde werden ontdekt. Zooals ik zeide is de fictie, aan het begrip vierdimensionaliteit verbonden, een doelmatige fictie gebleken.
Daardoor kon bijvoorbeeld de zwaartekracht wel niet worden „verklaard", doch in een ander, geheel nieuw en belangwekkend verband worden gebracht met andere bekende kosmische krachtswerkingen. De algemeene relativiteitstheorie
kan zoo alle kosmische eigenschappen van een gedeelte van
het heelal nauwkeurig bepalen. In de bepaling van de eigenschappen van het heelal als geheel echter schiet de kosmologische theorie van Einstein, die als zoodanig van de algemeene
relativiteitstheorie goed moet worden onderscheiden, in zooverre tekort, dat zij tot nu toe geen enkel kosmisch verschijnsel van nog onbekende oorzaak afdoende heeft kunnen verklaren. Dit is echter wel het geval met de relativiteitskosmologic van Prof. De Sitter.
In verband met het hier behandelde probleem is nu het
volgende op te merken: Einstein, die de algemeene relativiteits-theorie grondvestte, leidde daarop doorgaand langs wiskundigen weg zijn (fictieve) beeld van het heelal af. De
onvruchtbaarheid daarvan deed andere onderzoekers naar
nieuwe mogelijkheden zoeken. Zij gingen weer terug naar het
(onverklaarde) kosmische verschijnsel om dan, dit in het oog
houdend, opnieuw te gaán cijferen. En zoo paste Prof. De
Sitter de wiskunde toe op het natuurverschijnsel inplaats van
zooals Einstein in zijn kosmologie het natuurverschijnsel op
de wiskunde. En zoo hebben de wiskundige eenheden in het
geval van de algemeene relativiteitstheorie van Einstein en de
kosmologie van De Sitter een gefundeerde symbolische be-
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teekenis, in het geval van Einstein's kosmologie echter een
zuiver wiskundig fictieve beteekenis.
Gaat men op deze wijze dieper op het probleem van het
fictieve element in de mathematische symboliek van het
natuur-wetenschappelijke denken in, dan treedt ten slotte
vooral de psychologische, zielkundige zijde ervan op den voorgrond.
De natuurwetenschap stelt een door haar te bestudeeren
verschijnsel als probleem, dat wil zeggen, tracht het in logische relatie, in oorzakelijk verband te brengen met andere verschijnselen. Hieraan ligt een spontaan moment ten grondslag,
waardoor elk onderdeel der natuurwetenschap in engeren zin,
onderwerp van een psychologische, in ieder geval psychologisch-kenkritische beschouwing kan zijn.
Komt nu de mathematische symboliek het denken tehulp,
dan loopt het bovengenoemde spontaniteitsproces als denkproces in zekeren zin aan de hand van de axiomatica der formeele wiskunde automatisch af. Het spontane moment wordt
daardoor, om het zoo uit te drukken, geëlimineerd, en het geheele proces heet „exacte" wetenschap. Maar zulks dan ten
koste van de „werkelijkheid"!
Elk langs wiskundigen weg op het spoor gekomen, en dus
afgeleid reëel verschijnsel is alzoo gekenmerkt door een fictief
karakter. Zal zij geheel met de werkelijkheid in overeenstemming zijn, dan is de hierboven beschouwde betrekking tusschen
de spanning en het volume van een gas a priori evenmin in
een vergelijking van lettergrootheden uit te drukken als de
samenhang tusschen de verschillende reacties van verschillende
proefpersonen op eenzelfde opgave; maar in het laatste voorbeeld zijn de moeilijkheden grooter dan in het eerste en moet
meer voorzichtigheid in acht worden genomen, omdat bewust
op vele en belangrijke factoren zonder meer geen acht wordt
geslagen. Elk „werkelijk" natuurverschijnsel doet zich bij
nadere beschouwing voor als de wortel van een onbepaalde
vergelijking van eindigen, doch onbeperkten graad; zooals ook
het oppervlak van een bol eindig is, doch als onbegrensd kan
worden opgevat.
Beschouwt men het hier boven behandelde probleem van
het fictieve element in de mathematische symboliek van het
wetenschappelijke denken dus psychologisch, dan blijkt op een
voor de zich op zijn logica voorstaande geleerde ontstellende
wijze, dat de oorzaak van zijn wetenschappelijke ficties te
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zoeken is in een ten opzichte van die logica alogische functioneering van zijn denkapparaat. Tusschen de physicochemische ordinaties, welker totaliteit wij als kosmische werkelijkheid aanduiden, en de som der overeenkomstige bewustzijnsinhouden, is zelfs in het gunstigste geval geen aequivalentie,
doch slechts een zekere overeenstemming, welke een „resannantie" tusschen de waarnemer en het waargenomene bewerkstelligt. Tot die kosmische werkelijkheid moet ook het abstracte, zich in zintuigelijkheden demonstreerende gegeven
eener proefondervindelijke psychologische wetenschap gerekend worden.
De denkbeelden, de achtereenvolgende beelden der gedachten-film, volgen bij hun in associatie treden een wetmatigheid
welke, gezien de voorop te stellen beperktheid van het denken,
van de wetmatigheid eener kosmisch-reëele werkelijkheid verschilt. Alhoewel zich in het gunstigste geval binnen die beperktheid van het denken overeenstemming kan vertoonen,
(resonnantie). De denkbeelden nu, in wezen substraat van
kosmische realiteit, hebben verder als bewustzijnsinhoud een
onafhankelijk bestaan, gelijk hun spontane correlativeeringsproces eveneens bestaat buiten het eigenlijke verband der
kosmische realiteiten om. Zal, gelijk de natuurwetenschap beoogt, de gedachtenfilm met een kosmisch reëele ordinatie volkomen overeenstemmen, dan behoort aan elk harer onderdeelen ook een kosmische werkelijkheid ten grondslag te liggen.
Dit te onderzoeken is de taak van de éxacte geleerde. De denkvoorwaarden daartoe te bestudeeren behoort tot het terrein
van den kennispsycholoog. Nochtans zal de eerste weer in zooverre psycholoog moeten zijn dat hij de noodzakelijkheid van
het genoemde onderzoek leert beseffen.
De geschiedenis der natuurwetenschap heeft het bovenstaande volkomen bevestigd. Zoo groeide de proefondervindelijke zielkunde uit de studie van de individueele factor in de
kosmische tijdsbepaling. Het feit dat twee waarnemers voor de
culminatie van een ster op dezelfde zuiver lopende tijdmeter
op hetzelfde moment nochtans een verschillende tijd aflezen,
bracht de astronomen er toe, het levensfunctioneele proces dat
aan optische waarnemingen ten grondslag ligt, aan een nader
onderzoek te onderwerpen. En zoo vond ook de atomistische
psychologie, de zielkunde van hokjes en vakjes die nog „ijzeren" wetten kent, haar wezenlijken grondslag in een ongezegde toepassing van de resultaten der lagere physicochemie.
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Zoo liggen de voorwaarden voor de progressiviteit der exacte
wetenschap niet op natuurwetenschappelijk terrein in engeren
zin, doch op een zuiver psychologisch gebied.
Hierbij spelen mijns inziens in verband met het gestelde
probleem van het fictieve element in de mathematische symboliek van het natuurwetenschappelijke denken de volgende
twee factoren een buitengewoon belangrijke rol:
a. Het natuurwetenschappelijke denken beweegt zich in
zijn mathematische symboliek ver buiten de grenzen der sensorieele voorstelbaarheid.
b. Het behoeft daartoe de aanvulling van een scheppende
verbeelding.
De mathematische symbolieke verwerking van in den aanvang zichtbare, tastbare of hoorbare verschijnselen, streeft in
haar doelstelling allereerst naar een redelijk oorzakelijkheidsverband. Is dit verkregen, dan wordt in de volgende phase
gezocht naar een breedere bevestiging der formeel logisch opgestelde theorie-van-meeste-waarschijnlijkheid in nieuwe, liefst
onverwachte werkelijkheidsbelevingen. Van de mathematische
handeling, welke in het gunstigste geval tot een nieuwe beschouwingswijze der werkelijkheid leidde, wordt echter ook
verwacht dat zij nieuwe werkelijkheidsproblemen ontdekt.
En hier is het dat aan de scheppende verbeelding een buitengewoon belangrijke rol is toebedeeld. Zij vult ongevraagd alle
leemten op, komt te hulp waar de „afgeleide" realiteit in verband met de opgestelde theorie een tekort aan feiten heeft
gegeven.
eend is.
Maar hier is het ook dat de verbeelding vrijscheppend
Dat wil zeggen, haar denkrealiteiten onafhankelijk van de
kosmische realiteiten vermag te formeeren. De vrijscheppende
verbeelding put haar kracht in een „Einstellung" van het willende individu op wat in de realiteit, in de werkelijkheid van
het zintuigelijke, onvolledig is gegeven, en daarom als probleem
werd gesteld. Die onvolledigheid eischt een aanvulling, dat
probleem eischt een oplossing, welke gegeven kan worden door
de activiteit der scheppende verbeelding. Maar het feit dat een.
aanvulling wordt geëischt bewijst dat het denken daarin boven
het formeel-logische der gestelde onvolledigheid uitgaat. De
scheppende verbeelding is in dezen zin niet alogisch, doch
boven-logisch. Zij construeert een Geheel uit de aan de Rede
gegeven logische onvolledigheid. Ook van deze meer psychologische zijde uit beschouwd toont de menschelijke Geest in_
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zijn werkzaamheid van verbeelding zich dus als scheppend.
Maar daarmee zijn wij tevens ons punt van uitgang weer genaderd, namelijk dat de mathematische symboliek haar fictieve
karakter in het bijzonder kan onthullen, wanneer aan den
denkenden mensch werkelijkheidsfeiten ontbreken, terwijl
nochtans de wil tot een scheppende werkzaamheid aanwezig
is. Dan kan zich de fantasie als die verbeelding van lagere
orde openbaren, welke niet harmonisch voortvloeit uit een
hooger scheppingsmoment, doch het werktuig is van een
ongerichte blinde wil, en wier producten als bewustzijnsinhoud
werkelijkheid zijn, doch die werkelijkheid in algemeen kosmischen zin missen.
Ten onrechte, gelijk wij zagen, werkt men de theorie tot
een leer uit met behulp van een mathematische symboliek,
die a priori in zichzelf bestaan vindt en aan zichzelf overgelaten een schijn-werkelijkheid opbouwt, welke voor de werkelijke voortschrijding der positieve wetenschap onvruchtbaar
blijft, terwijl zij op deze laatste zelf een hoogst verwarrenden
invloed uitoefent.
Hiervan doordrongen te zijn is de plicht van den hedendaagschen natuurfilosoof, die bij de totale ineenstorting van
wat de vorige eeuw in fictief wetensbesef had opgebouwd,
reen onafzienbare hoeveelheid in wilde bontheid dooreengeworpen feiten moet rangschikken in een nieuw, exact oorzakelijkheidsverband. Dit geldt wel in het bijzonder voor den modernen bioloog in de meest uitgebreide beteekenis van het woord.
Vooral dan daar waar in verband met de studie van het menschelijke gedrag, psychische en physiologische waarden binnen
het kader eener formeele wiskunde in samenhang worden
gebracht.
JAC. VAN ESSEN.
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Dr. C. de Boer, lector in de Romaansche taal- en letterkunde aan de Rijks-Universiteit te Leiden, verzocht mij een
of twee voordrachten te houden voor de studenten, die onder
zijn leiding begonnen waren met de lezing van de Commedia.
Daar ik het gedicht vertaald heb, was de bedoeling dat ik niet
enkel over het werk zelf, maar ook over de mogelijkheid het
te vertalen zou spreken. Ik deed het een zoowel als het ander
in de eerste les. In de tweede besloot ik nog eenige afzonderlijke punten te behandelen, met name de vraag in hoeverre
de zangen van de Commedia op zichzelf staan of met elkaar
verbonden zijn, en de vraag of tusschen de vergelijkingen in
de drie boeken van het gedicht een kenbaar onderscheid, overeenkomstig met het karakter van elk boek, valt aan te wijzen.
In beide voordrachten dus, elke beperkt binnen de drie kwartier van een college-uur, niet een uitputtende studie, maar
losse opmerkingen, die door jongere Dante-studenten konden
begrepen worden, en zooveel mogelijk bij hun kennis van de
Commedia aansloten. Toch heb ik getracht die opmerkingen
op zoo'n wijs te richten en te verbinden dat zij voortdurend
heenwezen naar het heele gedicht en met elkaar een soort inleiding tot de studie daarvan uitmaakten. Dit is de reden
waarom ik het waag de twee voordrachten, ondanks hun toevallige vorm, in het licht te geven. Het doet er ten slotte niet
toe welke vorm een venster heeft, als het maar op een boeiend
landschap uitziet.
I
De eerste zang van de Goddelijke Komedie bevat een eenvoudige mededeeling.
Toen ik op de helft van mijn leven was, zegt Dante, bevond ik me in een pijnlijke verwarring. Ik was er door achteloosheid ingeraakt, en ik wilde me eruit redden door langzaam
op te stijgen tot een natuurlijke verheldering. Maar dat beletten me drie menschelijke ondeugden: valsche schijn, trots
en hebzucht. Na mijn vruchtelooze pogingen besloot ik een
gedicht te schrijven: een verbeelde tocht door Hel, Vagevuur
en Hemel. Op die tocht zou Vergilius mijn gids zijn, om boven
op de Louteringsberg door Beatrice vervangen te worden.
Dit is Dante's mededeeling. Maar als we de eerste zang beginnen te lezen, merken we al dadelijk dat hij in beelden
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spreekt. Hij zegt niet: op de helft van mijn leven, maar op
het midden van onze levensweg. Van de verwarring waarin
hij zich bevond spreekt hij als van een donker bosch. Nu
zouden wij geneigd zijn die twee beelden te vereenigen. Wij
zouden dan willen zeggen: juist, er is een weg, en op de helft
van die weg is een bosch. Maar Dante heeft niet gesproken
van een werkelijke weg, maar van onze levensweg, dus van
een tijdsduur, van wat men zou kunnen noemen een abstracte
weg. Het bosch evenwel stelt hij voor als reëel, niet anders
dan „una selva oscura". Combineer nu eens een abstracte weg
met een reëel bosch. Onmiddelijk daarop maakt Dante het
nog moeilijker door weer van een weg te spreken, en dit keer,
schijnt het, niet van een weg in het afgetrokkene, maar van
„de rechte weg", „la diritta via", die verloren gegaan is. Moeten wij die weg vereenzelvigen met ons aller levensweg ? We
durven het niet. We vermoeden zelfs dat met de rechte weg
ook weer iets afgetrokkens, en dan van andere aard als in het
eerste geval is bedoeld, Even verder zijn we niet in een Bosch,.
maar in een dal, en ligt de moeilijkheid niet in de ondoordringbaarheid, maar in de helling.
Als wij zoover zijn hebben wij reeds bemerkt dat Dante
voortdurend beelden gebruikt die een zin hebben, allegorische
beelden dus, en dat deze beelden in het begin moeilijk bij elkaar passen. Ook het bosch is allegorisch, ook het dal, ook de
heuvel, en zoo zijn het zonder ophouden alle figuren die
achtereenvolgens voor ons optreden.
Op den duur zullen we zien, dat de figuren wel degelijk bij
elkaar gaan passen, dat ze heele tafreelen vormen en heele
gebeurtenissen, dat alle lokaliteiten, alle personen en andere
schepsels nauwkeurig worden voorgesteld en met elkaar in
verband gebracht. Nochtans laat Dante zijn zin nooit los.
Hij doet niet zoomaar een reisverhaal: hij doet een allegorisch
reisverhaal, en men moet altijd weer, als men alles gezien heeftwat hij voor onze verbeelding oproept, tot de zin terugkeeren
die voor hem aan dat zichtbare verbonden is.
• Wat is nu de oorzaak dat de Divina Commedia van eeuw
tot eeuw, en vooral sedert het begin van de vorige, telkens'
meer gelezen, bestudeerd en vertaald wordt ? Is het de zin?
Zeker is voor theologen, filosofen, historici, en nog voor andere geleerden, die zin in de hoogste mate opmerkelijk. Ook
zelfs in de literatuur-geschiedenis kan men niet volstaan met.
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Dante gedeeltelijk te behandelen: men wil er kennis maken
met de heele Dante en dus met al zijn denken en al zijn bedoelingen. Maar dat neemt niet weg dat de eerstgenoemde
vaklieden ook andere, en dikwijls betere bronnen kennen dan
het werk van Dante, die namelijk waaruit hijzelf geput heeft,
en dat de literatuur-historici hem zeker niet zoo volledig zouden bestudeeren als hij in zijn werk niet nog iets anders gelegd
had dan een zin. Zij, en de leeken niet minder, zien in hem
allereerst de dichter, en niet zijn zin, maar zijn verbeelding
is de oorzaak van hun belangstelling.
Als we de eerste zang lezen, die inleidende mededeeling,
waar op verschillende plaatsen de voorstelling onze verbeelding
niet geheel bevredigt, dan treft ons toch al dadelijk met welk
een innigheid de dichter aan zijn voorstellingen deelneemt en
met hoe korte en rake trekken hij ze weet te teekenen. Zoo
de innigheid in het spreken tot Vergilius en ook in de vergelijking van de tot rust komende geest met een geredde drenkeling. Zoo de teekening van de dieren en die van de „disperate strida" geslaakt door de geesten in de onderwereld.
Ook in die tweede zang is misschien nog iets te bemerken
van een zekere moeizaamheid, een niet goed saamsluiten van
alle deelen. Toch kan ik het niet eens zijn met Benedetto
Croce, die Beatrice's woorden over dat wat men vreezen moet
ongelukkig aangebracht vindt. Juist die heele rede van Vergilius, waarin hij verhaalt hoe hij door Beatrice geroepen en
onderricht en gezonden werd, schijnt mij een voorbeeld van
die levende innige zegging, die bewijst wat ik zeide: Dante's
meeleven met zijn verbeeldingen.
In de derde zang voor het eerst zien we Dante, zooals we
hem ons voorstellen als dichter van L'Inferno. De onverbiddelijkheid, de gruwbaarheia, de hooghartige verachting, en de
forsche oorspronkelijkheid. De onverbiddelijkheid, die in het
inschrift boven de hellepoort als de uitkomst van gerechtigheid, liefde en wijsheid uitgesproken en onderstreept wordt.
De gruwbaarheid, want wat kan gruwelijker zijn dan de beschrijving van het geluid dat Dante hoorde bij zijn intrede.
De hooghartige verachting, tegen de lauwen immers, die
de Hemel uitwierp en de Hel niet kon inlaten. De forsche
oorspronkelijkheid, vooral in het taf reel met Charon. Men
weet hoe diepe indruk het zesde boek van de Aeneïs op Dante
gemaakt heeft. Hier en elders heeft hij trek op trek eruit
overgenomen. Dat desniettegenstaande zijn Charon niet de
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norsche veerman van Vergilius is, maar de kort aangebonden
schuitevoerder die de tragen met zijn riem slaat, is het duidelijkste teeken van een sterk eigenwillig innerlijk zien.
Het spreekt vanzelf, dat tusschen de drie boeken: Inferno,
Purgatorio en Paradiso, een groot onderscheid bestaat. Zooals
in 't eerste het gruwen, zoo heerscht in het tweede de vrede,
en zoo in het derde een innerlijke verruktheid of opgetogenheid. Dit verschil is te kennen in de toon en in de verbeeldingen. Maar men zou het ook kunnen aantoonen door opmerkzaam te maken op de wijze waarop in die boeken beeld
en zin zich tot elkaar verhouden. In de Hel namelijk schijnen
de gestalten haast voor zichzelf te bestaan. Ze houden wel verband met een zin, maar de aandacht van de dichter, en dus
ook van de lezer, gaat toch geheel naar het uitbeelden. Al in
het begin zijn de beesten, de panter, de wolf, de leeuw met
zulke werkelijke trekken geteekend, dat men aan hun beteekenis haast niet denkt. Het gesprek van Beatrice met Lucia
en haar spreken met Vergilius is zoo waar en levendig dat
men zich zonder bijgedachte eraan overgeeft. Het tafreel aan
de Acheron is zoo duidelijk een tafreel en Charon's kijven en
optreden neemt ons zoozeer in beslag dat wij geheel en al
opgaan in dat zintuigelijk waarneembare. Zoo is het later telkens: menschen, monsters, landschappen dringen zich op met
zulk een lichamelijkheid en werkelijkheid, dat men volkomen
voldaan wordt door niets dan zien en meeleven. Het gevolg
is dan ook geweest dat alleen uit L'Inferno een paar gedeelten,
als 't ware, in de verbeelding van de menschheid zijn overgegaan; en wel het verhaal van Francesca en dat van Ugolino.
Dat van Ulysses zou men er misschien nog aan kunnen toevoegen, en dan zijn er nog verschillende zangen, zoo bv. de
22ste met de duivels aan 't pekmeer, die men als wezenlijke
voorstellingen op zichzelf kan zien. Legt men naast de Hel
het Paradijs, dan ziet men de verhouding juist omgekeerd. De
lichamelijkheid is verdwenen, wordt door een licht of een
glans aangeduid, ja zelfs geheel vervangen door een lichtvorm
die in niets aan een lichaam herinnert. Cacciaguida, Dante's
eigen voorvader, kwam als een sterretje langs een kruis gerold. Teekenfiguren, en zoo goed als mathematische zinnebeelden of ook wel abstracte begrippen worden daarentegen
met leven begaafd en spreken zoo bezield en zoo menschelijk
dat wij ons heel niet bevreemden. Ziet men nu, tusschen deze
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beide boeken, het Purgatorio, dan merkt men dat daar gestalte
en zin voortdurend samengaan. De gestalten zijn werkelijk,
maar het komt toch nooit in ons op hun zin voorbij te zien.
Het is of ze zich telkens in elkander spiegelen en hun eigenlijke leven hebben in die reflectie.
Wij komen door deze beschouwing het karakter van Dante
en van zijn werk al heel nabij. Dante staat altijd tusschen
eenerzijds zin, anderzijds beeld. De Commedia is altijd de uitdrukking, niet van één van die beide, maar van een verhouding tusschen die beide.
Zulk een tweeledigheid was niet in alle tijdperken van het
verleden makkelijk mee te voelen. Men was meer verstandelijk gericht en kon dan de zin volgen, maar men genoot niet
zoozeer de werkelijkheid van de verbeeldingen. Of men genoot die wel, omdat men juist de zintuigen ontwikkeld had
en in de zintuigelijke gewaarwording de ware bron van de
verbeelding zag, maar dan wist men met Dante's verstandelijke zin, die zich overal bemerkbaar maakte, niet veel raad.
Toch is het volledige verstaan van de Commedia niet anders
mogelijk dan door zich naar beide zijden open te stellen.
Dante heeft zijn werk in verzen geschreven en wel in een
bepaald soort verzen. Ook in die verzen moet de voortdurende
aanwezigheid van eenerzijds het regelend verstand, anderzijds
de zeer levende verbeelding wel heel nadrukkelijk uitkomen.
De Commedia bestaat uit honderd zangen. Die honderd
zijn in drieën gedeeld: een boek van vier en dertig en twee
boeken van elk drie en dertig. Die drie boeken hebben haast
nauwkeurig dezelfde omvang.
Dante zegt op 't eind van Il Purgatorio: als ik meer ruimte
had, zou ik nog iets meer zeggen.
Ma perchè piene son tutte le carte
Ordite a questa Cantica seconda,
Non mi lascia piu gir lo fren dell' arte
In 't hollandsch: Maar daar alle bladen, voor dit Tweede
Gezang bestemd, vol zijn, laat de teugel van de kunst me niet
verder gaan.
Ik houd deze verklaring voor letterlijk waar. Dante wilde
boeken schrijven van dezelfde lengte. Dat was zijn plan, en
zijn plan was gebouwd volgens zijn kunstbegrip. De Inferno
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besloeg 4720 verzen. Nu er van 't Vagevuur al 28 meer, namelijk 474 8 geschreven waren, was zijn papier vol en kon hij
er nog maar 7 bijkrijgen. Het Paradijs schreef hij ten slotte
nog iets meer in elkaar, want dit is drie regels langer.
Voor de saamstellende zangen van de drie boeken gunde hij
zich eenige speling. Er zijn er twee (in de Hel) van 11 S en
een (juist de voorlaatste in 't Vagevuur) van i 6o regels. Die
had hem klaarblijkelijk zijn papier gekost. Tusschen 11 5 en
I 6o is een vrij groot verschil, immers 45 verzen. Maar dat is
een uitzondering. Acht-en-tachtig van de overigen gaan van
1 3 6 tot 1 54, geen grooter verschil dus dan van 18. Klaarblijkelijk nam Dante een norm aan van 1 42 en veroorloofde
zich naar beide zijden eenige ruimte, die doorgaans, naar boven en naar beneden, niet meer dan drie terzinen bedroeg.
Het is duidelijk dat zulk een plan, want het was een plan,
een bizonder sterke verstandelijke • oplettendheid vereischte.
Die oplettendheid moest niet alleen vooraf bestaan en zich
uitstrekken over de verdeeling van de stof als anderzins, maar
ze moest ook gedurende al de jaren dat Dante bezig was,
werkzaam blijven. Ze moest, kunnen we zeggen, een deel van
zijn wezen uitmaken.
Het door Dante gekozen vers nu, de terzine, drukte die
oplettendheid onmiddelijk uit. Ook deze een drie-deeling, die
door het rijm een voortgezette aandacht noodig maakte. Maar
de keus van dit vers bewerkte tevens iets anders. Stellen we
ons voor dat een dichter een gedicht begint in een andere
strofe: bv. in vier- of zesregelige stanzen, of in ottave rime.
Dan zal zijn oor, na iedere kleine afdeeling rust hebben. Met
iedere stanze toch is het rijm afgeloopen en kiest hij een ander rijm. Bij de terzine evenwel is dat niet het geval. Zij
laat altijd een rijm over, dat zijn echo wacht, zijn dubbele
echo. Door een volkomen zintuigelijk element dus, het rijm,
wordt deze verstandelijke dichter genoodzaakt voortdurend
zijn oor, en daarmee zijn gemoed, zijn verbeelding, open te
houden. Zijn gedicht, dat hij zoo planmatig opzette, zoo heel
en al als een bouw, wordt nu een stroom. Hij voelt zich door
honderd twee en veertig, soms iets meer, soms iets minder verzen, meegesleurd en rust eerst aan het eind.
Hier is dus in Dante's gedicht, in elk van zijn honderd gedichten, een merkwaardige tweeledigheid onmiddelijk gegeven. Eenerzijds het verstandelijke plan, anderzijds de drang
van zintuigelijkheid, gemoed en verbeelding. Dante's eigen
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tweeledigheid zelf namelijk, die hier onmiddelijk uitkwam in
de vorm van zijn werk.
Bedenken wij nu, dat bij hem, zooals wel vanzelf spreekt,
die twee deelen van zijn wezen niet uit elkaar lagen, dat zij
gehuwd waren, ja zich onafscheidelijk met elkaar vermengden,
dan begrijpen we dat ook zijn vers, iedere enkele regel, tegelijk
stroomend en staand, hartstochtelijk en omzichtig, of — om
met een bizondere schakeering hem zeer nabij te benaderen —
tegelijk innig en voornaam zal zijn.
Ja, dit is wel het wezenlijkste in de karakteristiek van Dante: voorname terughouding bij een innigheid — een intensiteit — die teer of fel kan zijn, maar onvoorwaardelijk alle
onverschilligheid, lauwheid, ja zelfs gemakkelijkheid buiten
sluit.
Wil men dit karakter zien, dan moet men niet naar Dante's
proza gaan, maar naar het vers en het gedicht van de Cornmedia, omdat daar met de middelen van maat, rijm, en aaneenschakeling van strofen de vorm geschapen was voor die
maatvolle terughouding, die altijd stroomde, of: voor die
stroom die bezield was door maatvol zelfbedwang.
Het is een belangwekkende vraag in hoeverre en hoe vertaling van gedichten mogelijk is. Shelley zegt in zijn Defence
of Poetry, dat de muzikaliteit van gedichten: a certain uniform and harmonious recurrence of sound, de oorzaak is van
de vanity of translation, de ijdelheid van alle vertalen van
gedichten. Het is even wijs, zegt hij, een viooltje in een smeltkroes te werpen om het vormbeginsel van zijn kleur en geur
te ontdekken, als te trachten de scheppingen van een dichter
uit de eene taal over te brengen in de andere. Nochtans heeft
Shelley zelf voortreffelijke vertalingen geschreven, niet alleen
naar het grieksch, maar ook naar het italiaansch, het spaansch,
en het duitsch. Hij laat dan ook op de zooeven aangehaalde
volzin een andere volgen, en wel deze: De plant moet opnieuw aan haar zaad ontspringen, of ze zal geen vrucht voortbrengen — en dit is de last van de vloek van Babel.
Met andere woorden: Wie een gedicht wil vertalen, moet
niet beginnen woord voor woord eenvoudig in de andere taal
over te zetten, maar hij moet trachten het algemeene beginsel,
de kiem, waaruit die woorden voortkwamen, in zich op te
nemen, en daaruit, nu in zijn eigen taal, het gedicht opnieuw
laten opgroeien.
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Nu hebben wij gepoogd, voor zoover ons dat mogelijk was,
het algemeene beginsel van Dante en de Commedia met ons
begrip te benaderen, maar het zou er met een vertaler slecht
uitzien als hij niet anders had dan zulk een begrip. Het algemeene beginsel van een dichter ontluikt in zijn woorden, en
wij hebben gelukkig nog een ander middel dan het begrip,
waardoor wij het onmiddelijk herkennen kunnen. Dat andere middel is het oor. En dat algemeene beginsel, zooals wij
het met ons oor gewaarworden, heeft een eenvoudige naam:
het heet dan immers de toon.
De toon van het gedicht, dat is het zaad dat Shelley bedoelde, de muzikale eenheid waaruit de vertaler het gedicht
weer kan doen opgroeien.
Uit dit inzicht volgt nu ook dadelijk dat men een gedicht,
naar zijn waarde als zoodanig, niet in proza vertalen kan.
Een proza-vertaling heeft een waarde, die in sommige opzichten haar zelfs verkieselijk maakt boven een vertaling in
verzen: ze kan zich enger aan de zin houden en ze kan bij
het bestudeeren van de taal van dienst zijn, maar wat het
gedicht als gedicht boeiend en bekorend maakt, het muzikale
leven van zijn woorden, geeft zij niet.
Vandaar dat men altijd weer, in alle talen, de behoefte
voelt de bewonderde en genoten gedichten van andere volken
na te zingen in verzen. Overal, waar men de eigen taal geschikt ervoor achtte, beproefde men het ook met de Divina
Commedia.
Wij zijn nu genaderd tot een onderwerp, dat mij vroeger
en later, maar gedurende enkele jaren dagelijks, heeft bezig
gehouden: de vertaling van de Commedia in verzen.
Het is volkomen juist -:– zooals we al opmerkten — dat
als men de toon van het werk eenmaal gevat heeft, men daarin
de kiem bezit, waaruit de heele vertaling zich kan ontwikkelen. Friedrich Gundolf, de bewerker van een bewonderenswaardige duitsche Shakespeare-vertaling, noemt die toon, met
een term die ook Nietzsche al gebruikte, „die unendliche Melodie", de zang dus die overal in het werk aanwezig is, die het
doorstroomt en in zijn duizenden schakeeringen de keus van
iedere wending en ieder woord bepaalt. „Ist man in die eingedrungen" — zegt hij — „so schlgt die innere Notigung
die den Vers in der Ursprache geformt von selbst in den gleichen Wellen und Gef allen nach, d. h. dieselbe Bewegung der
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klanggewordenen Seele schaf f t sich unwillkurlich dieselben
Sprachgef iige". Men ziet wel: onder een ander beeld is dit hetzelfde als wat Shelley zei: heeft men het zaad, dan groeit de
heele plant opnieuw te voorschijn. „Trouw aan de toon" —
zegt Gundolf dan verder — „valt samen met trouw aan de
zin". En hij drukt het energisch uit door te verklaren: heeft
men de toon, dan is het moeilijker niet woordelijk te vertalen
dan wèl woordelijk.
Met deze, en dergelijke verklaringen staan we op de hoogste
hoogte van dichterlijke vertaling. De vertaler neemt aan dat
hij vers, zinsbouw en woordenkeus zoo trouw kan weergeven
dat zijn vertolking een afdruk wordt van het oorspronkelijk
in de willige stof van een andere taal. Alleen voor de woordenkeus geeft Gundolf een beperking toe. Volledige weergave —
unbedingte Deckung — acht hij niet mogelijk, al was het
maar omdat wij niet meer alle associaties kunnen meevoelen,
die een woord in de vreemde taal oorspronkelijk opwekte.
Hierbij valt op te merken dat hij sprak van de vertaling van
een rijmloos werk. Anders zou hij zeker ook het rijm genoemd hebben als een oorzaak voor afwijkende woordenkeus.
Ik zeg: we staan hier op de hoogste hoogte van vertaling.
Maar nu is het wel duidelijk dat men zich op die plaats alleen
kan handhaven als -- om te beginnen — de versvorm waarin
men vertaalt geheel gelijk is aan die van het oorspronkelijk.
In de middeleeuwen was van een dergelijk vertalen geen
sprake. Klassieke verzen werden vertaald in fransche, de fransche alterneerende verzen in de accentueerende germaansche.
In de nieuwe tijd, die van de Renaissance, schrijft men pindarische oden, vertaalt grieksche en latijnsche drama's, Homerus, Vergilius, en een aantal andere klassieken, maar nooit
in het klassieke vers. Het fransche vers — om deze te algemeene term nu maar te gebruiken — stond vast, en ook de beste
dichters konden zich niet ervan losmaken. Als bij ons Vondel
de klassieken vertaalde deed hij het in alexandrijnen en gerijmde
strofen. Dit wilde volstrekt niet zeggen dat hij de toon van
het oorspronkelijk niet voelde, maar die toon zette zich bij
hem onmiddelijk om in een andersoortig vers. In Engeland
ging het evenzoo, al gebruikte men daar niet de alexandrijn
maar het heroic couplet en het blank verse, en al beproefde
Milton reeds de mogelijkheid van vrijere maten in zijn Samson Agonistes. Eerst Klopstock en Herder openden de weg
naar vertalingen die ook in versvorm overeen zouden komen
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met hun voorbeeld. Na hen kon Voss' vertaling van Homerus
ontstaan. In duitsche hexameters, maar die toch, als accentueerende verzen, wezenlijk verschilden van de op tijdsduur
gebaseerde grieksche.
Vroeger reeds — ik zeg het alleen merkwaardigheidshalve
- namelijk in 1 728, verscheen bij ons een vertaling van Milton's Paradise Lost, door J. van Zanten, in het vers van Milton
zelf. Dit was inderdaad een groote merkwaardigheid.
In de 1 9de eeuw begon dan nu ook Dante voordeel te
trekken van de nieuwe gedachte: vertalingen in de versvorm
van het oorspronkelijk. Van 182 4-1826 verscheen de duitsche bewerking van Karl Streckfuss. Ze is in terzinen, maar
met beurtelings manlijk en vrouwelijk rijm. Met enkel vrouwelijke uitgangen beproefde het bij ons Hacke van Mijnden
- in een uitgaaf die niet in de handel gebracht werd — en
het is aardig te zien hoe daar voor het eerst, hoewel zwak, de
toon van Dante's vers duidelijk herkenbaar is.
Intusschen bleef er een tekort dat bizondere personen niet
gemakkelijk konden verhelpen. De tijd moest ook wat doen.
In ieder tijdperk ontwikkelt men aan de stijl, zoowel van vers
als van proza, maar een beperkt aantal eigenschappen. In en
na de Romantiek waren dat een pathetische beweging en een
sterker kleur. Voor de onmiddelijke uitdrukking bleef men
nog ietwat bang, de klassicistische mantel bleef doorschijnen.
Bij de 13de-eeuwer Dante was van dat klassicisme niets:
hij was onmiddelijk tot in zijn vingertoppen, en dat altijd met
de hem eigen preciesheid en adel. Het begrip van een stijl, die
aan dergelijke eigenschappen nabijkwam, zoo naakt en zoo
edel, kon eerst opkomen na, en gedeeltelijk alweer in tweestrijd
met, het Naturalisme.
Bij ons lag eerst in het vers van na 188o de mogelijkheid van
een Dante-vertaling.
Het kan niet anders of ik word in dit spreken hoe langer
hoe persoonlijker. De vertaling van Dante is zoozeer mijn
persoonlijke zaak geweest, dat ik haar moeilijk kan ter sprake
brengen, zonder ook te gewagen van mijn eigen overwegingen.
Een vraag die mij in de eerste plaats bezighield was deze:
Wanneer wij een vers schrijven van dertien lettergrepen,
schrijven wij dan in dezelfde vorm als toen Dante het deed?
Het antwoord moet natuurlijk luiden: Neen, want terwijl
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de Germanen altijd neiging hebben hun vaste en sterke woordaccenten te laten saamvallen met de toppen van hun maatbeweging, doen de Romanen dit niet. Hun klankrijke sylben
hebben elk voor zich wel zooveel waarde dat ze zich van die
dwang kunnen vrijhouden. Hun vers is dientengevolge veel
bewegelijker dan het onze, en vertoont ritmische mogelijkheden, die in ons vers van twaalf en dertien syllaben zeker
niet van nature gegeven waren.
Maar nu was een tweede vraag: Kan dit andersgeaarde vers,
dat vóór 188o zeker veel van het italiaansche verschilde, het
na ' 88 o naderen?
En daarop is het antwoord: Ongetwijfeld; dank zij de ontwikkeling die juist in 1 88o begonnen is. Dit is een onderwerp
waarover nog veel te zeggen valt. Op 't oogenblik moet ik
volstaan met alleen aan te stippen dat het tegenwoordige nederlandsche vers een zoo groote vrijheid in de verdeeling van
zijn accenten veroverd heeft, dat het, ondanks zijn blijvende
germaansche geaardheid, zoo goed als alle bewegingen van het
romaansche vers kan uitdrukken.
Toen ik mijn vertaling begon, wist ik dat. Voor een prosodisch bezwaar behoefde ik dus niet langer bevreesd te zijn.
Maar een ander, en werkelijk bezwaar, lag in de taal, en wel
in de verhouding tusschen klinkers en medeklinkers.
De italiaansche woorden van meer dan éen lettergreep hebben klankrijke uitgangen. Men hoeft het Rimario van de Divina Commedia maar te raadplegen om te zien wat dit zeggen
wil. Tegenover onze onveranderlijk klanklooze e, en, end, er,
erd, ig, lijk vindt men er uitgangen van enkel klinkers: a, e,
i, o, niet doffe, maar werkelijk gesproken klinkers. Dit verschil is zoo groot, dat het onze schroom voor de itialiaansche
terzine ten volle begrijpelijk maakt.
Er komt nog iets bij. De groote menigte van onze naamwoorden en werkwoordsvormen die af eenlettergrepig zijn
óf het accent hebben op de eindsylbe, komen bij de terzine
niet als rijmen in aanmerking, terwijl daartegenover andere
werkwoordsvormen er zich, in onevenredig groote hoeveelheid,
als rijmen in opdringen.
Men zou kunnen zeggen: armoede eener-, eentonigheid
anderzijds, en dus van een vertaling als de bedoelde grondig
worden afgeschrikt.
Maar — als men deze wezenlijke bezwaren nadrukkelijk
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heeft opgenoemd, en ook al zou men ze breeder uitmeten dan
ik gedaan heb, door de opnoeming zelf is het duidelijk dat zij
bij elkaar slechts éen bezwaar zijn, dat zij namelijk saam te
vatten zijn in het feit dat nederlandsch een heel andere taal
is dan italiaansch.
En dit is nu juist de drang en het opzet van de vertaler
dat hij het italiaansche gedicht wil omdichten tot een nederlandsch gedicht.
Voor ieder dichter is zijn eigen taal de stof waarin hij alles
wat hem beweegt kan uitdrukken. Als hij eenmaal weet dat
prosodische bezwaren niet bestaan, dan is taal-verschil geen
moeilijkheid. Integendeel, hoe grooter het verschil, hoe meer
hij voelt dat hij iets nieuws kan doen.
De toon van het oorspronkelijke gedicht vast te houden en
in de eigen taal uit te zingen, de kiem te koesteren en de
plant weer te doen opgroeien, maar nu als een andere taalplant, dat is inderdaad het eenige wat de vertaler bezig houdt,
en hij zou zijn moedertaal niet waard zijn, als hij niet geloofde
dat dit kon.
Wat nu dus gebeuren gaat, is niet het van woord tot woord
namaken, maar het is de voortbrenging van een nieuw gedicht.
Hoezeer een met liefde opgevatte vertaling van een groot
gedicht iets nieuws is, kan men al dadelijk opmaken uit het
volgende. Dante heeft de Commedia geschreven in een veeljarig tijdsverloop, en in verschillende tijdperken van zijn
leven. De vertaler moet die geheele wereld van poëzie en voorstelling overbrengen in ten hoogste enkele jaren. Zeker niet
meer, want eenmaal door zijn onderwerp aangegrepen leeft
hij in een spanning die hij niet onbepaald kan volhouden. Die
spanning draagt hij, die stort hij uit. Maar nu ontstaat daardoor ook in zijn werk een andere eenheid dan in zijn voorbeeld. Een andere, niet een betere — van beter is nooit sprake
— maar een andere, omdat terwijl de oorspronkelijke dichter
zich levenslang openhield en de stof uitsprak naarmate ze uit
leven en wereld tot hem kwam, hij, de vertaler die stof geheel
voor zich heeft, haar nooit kan afwijzen, en voortdurend genoodzaakt is zich te concentreeren op de bevatting en weergave van het voltooid geheel.
Wat voor Dante de arbeid was van een heel leven, gedurende hetwelk ook hijzelf aldoor veranderde, wordt in de
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vertaling de uitstorting in een korte tijd door een zich gelijk
blijvend persoon.
Zijn werk is dan ook maar een vertaling, alle stof is hem
ineens gegeven, is niet door hemzelf al doende op het leven
veroverd, maar de vertaling is toch zijn werk en een werk dat
klaarblijkelijk een andere spanning, en dus een andere eenheid
hebben moet dan het oorspronkelijk.
Van uit die andere eenheid werkt hij nu met andere middelen, met die taal die heel andere eigenschappen heeft dan de
italiaansche. Terwijl hij nauwkeurig let op het oorspronkelijk,
moet hij zich toch in zekere zin vrijhouden. Hij weet dat hij
honderd gedichten moet schrijven, die wel de weergave zijn
van zijn voorbeeld, maar die toch stuk voor stuk goede nederlandsche gedichten moeten zijn; want anders kan hij zich niet
bevredigen. Hij moet alles zeggen wat Dante zei, maar de
harmonie van zijn vers, de natuurlijke wending van zijn hollandsche woord mag niet verloren gaan. Hij leeft in een heel
andere klanken- en gebaren-wereld dan Dante: daarin blijft
hij, daaraan kan hij niet ontrouw worden; en toch moet hij
aldoor naar Dante zien.
In dit eigenaardig dubbel-leven weet hij zich eenerzijds
gebonden; maar voelt hij zich anderzijds toch van een groote
onafhankelijkheid. Men zou kunnen zeggen dat hij iets gemeen heeft met de muziek-dirigent, de kapelmeester, die wel
de door een ander geschreven partituur vóór zich heeft, maar
ze op zijn eigen wijs interpreteert.
Ik noem hiermee het ware woord om de waarde uit te drukken ook van de beste vertaling. Zij is één interpretatie, één
van degene die mogelijk zijn. Ook de Italiaan die Dante leest
zal hem op zijn eigen wijs interpreteeren; maar alleen de
vreemdeling wordt door zijn denken in een andere taal dan
het italiaansch genoopt zijn interpretatie in die taal vast te
leggen.
Als Shelley, alweer in zijn Defense of Poetry, van Dante
spreekt, legt hij er nadruk op dat de Commedia evenals ieder
groot gedicht niet door de lezing van éen enkele kan worden
uitgeput. „A great poem", zegt hij, „is a fountain for ever
overflowing with the waters of wisdom and delight; and after
one person and one age has exhausted all its divine effluence
which their peculiar relations enable them to share, another
and yet another succeeds, and new relations are ever deve-
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loped, the source of an unforeseen and an unconceived delight."
Iedere persoon, iedere eeuw, heeft tot zulk een gedicht maar
bepaalde betrekkingen. Het kan dus nooit zoo zijn dat één
vertaling de eindelijke, de alles afdoende is. Een andere eeuw
zal ongetwijfeld behoefte hebben aan een andere.
Ga ik na wat mij persoonlijk in Dante het meest getroffen
heeft, dan moet ik zeggen: het was zijn vermogen om snel en
zonder omwegen alles wat hij zag en dacht uit te drukken.
Hij is niet pathetisch, hij verheft zijn stem niet, hij is eer fijn
dan forsch, maar de zekerheid dat hij het rechte zegt begeeft
hem nooit, en het mag de fijnste rafel van waarnemen, den-,
ken en verbeelden zijn, of wel het breedste overzicht, hij zegt
ze, zoo eenvoudig mogelijk, en ook zoo werkelijk mogelijk.
Hem dáárin nabij te komen was het eigenlijke doel van mijn
vertaling. Het is heel goed denkbaar dat een ander hem min,
der naakt wil zien, niet zoozeer op de innigheid van al zijn spre'
ken let als op de zoete of strenge of verheven wijding die erin
doorklinkt. Men kan zich denken dat zoo een andere vertaling
ontstaat, die dan nog volstrekt niet gestiliseerd hoeft uit te
zien; want ook die wijding hoort tot Dante's werkelijkheid;
maar alleen meer omsluierd toont wat ik met voorliefde naar
voren breng en duidelijker doet uitkomen wat ik alleen aanduid.
Geen van beide vertalingen zou natuurlijk te kort moeten,
doen aan Dante's bevalligheid en doorzichtigheid.
Men pleegt doorgaans, bij het bestudeeren van vertalingen
ze allereerst te vergelijken met het oorspronkelijk. Dat is ongetwijfeld een gerechtvaardigd studie-doel. Maar men heeft dikwijls meer aan het lezen en karakteriseeren van de vertaling
op zichzelf.
Men kan Vondels vertalingen vergelijken met zijn voorbeelden, met Seneca, Sophocles en Euripidus, met Vergilius
en Ovidius. Men ziet dan het groote onderscheid tusschen zijn
werk en het hunne, en ook in hoeverre hij het begrepen heeft.
Maar laat men zich eens van zijn voorbeelden losmaken, laat
men die omvangrijke werken die hij op hun naam uitgaf eens
lezen alsof ze niets waren dan zijn eigen werk. Dan eerst
ontdekt men hoe hij die Ouden zag, hoe hij hun gedichten genoten heeft, en welk een nieuwe en eigenaardige bekoring
hij soms aan hun voorstellingen heeft verleend.
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Wij zouden ze zóo niet hebben opgemerkt, als hij ze ons
zóo niet had laten zien.
Dit is dus ten slotte de hoogste waarde die men aan een
vertaling kan toekennen: ze doet het oorspronkelijk zien op
een nieuwe wijs.
II
Men kan een gedicht als de Divina Commedia op twee
wijzen naderen. Men kan door het lezen van geschriften erover zich een algemeen denkbeeld ervan eigen maken en dit
dan door lezing van het gedicht opwerken tot een levende
voorstelling. Of men kan door onmiddelijke lezing een indruk
ervan verkrijgen, en die dan verdiepen door herlezing en door
raadplegen van verklaringen. De eerste methode zal ieder tot
op zekere hoogte volgen. Er is over de Commedia zooveel en
zooveel goeds geschreven, en ze staat zelf zoozeer in het middelpunt van de beschaafde belangstelling, dat het moeilijk valt _
niet al eenig denkbeeld te hebben van bouw, bedoeling, en
inhoud, ook als men niets van het werk gelezen heeft. Dante
zelf trouwens is de eerste geweest om de strekking van zijn
gedicht in algemeene bewoordingen aan te duiden. Hijzelf
maakte het daardoor toekomstige lezers mogelijk van het begrip uit te gaan, en niet van de indruk. Toch moeten we niet
vergeten dat er een onderscheid bestaat tusschen Dante alsdichter en Dante als uitlegger. Als dichter wendde Dante zich _
niet in de eerste plaats tot het begrip, maar tot gehoor en verbeelding En hij zou niet zoo overtuigd, en nauwkeurig, en in
alle opzichten zoo harmonisch gesproken hebben, als hij niet gemeend had dat tenminste zijn tijdgenooten hem zonder eenige'
uitleg konden verstaan. Het zou jammer zijn als wij lateren,
omdat we niet alles zoo goed begrijpen, de toon van dat spreken niet ongestoord op ons lieten inwerken, -- als wij onszelf
bij de lezing telkens in de rede vielen en terwille van een juist
begrip van onderdeelen, onze aandacht afleidden van het
geheel.
Dat geheel heeft allereerst twee elementen: zijn welluidende klank en zijn doorzichtige zinsbouw.
Het is een klank zonder bij-tonen, en dus ook zonder diepedoor- of nadreuning. De afzonderlijke klanken zijn vast,
klaar, zuiver, maar hun rijk-geschakeerd verloop is, ondanks
de ingetogenheid waarmee ze gezegd worden, vlietend en be

288

EEN BLIK OP DE DIVINA COMMEDIA

wegelijk. Van een opzettelijke verzorging van 't klankvolume
is geen sprake. Heel anders dan Petrarca die een zinnelijke zoetheid en volheid tracht uit te drukken, gebruikt Dante zijn
taal énkel tot uitdrukking, maar dan ook onmiddelijke uitdrukking, van zijn gedachten, en ook een zekere magerheid of
weerbarstigheid van het geluid dient hem daartoe.
Zoo is het ook met zijn zinsbouw, die, weinig ingewikkeld,
op het onmiddelijk verstaan gericht is. Zijn zinnen dragen
nooit verder en zijn nooit anders verbonden dan met het spreken van een bezonnen, maar zeer levend mensch is overeen
te brengen.
Tusschen zijn vers en zijn volzin bestaat nu bovendien nog
een merkwaardige overeenstemming.
De italiaansche terzine, en vooral die van Dante, is niet
alleen een rijmschema, maar een strofe.
Daarmee bedoel ik het volgende: —
Men kan een gedicht schrijven en daarbij gebruik maken
van het rijmschema van de terzine. Maar, terwijl men dat
doet, houdt men zijn zinsbouw vrij. Men sluit zijn zin waar
men wil: aan het eind of in het midden van iedere regel. Met
de terzine als strofe houdt men geen rekening. Dit nu is geheel tegen de opvatting van Dante. Voor hem geldt als beginsel dat iedere terzine tegelijk een volzin is. De volzin, als
gedachtelijk geheel, valt samen met de terzine als strofe, als
prosodisch geheel.
Er is niemand die deze overeenstemming zoo zuiver tot
uiting brengt als Dante. Uitzonderingen en afwijkingen daargelaten, kan men zeggen dat zijn volzin tegelijk zijn strofe is.
Ook als men dit niet weet, en het niet opmerkt, ondergaat
men hiervan de bekoring. De bekoring van verzen berust
,altijd op de telkens gevarieerde herhaling, en met de terzine
is dat in bizondere mate het geval. Zij herhaalt niet alleen
van regel op regel, maar van strofe op strofe. Als nu iedere
volzin juist een strofe vult, wordt daardoor, ten eerste, het
rijm, dat dan het laatste woord van een volzin is, versterkt,
,en, ten tweede, is het telkens terugkomen van volzinnen die
gelijk van lengte zijn, een nieuw herhalings-element, dat aan
de andere wordt toegevoegd.
Zoo is dus Dante's grondregel, en zoodra men de Commedia
leest, kan men hem opmerken.
Natuurlijk zal men 4aii ook zien dat een dichterlijke grondregel geen wet van Meden en Perzen is. Men vindt volzinnen
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die over twee of meer strofen voortloopen. Ook vindt men er
die maar een deel van de strofe vullen. Dit zijn afwijkingen,
maar niet noodzakelijk uitzonderingen. Een deel van een periode kan namelijk in zichzelf zoo gesloten zijn dat er van
eigenlijk voortloopen (enjambement) geen sprake is. Na zulke
zinsdeelen is een even lange rust noodig als na een heele zin.
En wat volledige, maar korte zinnen betreft, die kunnen tezamen alweer een geheel uitmaken. De ware uitzondering ligt
in het enjambement en juist dit is in de Commedia zeldzaam.
Dante doet alles om de bekoring van zijn werk als rijm-gedicht — als gedicht in terzinen — sterk te laten spreken en
niet te verstoren. Met dit laatste oogmerk herhaalt hij in eenzelf de zang ook zoo goed als nooit de eens gebruikte rijmklanken. D.w.z. de eerste syllabe van het rijm mag terug
komen, maar niet in verbinding met dezelfde uitgang. Dit is
zoozeer een wet, dat men de uitzonderingen, als ik me niet
-vergis, wel ongeveer op de vingers van éen hand kan aftellen.
Zoo ziet men Dante's voorzorg zich over de heele zang uitstrekken. Of beter: men ziet het niet, maar ondergaat het
,goede gevolg ervan.
Zonder twijfel heeft Dante zijn aandacht, toen hij begon te
.schrijven, telkens saamgetrokken op éen zang. Dit kan men
goed waarnemen als men op de verbinding van de zangen let.
Tusschen de eerste en de tweede zang is geen overgang.
_Fraticelli zegt in de aanteekeningen bij zijn uitgaaf : „Tra le
noie della selva e i discorsi con Virgilio il Poeta aveva passato
quel giorno". Maar daarvan staat in het gedicht niets. Op
het eind van de tweede zang lezen we dat de twee reizigers
.een steile en bosschige weg inslaan; maar onmiddelijk daarop
volgt als aanhef van de derde de inscriptie op de hellepoort.
Als die zang eindigt is Dante in slaap gevallen en hij ontwaakt bij het begin van de vierde niet op dezelfde plaats,
maar aan de rand van de limbus. Hoe hij daar kwam, hooren
wij niet, tenzij wij luisteren naar Fraticelli, die zegt dat hij
, gedurende zijn slaap „fu trasportato per virtu divina all' altra
parte del fiume Acheronte". Deze vorm van overgang wordt
herhaald van de vijfde op de zesde zang: Dante valt niet in
,slaap maar bezwijmt, en er wordt bij aangeteekend: „Dante
è stato portato da Virgilio dal secondo al terzo cerchio, durante
il suo svenimento". Zeker een bewijs dat het gebrek aan ver,band de commentatoren in verlegenheid brengt.
Wanneer wij zien dat ook van de vierde op de vijfde zang
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de overgang maar heel vaag werd aangegeven — Vergilius
wees een andere weg, het werd donkerder, en dan volgt er
onmiddelijk: Cosi discesi dal cerchio primaio giu nel secondo—
dan kunnen we vaststellen dat eerst van de zesde op de zevende een onmiddelijke, hoewel nog weinig uitgewerkte aansluiting plaats vindt. De laatste regel van de zesde zang luidt:
Quivi trovammo Pluto il gran nemico
terwijl de zevende begint met de kreten van Pluto zelf.
Dit onderzoek naar de samenhang tusschen de verschillende
gedichten is voor iemand die Dante van nabij aan 't werk
wil zien, heel leerzaam. We leeren eruit dat hij begon met
gedicht na gedicht op zichzelf te zien en eerst tegen het
zevende een onmiddelijk verband vond. Ja, het schijnt zelfs.
of hij toen ook dadelijk over dat verband is gaan nadenken.
Het is tenminste merkwaardig dat de achtste zang begint met
de woorden: Io dico seguitando, terwijl daar ook het vervolg
onmiddelijk aansluit bij het laatste slot, en zonder dat slot niet
begrepen kan worden. Zij waren namelijk aangekomen bij
een toren en nu — in de nieuwe zang — ziet Dante in die'
toren lichtjes en begrijpt dat dit seinen zijn.
Onderzoekt men het werk nu verder, dan merkt men dat
voortaan alle zangen geregeld bij hun voorganger aansluiten..
En nog een tweede opmerking maakt men. Ik heb indertijd,,
in een studie over de Rol van de Verbeelding in de Divina
Commedia 1 ) , erop gewezen, dat met het begin van de zevenentwintigste zang van Il Paradiso het tempo van de vers
beweging zoo aanmerkelijk versneld wordt. Het gevolg daarvan is dat de laatste zeven zangen van het heele werk als.
't ware een geheel vormen, waarin de verbinding van de deelen
zoo sterk mogelijk is. Die zeven zijn dus in dit opzicht het
zuivere tegendeel van de eerste zeven; en men kan niet nalaten daarin een zeker ritmisch evenwicht te zien, dat zich
dan uitstrekt over de heele Commedia. Voegt men nu hieraan
nog toe dat de verbinding van zangen tot zanggroepen op
meer plaatsen in het gedicht duidelijk herkenbaar is, dan begrijpt men hoe belangwekkend de studie van de samenhang;
zijn kan voor wie de innerlijke ritmiek van Dante's arbeid
op het spoor wil komen.
Als men de Commedia eenvoudig leest, zonder te trachten
de allegorische zin te ontraadselen of stil te staan bij alle duistere plaatsen, dan krijgt men natuurlijk een diepe indruk van.
1) Handelingen van het Twaalfde Nederl. Philologen-Congres.
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het verschil tusschen de drie lokaliteiten: Hel, Louteringsberg
en Hemel.
De Hel met zijn schemerlicht en vlammen, zijn storm en
regen, zijn puinrotsen, poelen, bloedstroom, pekmeer en ijsvelden, bevolkt met menschen, tragische en groteske, met harpijen en slangen, met duivels, monsters en reuzen, alles en
allen werkelijk, lichamelijk, fel gezien en onbarmhartig geteekend.
De Louteringsberg met zijn zeezicht, zijn dag- en nachthemel, zijn bebeitelde wanden en vloeren, zijn kleurige bloemen, zijn Paradijs-landschap en weidestroom, zijn droomgezichten en allegorische vertooningen, zijn stralende en zingende engelen, zijn vredig lijdende of hoopvol wachtende of
gelukkig voortgaande gedaanten, wel kennelijk werkelijke wezens, maar verteederd, van een schaduwlooze onlichamelijkheid, "reinheid, helderheid.
De Hemel, met zijn licht-sferen, licht-stroomen, licht-figuren, met zijn licht-snelle stijging, zijn eindelooze uitzichten,
zijn tallooze spiegelingen en flonkeringen, zijn roos van zaligen en heiligen, de niet ophoudende zwelling en verinniging
van zijn verrukte galm.
Dit alles kan door de indruk worden meegenomen. En dan
is het volstrekt niet moeielijk om te zien dat de zanger van
deze verbeeldingen tevens een bouwer is.
Telkens wordt op de juiste plaats de indeeling van de hel
en zijn bewoners aangegeven, zoodat ik nooit reden vond
Goethe's meening: „Die ganze Anlage des Dante'schen Hóllenlokals hat etwas Mikromegisches und deshalb Sinneverwirrendes" voor waar te houden. Voor het verstand onmogelijk,
is alles er duidelijk voor de verbeelding. Zelfs die merkbaarste
onmogelijkheid, dat als men de hel verlaat, men in minder dan
een etmaal van het aardmiddelpunt naar de aardoppervlakte
wandelt, laat men zich rustig welgevallen, verheugd — met
Dante — dat men weer de sterren ziet.
Zoo is ook de Louteringsberg, in open zee, juist aan de
andere pool van Jeruzalem gelegen, volkomen duidelijk en
aannemelijk: zijn voet, zijn poort, zijn trappen, zijn omgangen, en op zijn top het aardsche Paradijs.
De Hemel is de hemel van Ptolemeus, de negen sferen en het
Empyreum. Hun orde en wentelingen zijn ons vertrouwd genoeg om ze zonder inspanning in 't oog te houden.
Is men in die drie boeken, die drie werelden, eenigszins
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thuis geraakt en heeft men hun verschil ingezien, dan is het
verlokkelijk dat verschil nu ook in sommige van hun saamstellende elementen terug te vinden.
Men kan dan, bijvoorbeeld, de vraag stellen: Hoe blijkt dat
verschil in de door Dante gebruikte vergelijkingen?
Onderzoekt men het groot aantal vergelijkingen dat in de
drie boeken voorkomt, dan 1 merkt men spoedig dat bij die
in de Hel, het vergelijkings-moment zuiver lichamelijk is, dus
het uiterlijk voorkomen betreft, -- dat daarentegen in het
Vagevuur de vergelijking niet in uiterlijke, maar in innerlijke
verwantschap gezocht wordt, — terwijl ten slotte in 't Paradijs de overeenkomst van de twee vergelijkingsdeelen alleen
verstandelijk is, en dus niet door gezicht of gevoel, maar door
het begrip gevat wordt.
Ziet men de Hel als in hoofdzaak lichamelijk, het Vagevuur
als reflectief en het Paradijs als geheel zinnebeeldig, dan blijkt
die karakteristiek dus ook voor de vergelijkingen heel goed
op te gaan.
Nu wil ik niet zeggen dat een demonstratie van alle vergelijkingen die in de Commedia voorkomen onmiddelijk zonder meer de juistheid van die stelling bewijzen zou. Als iedere
regel vertoont ook deze afwijkingen, en hoewel die dikwijls
schijnbaar zijn, vereischen ze ook dan een afzonderlijke uiteenzetting. Maar er zijn voorbeelden genoeg, die men onmiddelijk kan aanvoeren.
Zoo is in de tweede zang van de Hel die eenvoudige en
bekende vergelijking van de eerst moedelooze en toen door
Vergilius weer opgebeurde Dante bij een door nachtvorst getroffen en daarna door de zon weer gesterkte bloem. Het
vergelijkingsmoment ligt hier geheel in de zich oprichtende
bloem en de zich oprichtende Dante, in het lichamelijk voorkomen dus. In de derde zang wordt het rondwervelend geluid
vergeleken bij rondwervelend zand : het zinnelijk-vatbare van
het gehoor bij het zinnelijk-vatbare van het gezicht. En even
verder de in de boot vallende menigte van schimmen bij de
vallende najaarsbladeren: het een zoowel als het ander een
eenvoudige bewegings-zichtbaarheid. Van dezelfde soort zijn
in het vijfde boek de spreeuwen-zwerm waarbij de aanzwermende geesten vergeleken worden, en de naar 't nest keerende
duiven die de zijdelingsche zweef-beweging van Francesca en
haar minnaar uitdrukken. Nog treffender is in de zesde zang
dat Cerberus, die inderdaad een hond is, nu nog eens bij een
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gewone hond vergeleken wordt om goed de werkelijkheid van
zijn blaffen, grommen en kauwen voor te stellen.
Dit zijn voorbeelden die men zonder zoeken uit de eerste
zes zangen van de Hel kan overnemen. Er zijn er meer, en
in de volgende zangen veel meer. Daaruit kies ik nu maar
enkele.
Geheel overeenkomstig aan het beeld van Cerberus en de
hond, is, in de twaalfde zang, dat van de Minotaurus en de
Stier. Het stier-achtige monster wordt, om zijn bewegingen
zoo reëel mogelijk te maken, nog eens vergeleken bij een werkelijke stier. Als Vergilius hem bespot heeft springt hij heen
en weer van woede:
Zooals de stier, die eerst tot staan gedwongen,
Zich losrukt als het mes hem doodlijk raakte,
Maar toch niet gaat, doch draait in korte sprongen,
Zoo nu de Minotaurus.
Op dezelfde wijs wordt, in 't begin van dezelfde zang, het
rotspuin bij een dergelijke alpstorting aan de Adige vergeleken: uiterlijk voorkomen bij uiterlijk voorkomen. Zoo zouden er vrij wat meer zijn te noemen. Dante heeft de werkelijkheid van landschappen en natuurverschijnsels in zijn hoofd,
en gebruikt die telkens om zijn onderwereld aanschouwelijk
te maken. In dat gebruiken van de werkelijkheid, ook die
van menschen, dieren, dingen, gaat hij heel ver. Zoo zien we,
in de vijftiende zang, eerst de dijk langs de vlammenwoestijn
bij de dijk tusschen Kadzand en Brugge, en nog eens bij. die
langs de Brenta vergeleken, daarna de naderende schimmen
die door de nevel turen bij oude kleermakers die hun best doen
het oog van de naald te vinden, — in de zestiende zang andere
schimmen die wegens de heete bodem niet kunnen stilstaan,
en daar ze toch met hem willen spreken om hem heenloopen,
bij worstelaars die aldoor om hun tegenpartij heendraaien met
de bedoeling hem een voordeel af te winnen; — in de zeventiende zijn het tapijten, schuiten, bevers, hagedissen die alle
als beeld moeten dienen om het uiterlijk voorkomen van Geryon, het leugenmonster, duidelijk te maken.
Altijd weer, en overal, 't zij hij een brug bij Rome, een
doopvont in Florence, een olievlek, het Arsenaal te Venetië,
een everzwijn, een otter, een kikvorsch, een schroeiend papier,
een scheepsmast, een roskam of een natte hand als beelden
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aanvoert, — overal dient de vergelijking tot sterker reëelmaking van een uiterlijke zichtbaarheid.
Dit alles is slechts een keus uit een veel grooter aantal
vergelijkingen die alle van dezelfde strekking zijn.
Wendt men zich nu tot de Louteringsberg, dan blijkt het
al heel gauw dat de vergelijkingen niet meer het uiterlijk betreffen, maar het innerlijk. Zij zijn natuurlijk even goed ontleend aan de werkelijkheid. Maar die werkelijkheid is nu van
haar overgroote realiteit ontdaan — men zou kunnen zeggen:
van haar individualiteit. Ze is algemeener geworden. En
bovendien: het vergelijkingspunt ligt elders.
In de tweede zang lezen we:
E come a messaggier, che porta olivo,
Tragge la gente per udir novelle,
E di calcar nessun si mostra schivo;
Cosi al viso mio s'af f issár quelle
Anime fortunate tutte quante,
Quasi obbliando d'ire a farsi belle.
Letterlijk vertaald: En gelijk op een olijfdragende bode het
volk toeloopt om nieuwstijdingen te hooren, en niemand zich
schuw toont om te dringen, zoo hechtten zich die gelukkige
zielen allen samen aan mijn aanblik, alsof ze vergaten zich te
sieren. (d.w.z.: zich te wasschen en met bies te gorden.)
Dit tooneeltje is werkelijk genoeg, hoewel zeer algemeen gehouden, maar de vergelijking doelt niet op de beweging — het
uiterlijk moment — maar op het innerlijk: de nieuwsgierigheid. Dit merkt men al hieraan dat de twee sterke bewegingsfactoren in het eerste lid: het toeloopen en 't niet bang zijn
om mee op te dringen, geheel worden losgelaten. In het tweede
lid staat enkel dat de geesten zich hechtten aan zijn aanblik.
Daaraan wordt dan nog toegevoegd dat het was alsof ze de
hun opgelegde reiniging vergaten. Overgroote nieuwsgierigheid dus, dat is wat Dante met zijn vergelijking wil uitdrukken.
Een soortgelijk geval heeft men even later. Dante's vroegere
vriend Casella zingt, en allen luisteren. Op dat oogenblik
komt Cato, de wachter van de Berg, die hen berispt en zegt
dat ze zich haasten moeten naar de reiniging. Dan vervolgt
Dante:
Zooals wanneer, die graan of onkruid pikken,
De duiven, vreedzaam met hun voeding doende,
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Zonder 't behaagziek schikken en verschikken,
Plotseling, onraad merkende of vermoênde,
Zich om hun voedsel langer niet verletten
Om grooter zorg nu her- en derwaarts spande;
Zoo zag ik deze, onder zoo nieuwe wetten,
De zang begevend, zich op 't strand verspreiden,
Gelijk wie gaan niet wetend waar zich zetten.
Deze vertaling is voor het doel voldoende nauwkeurig. De
voorstelling van de duiven is geheel werkelijk: een enkele trek,
als dat ze zich niet, als naar gewoonte, behaagziek toonen —
Dante zegt: senza mostrar l'usato orgoglio -- bewijst dat de
teekenaar het tafreeltje met genoegen opriep. Maar is nu 't uit
elkaar loopen van de geesten treffend vergelijkbaar met 't opfladderen van de duiven? Denken we eens aan die andere
plaats waar Dante van duiven sprak: Francesca en Paolo komen aangezweefd, verlaten de stormwind waarop ze gejaagd
worden en zweven in 't windstillere op Dante toe. Als duiven
naar hun nest. Ja, want daar is de beweging van het doelbewust en rustiger afzweven voortreffelijk door weergegeven.
Hier is dat niet het geval: de beweging, het uiterlijk van de
schimmen komt niet overeen met die van duiven, maar wat
wel ermee overeenkomt is hun plotselinge schrik. Dáárin ligt
het eigenlijke
vergelijkingsmotief, dat door het duiven-taf.
reeltie kostelijk verzin elijkt wordt.
Even uitvoerig wordt in de volgende zang een groep schimmen bij schapen vergel ken.
Als schapen die h t van hun vrees verkrijgen
De kooi te laten, éen, twee, drie tegader,
Wijl de andren b nglijk oog en muil nog nijgen;
Als de eerste voorgaat dringt wie volgt zich nader,
Staat als die staat, in 't rondom samenhoopen,
Onnoozel, zacht, van geen waarom de rader;
Zoo zag ik de eerste, en de andren toen, in 't open,
Heel die gelukkige kudde, en de optocht wagen:
Kuische gezichten en eerwaardig loopen.
Wil Dante nu zeggen dat die geesten, naar uiterlijk voorkomen op een kudde schapen leken ? Let men op het tweede
lid, dan merkt men dat de vergelijking, voor zoover ze 't uiterlijk betreft, niet verder gaat dan dat de geesten, evenals schapen, achter elkaar liepen (Itaj. Si vid' io muovere, a venir,
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la testa Di quella mandra fortunata allotta) . Maar tegelijk,
wat de hoofdzaak is, worden de innerlijke eigenschappen van
die beschroomde en zachtzinnige dieren op hen overgedragen:
een gelukkige kudde zijn ze. Als Dante dan verder zegt:
kuische gezichten en eerwaardig loopen, dan moet men zich
zelfs in acht nemen aan het uiterlijk van schapen te denken,
want dan wordt het beeld onvermijdelijk komisch.
Nog een enkel beeld wil ik aanhalen, nu uit het begin van
de zesde zang.
Vergilius heeft Dante aangeraden door te loopen en de vele
vragers al gaande te beantwoorden. Dat heeft hij gedaan en
doet hij nog, en nu komt de overweging bij hem op:
Nadat de steenen van het kansspel rolden,
Zit die verloor voor 't bord en is te onvrede
En smaalt op worpen die, zegt hij, niet golden.
Met hem die won gaan alle gasten mede,
Vóor hem loopt éen, achter hem éen te smeeken,
En éen doet aan zijn zijde gaand zijn bede.
Hij blijft niet staan, hoort die en deze spreken,
Weet enklen door een handdruk af te loonen
En tracht hoe elk op 't beste wordt ontweken.
Zoo moest, met elk mijn goede wil te toonen,
Ik in die schaar naar alle kant mij wenden
En door beloften mij van last verschoonen.
Men voelt dadelijk hoe groot onrecht Dante de schimmen
eigenlijk aandoet door hen bij ongelukkige spelers te vergelijken, die, als ze niet blijven mokken, de winnaar om buit
naloopen. Trouwens, zichzelf doet hij ook onrecht, want hij
was stellig geen gelukkig kansspeler. Maar het tooneeltje van
het voortloopen verlokt hem tot een ietwat schertsende reflectie. Niet een werkelijkheid maakt hij er werkelijker mee,
maar hij drukt er zijn eigen stemming door uit. Hij voelt
zich een oogenblik zulk een gelukkig speler, die, naar huis
gaande, anderen beloften doet.
Hoezeer dit ontstaan van vergelijkingen uit de innerlijke
overweging eigen is aan de Louteringsberg, ziet men ook als
men er het groote aantal zoogenaamd oratorische vergelijkingen opmerkt. Italië is een smartenhuis, een schip zonder
roer, een bordeel, het volk is een gezadeld paard, — er wordt
gesproken van de teugel van de kunst, van het scheepje van
de geest, van de nijd als van een blaasbalg die iemands zuchten
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aanblaast, — en door het heele boek heen voelt men hoezeer
de vergelijking onderdeel van tusschen werkelijkheid en gedachte heen en weer gaande bespiegeling geworden is.
In Il Paradiso eindelijk, worden de vergelijkingen verstandelijk, of liever zin-rijk. Men kan er over nadenken en dan
allerlei bedoelingen erin ontdekken, maar men moet niet meenen dat zij af een werkelijkheid nadrukkelijker doen uitkomen af een gemoedstoestand illustreeren. Zij worden gegeven om hun zin, die heel vaak een diepe zin is.
Ik ben het niet eens met hen, die, zooals al te dikwijls
Benedetto Croce, het eene lid van een vergelijking op zichzelf nemen en dat dan als dichterlijk schoon bewonderen.
Het was de dichter te doen om de vergelijking en dus om het
punt waar eerste en tweede lid samentreffen.
Als Dante op 't eind van de tiende zang spreekt van het
uurwerk dat de metten luidt, en dan zezt:
En 't eene deel voelt zich door 't andre ontzetten
En klinkt ting ting met zoozeer zoete klanken
Dat liefde in 't goed gemoed zwelt naar haar wetten,
dan zijn dat zeker schoone verzen. Maar van veel meer belang is dat dit omgaan van het uurwerk vergeleken wordt
met de beweging van een ring van zingende zaligen. Niet
in de eerste plaats de schoone zinnelijkheid van dat zingen
bedoelt hij uit te drukken, maar de geweldige en indrukwekkende wetmatigheid die in de raderen van het uurwerk
ligt. Daardoor is de vergelijking zinrijk, en daardoor past zij
in het Paradijs.
Zoo ook met die beschrijving van de vliegende kraaien:
En zooals bij het dagbegin de roeken
Van 't hooge hout saam plegen op te drijven
Om warmte voor hun kil geveert te zoeken,
Van wie dan sommigen in de ruimte blijven
En andren keeren naar vanwaar zij gingen
En andren kringen om het nest beschrijven, —
Als teekening van vliegende kraaien is dit zeker uitmuntend; maar daarom is het Dante toch niet te doen. Hij heeft
gezegd dat er, spieglend als een gouden keten een ladder tot
de hemel reikte, en dat 't was of uit alle hoeken van het firmament zaligen, in de gedaante van glanzen erheen en erlangs
snelden. Door die beweging wordt het beeld van de roeken
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in hem opgeroepen, maar niet omdat hij de uiterlijke beweging van de zaligen door de beweging van de vogels illustreeren wil. Het eigenlijke vergelijkingspunt ligt alleen in de
woorden „bij het dagbegin" (al cominciar del giorno) . De verrukking van de vogels als ze het licht zien geeft een beeld,
niet een versterkt, eer een verflauwd beeld van de verrukking
van de zaligen, en de zin van deze verhouding maakt de vergelijking uit.
In de zes en twintigste zang van het Paradijs verschijnt,
door een glans omhuld, de ziel van Adam; en Dante zegt:
Zooals somtijds een dier, aan 't heen-en-weeren
Onder een kleed, zoo doet, dat wij zijn wenschen
Aan de beweging van 't omhulsel keren,
Zoo deed die allereerste van de menschen
De vriendlijkheid die hij te mijwaarts voedde
Heenbreken door zijn flonkerende grenzen.
Wie oppervlakkig leest, vindt het niet fraai dat Dante
Adam bij een beest onder een deken vergelijkt. Maar Dante
doet dat niet: hij vergelijkt het doorbreken van verborgen
wenschen met de doorschijnende welgezindheid van Adam.
Hij vergelijkt geestelijke en niet lichamelijke wezenheden met
elkander, maar bedient zich voor zijn vergelijking, als altijd,
van de naast bij de hand liggende werkelijkheid.
In de vijf en twintigste zang wordt de begroeting van
Petrus en Jacobus met die van twee duiven vergeleken. Leest
men met de zinnen, dan moet men dit vreemd vinden, maar
leest men met de geest, dan voelt men zich doordrongen van
de innigheid waarmee het behagen dat twee zalige geesten in
elkaar scheppen, hier werd in beeld gebracht. Want ook hier
weer is het: niet de Apostelen worden bij duiven vergeleken, —
hun wezen had geen andere vorm dan die van lichtschijnsels
— maar hun innigheid wordt als duiven-innigheid voorgesteld.
Ik noemde Benedetto Croce en ik moet me wel verzetten
tegen sommige uitspraken die in zijn overigens boeiend en
leerzaam boekje voorkomen. Hij prijst de vergelijkingen in
I1 Paradiso zeer, maar, zooals ik al zei, alleen om hun zinnelijk
voorkomen en niet als vergelijkingen. Ik wees al op zijn eenzijdige bewondering voor het beeld van het uurwerk. Een
ander voorbeeld is zijn lof voor een beeld dat, evenals het
vorige, in de vijf en twintigste zang voorkomt. De drie lichten
die de drie apostelen Petrus, Jacobus en Johannes voorstellen,
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eindigen daar hun gezamenlijke zang en cirkeling. Dante zegt
dan:
Toen dit was uitgesproken en in 't zwijgen
De vlammenronde stilstond, zweeg altzamen
Van de drievoudige adem 't zangrig hijgen,
Zooals vermoeid, of dat ze een schok ontkwamen,
Bootslui de riemen in de hoogte staken
Zoodra ze 't fluitje en zijn sinjaal vernamen.
Croce merkt hierbij op dat het ophouden van zang en
cirkeling ons veel minder behaagt dan dat tafreeltje van de
bootslui. Ik kan dat niet toegeven. Dat tafreeltje behaagt de
zinnen, zonder twijfel, maar men moet al zeer weinig in de
geest van die vijf en twintigste zang zijn opgenomen, als men
terwille van het treffende beeld zijn zin voorbij ziet. Het is
de zang, die Dante begint met die aangrijpende aanhef:
Zoo 't ooit dit heilige gezang gebeurde,
Waar aarde en hemel saam de hand aan sloegen,
Wijl 't mij vermagerde en mijn wang ontkleurde,
De wreeden te overmogen die mij joegen
Uit de eedle schaapskooi, waar als lam ik woonde,
De wolven hatend die mij niet verdroegen, —
Als een die anders sprak, zich anders toonde
Keerde ik er weer, voor de oude vont gebogen,
Opdat me als dichter daar de lauwer kroonde.
Wat wil dit zeggen? Trotsch op zijn gedicht, hopend dat
hij als loon voor dat werk weer in Florence ontvangen zal
worden, bekent hij dat hij vooral naar de oude doopvont terug
verlangt. Daar ben ik gedoopt, zegt hij, — daar is voor
't eerst mijn ziel tot het waar geloof bewogen. Dan volgt er:
en dat geloof was de reden waarom Petrus zelf mij driemaal
omcirkeld heeft. Nu legt hij eerst voor Petrus en Jacobus, dan
voor Johannes zijn belijdenis af en als hun spreken en de
opdracht hun woorden aan de wereld mee te deelen, hem
hebben toegeklonken, is er een plotseling zwijgen en een plotselinge stilstand. Zóo plotseling — en dan volgt het beeld van
de bootslui om aan dat plotselinge en eensgezinde inhouden
nadruk te verleenen. Zou men nu hierbij alleen op het beeld
letten, en de kracht en wijding van de heele voorafgegane
zang vergeten? Ik geloof het niet. Dat doet men alleen als
men hem niet in de geest heeft meegeleefd.
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Ik wil hier niets meer aan toevoegen. Juist het Paradijs is
rijk aan vergelijkingen, die aanleiding konden geven tot uitvoerige bespreking. Maar we hebben ons doel bereikt als we
inzien hoe diep men ook bij eenvoudige lezing van de Cornmedia in zijn samenstel kan doordringen.
Een soortgelijk onderzoek als we met de vergelijkingen beproefden zouden we even goed langs andere wegen kunnen
wagen. Zoo, bijvoorbeeld, door na te gaan, in hoeverre de
Vergilius van de Hel verschilt van die in het Vagevuur en hoe
Beatrice weer verschilt van Vergilius. Ook dan zouden we
een overzicht verkrijgen van de heele Commedia.
Nochtans: tot een volledige kennis van het gedicht komt
men niet zonder ook de geleerder studie in zijn beschouwingen
op te nemen. De filologie behoort, naar mijn meening, eer aan
het eind dan aan het begin te staan. Maar zij behoort er dan
ook te staan. Dan, als men uit eigen krachten al het mogelijke
gedaan heeft om in Dante's wereld thuis te raken, dan is men
het best geschikt om nu ook in ieder onderdeel dat nauwgezet
verstaan te veroveren, dat het waardevolle deel van de f dologen is.
ALBERT VERWEY.

Blz. 27 8 reg. 18 v. b. anderzins m.z. anderszins
286 reg. 9 V. o. Euripidus m.z. Euripides
28 7 reg. 1 5 v. o. beelding m.z. beelding.

GEDICHTEN
HET OUDE KERKJE

De vroege voorjaarsdag was stil en koud,
De egale hemel nog te bleek voor regen
En langs de vale, menschenlooze wegen
Werd het hart zonder pijn en tijdloos oud.
Een glanzend water aan de kim, daarvoor
Een boomenrij en een versomberd weiland,
En op een lagen heuvel als een eiland
't Verlaten kerkje, in de eenzaamheid te loor.
— Hiertoe had dan het leven mij gevoerd:
Na veler zware dagen ommekomen,
Verteerd van daden, ondermijnd van droomen,
Dit land te aanschouwen, nauwlijks meer ontroerd.

BEZINNING

De bekende huizen, de bekende
Menschen en dit leven, dat vergaat
In de spinsels van het zóó gewende,
Dat ik 't niet meer haat.
Tot die altijd mindere oogenblikken,
Dat de slaap dunt en mijn oogen schier
Opengaan in een verbijsterd schrikken:
Waarom ben ik hier ?
Hier of elders, 't is hetzelfde leven,
Want hetzelfde hart, dat, ondermijnd
Door een onverzoenlijk tegenstreven,
Aan zichzelf verkwijnt.
J. C. BLOEM.

AAN EEN STERVENDE
Rust rust —:
buiten het venster
ontwijkt u de wereld
met duizenden sterren
stuivend in duister -Geef u over
aan de groote daling
en voel uw bed
met uw laatste lakens
langzaam zinken
onder den grond.
Rust rust —:
voel hoe de kamer
krimpt tot een graf.
Want al het zware
vergaat tot zwarte
onsterflijke aarde:
die zal uw oogen
uit molmend hoofd
en geblinde wimpers,
in blinkende bloemen
opnieuw doen leven.
ADOLF TER HAGHE.

AANTEEKENINGEN
DE TOEKOMST
VAN NEDERLAND EN VLAANDEREN II
Wij ontvingen van de heer J. van Mierlo, lid van de Belgische
Senaat, het volgend stuk naar aanleiding van de Aanteekening
in ons vorig nummer. Wij plaatsen het gaarne. Over sommige
uitingen van de Senator zou ik nog wel een nieuwe discussie
kunnen opzetten. Ik laat dit echter na en merk slechts met
groot genoegen op, dat ik hem blijkbaar verkeerd verstond,
toen ik uit zijn polemiek met Vlaanderen meende te moeten
afleiden dat hij aan „anti-Hollandsch vooroordeel" toegeeft.
P.G.
Het opstel van Professor Geyl, in Leiding, z S September l.l.,
onder den titel: „De toekomst van Nederland en Vlaanderen",
is voor mij een aanleiding om een misverstand, eerder dan een
meeningsverschil tusschen hem en mij uit den weg te ruimen.
Want al is zijn schrijven bijzonder tegen mij gericht, in werkelijkheid staat Professor Geyl op hetzelfde standpunt als ik.
Professor Geyl neme in aanmerking dat mijn stuk in Vlaanderen, feitelijk gericht was tegen dit blad, dat, gelijk hij zelf
zegt, „maar regelrecht op Groot-Nederland losstormen wil";
het was gericht tegen „die studentenvergaderingen en week i
bladen die luid om Groot-Nederland roepen" buiten alle werkelijkhe d om. Mijn strijd ging tegen Vlaanderen, dat betoogde
dat het Vlaamsche Nationalisme uitsluitend Groot-Nederlandsch Nationalisme was, en dat daarom allen die voor minder
vergaande oplossingen werken, „verraders, neo-Belgicisten en
wat al niet zijn". Daartegen verzette ik mij, en pleitte dat het
Vlaamsch Nationalisme Vlaamsch Nationalisme was, dat eerst
en vooral naar Vlaanderen's kultureele vrijmaking en ontwikkeling streeft. Op politiek terrein was dit ideaal het vroegst
en het best te verwerkelijken, zegde ik, in een Federaal België.
Als rechtstreeksch doel van ons politiek streven te stellen de
staatkundige hereeniging van Noord- en Zuid-Nederland, beschouwde ik, in de huidige omstandigheden van Vlaanderen
en Holland, voor onze beweging als gelijkstaande met zelfmoord. Zoo zette ik uiteen dat Vlaanderen en Nederland te
zeer van elkander vervreemd zijn, dan dat Vlaanderen nu ten
tijde, zonder gevaar voor haar eigen wezenheid met Nederland zou kunnen verbonden worden. Ik ben het volkomen
eens met den Heer Herman Vos: „dat Vlaanderen eerst staat

3 04

AANTEEKENINGEN

kundig volgroeid zij, met al de organen die noodig zijn om zijn
kultureele functie te vervullen, vooraleer het naar het rijk van
de als nog onbereikbare politieke idealiteit blikt".
Heeft Vlaanderen eenmaal zijn eigen kultuur, staat het
kultureel sterk, dan zal het ook, gelijk Professor Geyl zegt, in
geval van crisis, met meer bewustheid en doortastendheid
kunnen handelen, en met meer gezag (niet langer als bedelares,
maar als gelijk-berechtigde en in eigen wezenheid gevestigde)
tot Wallonië, zoowel als tot Nederland en tot Europa spreken.
Waar Professor Geyl mij dan laat zeggen: „Maar ik wil niet
dat dit geschiedt", dat n.l. ooit Vlaanderen en Nederland vereenigd worden, daar vergist hij zich. Ik wil vooreerst een
kultureel sterk en levenskrachtig Vlaanderen. Wat er dan
verder zal gebeuren zal de toekomst uitmaken, als Vlaanderen
maar leeft.
Het was dus tegen Vlaanderen's grondstellingen dat ik het
nu bestaande diep verschil in de kultuur tusschen Vlaanderen
en Nederland sterk heb moeten betoonen, om het klaar te
maken, dat wij, Vlaamsche Nationalisten, en voornamelijk wij,
Katholieke Vlaamsche Nationalisten, in de bestaande omstandigheden, naar geen politieke aansluiting met Nederland
moeten streven. Wanneer die omstandigheden zich grondig
zullen gewijzigd hebben, wanneer Vlaanderen zoo levenskrachtig zal zijn geworden, dat het zich zelf blijft en eigenmachtig over zich zelf kan beschikken, dan zullen ook mijn
bezwaren hebben opgehouden te bestaan.
Of dan een Groot-Nederlandsche Staat er het gevolg van
zal zijn, moet de toekomst uitwijzen.
J. VAN MIERLO.
Turnhout.

HET LEIDSCHE STADHUIS II
In mijn eerste aanteekening over het Leidsche stadhuis sprak
ik de hoop uit, dat de dubbele opdracht aan bouwmeester
Dudok, dat ook diens aanvaarding van deze opdracht slechts
ten doel had, de bouw van een volkomen nieuw stadhuis te
verzekeren, en hun die zich een stadhuis zonder nabootsing
van de oude gevel niet denken kunnen, ondertusschen de mond
te stoppen. De werkelijke bedoeling is het omgekeerde gebleken: de bouw van een stadhuis met de oude gevel voor te bereiden en hen die een nieuw stadhuis geëischt hadden door
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een schijnconcessie voorloopig tot zwijgen te brengen. Bouwmeester Dudok heeft daaraan, bij middel van zijn plannen,
maar ook van een door valschheid van beeldspraak, door scheefheid van vergelijking, door gebrekkigheid van redeneering opmerkelijk armoedige toelichting, volijverig medegewerkt.
Dudok weet zeer goed dat in het organisme van een bouwwerk de gevel een gansch andere functie heeft dan de steen
in een ring. Toch wendt hij voor te gelooven, dat het opnemen
van de oude gevel in het nieuwe raadhuis met het zetten van
„een oude steen in een nieuwen ring" vergeleken kan worden.
Dudok weet zeer goed dat geen Renaissance-bouwmeester het
denkbeeld ingevallen ware, aan zijn bouwwerk de nabootsing
van een vergane gevel uit oude tijden op te dringen. Toch
wijst hij op de binnenhof van het Venetiaansche Dogenpaleis,
„waar zelfs de aan elkander aansluitende gevels twee aan twee
ontzaglijk van karakter verschillen"; alsof tusschen een deels
van zelf sprekende, deels trotsche trouw aan eigen stijl, gelijk
in het werk van die vroegere eeuwen te zien is, en de kleinberekenende óntrouw aan eigen stijl gelijk zijn stadhuis die te
aanschouwen geeft, geen hemelsbreed verschil bestaat.
Dudok weet dat de oude gevel, grootendeels verwoest, nagenoeg geheel, zoo niet geheel, herbouwd zal moeten worden,
n dat ook de mogelijkheid om zekere deelen te wijzigen eerst
daardoor geschapen werd. Toch schrijft hij de onwaarheid dat
,,,in dezen fraaien gevel ongetwijfeld het meest waardevolle
deel van het oude raadhuis behouden" gebleven is. Dudok weet
zeer wel dat met betrekking tot een gebouw waaraan het
.,,groote beteekenis" heeft „dat men van geen enkel standpunt
het oude en het nieuwe bouwwerk tegelijk overzien kan", van
geen „gaafheid" sprake kan zijn. Wanneer hij het uit zich zelf
niet wist, moet aan de maquette van zijn plan de onzinnige
misplaatstheid van de oude gevel het hem toegegrijnsd hebben.
Niettemin verzekert hij dat „het opnemen van de oude gevel
in het nieuwe project" naar zijn meening „slechts dan geschieden mocht, wanneer die gevel de ontwikkeling van een
,gaaf, modern plan met volkomen redelijke ruimte-distributie,
niet in den weg zou staan." Hij heeft zijn hooge, vierkante
klokketoren dus ook dáárom aan de Vischmarkt geplaatst, dat
die van heinde en verre graag alzijds zichtbare slechts boven
een der beide hoofdgevels niet zichtbaar mag zijn, wil hij
bde beweerde „gaafheid" van Dudok's kunstwerk niet tot een
aanfluiting maken.

t
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Zag Dudok zich niet in staat een gevel te ontwerpen die
als de oude „op het nabije effect berekend", en niettemin ten
volle van deze tijd zou zijn, dan had hij de opdracht aan
andere, daartoe bekwamere dan hij zelf moeten overlaten.
Meende hij dat de Breestraat een gevel als die bij de rest van
zijn gebouw gepast had niet verdragen kon, maar dat deze
niettemin de noodzakelijke afsluiting van zijn moderne raadhuis was, ook dan had hij de opdracht moeten afwijzen of een
ander bouwterrein kunnen eischen. Toch schrijft hij, of de,
keuze te Leiden enkel tusschen de oude, „op het nabije effect"
berekende gevel, en een gevel in zijn eigen stijl lag, die aan
de rooilijn der Breestraat dan echter niet behoorlijk tot zijn
recht gekomen ware; wekt hij aldus de indruk, of aan het
behoud van de oude gevel zelfs onvervangbare bouwkunstige.
voordeelen verbonden zijn.
De zaak is — en ieder die zich het plan, naar maquette of
eigen fantasie, een oogenblik verwezenlijkt voor oogen plaatst,
zal dit erkennen — dat Dudok, enkel om de opdracht binnen
te slepen, een in alle opzichten en onderdeelen modern gebouw
van deze tijd, een gebouw dat dus eerst in zijn gevels zijn
natuurlijke voltooiing bereiken kon, onvoleindigd gelaten e n .
door er de nabootsing van een oude gevel in op te nemen, zelf s
geschonden heeft. Toch zou dit slechts „in zekeren zin een
gevoelskwestie" zijn. Hij vergist zich. Meer dan een gevoelskwestie is het een karakterkwestie. Wanneer tegen het nieuwe,
gebouw met de opgezette oude gevel de nageslachten inderdaad „wellicht honderden jaren" bezwaren zullen ondervinden", zal dit zijn, niet alleen om de te Leiden op het oogenblik _
nog heerschende „verkeerd begrepen deferentie voor oude
architecturale schoonheid", maar ook — want met die deferentie heeft zijn plan wat hem zelf betreft niets te maken —
om zijn, Dudok's, in daad en woord zoo armzalig-baatzuchtig
geschipper met de levensbeginselen van een nieuwe en eerlijke
Nederlandsche bouwkunst.
P. N. v. E.,.
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Nine van der Schaaf: Naar het Onzichtbare, Uitgeverij
C. A. Mees, Santpoort, N.H. 1929.
I

Nine van der Schaaf is een van de diepste en oorspronkelijkste dichters die ons land de laatste halve eeuw heeft voortgebracht. Dat zij als zoodanig tot op heden nagenoeg niet
erkend wordt, bewijst hoe weinig onze tijdgenooten nog ingesteld zijn op het eeuwige, zichtbaar en hoorbaar, zoodra de
dichter het de gemakkelijker bekorende maar sneller verbleekende of verklinkende verschijnselen van de tijd en het
individu ondergeschikt maakt, hen tot die elementaire zuiverheid vereenvoudigt, waarin het eeuwige het onvermengdste
gestalte of stem, het onmiddellijkst aanschouwd of beluisterd
kan worden. Het eeuwige, dat is ook bij Nine van der Schaaf
Het Leven, het scheppend Geheimenis, waar alles uit voortkomt, dat in alles aanwezig is, waar alles in ondergaat. Die
Onkenbaarheid die, hoewel in elk van haar schepsels aanwezig,
nochtans naar alle zijden en op alle wijzen hen allen te buiten
gaat, en de zoo zuiver mogelijke ervaring van welke de
mensch, zoo hij zich van haar bewust geworden is, niet als
zijn hoogste doel en vervulling kan nastreven, zonder in zijn
individueele begrensdheid de verhindering van zijn volkomen
bevrediging te erkennen.
Dat zulk een mensch, de mystische, ook in Nine van der
Schaaf aanwezig is, leert ons de wijze waarop drie woorden of
voorstellingen -- ziel, dood, droom — telkens opnieuw in haar
bundel gebruikt worden. Ziel: de naam voor het Levensgeheimenis, voorzoover de menschelijke enkeling zich daarvan
als zijn persoonlijk wezen bewust wordt, maar ook, door een
verwijdende overdracht, voor dat Levensgeheimenis in zijn
alle verpersoonlijking overschrijdende gestaltelooze eenheid
zelf. Dood: voor wie zijn aardsche persoon als belemmering
der volmaakte vervulling erkend heeft, de opheffing van die
belemmering, maar daardoor: de naam niet alleen voor die op
aarde onmogelijke, eerst door het sterven te verwezenlijken
volmaakte, doch somwijlen ook voor de uren of oogenblikken
der reeds binnen dit leven benaderde zielservaring. Droom:
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die alle menschelijke ervaringsvermogens in zich samentrekkende toestand van aandachtsverdieping, waarin deze benadering van de volmaakte zielservaring reeds binnen het persoonlijk leven op aarde voltrokken kan worden.
Het verlangen naar de volmaakte zielservaring, die opperste
geluksvervulling van de volstrekte persoonlijke opgang in het
— als alle verpersoonlijking overschrijdende, verschijninglooze
Eenheid gedacht — Onkenbare, leeft derhalve ook in Nine van
der Schaaf. Om de uiterste grens van het rijk der verschijningen
droomt zij zich, als een donker-stille, eindelooze zee rondom
een eiland, dat alles uit zich voortbrengende en alles weder
in zich terugnemende Wezen, dat zij Ziel noemt en waarvan
voor wie luistert alle verschijning doorruischt is. Een mystisch
dichter is zij daarom toch niet. Z6ó volstrekt erkent zij in alle
verschijning de levende openbaring van het Onkenbare dat
zij, als in „De Andere Ziel", ook de schijnbare levenloosheid
der steenen slechts als dwaling van onze beperkte geest ziet
en, als in „Strijder", een gedroomde onbeperkte bewustwording van het Mysterie na de persoonlijke dood niet treffender
kan uitbeelden dan door te zeggen, dat in het land waar die
onbeperkte bewustwording werkelijkheid zijn zal „de steenen
leven", dat wil zeggen, ook zij als openbaringen van het eene
oppermachtige Leven door onze bevrijde vermogens onmiddellijk ervaren zullen worden.
Nog een ander begrip van de dood dan ik zoo even weergaf,
wordt ons hier duidelijk. Niet omdat de op aarde als persoonlijk wezen beschouwde ziel door de dood tot de volstrekte rust
van persoonlijk niet-bestaan in het Levensgeheimenis zou wegvloeien, niet omdat de „teedere hebzucht" der ziel slechts
daardoor inderdaad volkomen bevredigd zou worden, zegt
Nine van der Schaaf in „Langs de Aardsche Kusten", dat „het
diepst aardebegeeren" naar de volmaakte liefdegemeenschap
nooit vervuld wordt, dat deze onvervulbaarheid ons „de dood
roemen" doet en dat „het beeld van de dood" daardoor
als een „wit vlaggeschip langs de aardsche kusten rondom het
leven zeilt". „Van vorm tot vorm moet ik het leven voeren"
en „sterven is staren in een nieuw verschiet," getuigt zij in
„Mijmering". Overal in „Naar het Onzichtbare" vinden wij
voorstellingen, waaruit besloten mag worden dat Nine van
der Schaaf zich de mogelijkheid van een zuiverder bewuste
zielservaring in en door een zuiverder zielsverschijning droomt
dan in de aardsche verschijning bereikbaar is: dat de door onze
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aardsche verschijning ervaren wereld dus niet het gehééle rijk
der verschijningen uitmaakt, dit rijk der verschijningen rondom onze aardsche wereld veeleer het bloeiend en glinsterend
paradijs is, waar de aardsche persoon ons van afsluit, en dat
de dood ons opent. Zoo roemt zij de dood, omdat die uiterste
zuivering van zielservaring, die wij eerst door zijn verwijding
van de geest, zijn bevrijding van onze vermogens bereiken,
de verschijning naar haar geloof niet opheft, maar met verzuivering der zielsverschijning in onderlinge afhankelijkheid
samengaat; omdat hij, de dood, gelijk zij zelf het in „De Andere Ziel" zoo schoon uitdrukt, het ontwaken van een god is,
die zich, na ons leven lang in ons geslapen te hebben, met een
glimlach voor de aarde en haar smartelijke, vaak zelfs „gedrochtelijke" onvolkomenheid, „uit zware droomen" opricht.
Dichterlijke voorstelling — de kleine prozabeschouwing
„Het Individueele Geluk" in het Maart-nummer van dit tijdschrift bewijst, dat de dichteres zelf zich daarvan welbewust
is — voor het tijdens dit leven wezenlijk onvoorstelbare; voorstellingen waarin zij op andere plaatsen het leven achter de
dood zóó zwaarteloos droomt, dat ook bloem, schaduw of
sneeuwvlok, ook lichtstraal, insect of vogel de vorm wel zou
kunnen zijn, in welke de ziel zich van haar leven en wezen
als geluksvervulling bewust zou worden; maar waarin zij zich
dat leven na de dood toch voornamelijk als een oneindig verhoogde, een waarlijk goddelijke staat van menschelijke bewustwording in menschelijke verschijning verbeeldt. Hoezeer
haar verlangen naar zulk een staat van verschenen leven uitgaat, en hoezeer in haar verbeelding van die staat ook de gemeenschap, uit de wezens-gelijkheid van alle verschijning in
het Onkenbare onmiddellijk volgend, medegedroomd is, —
wij lezen het schooner dan ergens elders in gedichten als
„Droom", waar zij het beeld van dat volk in ons oproept,
„dat dichter bij sterrengeheimenis in fierst geluk vredige en
vruchtbare planeet" bewonen zou, of als „Het Ontwaken",
dat ons een toekomst voorspelt, waarin, daar het leven dan
ziel is en „geschreven in de cadans der zachte voeten" „over
de aarde de droom" zal treden, de menschen elkander „als een
rij van droomen" „begeleiden" zullen.
Een andere, ruimere en aanzienlijk veelvuldiger voorkomende beteekenis ook van het woord „droom" is ons hier
nog duidelijk geworden: die aan de aandachtsverdieping in
het Levensgeheimenis ontstijgende verbeelding van lichtere en
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schoonere levensvormen waarin, zuiverder en overvloediger
dan in onze huidige staat, het zich zelf als verschijning der
ziel doorleven de zin en het geluk van het persoonlijk en gemeenschappelijk leven der enkelingen zijn zou. Opzettelijk
omschrijf ik haar nu zoo, dat zij niet enkel de op het leven
na de dood gerichte droom omvat. Nine van der Schaaf ziet
de mensch als tweeledigheid van (eeuwig, algemeen) wezen en
(vergankelijke, individueele) verschijning. De opheffing van
deze tweeledigheid is haar innigste aandrift. Zij lijdt aan haar,
niet alleen omdat zij in de mensch geen vermogen tot opheffing der tweeledigheid erkennen kan, waardoor wezen en verschijning in zijn aardsche heden tot godsgestalte verbonden
kunnen worden, maar ook, omdat zij in de huidige staat der
menschheid een vereenzijdiging van het leven naar de kant der
verschijning aanschouwt, die een gewelddadige opheffing der
tweeledigheid door verloochening van het wezen is. Zoo gevoelt zij, blijkens allerlei gedichten, de aandrang om zich van
het aardsche leven af te wenden, haar aandacht te richten,
hetzij op die gedroomde andere gewelddadige opheffing der
tweeledigheid: het vervloeien der persoon in een verschijningbooze levenseenheid die de volstrekte vereenzijdiging van het
leven naar de kant van het wezen is; hetzij op een gedroomde,
zoo niet verbinding, dan toch verzoening der tweeledigheid
tot een bestaan van zuiverder wezenservaring in zuiverder wezensverschijning, waartoe het tijdens dit leven slapend vermogen door de dood in ons zou gewekt worden.
Noch echter het verlangen naar volstrekte opgang in de
gestaltelooze Eenheid, noch zelfs het verlangen naar dat zuiverst zielsgeluk in zielsverschijning na de dood, bepaalt meer
dan een deel van wat Nine van der Schaaf in „Naar het Onzichtbare" als haar ervaring voor ons uitdrukt. Naast haar
zich afwenden van het aardsche leven vinden wij er een
toewending die zoo goed als de afwending een grondtrek van
haar persoonlijkheid is. Men zal Nine van der Schaaf en haar
poëzie niet begrijpen, wanneer men niet als een van haar belangrijkste kenmerken ook dit nog erkend heeft: dat alle
verzet tegen, alle ontwijken van wat zij als ons menschen
ingeschapen noodzaak erkend heeft, haar vreemd is. „Grootsterfelijk als hooge woudboomen zijn wij zelf opgerezen,"
zegt zij in „Laatste Sproke". Van uit versregels als deze moet
veel van haar poëzie gelezen worden. Wie in staat is, in een
zoo groote, zoo groots uitgedrukte visie de vernietiging der
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aardsche verschijning als element van menschelijke grootheid
te aanschouwen, weet dat, waartoe dan ook, het Onkenbare
zelf de menschen als tweeledigheid van ziel en verschijning
uit en voor deze aarde geschapen heeft, en dat deze ingeschapen tweeledigheid van zijn natuur voor de mensch, die
zich van haar bewust geworden is, een wegstreven zoowel uit
wat in het menschelijke leven van het wezen als wat in het
menschelijk leven van de verschijning is buitensluit.
De verbindbaarheid, op aarde, van wezen en verschijning
tot schoone en gelukkige godsgestalte niet erkennend, de tweeledigheid van de mensch als noodzaak aanvaardend, aanvaardt
Nine van der Schaaf in deze dus tegelijkertijd ook vergankelijkheid, smart, haat, strijd en verscheuring. Uitsluitend echter
voorzoover zij uit de tweeledigheid van het menschelijk leven
noodzakelijk voortkomen, en nu ziet zij dat in de huidige,
meest wezensonbewuste, zelfs wezenverloochenend of -verkrachtend levende, in het individueele der verschijning bevangen menschheid, smart, haat, strijd en verscheuring hun
in haar tweeledigheid ingeschapen noodzaak onmeetbaar overschrijden. Nergens is dit gezicht op de ware staat van de
wezensonbewust voortlevende menschheid zoo duidelijk uitgedrukt als in „De Optocht", het tweede gedicht van de bundel.
In „De Optocht" toont de dichteres ons, niet één mensch,
maar de menschen, en de menschen niet in hun eenzaam
missen en lijden, maar in hun lijdensonbewuste gezamenlijke
vreugde. Zij toont ons, aan een met zijn fakkels door de duisternis trekkende feestelijke menschenstoet, dat hun vreugde
waan, dat onder deze armzalige uitgelatenheid de verborgen
grond van hun buiten de zielsbewustwording onbevredigbaar
wezen een donker lijdende ontbering is: zichtbaar, als in het
woest alarm en het woest flambouwgesidder dat verborgene
zich door de grillige schaduwen één oogenblik in het vreugdemasker der gezichten als smartgelaat uitbeeldt.
Het zelfde diepe besef dat de zin van deze visie is, leeft ook
in al die andere gedichten die het in het individueele bevangenzijn der menschen als de oorzaak aanwijzen, niet alleen voor
hun persoonlijke afsluiting van de ook in dit leven mogelijke
zielsvervulling, maar ook voor de noodtoestand van een samenleving, in en door welke der menschen wezensgelijkheid, het
natuurlijk beginsel voor hun gemeenschap, op schier volstrekte
wijze verloochend en verkracht wordt: samenleving, zelf dan,
door de verstikking der meesten in de door haar tot primaire
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drift verheven stoffelijke behoefte, op haar beurt de noodlottige bevestiging van de onmacht der enkelingen, om zich
van hun wezen, en van hun aller wezensgelijkheid als beginsel
ook van een schoonere persoonlijke of gemeenschappelijke
bestaansvorm op aarde bewust te worden. Want Nine van
der Schaaf moge die verzoening der menschelijke tweeledigheid : een zuiverder zielservaring in zuiverder zielsverschijning,
eerst door de dood toegankelijk achten, uit het onafwijsbaar
inzicht, dat zielservaring liefde voor het Onkenbare, dat liefde
verlangen naar gemeenschap, liefde voor het in alle schepselen der wereld geopenbaarde Onkenbare dan echter noodzakelijk ook verlangen naar een waarachtige gemeenschap van
menschen is, verrijst haar het geloof in de mogelijkheid eener
benadering van die schoonere verwezenlijking reeds ook op
aarde, dat de, buiten dat geloof meest blindelings ten dienste
van het wezensonbewuste individueele werkende, ingeschapen
daadkracht en strijddrift zijn doel geeft. Eerst hier dus krijgt
ook het woord „droom" zooals het door Nine van der Schaaf
gebruikt wordt, krijgt ook haar titel zijn volle beteekenis, zien
wij, als in „Laatste Sproke", de nostalgische drang tot verdieping in de droom van een volmaakte verzieling of van een
zuiverder zielsverschijning na de dood als richtsnoer van het
persoonlijk leven, voor die andere, de drang tot strijd voor
een schoonere, aardsche gemeenschap terugwijken.
Door zich van de vervulling na de dood als voornaamste
richtsnoer voor de enkeling af te wenden, zijn bestemming in
een zuiverder verwezenlijking van een aan die vervulling reeds
op aarde dichter genaderd schooner persoonsleven in een schooner gemeenschapsleven te erkennen, keert Nine van der Schaaf
zich dus, zoowel tegen de bestaande, de menschelijke wezensgelijkheid verloochenende en verkrachtende maatschappelijke
ordening, als tegen het Christendom der kerken: heilsboodschap
eveneens voor een aan lijf en ziel ontberende en lijdende
menigte, maar die, de heilsverwezenlijking tot achter de dood
verschuivend, voor de aardsche heilsmogelijkheid de geesten
verblind houdt; die, onderwerping en berusting als voorwaarde
voor het eeuwig geluk predikend, zelfs de wil tot een schoonere
aardsche vervulling verlamt; en die naast, naar het aardsche
onvermijdelijk zelfs in dienst van de wereldsche macht door
welke de schoone gemeenschap met stoffelijke middelen verijdeld wordt, deze zelfde verijdeling met haar geestelijke nog
versterkt en beveiligt. Zoo teekenend, als dat zij de schoone,
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door de dood uit de mensch ontwakende zielsgestalten gelijk
goden ziet,en tegenover de door het Christendom der kerken geleerde onderwerping en berusting de noodzaak van verzet envan
strijd stelt, is het voor Nine van der Schaaf, dat de gedroomde
nieuwe mensch in het zelfde gedicht waarin zij haar afwijzing
van het Christendom der kerken het onmiddelijkst uitspreekt —
„Het Stijgende Volk" — „de herrezen heiden in de wouden
der menschheid" heet: dat zij ons, „groot-sterfelijk als hooge
woudboomen opgerezen" menschen de nieuwe, strijdbare heilsboodschap van een op deze schoone aarde — ondanks en boven
de uit haar wisseling van leven en sterven als noodzaak begrepen strijd, smart en verscheuring -- schoon en gelukkig
levende menschheid verkondigt.
Het persoonlijk leven van hen die deze verkondiging, maar
dan tevens de in haar vooronderstelde strijd aanvaarden, ligt
hierin opgesloten. Heel Nine van der Schaafs visie op dit
schoone, zelf verzakende, bestemmingstrouwe leven berust op
de eisch van die edele, innerlijke tucht, die zich het kortstondig
geluk in het „asyl" der genoten vervulling -- dat het hart zou
willen bestendigen — wel als verpoozende en sterkende, maar
nooit als verzwakkende gave vergunt. Reeds in de voorstelling
van „Het Uur Gleed Heen", het eerste gedicht van de bundel,
is dit samengevat. De korte overgave aan de verdieping in het
geluk der als nachtelijke liefdegemeenschap gedachte zielservaring. In de hoefslag op de stille weg daarbuiten de onweerstaanbare maanroep tot afscheid en verder streven. De erkenning, ook, van een nieuwe menschelijke schoonheid, waardigheid, in dit aldus ten koste van eigen zielsgeluk aanvaarden
van de strijd voor een door het leven opgelegde, maar in haar
verwezenlijking nooit aanschouwbare bestemming. Niet minder, en misschien meer zelfs dan de droom die zich op de
blijvende zielservaring na, of de tijdelijke gedurende dit leven
richt, wordt „deel" van ons bestaan dus die liefde voor het
Onkenbare in al wat het uit zich voortbrengt, die zich als
liefde voor de aarde en voor de menschheid het doel stelt, tot
welks benadering daad-kracht en strijd-drift ons door het
Onkenbare zijn ingeschapen en welks verloochening of ontwijkig schending van onze heiligste plicht is.
Dezerzijds van de kim rondom dit aardsche leven, maar ver
van de rampzalige staat der huidige menschheid, — naast de
„goden", die schoonste kinderen van het Onkenbare, die het
onzichtbare land achter de dood bewonen, helle gestalten van
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verzoende tweeledigheid die de dood in ons opwekt — ziet Nine
van der Schaaf „in het bliksemlicht van de oer-woeste vernieling" de Helden, die de mensch het benaderd paradijs van zijn
aardsche bevrediging bereiden: ééuwige helden, op dezelfde
volkomen wijze voltrekkers van het wordende Onkenbare, als
de goden verschijningen van het zijnde. Vergroote zienersfiguren, dit, voor wat wij in Nine van der Schaafs visie op
het persoonlijk leven van de tot bestemmingsbewustzijn ontwaakte mensch, mèt zijn zielsverlangen, als essentieelste grondtrek erkennen: dat heroische dat, niet uit verzet tegen, maar
uit dienst aan het Onkenbare ontstaan, het tragisch-heroische
overschreden heeft, de voorwaarden van dit tragisch-heroische,
pijn, verscheuring en dood, immers niet minder dan vreugde,
schepping, leven in „het fierst geluk", in „de ijzeren liefde"
van zijn onwankelbare aanvaarding der levenselementen heeft
opgenomen. Een heroisme dat, in zijn „stalen mantel van
kracht" gesloten, van de aarde is, en ook enkel uit een groot
gezicht op, een groote ervaring van de aarde kan voortkomen.
„Bekoorlijk land", in een gedicht uit haar eerste bundel,
is de aarde in „Naar het Onzichtbare" voor Nine van der
Schaaf aldus wat de heroische gezindheid altijd en overal bewust of onbewust in haar geëerd en genoten heeft: de eeuwige
voedster, de moeder. Moeder in haar liefde en teederheid, in
haar bloei en haar vruchtbaarheid, maar meer nog, thans, in
die hartochtelijke drang die — al kunnen zij hem niet dan met
„doodelijke vleugels" opstijgend gehoorzamen — haar edelste
kinderen aandrijft om het schoonste wat zij door haar van
het Onkenbare ontvangen hebben, tot bloei en wasdom te
brengen. „Natuur werkt aan haar groot, groot menschenplan",
„Het leven gaat omlaag voor wie niet strijdt." Samengevat,
wijzen deze twee, voor de herwaarts gewende kant van Nine
van der Schaafs persoonlijkheid zoo karakteristieke versregels
uit „Mensch en Menschheid" en „Waarom" naar dat, dezerzijds van het Onzichtbare der goden liggend en bereikbaar
Onzichtbare der aarde, voor hetwelk „de doode huizen waar
de verdorven deugden tronen" onder de stormdrang der Helden zullen instorten en dat men als vrede mag droomen, als
„duinende strijders" zich „het eene snoer dat leven langs de
klem van hun handen geleidt" niet laten ontglippen.
II

Ondanks de onmiskenbare weergave, in Nine van der
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Schaafs innerlijk, van het mystisch verlangen, is haar poëzie
— ik zei het in het begin al — niet mystisch. In het overgroote
deel van haar gedichten zoekt zij dus niet die gestaltelooze
Eenheid die ik de volstrekte vereenzijdiging van het leven naar
de kant van het wezen noemde en is de onmiddellijke uitdrukking van haar innerlijkste levensbeweging, haar rhythme,
niet die donker-stille, eindelooze stroom, waartoe het Levensgeheimenis soms enkel voor een oogenblik hoorbaar schijnt te
worden, opdat wij ons in zijn ruisching op de donkere stilte
van ons eigen ware wezen bezinnen, in die bezinning op zijn
beweging aan ons bewustzijn der verschenen wereld ontvloeien
zouden. Het rhythme is in Nine van der Schaafs poëzie dus
ook niet in deze vormelijke zin primair, dat zij het bewust of
onbewust als dat dichterlijk doel-in-zich-zelf erkennen zou,
voor welks verwezenlijking de klank der woorden het zichtbaarheid-oproepende of zin-overbrengende der woorden zoo
volledig mogelijk in zich zelf zou wegzingen; voor het welk
het hoogste bereiken der poezie haar dichtste nadering tot een
ijle en eentonige muziek ware.
Wanneer ik realisme hier als de weergave van een overwegend uit het leven naar de verschijning, maar dan noodzakelijk naar het individueele voortkomende ervaring omschrijf, is „Naar het Onzichtbare", zoomin als mystisch, realistisch. Hoewel in hooge mate op de onmiddellijke werkelijkheid
van het menschelijk verschijningsleven gericht, is Nine van
der Schaaf hierom integendeel volkomen anti-realistisch: dat
van het menschelijke verschijningsleven in „Naar het Onzichtbare" uitsluitend datgene haar liefde heeft, wat, uit zijn bevangenheid in het individueele ontwakend, zijn bewustwording
van zijn wezen belijdend of strijdend als beginsel van een
hooger persoonlijk of gemeenschappelijk leven aanvaardt; al
datgene haar verzet treft dat, in het individueele bevangen,
het persoonlijk en gemeenschappelijk leven der menschen veeleer op bewuste of onbewuste verloochening of verkrachting
van zijn wezen bouwt. Wat haar poëzie dus voor alles bepaalt,
dat is een uit haar wezensliefde tot bevestiging of ontkenning
van verschijningswerkelijkheid verrijzende droom, wiens ontindividualiseerende, veralgemeenende invloed zich noodzakelijk allereerst ook in de uiting of aanduiding van haar individueele zelf- en natuur-ervaring overal voelen laat en realistische
weergave uitsluit. Onderwerp van „Naar het Onzichtbare" is
daardoor niet één mensch — de dichteres zelve — maar de
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mensch: diens wezen; wat hij is als hij buiten, wat hij zijn zal
als hij overeenkomstig zijn wezen leeft en wat daarvoor noodig
ware. Het zelfde geldt voor de natuur. Zooals Nine van der
Schaaf de persoon schier altijd als de mensch en de mensch
slechts in de als algemeene krachten geziene groote, oorspronkelijke feiten en ervaringen van dood en leven, liefdee en haat,
vreugde en smart, droom en daad, vrede en strijd geeft, zoo
krijgt de natuur in haar poëzie haar diepste en heerlijkste beteekenis eerst door een visie die aan lucht, licht, aarde en water,
aan dag en nacht, aan de wisseling der jaargetijden, aan zon,
maan en sterren genoeg heeft. Zoo heerscht in „Naar het Onzichtbare" noch dat zinnelijk realisme dat in de nauwkeurigste
beschrijving van de individueele eigenheid der menschelijke
of natuurlijke verschijning zijn doel stelt en naar de vorm dus
noodwendig aan het invidueele woord primaire beteekenis toekent, noch dat emotioneel realisme dat de nauwkeurigste weergave der individueele ervaringsbeweging nastreeft en primaire
beteekenis naar de vorm dus noodwendig aan de individueele
stem en het individueele rhythme hecht.
Nine van der Schaaf is dus noch de mystische dichter die
door het geluid der woorden hun beteekenis, dat wil zeggen
de aardsche verschijning in het donker-stille eeuwige nu van
een oneindig wezensrhythme wegzingt, noch de realistische
dichter, die door het individualiseerende woord of rhythme
het in zijn eigen aardsche hier en nu zijn toereikende werke-

lijkheid bezittende verschijningsleven weergeeft. Zij is echter
ook niet de dichter van die andere op het heden gerichte, die
kosmische poëzie, die de menschelijke tweeledigheid niet, als
de beide eerste door vereenzijdiging van wezen of verschijning, niet gewelddadig, maar door éénmaking van wezen en
verschijning, door verbinding opheft. Nine van der Schaaf
gelooft in de goddelijkheid der wereld. Zij gelooft aan het
bestaan van een verhoogd menschelijke, dat wil zeggen èn
schoone èn bewuste persoonlijke openbaring van het Onkenbare, aan zielservaring in zielsverschijning. Niet echter op de
wijze van hem volgens wiens inzicht alle middelen, noodig om
zijn (uit die middelen zelf klaar erkenbare) bestemming als
menschelijke verschijning van het Onkenbare op aarde te vervullen, de mensch ingeschapen zijn; niet op de wijze van hem
die de geest met zijn vormkracht als het vermogen erkend
heeft, waardoor diezelfde tweeledigheid van wezen en verschijning die Nine van der Schaaf op aarde de vervulling van
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haar schoonste verschijningsdroom doet uitsluiten en die buiten de geest ook niet opgeheven kan worden, in ieder aardsch
heden ophef baar is; niet op de wijze van de dichter in het
hoogere, kosmische realisme van wiens gesloten en persoonlijke
vorm de eindelooze stroom van het wordende Onkenbare
zich door de vormkracht van een in helderheid van zelfbezit
volgroeide menschelijke geest tot eindelooze kringloop bindt,
om er aldus gestaltelijk in te verschijnen: in welks vorm het
wezen van alle dingen, maar dan, onder de dienstbare voorteekening der rede, het wezen der gansche geschapen wereld,
dus als in hun eigen, individueele en vergankelijke verschijning
ook inderdaad verschijnend ervaarbaar wordt.
Binnen die donker-stille, eindelooze zee van het verschijninglooze geheimenis der ziel, waarin de menschelijke tweeledigheid van wezen en verschijning, door een volstrekte vereenzijdiging van het leven naar de kant van het wezen, gewelddadig opgeheven wordt; maar rondom de huidige staat der
menschheid die, in het midden van het rijk der verschijningen,
het leven bewust of onbewust naar de kant van de verschijning vereenzijdigt en dus door de andere gewelddadige opheffing der ingeschapen tweeledigheid beheerscht wordt, liggen,
generzijds en dezerzijds de kim van het aardsch leven, die twee
onzichtbare droomgebieden, op het eene van welke — dat de
goden bewonen — de tweeledigheid verzoend is, op het andere
van welke — waar de helden voor strijden — deze verzoening
in een zuiverder vorm van persoonlijk en gemeenschappelijk
leven althans benaderd zal worden. Van deze twee onzichtbare, in de toekomst liggende droomgebieden, en van de huidige staat der menschheid alleen voorzoover hij aan het uiteindelijk bereiken van het tweede als vijandig of dienstbaar
ervaren wordt, is hét grootste deel van „Naar het Onzichtbare"
de poëzie. De Dichter-Schepper, die in de geslotenheid van
zijn levendoorstroomde gedichten de verschijningen der wereld
tot gestalten en vormen van hun wezen herschept, kon Nine
van der Schaaf daardoor niet worden. Zij is de Dichter-Ziener,
voor wie uit de stroom van het onbewuste zieleleven mijmeringen, droomen, gezichten, profetieën, vermaningen van een
hoogere zijnsvorm, een schooner gemeenschapsleven, omhoogstijgen, welks zuiverder harmonie van wezen en verschijning
zij ons door symbolische aanduiding in aardsch verschijningsleven te vermoeden, welks zin en beteekenis voor het huidig
leven zij ons door bezielde gedachten te begrijpen geeft.
LITERAIRE KRONIEK
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Uit deze omschrijving van Nine van der Schaafs dichterschap kan nu ook de vorm van haar poëzie in haar grondtrekken gekarakteriseerd worden. Stoffelijk niet op verbinding,
maar op verzoening van wezen en verschijning gericht, herkennen wij die verzoening in de vorm van haar gedichten
door de verhouding tusschen de stroom of het rhythme, die
onmiddellijke uiting van haar wezensleven, en de voorstelling
of het beeld, die aanduiding van de toekomstige, of de tegenover deze in liefde of strijdigheid verkeerende huidige verschijning. Beiden missen daardoor in „Naar het Onzichtbare"
wat in hun mystische of realistische vereenzijdigdheid hun
beslissende grondtrek is. De stroom allereerst. Hij is in deze
gedichten niet de uitdrukking van de donker-stille, eindelooze
wezenheid die zich in de persoonlijke ondervinding, in de dichterlijke uiting enkel als zingende beweging schijnt te openbaren, om onze bewustwording op haar aan de verschijningswereld en aldus aan alle beweging te doen ontvloeien. Bij Nine
van der Schaaf, de op toekomstig verschijningsleven der ziel
gerichte, is hij gelijk de mystische de onmiddellijke uitdrukking van het Levenswezen, ja, maar van het Levenswezen als
het wordende Onkenbare: inderdaad stróóm dus; stroom echter, die wel door de uit hem omhoogstijgende mijmeringen,
droomen, gezichten, gedachten van en over huidige en toekomstige zijnsvormen eerst hoorbaar en zichtbaar wordt, maar
die, door geen heden van ervaring of uiting in één verschijning
gebonden, als stroom niettemin voortdurend in ons bewustzijn
aanwezig blijft, de ook vormelijke geslotenheid van de zelfstandige verschijning der realistische weergave of der kosmische schepping daardoor verhindert.
Zie ik van een paar onregelmatige pogingen tot gebruik
van het rijm af, dan bevat „Naar het Onzichtbare" geen van
die door de traditie overgeleverde gedicht- of versvormen
waarin het rhythme a priori een zelfbinding binnen niet door
hem zelf voor iedere uiting individueel getrokken grenzen aanvaardt en waarin het de zelfde functie vervult als de bloedsomloop in het lichaam, als de levensstroom in de kosmische
gestalte. Dat Nine van der Schaafs versbeweging doorgaans
jambisch is, dat zij in het zelfde gedicht dikwijls geheel of
nagenoeg geheel aan het zelfde aantal jambische versvoeten
vasthoudt, kan dan ook niet beteekenen dat zij dit jambisch
metrum min of meer bewust gekozen en als wet gehoorzaamd
zou hebben. Het beteekent voornamelijk, dat een vrije, regel-
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matige versbeweging de natuurlijkste uitdrukking van haar
in verheftiging of versnelling wezenlijk zich zelf gelijkblijvend
innerlijk rhythme is. Kaders waarin het zich zelf een andere
grens zou stellen dan het voor ieder gedicht uit zich zelf voortbrengt, en waarin het zijn zelfbestuur verliezen zou, kan dit
rhythme niet gebruiken. Niet de onderlinge spanning van
vrijheid en wet, van persoonlijkheid en algemeenheid — vooronderstelling der overgeleverde gedichtvormen — maar uitsluitend zijn eigen spanning bepaalt de lengte, en over die
lengte de indeeling van Nine van der Schaafs gedichten, wier
versbeweging, in overeenstemming met wat zij uitdrukt: niet
de golfslag der individueele bewogenheid, maar de stille diepe
stroom van het eeuwig wordende leven zelf, meestal horizontaal is en strikt vormelijke afsluiting vaak lijkt te missen.
Bepaalt de stroom, door welke de levensbeweging er van
zich kond doet, in „Naar het Onzichtbare" niet alleen zijn
eigen onmiddellijke uitdrukking, het rhythme, maar ook de
— ongesloten — vorm der afzonderlijke gedichten, — zichtbaar wordt hij eerst door de droomen en gezichten die uit hem,
opstijgen: door wat zij, met behulp van de rhytmisch aaneengeschaarde woorden, van zich, dat is van het rijk der verschijningen mededeelen. Als de stroom, zoo mist ook de verschijning in Nine van der Schaafs verzoening der menschelijke.
tweeledigheid noodzakelijk de grondtrek, die haar zoowel in
haar realistische vereenzijdiging van het leven tot zich zelf, als in
haar kosmische verbinding met het wezen beslissend kenmerkt.
Niet dus bezit of verwezenlijkt zij reeds in de werkelijkheid _
van haar individueele eigenheid haar toereikend bestaansrecht. Van de huidige, in het individueele bevangene, door haar
eenzijdigheid naar de kant van de verschijning verdoovend
en ontwrichtend overheerschte menschenwereld afgewend,,
naar een schoonere, maar „onzichtbare" en dus niet onmiddellijk voorstelbare verschijningswereld toegekeerd, voor de tot.
wezensbewustzijn en toekomstverwachting ontwaakte mensch
daardoor slechts een aan de tweeledigheid van haat en liefde,
strijd en vrede, daad en droom onderworpen persoonlijk leven
tusschen twee werelden erkennend, uit Nine van der Schaaf
zich eendeels rechtstreeks in de levende mijmeringen, de bezielde gedachten die in haar bundel een zoo groote beteekenis
hebben. Wil zij haar met door wezensbewustzijn verhelderde,
oogen geziene gezichten op die huidige, als in haar wezensonbewustheid verdoofd en ontwricht aanschouwde mensch LITERAIRE KRONIEK
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beid, op dat aan de tweeledigheid onderworpen persoonlijke leven
van de ontwaakte enkeling, op die menschelijke of verhoogdmenschelijke verschijningen van een aardsche of achteraardsche
toekomst anderdeels . echter ook aan ons te zien geven, dan
staan haar daarvoor, krachtens de aard van die gezichten, geen
verschijningen ten dienste waarin zij hen inderdaad geheel zou
kunnen belichamen, kan zij hen dus alleen aanduiden, — aanduiden in aan de verschijningswereld ontleende symbolen derhalve, die ons datgene wat de dichteres ons door hen wil doen
ervaren, niet reeds ontsluiten wanneer wij hen als beelden aanschouwen, maar eerst wanneer wij uit wat zij aan beeld inhouden hun nooit volledig aanschouwbare zin verklaard hebben.
Wat haar verschijningselement betreft, is Nine van der
Schaafs poëzie dus van aanleg noodzakelijk symbolisch. Dat
wil niet zeggen dat wij ook bij haar niet van die eenvoudige,
op associatie berustende en tot illustratie dienende dichterlijke
vergelijkingen vinden, die wel een zin, maar een buiten hen
zelf uitdrukkelijk genoemde zin aanduiden en als voorstelling
van die zin ook onmiddellijk herkend en om huns zelfs wil
genoten kunnen worden. Ik herinner aan het beeld van de
„hooge woudboomen" voor het „groot-sterfelijk" zijn der
menschen en aan het „langs de aardsche kusten" rond het leven
zeilend „wit vlaggeschip" dat de dichteres zelf als beeld voor
„het beeld voor de dood" geeft. Onder deze soort van vergelijkingen vinden wij er zelfs in welke een enkelvoudige of
althans tijdelijk als enkelvoudig geziene zin en het beeld elkan-der zoo volkomen dekken, dat vermelding van de zin zelfs niet
noodig is om door het zien de zin al te doen verstaan. Ik
,denk hier bijvoorbeeld aan de „toren met gouden koepel" —
harder dan de „na de luchtsuizing" om zijn „gouden stilte"
gebroken neervallende pijlen — als beeld voor het strijderschap in de dag van wie des nachts „De Minnaar" geweest was.
Afgezien dus van zulke dichterlijke beelden, verschillende van
welke het symbool trouwens reeds heel dicht naderen, overweegt in Nine van der Schaafs poëzie, naar de weergave der
verschijning beschouwd, het symbolische en zwakker wordt
daarin het beeld-, sterker het zin-element, wanneer haar droomen of gezichten een enkele maal een samengestelder zin hebben en aan het beeld-element dientengevolge zwaardere eischen
stellen, maar vooral, naarmate zij zich van de bestaande verschijningswereld verder verwijderen en derhalve ook een ver.dergaande ontindividualiseering der yerschijning vragen.
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Het beeldendst is Nine van der Schaaf dus in enkele gedichten, hetzij als geheel, hetzij in onderdeelen, die een gezicht op
de onmiddellijke werkelijkheid der haar omringende menschheid weergeven, gedichten die wel degelijk een zien uitdrukken, dat visionaire zien echter van de wezensbewuste wiens
oogen door de schijn der in het individueele bevangen menschheid tot haar verborgen wezen doordringen en ook dat wezen
nu in haar gezicht der werkelijkheid wil opnemen. Tot de
beelden van deze orde behoort dat visioen van de in haar
wezensonbewustheid verdoofde, door haar schijn-vreugde voor
haar zielsnood verblinde menschheid: „De Optocht". Nog
treffender voorbeelden van dit visionaire zien bevat „De Oude
Man", als geheel een zinrijke aanduiding van de wezenlijke
onmacht der in haar individueele machtswaan weerloos vergaande verschijning, maar in enkele verzen „En van hem
brokte 't wezen als van 'n muur De steenen", doch vooral „En
die hem hoorde zag de dood Monkelen in hem, het haar werd aldoor witter", -- een zeldzaam voortbrengsel van die door het
eeuwige aangeraakte werkelijkheids-verbeelding, voor welke,
dat ééne moment der dichterlijke schepping, de jaren de
seconden werden, waarin zij het lijfelijk afsterven der aardsche
verschijning bij haar leven en aan haar pralend in zich zelf volhardende eigenheid aanschouwen kon. Hoewel dus geheel of
gedeeltelijk zeer zeker werkelijkheids-verbeeldingen, zijn ook
gedichten als „De Optocht" en zelfs „De Oude Man" toch
vóór alles symbolische zinsaanduidingen, omdat het visionaire
zien, het lichamelijk zichtbare aldus op gewelddadige, in de
feitelijke werkelijkheid niet bestaanbare wijze veranderend, de
beteekenis van zijn gezicht voor de huidige mensch niet onmiddellijk uitdrukt maar alleen aanduidt en de bij verdieping
der aandacht steeds helderder besefte zin het zien tot een
volledig verstaan dus moet bijstaan.
Reeds veel zwakker dan in zulke gedichten is het beeldelement in die vrij talrijke gedichten die het leven van de tot
wezens- en bestemmingsbewustzijn ontwaakte mensch tot onderwerp hebben. Ook al wekken hun titels meermaals de indruk dat de dichteres in hen gestalten wilde oproepen, geschiedde dit niet inderdaad en kan dit haar bedoeling ook nauwelijks
geweest zijn. Doorbladering van „Naar het Onzichtbare" doet
opmerken, hoe dikwijls haar symbolische figuren, hetzij in een
zelfde, hetzij in twee gedichten, saamhoorige, maar niettemin
gescheiden, schoon altijd opnieuw hun vereeniging zoekende
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verschijningsparen vormen. Hun functie kan men daar uit
afleiden. Niet hebben zij het doel het leven zelf in door haar
levenservaring, haar levensbegrip bepaalde vormen onmiddellijk te doen verschijnen. Hun doel is, het aan de onverzoende
tweeledigheid van droom en daad, liefde en haat, vrede en
strijd als zijn aanvaarde lot onderworpen leven van de wezensbewuste huidige mensch aan te duiden; een onverzoendheid,
die in de onverzoendheid van wezen en verschijning al voorondersteld is, de gestalte derhalve reeds in hun aanleg uitsluit.
Nog symbolischer, van nog zwakker beeld-, nog sterker zinelement, is om de zelfde reden Nine van der Schaafs aanschouwing der natuur. Tot haar algemeenste verschijnselen herleid,
is deze, overal waar de dichteres het innerlijkste van haar ervaring uit, als tweeledigheid van dag en nacht, van licht en
donker of maan- en sterrenschijnsel, en zelfs van rots of vlakte,
van zwart en wit, of van welke tegenstellingen ook, in de
eerste plaats gelijk de menschelijke symbolen en in uitbreiding van deze, een symbolische voorstelling voor die tweeledigheid van droom en daad, liefde en haat, vrede en strijd, die
het aardsche leven kenmerkt. Zelden of nooit in haar door hier
en nu bepaalde individueele verschijnselen of als uitdrukking
van persoonlijke menschelijke stemmingen opgeroepen, is zij
in de tweede plaats echter, en bovenal zelfs, dat groote symbool van de eerste en oorspronkelijkste tweeledigheid, van dood
en leven, van wezen en verschijning, dat, in zijn onbewustheid
onvermengder, in zijn alomvatting wijder, maar in zijn onvermengdheid en alomvattende wijdheid ook oneindig algemeener dan de menschelijke symbolen, de moeder is waaruit
zij alle voortkomen en waarin zij alle hun samenhang vinden.
Zichtbaar, derhalve, wordt de rhythmische stroom der
levensbeweging in „Naar het Onzichtbare" niet door een realistische of kosmische, als zoodanig individualiseerende weergave
of verbeelding, maar — en de eenvoud van Nine van der
Schaafs kenmerkend weinig individualiseerend woord stemt
daarmee strikt overeen — door een symbolische, als zoodanig
veralgemeenende aanduiding van haar droomen en gezichten.
Hoorbaar wordt hij echter niet alleen dáárdoor. Ik zei, dat.
rechtstreeks uitgesproken mijmeringen of gedachten een der
voornaamste bestanddeelen van haar verzen zijn. Terwijl de
gedachten in de organisatie van haar poëzie als element van
haar stof met de droomen en gezichten gelijkgesteld kunnen
worden, krijgt de mijmering hier ten slotte nog een zeer veel
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diepere beteekenis. Zoozeer, immers, is zij in „Naar het Onzichtbare" die overal aanwezige levensbezinning, wier natuurlijke bestemming het is, op haar eindelooze voortgang de droomen en de gedachten uit zich zelf te doen opstijgen, dat wij
haar, deze in de eenvoud van Nine van der Schaafs zinswending en zinsvorming van geen kaders weerstand ondervindende
mijmering, met die onmiddellijke uitdrukking van de stroom
der levensbeweging zelf, haar rhythme, vereenzelvigen, om in
de hoorbaarheid van dat rhythme, in haar persoonlijke stem
als hoorbaarheid van haar diepste levensbewustwording derhalve, die boven-persoonlijke toon te erkennen, die alleen de
grootste menschelijkheid eigen is en in wier hoogste en zuiverste spanning haar poëzie haar sterkste, maar toch ook weer
persoonlijkste schoonheid bereikt.
Wanneer wij, gelijk tegenover een dichteres als deze betaamt, zulke gedichten, waarin de mijmering in haar uiting te
vaag of te zwak bleek om uit zich zelf een „gedicht" voort
te brengen, buiten beschouwing laten; wanneer wij alle verschuldigde bewondering gegeven hebben aan die altijd om
eenige reden belangwekkende, en dikwijls zeer schoone gedichten waarin zij op haar nu verstilder of inniger, dan sterker en
dringender, haar meer zwevende dan schrijdende, haar niettemin meer doorzongen-sprékende dan zingende stem haar beperktere droomen en bezinningen in ons overdraagt, — dan
blijft ons nog een groep gedichten en fragmenten die, om de
vorm waarin, om de kracht en de zuiverheid waarmee zij wat
ik aan het begin van deze kroniek de stem van het eeuwige
noemde hoorbaar maken, inderdaad slechts door dat eene woord
ten volle gekarakteriseerd kunnen worden dat, naar aanleiding
van haar vroegste proza, door Verwey voor vijf-en-twintig
jaar het eerst gebruikt is en door Bloem in een bespreking van
„Naar het Onzichtbare" onlangs herhaald werd : verhevenheid.
Verhevenheid van visie en van gedachte beide, in wier dichterlijke verwezenlijking Nine van der Schaaf, boven al het in haar
andere gedichten bereikte uitstijgend, met een verhevenheid
ook van stem spreekt, die nog beluisterd, bemind en bewonderd zal worden, als het geluid van velen die haar thans overstemmen reeds lang tot dat geringere druischen geslonken is,
door welke háár schoonheid nog te duidelijker hoorbaar zal zijn.
P. N. VAN EYCK.
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Den Haag; R. Steinmetz, Englands Anteil an der Trennung
der Niederlande 183o, M. Nijhoff, Den Haag; alle 1 9 3o. —
Drie dissertaties liggen voor mij, die in dit eeuwjaar over het
koninkrijk van Willem I, zijn ontstaan en zijn verscheuring,
komen handelen. Alle drie de nieuwe doctors zijn Nederlanders, maar merkwaardigerwijze is een te Kiel op een
Duitsch, en een ander te Londen op een Engelsch proefschrift
gepromoveerd. Het Leidsch geschrift van Dr. Dinger Hattink
houdt zich aan het gewone type van de dissertatie: een dun
boekje over een beperkt onderwerp. Het is een zakelijke en
verstandige beschrijving van de Brusselsche gebeurtenissen, die
de inleiding tot de Belgische opstand waren. De schrijver
analyseert de verschillende elementen van de Brusselsche beweging op zeer interessante wijze: volksklasse met maatschappelijke, burgerij met politieke grieven, en een kleine minderheid, waaronder veel Franschen, die op een breuk met Holland aanstuurde.
De beide andere werken zijn ambitieuzer. Men zou op het
eerste gezicht kunnen denken dat zij elkaar op de gelukkigste
manier moesten aanvullen: als men van Dr. Denier gehoord
heeft wat Engeland's rol bij de stichting, neemt men Dr.
Steinmetz' boek op om te leeren wat zij bij de ontbinding
van het vereenigd koninkrijk geweest is. Inderdaad zijn echter
geen twee boeken denkbaar die in geest en methode meer aan
elkander tegenovergesteld zouden zijn, en de lezer die tot Steinmetz komt na Renier gelezen te hebben wachten harde
schokken.
Great Britain and the Establishment of the Kingdom of the
Netherlands, I813-181 s, onderscheidt zich van wat ik het
gewone type van dissertatie noemde alleen door zijn voortreffelijkheid. Het is een zorgvuldige studie over een hoofdstuk uit
Engeland's diplomatieke geschiedenis, waarbij de schrijver zich
gehouden heeft aan al de regelen van het vak. Colenbrander's
Gedenkstukken hebben hem tot zijn voornaamste bron gediend, maar hij heeft ze aangevuld met wat er verder over
het tijdvak aan documentenliteratuur (Engelsch, Nederlandsch,
Fransch, Oostenrijksch) bestaat, en bovendien voorzoover
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noodig met zelfstandig onderzoek op het Public Record
Office. Voorts heeft hij een uitgebreide verzameling van
mémoires, particuliere correspondenties, biografieën, (vooral
Engelsch, ook Nederlandsch, Fransch, Russisch, enz.) benut,
en eindelijk ook grondig kennis genomen van de moderne
historische literatuur over de Europeesche geschiedenis van
de jaren zijner studie.
Die arbeid heeft hem in staat gesteld een nauwkeurig en
gedetailleerd relaas te leveren van de bemoeiingen van Engeland ten gunste van het herstel der Nederlandsche onafhankelijkheid in 1813 en van de bevestiging en uitbreiding van
de nieuwe staat in de twee volgende jaren. Dit is een veel
minder eenvoudige zaak dan men misschien zou meenen. Er
bestond over de verwelkoming van het bevrijde Nederland
in het geallieerde kamp nooit eenige twijfel, en de aanhechting
van de Zuidelijke Nederlanden stuitte ook op geen ernstige
bezwaren van de kant der bondgenooten. Maar in de eerste
maanden van zwakheid en verwarring was de verhouding der
nieuwe Nederlandsche regeering tot haar voornaamste beschermer en juist ook het bestaan van die speciale verhouding
binnen de algemeene tot de andere bondgenooten een zaak
van dagelijksch belang; en de vereeniging met België nam
maar langzamerhand onder het samentreffen van plannen en
ambities met het verloop van de oorlog tegen Napoleon vaste
vorm aan. Engeland's programma van een vrij Nederland, en
dat versterkt met gebiedsuitbreiding zoodat het beter tegen
Frankrijk stand zou kunnen houden, had een lange voorgeschiedenis ; op zichzelf was de uitvoering, die aan de eene kant
tot een al te machtige staat kon leiden terwijl aan de andere
kant vernederende afhankelijkheid dreigde, al een delicate
operatie; zij werd door het vraagstuk van de teruggave der
koloniën nog gecompliceerd; bovenal, zij greep niet plaats in
een afzondering waar Engeland en de Nederlanden alleen handelen konden, maar onder het mee-willen en dringen van al
de juist zoo hevig beroerde krachten van Europa.
Met groote takt heeft Dr. Renier al die verschillende draden
ontrafeld en tot een nieuwe levende eenheid saamgewonden.
De wenschen en bedoelingen van Castlereagh, de zwijgzame
en almachtige leider van Engeland's politiek, worden in hun
glijdende verschuiving onder de invloed van dagelijks veranderende omstandigheden met nimmer falend begrip gevolgd.
Wanneer na het verhaal, dat door zijn helderheid en pittig-
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heid aanhoudend geboeid heeft, de conclusie komt, heeft de
lezer het voor zichzelf reeds kunnen vaststellen:
Engeland is de ware patroon van de vereeniging geweest.
Willem I, die in 181 3 uit Berlijn naar Londen overgekomen
was, had goed gezien dat zijn lievelingsdenkbeeld enkel door
Engeland verwezenlijkt worden kon. Engeland stond echter
de vereeniging niet voor als iets dat om zichzelf, absoluut,
wenschelijk was: dat is slechts van een Nederlander (Noordof Zuid-) te verwachten. Wat Engeland wilde, was een toestand aan de Noord-zeekust, die zijn eigen veiligheid zoo goed
mogelijk waarborgen zou. Frankrijk's Noordwaarts voortdringen moest gestuit worden. Castlereagh had het liefst gezien, dat daartoe Noord-Nederland, versterkt minstens met
Antwerpen, toch nog door een krachtige militaire mogendheid, Oostenrijk of Pruisen, die in de rest van de Zuidelijke
Nederlanden heerschen zou, van Frankrijk gescheiden bleef.
Oostenrijk voelde niet meer voor die gevaarlijke post; ook
Pruisen, dat overigens in een positie van mededinging met
Nederland om de Maasstreek geraakte, was er weinig op gesteld. De oplossing waar Engeland zich toen voor spande, van
heel de Zuidelijke Nederlanden voor de Prins van Oranje, had
Pitt bij een vroegere gelegenheid aleens overwogen. Zij paste,
nu de omstandigheden haar schenen op te dringen, geheel in
het kader van de Britsche politiek.
Hoe het die schepping in de praktijk verging, hoe Engeland
er onder de veranderde omstandigheden van 18 3 0 en '3 i toe
kwam in de vernietiging ervan te berusten, dat alles behoort
niet meer tot Dr. Renier's onderwerp. Wij grijpen naar Dr.
Steinmetz' boek in de hoop dat hij dit vervolg van de historie
brengen zal.
Maar zooals ik al te verstaan gaf, hier wacht ons een teleurstelling. In plaats van een rustig en ordelijk relaas, gebaseerd
op een grondig gebruik van de beschikbare bronnen en literatuur, beschouwingen en gevolgtrekkingen uitgewerkt naarmate zij zich uit de in hun natuurlijk verband geplaatste feiten
opdringen, vinden wij hier een driftig betoog, een requisitoor,
waarvan niet de zucht tot begrijpen maar bittere haat de
drijfkracht schijnt, en de feiten zijn niet alleen op hoogst
onvoldoende wijze opgespoord en vastgesteld, maar zij worden
zonder eenige terughouding van links en rechts uit hun verband gerukt als de schrijver ze voor zijn oogmerk meent te
kunnen gebruiken. Zoodoende viert hij op bijna iedere blad-
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zijde dialectische triomfen over Engeland — want Engeland
is het voorwerp van zijn haat —, maar de lezer die zou willen
trachten zich uit zijn boek een voorstelling te vormen van wat
er nu eigenlijk in 1 8 3 o gebeurd is, moet het aldra gaan wemelen.
Het is geen aangename taak om over de eersteling van een
jong geleerde een scherp veroordeelend vonnis te strijken. Ik
acht het noodig dat in dit geval te doen, en mijn vonnis te
motiveeren, omdat dit boek tot gevaarlijke misverstanden aanleiding kan geven, die ik zoo mogelijk in hun geboorte smoren
wil. Dr. Steinmetz proclameert zijn Groot-Nederlandsche
overtuiging en biedt zijn werk aan als een proeve van GrootNederlandsche geschiedschrijving. Zoo vast als ik geloof dat
onze geschiedenis uit het Groot-Nederlandsch standpunt herzien moet worden, zoo diep betreur ik het wanneer een schrijver bij wie politieke passie het historisch inzicht schijnt uitgedreven te hebben, de jonge richting bij onze historici in verdenking komt brengen. Geen historicus of hij zal opmerken,
dat de methode van Englands Anteil an der Trennung von
18 3 o volslagen onhistorisch is; hij zal zich door de misvattingen van het boek dus niet licht van streek laten brengen,
maar niet onwaarschijnlijk zal hij een indruk overhouden,
dat die slechte methode onafscheidelijk van de nieuwe GrootNederlandsche school is. Dat is een van de redenen waarom
ik meen de hulp van Dr. Steinmetz openlijk te moeten afwijzen. Bovendien richt zich diens werk tot een breeder
publiek dan dat van de vakmannen alleen, en het gevaar bestaat dat hij in Groot-Nederlandsche kringen zijn bizondere
ketterijen in omloop brengen zal. Ik noem dat een gevaar,
want als de toekomst ooit nog de kans op herstel van wat in
1 8 3 o verloren ging mocht brengen, dan zou niets geschikter zijn
om haar te bederven dan vijandig wantrouwen tegen Engeland.
Dr. Steinmetz meent dat Engeland Noord-Nederland lief
heeft omdat het zwak is en daardoor in afhankelijkheid gehouden worden kan; en dat het om diezelfde reden GrootNederland haat, tegengewerkt en vernietigd heeft en zoo
noodig weer zal trachten te verhinderen. Die houding, zegt
hij, is in haar hoofdtrekken constant. 1 ) Later 2) verklaart
1) Blz. 9. Op blz. 19-21 beredeneert hij weliswaar in volstrekte tegenspraak
daarmee, dat Engeland's houding tegenover het Nederlandsche vraagstuk in de
loop der tijden wisselt, „im eigentlichen Sinne politisch und historisch bedingt" is.
Ik houd dat laatste voor juist, maar het eerste geeft de geest aan waarin overigens het heele boek geschreven is.
2) Blz. 199.

328

BOEKBESPREKINGEN

hij dan ook dat Engeland Holland's vijand(!) is, zoolang België
bestaat, en dat Frankrijk voor een verdeeling van België gewonnen zou kunnen worden, Engeland echter nooit. Nederland, merkt Dr. Steinmetz op, heeft nooit in alle duidelijkheid zijn werkelijke vijand herkend. Inderdaad, heel de voorstelling van zijn boek, volgens welke Engeland in 181 4 maar
tegen heug en meug aan de vereeniging meegewerkt heeft, en
in 18 3 o zielsverheugd wa it haar weer te kunnen helpen ongedaan maken, is splinternieuw. De tijdgenooten hadden het
niet opgemerkt. 1 ) De historici hebben het nooit begrepen.
Dr. Steinmetz heeft dat alles ontdekt en komt ons meteen
voor onze eeuwige vijand waarschuwen en ons Duitschland
als onze betrouwbare vriend aanwijzen.
Maar om eerst bij de gebeurtenissen van een eeuw geleden,
aan welke zijn boek gewijd is, te blijven, — hoe komt de
schrijver tot die verwonderlijke nieuwe opvattingen? Niet
uit een zorgvuldige bestudeering van de in hun natuurlijk
verband geplaatste feiten, zei ik reeds. Van het juist gebruik
van bronnen en literatuur heeft hij alvast geen begrip. Het
is er ver van dat hij de beschikbare bronnen-publicaties zou
beheerschen en aan archiefonderzoek heeft hij in 't geheel niet
gedaan. De Engelsche literatuur van particuliere correspondenties, mémoires, biografieën, monografieën kent hij uiterst
onvolledig; ook de Nederlandsche trouwens. Hij heeft een
voorliefde voor historische werken van beslist tweede-handsch
karakter, Josson, Frankrijk de eeuwenoude vijand van Vlaanderen, Hampe, Belgiens V ergangenheit, Colenbrander, De Belgische Omwenteling, Cecil, British Foreign Secretaries, en
men weet nooit of hij daarin toevallig voorkomende eerstehands-fragmenten bedoelt, of meeningen of voorstellingen
overneemt. Vaak, zoo niet doorgaans, het laatste. 2 ) Telkens
is zijn verhaal dan ook een aaneenrijging van slordig bijeengegaarde lappen, niet zelf tot een nieuwe eenheid verwerkt.
De historische inleiding bewijst slechts dat de schrijver de
Nederlandsche geschiedenis niet kent. Maar heel het boek
1) „Falck, urn von den anderen niederlándischen Staatsmánnern ganz zu
schweigen, mehr Beobachter als Denker, vermochte die Hintergrunde der englischen Politik ...., zeitbefangen wie er war, nicht zu durchschauen" ; blz. 39.
Dit is karakteristiek. En waarom van de andere Nederlandsche staatslieden gezwegen ? Ik vrees : alleen omdat Dr. Steinmetz hen niet kent. Hij beroept zich
altijd weer op Falck, van wie ons toevallig gemakkelijk toegankelijke gedenkschriften en brieven ten dienste staan.
2) Een staaltje van slordigheid is de verwijzing op blz. 30 naar Colenbrander
a w., blz. 91/92, C zegt daar heel iets anders.
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door is ook het grootere verband waarin zich de betrekkingen tusschen Engeland en Nederland afspeelden, en zonder hetwelk zij niet te begrijpen zijn, op diezelfde achtelooze,
schetsmatige wijze, wemelend van misvattingen en fouten,
aangeduid. Het eigenlijke verband, waarin alles gewrongen
wordt, is schrijvers aanklacht tegen Engeland. Daarmee begint
hij. Daaruit ontwikkelt hij alles. Hij treedt op als officier van
justitie, spreekt van opgewekt wantrouwen, van gronden van
verdenking. 1 ) En in plaats van de gebeurtenissen te reconstrueeren, waaruit Engeland's politiek eerst zichtbaar en begrijpelijk zou worden, tracht hij — advokaat in plaats van
historicus — uit de ettelijke zinsneden van tijdgenooten, die
hij achtereenvolgens aanhaalt, de verborgen beteekenis of bedoeling te persen, die hem in zijn kraam te pas komt. Daar
omheen wordt dan gedurig met groote spitsvondigheid geredeneerd, overwogen, verondersteld — nooit medegedeeld of
verhaald. Uitingen van een diplomaat, die hun natuurlijke zin
vanzelf zouden vinden als ze in de samenhang van de tijdsomstandigheden en van 's mans eigen ambtelijke politiek geplaatst werden, worden tot in het eindelooze „geïnterpreteerd", ten laatste zelfs „geraffineerd maar toch niet onwaarschijnlijk geïnterpreteerd". 2 ) Behoeft het nader betoog, dat
men zoo alles bewijzen kan?
Wat Dr. Steinmetz bewijzen wil, is, gelijk ik reeds aanduidde, in de eerste plaats dat Engeland in i 814 slechts tegen wil
en dank aan de vereeniging meewerkte. Het is onmogelijk alle
onjuistheden, alle onwaarschijnlijkheden waartoe achterdochtige speurzin hem voert, hier aan te duiden. Een drietal punten
moet volstaan.
Dr. Steinmetz meent dat Engeland's wensch om een deel
van de veroverde koloniën te behouden het tot gulheid bracht.
Die voorstelling alsof Engeland de achtergehouden koloniën
met België betaalde, is een hardnekkige vergissing. 3 ) Dr. Steinmetz houdt eraan vast, ofschoon hij de juiste toedracht, dat
n1. Engeland meende tot geen restitutie verplicht te zijn en
integendeel nog minder teruggegeven zou hebben als Holland
in Europa niet sterker geworden was, kent. 4 ) Hij verwerpt ze
echter op grond van allerlei vernuftige redeneeringen.
1) Blz. 37, 75. 2) Blz. 49.
3) Zie mijn „Groot-Nederlandsche Gedachte, II, blz. 75 vlgg., waar ik ze
bij Pirenne bestrijd.
4) Alleen maar uit Falck, schijnt het wel (blz. 50). Het grond-document is
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Dan poogt Dr. Steinmetz te betoogen dat Engeland met
booze bedoelingen er de Prins van Oranje van weerhield in
de eerste helft van 181 4 zelfstandig propaganda voor aansluiting onder de Zuid-Nederlanders te laten voeren: hij moest
alles aan de mogendheden te danken hebben niet alleen, maar
een „schijn van onvrijwilligheid" moest gewekt worden, opdat
de toestand, die Engeland immers slechts noodgedwongen aanvaardde (die stelling welke de schrijver bewijzen wil, dient
hem onderdehand telkens ter adstructie van . zijn betoog!),
zooveel mogelijk een karakter van voorloopigheid dragen zou.
Weliswaar durft Dr. Steinmetz (naar hijzelf het uitdrukt)
niet met stelligheid verklaren, dat de Engelschen zich dit geheel
bewust maakten; 1) maar hij acht het een eind verder 2 ) toch
heel mogelijk. Is onhistorischer gedachte denkbaar ? De staatslieden van het congres van Weenen misten het besef dat volksinvloed noodig was om hun regelingen duurzamer te maken.
Ten derde en ten laatste: tot tweemaal toe maakt Dr. Steinmetz melding van de wensch door de Britsche gezant in Mei
181 4 aan de Soevereine Vorst overgebracht, dat omtrent de
vereeniging Belgische notabelen gehoord zouden worden. Hij
zoekt daarin een poging om op het laatste oogenblik de vereeniging nog te verijdelen: een volksstemming (Abstimmung)
toch zou zich vermoedelijk tegen Nederland uitgesproken
hebben; de andere mogendheden zouden zeker dat plan ook
niet gaarne gezien hebben, zegt de schrijver, vasthoudend aan
zijn denkbeeld dat Engeland de vereeniging niet, Pruisen en
de andere Oostelijke staten haar wel wenschten. Om te beginnen echter was de wensch door de Britsche gezant overgebracht die der bondgenooten: Dr. Steinmetz verzuimt voor
zijn bewering dat alleen Engeland het ernstig meende eenig
bewijs aan te voeren. Maar bovendien dacht niemand eraan de
Belgen over de vraag of zij al dan niet met Holland vereenigd zouden worden te laten stemmen: die vraag was in bevestigende zin door de bondgenooten beslist; waar de notabelen
over gehoord moesten worden, was slechts de modaliteit der
vereeniging. 3 ) Ook dat leek de soevereine Vorst gevaarlijk en
hij wist het te verhinderen door naar Parijs te trekken en daar
Castlereagh's eigen instructie (een stuk niet voor buitenlanders bestemd), dat o.a.
in de Gedenkstukken afgedrukt staat.
1) Blz. 39.
2) Blz. 51.
3) Zie b.v. Renier, a. w.. blz. 252i3.
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de acht artikelen te doen uitvaardigen die (zijn eigen verlangen) door Europa aan de Belgen opgelegd werden. Dit bewijst
tusschen twee haakjes hoe dwaas het is „de schijn van onvrijwilligheid" als een macchiavellistische machinatie van de
Engelschen te willen voorstellen.1)
Voorts wil Dr. Steinmetz bewijzen dat Engeland in 1830
niet slechts zich bij de verscheuring van het koninkrijk neergelegd, maar dat het die bevorderd heeft. Hij gaat hierbij weer
geheel op dezelfde wijze te werk. Hij begint met een assumptie
die al heel wat bewijs zou vergen maar het nooit krijgt, dat
nl. Wellington en na hem Palmerston bewust een vaste politieke lijn volgden, die van het Foreign Office. Vervolgens is
de stelling dat die lijn, in overeenstemming met wat Dr. Steinmetz waant omtrent de stichtingsgeschiedenis bewezen te
hebben, maar anders dan de tijdgenooten ooit begrepen, op
de ontbinding van het koninkrijk van Willem I aanstuurde,
zoodat door Engeland's schuld, onder Wellington, maar eerst
recht onder Palmerston, allerlei kansen om het succes van de
opstandelingen alsnog ongedaan te maken verzuimd werden.
"Er is niet de minste twijfel aan, ik heb het al meer dan eens
geschreven, 2 ) of Engeland had in 18 3 o grieven tegen de
Nederlandsche regeering en er waren bovendien economische
overwegingen die een scheuring als niet onvoordeelig voor de
Engelsche nijverheid en handel deden voorkomen. Die laatste
beschouwing werd onbewimpeld uitgesproken door een ondergeschikt agent van de Engelsche regeering in een brief die in
de Gedenkstukken gepubliceerd staat. 3 ) Dr. Steinmetz laat
niet na de wezenlijk stuitend cynische uiting van Charles
White (zoo heette de Engelschman in kwestie) gespatieerd af
te drukken, maar wanneer hij daarop volgen laat dat wij niet
behoeven te betwijfelen of de Britsche ministers luisterden
naar die taal, 4 ) dan doet hij wat men in het Engelsch noemt:
begging the question. Dat zou juist bewezen moeten worden
en in al de vele bladzijden van fijngesponnen redeneeringen
afgewisseld met venijnige insinuaties ofwel groote woorden
1) Een staaltje van Dr. Steinmetz' onbekendheid met de bronnen is, dat hij
van 's Vorsten reis naar Parijs zegt dat Colenbrander „aanneemt" dat zij ter
verhindering van de raadpleging der Belgen geschiedde : Belg. Omwenteling,
115/116. De brief waaruit zonneklaar blijkt dat dit inderdaad zoo was, is door
C. sedert in Ontstaan der Grondwet, II, 17/8, gepubliceerd. Natuurlijk had
daarnaar verwezen moeten worden.
2) Groot-Nederlandsche Gedachte, I, blz. 91 ; II, 197.
3) 1830-40, I, 95 : 6 Oct. 1830.
4) Blz. 231.
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van afschuw en verontwaardiging in Dr. Steinmetz' boek is
schijn noch schaduw van bewijs te vinden. Voor mij staat het
na de lezing ervan nog even vast als tevoren, dat de wezenlijke
leiders van de Engelsche politiek zich door heel andere beweegredenen dan de eng-economische van Charles White lieten
leiden, dat zij in weerwil van bekoelde geestdrift de eenheid
van het vereenigd koninkrijk van Willem I nog steeds als een
Engelsch belang beschouwden, en dat zij ten slotte de scheiding
hielpen tot stand brengen eenvoudig omdat zij meenden dat er
niets anders opzat. In plaats van de meesterlijke uitvoering van
een welbewust natonaal programma was de Britsche politiek
van 18 3 o en ' 3 r er een van zoeken en tasten, een verlegenheidspolitiek grootendeels bepaald door de snel wisselende omstandigheden in de Nederlanden en in Europa.
Hiermee is meteen gezegd, dat men haar slechts op het
spoor kan komen door een zorgvuldige beschouwing van de
algemeene geschiedenis van die fel bewogen periode. Maar
Dr. Steinmetz meent weer met haastige en onvoldoende
schetsjes te kunnen volstaan om van tijd tot tijd even het
verband met andere Europeesche gebeurtenissen en zelfs met
de ontwikkeling van opstand en gezagsontbinding in de Nederlanden aan te duiden. Weer meent hij er te kunnen komen
als hij de politiek van de Engelsche staatslieden, eerst van Wellington dan van Palmerston, in hun uitspraken afzondert en
onder de loupe neemt om ze met al de argwaan van een
rechter van instructie te bekijken. Als men eenmaal ingezien
heeft dat de Engelsche politiek dat vrijmachtig, slechts door
inwendige verlangens bepaald streven niet was (hoe zelden is
eenige buitenlandsche politiek van welk land ook dat wel! )
waarvoor Dr. Steinmetz haar houdt, zal men meteen begrijpen
wat een onvruchtbare methode dat is. Het wordt zooveel te
erger als men die instructie leidt vanuit een vooropgezette
meening dat Engeland de Nederlandsche eenheid zoozeer behoort te wenschen (onder welke codex van internationale welvoegelijkheid toch ? j , dat het haar zelfs tegen de koning der
Nederlanden en tegen het Nederlandsche volk had moeten
doorzetten en dat het er een oorlog met Frankrijk voor had
moeten over hebben. 1)
1) Weliswaar schrijft Dr. Steinmetz op blz. 87 : „Nun ware es allerdings von
niederlandischer Seite unsinnig, zu verlangen, dasz England die Vereinigung der
Niederlande urn ihrer selbst willen unterstiitzen sollte." Maar met die verstandige
uitspraak komt hij zelf voortdurend in botsing.
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De drie moeilijkheden toch waarmee de Engelsche regeering
zich geconfronteerd zag, waren:
I°. dat Willem I zelf, aanvankelijk althans, zoozeer onder
de indruk van de Brusselsche opstand geraakte dat hij aanstonds met toegevingen begon. Steinmetz neemt aan, en vermoedelijk terecht, dat dit een verkeerde politiek was. Hij verwijt Wellington bitter de koning daarin toegejuicht te hebben,
niet slechts, hetgeen er nog mee door zou kunnen, omdat hij
oordeelt dat Wellington wijzer had moeten zijn (wijzer dan
toch dan de man ter plaatse), maar hij durft het aan te veronderstellen, dat Wellington willens en wetens de koning de
weg die tot volledige scheuring leiden moest opgedreven
heef t. 1 ) Voor ieder onbevooroordeeld beschouwer is het duidelijk dat Wellington toejuichte, omdat hij geloofde dat die toegevingen de eenheid van het koninkrijk naar buiten zouden
bewaren.
2°. dat het Nederlandsche volk de opstand begroette met
een uitbarsting van geestdrift voor algeheele scheiding. Dit
wil Dr. Steinmetz in 't geheel niet laten gelden. Het Nederlandsche volk was met dat al, meent hij, zoo inschikkelijk,
zoo loyaal, dat wij slechts met de koning behoeven te rekenen. 2 ) Wat een vergissing! En hoezeer heeft de schrijver het
bij het verkeerde eind, als hij dit wil waar maken met een
verwijzing naar de ijver waarmee het Nederlandsche volk aan
's konings roepstem tot de Tiendaagsche Veldtocht gehoor gaf.
Want Willem I greep in 18 3 1 naar de wapenen niet om België
te heroveren, maar om betere scheidingsvoorwaarden te verkrijgen en de volksgeestdrift in het Noorden zou zeker dra
bekoeld zijn, indien het alles op een poging om de scheiding
ongedaan te maken uitgeloopen was. Dit is een feit dat ook
de overtuigdste Groot-Nederlander eenvoudig erkennen moet,
en is het niet alleszins begrijpelijk dat het bij buitenlandsche
staatslieden de indruk moest versterken dat de proefneming
van 181 4 een vergissing geweest was ? Op de meest roekelooze
wijze haalt echter Dr. Steinmetz er de Tiendaagsche Veldtocht telkens bij 3 ) om te bewijzen dat Engeland de Nederlandsche eenheid als het ware moedwillig verstoorde. Alsof het
zich in 18 3 I al niet tegenover de nieuwe Belgische staat te zeer
verbonden had om hem niet de hand boven het hoofd te
1) „Wenn der Englander auch damals alle Folgen davon noch nicht ubersehen
konnte oder wollte...." ; blz. 81 ; sterker nog blz. 91.
2) Blz. 76. 3) B.v. blz. 200.
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houden. Alsof het niet mee mocht tellen dat men intusschen
tegenover de Noord-Nederlandsche een bewuste Belgische
natie meende te hebben zien oprijzen ! Hierbij doet zich al te
duidelijk de onhistorische geesteshouding van de schrijver kennen, die België zoozeer haat dat hij het een zoowel als het
ander Engeland als een misdaad aanrekent. En toch, in 1830,
toen de Noord-Nederlanders de Vlamingen opgelucht van
zich schudden, en toen de Vlamingen zelf België willoos aanvaardden, hoe kan men verlangen dat Palmerston toen ingezien
zou 4iebben dat België niet een waarachtige nationale staat
was ? Naar aanleiding van Orangistische verzoeken uit Gent
durft Dr. Steinmetz zelfs schrijven: 2 ) „Die Neigungen des
f lamischen Volkes hat England bewusst und frech annulliert
und zertreten ...., denn Belgien sollte sein". Alsof het Gentsche Orangisme voor het Vlaamsche volk had kunnen spreken!
3°. dat voortdurend een oorlog met Frankrijk dreigde. Het
was het streven van Wellington zoowel als van Palmerston om
oorlog te vermijden. Steinmetz weet precies dat Frankrijk de
zwakste was en kapittelt de Engelsche staatslieden duchtig,
omdat zij hun best deden de vrede te bewaren in plaats van
een oorlog uit te lokken waaruit de Nederlandsche eenheid
weer zegepralend te voorschijn gekomen zou zijn. Maar is het
zoo zeker ? De Oostelijke mogendheden, die wel voor een
krachtmeting voelden, werden ernstig belemmerd door een
opstand in Russisch Polen; een oorlog met Frankrijk zou
trouwens allerlei revolutionaire krachten in beweging hebben
kunnen brengen. En ten slotte, als de Engelschen (evenals de
Noord-Nederlanders en de Belgen! ) de Nederlandsche eenheid
voorgoed mislukt achtten, wat zou het dan van hun standpunt uit voor zin gehad hebben om een oorlog te riskeeren,
wanneer België met behoud van de vrede uit de klauwen van
Frankrijk gehouden worden kon? Vooral omdat Engeland zich
zonder eenige twijfel uiterst zwak gevoelde. In plaats van de
onverschrokken beginsel-politiek die Dr. Steinmetz aan de
Engelsche staattslieden voorschrijft (en het beginsel is dan nog
niet eens het hunne, maar het zijne! ) voerden zij dus de bescheiden politiek van het bereikbare die naar de menschelijke
berekening van i 8 3 o en ' 3 1 inderdaad de wijste heeten mocht,
hoeveel fouten en verkeerdheden zij in bizondere gevallen
ook nog verrichtten.
De hoofdstelling van Dr. Steinmetz, dat Engeland de ver1) Blz. 227.
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deeldheid der Nederlanden als zijn onveranderlijk belang beschouwt, is ernaast. Het is juist, dat Engeland in de zeventiende
eeuw alle plannen tot vereeniging (onder Frederik Hendrik,
onder De Witt) tegenwerkte, dat het nog in de achttiende
eeuw, in de Spaansche Successie-oorlog, onoverkomelijk bezwaar had tegen een barrière-regeling die neergekomen zou
zijn op overheersching van de Zuidelijke Nederlanden door de
Noordelijke. 1 ) Dat kwam doordat Nederland in die tijd nog
een geduchte mededinger voor Engeland was of scheen. Toen
het later in de achttiende eeuw al duidelijker werd dat Nederland tot zijn natuurlijke rang van een zwakke mogendheid
was teruggevallen en toen de Fransche tijd deed zien wat een
gevaren er in die zwakheid ook voor Engeland opgesloten
lagen, toen leek de Engelsche staatslieden niet enkel meer beveiliging van Noord-Nederland (daartoe had in 't eind de.
barrière na de Spaansche Successie-oorlog slechts mogen
dienen) , toen leek hun versterking, zelfs als het zoo uitkwam
met heel de Zuidelijke Nederlanden, gewenscht. In 18 3 0 meende men in Londen dat de oplossing van 181 4 onhoudbaar gebleken was en men stelde zich tevreden met de stichting van
het onafhankelijke België, waaraan Castlereagh niet had kunnen denken omdat de Belgen zelf er niet aan gedacht hadden.
Tegenover de vraag van eenheid of verdeeldheid der Neder
landen neemt Engeland geen beginselstelling in. Als men zijn
politiek in een formule vatten wil, moet die veel algemeenerluiden. Dr. Renier drukt het aldus uit, dat Engeland de gevaarlijke strategische punten op de kust tegenover zijn eigen
lage kust van Essex en Kent niet in handen van een staat die een
overwegende positie in Europa inneemt, wenscht te zien. 2)
Als men zich de waarborgen herinnert, waarmee de stichting
van het onafhankelijke België omringd werd, zal men erkennen, dat de Engelsche politiek in 1830 met andere middelen
hetzelfde doel nastreefde als in 181 4. Zij was in 1830 tot het
inzicht gekomen dat het middel van 181 4 ondeugdelijk was.
Niets dwingt ons aan te nemen dat zij zich aan dat van 183o,
vastklampen zal. Dr. Renier besluit zijn boek met een blik
op de huidige toestand: 1)
„De gewaarborgde onzijdigheid van België is opgegeven, en
1) Vgl. mijn Groot-Nederlandsche Gedachte, II: „Europa en het probleem

der Nederlandsche eenheid" ; en mijn „Nederland's Staatkunde in de Spaansche.
Successie-oorlog", Verhandelingen van de Kon. Academie, 1929.
2 Blz. 9.
3 Blz. 342.
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de staat die het Zuidelijk stuk van deze kritieke kust bezit
is de naaste bondgenoot van de overheerschende militaire
mogendheid op het vasteland geworden, een staat van zaken,
die niet slechts Castlereagh maar Palmerston zelf ontzet zou
hebben".
Ik heb hiervoor twee redenen genoemd, die het mij noodzakelijk deden achten om met zooveel uitvoerigheid — het
aanwijzen van historische fouten vereischt altijd meer plaatsruimte dan het begaan ervan — de eenzijdigheid van het
boek van Dr. Steinmetz in het licht te stellen. Ik wil er nu
nog een derde aan toevoegen. Er bestaat onder onze jongelingschap een nationalistische herleving. Mij komt dat feit voor,
een van de verblijdendste in ons geestesleven te zijn. Maar wij
moeten zorg dragen, dat dit nationalisme zich vrij houde van
de verblinding en de haat waarmee Dr. Steinmetz in zijn
Duitsche omgeving schijnt besmet te zijn. Nationalisme heeft
geen haat tegen welk volk ook noodig. Nationalisme kan zich
zeer wel bevinden, ja mijns inziens kan het zich alleen wel
bevinden, bij de historische geesteshouding voor welke geen
enkel volk zoo boosaardig slecht kan zijn als Engeland voor
Dr. Steinmetz is. Wat hem betreft, ik herhaal mijn verzekering
dat het schrijven van deze kritiek mij geen genoegen geweest
is. Moge hij zich nog de historische scholing getroosten die
hij blijkens zijn boek ontbeerd heeft, dan zullen wij eenmaal
nog vreugde beleven aan de gaven van scherpzinnigheid en
geestkracht waarvan het niet minder duidelijk getuigt.
P. G.

Prijs per jaargang van zes afleveringen f 12. 5 0; afzonderlijke afleveringen f 2. 5 0. Verschijning om de andere maand
op de i 5de.
Alle correspondentie betreffende de administratie en exploitatie (bestellingen, adresveranderingen, advertenties, honorarium der medewerkers enz.) uitsluitend aan UITGEVERIJ C. A.
MEES te Santpoort.
Bijdragen en brieven voor de redactie, met insluiting van
buitenlandsch porto in Nederlandsche of Belgische postzegels,
te zenden aan DR. P. N. VAN EYCK, 49 Russell Gardens, Golders
Green, London, N.W. 11.

BANDEN
Blauw linnen banden voor „Leiding", jaargang 1 93 0, deel I
en II zijn bij de uitgever beschikbaar tegen f 1.— het stuk.
Bestellingen, ook van de gebonden deelen, tegen f 16: per
volledige jaargang, worden gaarne zoo spoedig mogelijk in ontvangst genomen door:
UITGEVERIJ C. A. MEES, SANTPOORT

In de Oostersche Bibliotheek is verschenen:

PRANATJITRA
„Een Javaansche Liefde", vertaald en van inleiding en aanteekeningen voorzien door
Prof. Dr. C. C. BERG.
36o

blz. en illustraties.

Prijs ing. f 2. 9 0, geb. f 3.90.

UITGEVERIJ C. A. MEES, SANTPOORT

ENCYCLOPAEDIE IN MONOGRAhIEEN

PROF. DR. P. GEYL
GESCHIEDENIS VAN DE
NEDERLANDSCHE STAM
Deel I (tot 1609)
Omvang 75 0 blz. met ruim 8o afbeeldingen en to kaarten.
Prijs gebonden f 7.50.
In dit werk, dat eerstdaags verschijnen zal, wordt voor het
eerst een poging gedaan om de geschiedenis te geven van het
Nederlandsche volk in zijn geheel. Niet België, niet Holland,
maar het Nederlandsche taalgebied geeft den schrijver zijn
kader.
In den volsten zin van het woord een modern boek, dat
tegen gangbare maar verouderde voorstellingen van onze geschiedenis ingaat.
De schrijver richt zich tot den wijden kring van hen die
door de vakliteratuur misschien afgeschrikt worden, maar die
in de geschiedenis gaarne levende waarden voor onzen eigen
tijd ontdekken.
Eerder verscheen:
DE GROOT-NEDERLANDSCHE GEDACHTE
Historische beschouwingen, kritieken en polemieken.
Tweede bundel. Prijs: ingen., f 2.9o.
„Overal waar deze geleerde de nationalistisch-Nederlandsche en de nationalistisch-Belgische geschiedschrijving bestrijdt, maakt zijn werk een bevrijdenden indruk".
liet Vaderland.
„Men moge het met Prof. Geyl eens zijn of niet, wat hij te zeggen
heeft, is het aanhooren en overdenken altijd-waard".

JVieuwe Jlotterdainsehe Courant.
„Verkeerde methode .
. hartstochtelijke eenzijdigheid . . . ergerlijk .
niet objectief . . . . fanatieke en arrogante toon".
Dr J. G. van Dillen in het Tijdschrift voor Geschiedenis.
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