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NIEUWPOORT
DOOR

PRUDENS VAN DUYSE.

VOO RWOO R DJ E.
Wellicht mogen we Prudens van Duyse als den meest
echten en rechtzinnigen dichter van de Vlaamsche Romantiek huldigen. Hij was een grootti onbegrepene tijdenss
zijn leven en bleef het na zijn dood. Men leest te weinig
zijn werk, zelfs in Vlaanderen, maar in Noord-Nederland
vooral ; is zijn werk te uitgebreid en schrikt men terug
voor die stapels verzen, dat men om te beginnen de uitstekende bloemlezing van Victor de Meyere leze.
Hij werd geboren te Dendermonde in 1804, studeerde
in de rechten op de hoogescholen van Leuven en Gent,
was gedurende enkele jaren leeraar aan het Atheneum
van Gent, werd daarna archivaris in deze stad en stierf
aldaar in 1859. Hij wijdde heel zijn leven aan Vlaanderen,
was nog vuriger en trotscher flamingant dan dichter;
honderden opstellen over en voor Vlaanderen liggen nog
in allerlei bladen en tijdschriften te rusten, en vele onuitgegeven stukken zullen misschien nog wel eens het licht
zien. Hij werkte onvermoeid en onverdrietbaar .. .
We publiceeren van Prudens van Duyse een onbekend opstel over Nieuwpoort, de Vlaamsche kuststad aan
O. E. XVII 7
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de Noordzee, welke geheel in puin is gelegd. Het zal van
actueel belang zijn dit geschiedkundig en archeologisch
stuk te laten verschijnen nu de meeste van de door Van
Duyse beschreven monumenten en zienswaardigheden voor
altoos zijn vernield of geschonden. Dit opstel zelf werd te
Nieuwpoort in de puinen van het huis van een zeer ouden
en bekenden flamingant teruggevonden. Het is een brief
van P. van Duyse aan een Vlaamschen vriend, den heer
Kesteloot-de Man, griffier van het vredegerecht en uitgever van den „Nieuwpoortenaar" ; misschien heeft deze
journalist den brief van den bekenden schrijver in zijn
weekbladje geplaatst, maar bekend zal het schrijven voorzeker niet zijn; vermoedelijk werd deze beschrijving zelfs
niet in den „Nieuwpoortenaar" gepubliceerd.
A. DE R.

Nieuport, den 30 July 1846.
Waerde Kunstvriend,
Daer zie ik mij op eens uit het thans feestelijk woelige
Brugge (God geve, dat het moge bezield blijven) in een
der rustigste stadjes van West-Vlaenderen verplaetst, die
vooral hare bekendheid aan den slag van Maurits met
Mendoza te danken heeft. 't Nieupoortsche strand is immers
voor Holland, wat Waterloo voor Nederland is.
Ik heb beloofd, u uit de stedekens, waer ik vertoefde,
en vrij van soirees, estaminets en dergelijke vermaken
was, zou schrijven. Een man een man, een woord een
woord. Ik schrijf u los weg ; mijn vriend zal wel geen
recensent voor mij willen zijn. Niet waer ?
Onder de leden van 't Rhetorica heeft mijne gelukstar
mij een kunstvriend bezorgd die zoo dienstvaerdig is als
gij, en de tael zoo ijverig bemint, als een Conscience, of
een Rens. Deze vader des huisgezins heeft zoo lief geweest,
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mij twee uren van zijn kostelij ken tijd op te offeren. Den
oogst dien ik op dien korten tijd ingegaerd heb, deel ik
u trouw mede.
Het was bij eene heldere morgenzon dat wij samen
uitgingen. Wij richtten onze schreden naer den bekenden
duiventoren, bij stads wallen gelegen ; en, die thands tot
op der helft gebracht, in een magazijn is herschapen.
Deze behoorde eertijds tot het verblijf der Tempelieren,
welke door geheel ons land verspreid waren, en wier uitroeiing door een goudzuchtigen vorst, door een bekroonden
valschen munter een grooter titel ter beroemdheid aan
de orde heeft verschaft. Zij waren min knap dan de
Jezuieten om zich te herstellen, en of zij min of meer
schuldig dan dezen geweest zijn, is een historisch vraegpunt gebleven Die torenoverblijfsels zijn stuk en
er moet eene schoone kerk bij gestaen hebben, blijkens
de sporen der boogvensters.
Hier, van de hoogte der vesten, genieten wij al het
schoone van een Vlaemsch lentelandschap : ik dacht, Go d
heeft dat lieve Vlaenderen wel rijk gezegend. Deze gedachte
was mijn morgengebed, en mij schoten daerbij verzen, die
ik vroeger na Lesbroussart, den beminnelij ken Lesbroussart,
schreef, te binnen :
.

.

'

Uw grond, zoo vruchtbaer als verscheiden
Laet ons begoocheld oog in wellustbeemden weiden.
Hier kan des reizers oog uw schoonheid toegesneld,
Langs de onafmeetlijkheid van 't opgebloeide veld
Verdwalen --- en hij ziet, zoo verre 't voort kan vliegen,
Een korenoceaan hem, ruischend, tegenwiegen.
Daer zijn het boschjes wêer, die door natuer geplant,
Een groenen gordel slaera rond 't omgelegen land.
De bloesem, bloem en ooft, vermengeld door haer vingeren,
Versieren tuinen en gaerd', waer de appeltakken slingeren.
En werkelijk, als ik mijne oogen van dit (als de zon
altijd vernieuwd, altijd nieuw) schouwspel had afgetrokken,
wierp ik mijne oogen stadwaerts, en zag daer, terwijl ik
dicht bij een vestingmolen stond, een breedgewelfden
appelaer, overzaeid met tallooze vruchten. Hoe hoog ik
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met den Vestingbouwmeester Simon Stevin loope, ik beken
dat dit zicht mij dieper indruk maekte, dan de eerwaerdige
grijs-geele rondeelen, overblijfselen der vestingen wellicht
uit de XIIe eeuw, of de nieuw gebouwde sluizen, die men
van hier in de verte ziet rijzen. (Ik begrijp dat zeker Vorst
een boom zoo hartstochtelijk bemind hebbe, dat hij zijn
in optocht zijnde leger daerbij hield stilstaen, en dien niet
verliet dan na hem met schilden en andere kostelijkheden
versierd te hebben. Dit laetste ging echter buiten schreef:
den boom is gelukkiger dan menigeen en behoeft geen
vreemden tooi). Vergeef, Amice, dien langen tusschenzin :
ik dacht met u te spreken.
Het eerste stadsgesticht dat wij bezochten, was het
Gasthuis, hier zoo als elders recht zinnelijk. Er hebben
aldaer zeven schilderijen geweest, voorstellende de zeven
werken van bermhertigheid ; want dit getal is immers
geheimvol. Drie bestaen er nog van, en op allen ziet
men portretten van mans en vrouwen, die wij voor stads
disch- of armmeesters, met hunne trouwe wêerhelften,
hielden. De beste stelt het bermhertigheidswerk de gevangenen verlossend voor, en hangt in de kleine kapel; zij
draegt het jaergetal 1670, en verdient slechts eenige aendacht, om enkele goede portretten en fraei geschilderde
handen, hare samenstelling is zonder belang en actie.
Wij gingen voorbij het gewezene Zwarte Zustershuis,
en mijn Cicerone deed mij opmerken, dat er nog over
eenige jaren een oud-basrelief de Kapel er van versierde.
Alles is verdwenen. Het werd hoog tijd, dat er eene
Commissie voor Stadsgedenkteekenen bestond, zooals er
dezer dagen is ingerigt.
Bij het naderen der stadskerk, viel mijn oog op een
bijna levensgroot Christusbeeld, dat op het hem omringende veil uitsteekt. Een mystieke dichter kon er
wel eene prêek op maken : veil dat zich aan de tempelmuren vaststuit zoo als hier, is wat bijzonders. Onder het
breede portael rijst een oud Maria-beeld en in derzelver
kroon heeft er een vogel zijn nestje gebouwd: Advies voor
de Maricolen.

.
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Wij treden de kerk in, wiens geheel, zonder eenheid,
mij als kunstwerk vrij koud laet ; het veil en het vogelnestje waren poëtischer. Dan, zie hier vergoeding, eene
heerlijke altaerschilderij, met een vlaemsch koloriet, en
eene samenstelling een grootera meester niet onwaerdig.
Zij stelt Trinitanschen voor, die Christene slaven afkoopen.
De gelukkige tegenstelling der Vleeschingen (Carnations)
op den voorgrond en van de glorie, die 't stuk bekroont,
bevallen zeer. Dit tafereel bewijst, dat Veurne de geboorteplaats is van een schilder, wien men de eere van dien
naem mag toestaen. Hij heet Victor Bouque, zoon van
Marcus en zijn leerling ; hij zag niet alleen 't daglicht i n
die stad, maer verbleef er, en werd er begraven in een
Religieusenklooster. Dit vond ik er over aangeteekend,
misschien verneem ik er wat meer van in Veurne, zoo die
stad Bouque maer niet even als Zannequin vergeten hebbe.
De overige schilderijen schenen mij niets bijzonders
zelf het hoogaltaer, opgesierd, zoo men wil, met een aental standbeelden beviel mij geensins. Het kan van den
aenvang der voorledene eeuw zijn, en is in den franschen,
mageren beeldhouwtrant van dien onvruchtbaren tijde
samengesteld.
Jammer dat de preekstoel, hoe klein in omvang, zoo
zeer zijn gothischen stijl door allerlei samenflansingen
verloren hebbe. De vier bas-relieven, waerin ik iets van
de kleine passie van Alb. Durer meen te zien, hebben ook
Godsjammerlijk veel geleden. Men zegt, dat de eerwaarde
vader Bernardus vanuit dit gestoelte zou gepreekt hebben.
Doch een geleerd man deed mij de opmerking, dat die
Bernardus waerschij nlij k voor St. Bernardus was genomen
geweest, welke heilige op een tafereel voorkomt, thands
hangende in de St. Martens kerk te Ypre : trouwens deze
preekstoel zou herkomstig zijn uit de abdy van Ypre.
Van twee O. L. V. wil ik nu spreken : de eene heeft
een beeld, betiteld met het Sobriquet van O. L. V. Scheeven,
Nek, de andere heeft een altaer : de eerste is rijk aan
kanten en saga's, de andere aen historische herinneringen.
Zie hier wat men van O. L. V. Scheeven Nek vertelt,
.
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en dat Doctor Wolf's verzameling van Saga's kan vermeerderen.` Er was eens een dief, die besloten had de gouden
halsketing te ontvreemden welke dit beeld versiert reeds
had hij er drie toeren van losgewonden, en meende voort
te varen, toen O. L. V. opeens haren nek zoodanig plooide,
dat hij belet werd, voort te varen.
Wat nu de andere Madone betreft, ze worde O. L. V.
van nood genoemd, en is herkomstig van de aloude Confrerie van Rhetorica, waeraen zij eertijds heeft behoort.
Dit beeld is door deze Confrerie rondgedragen geweest in
den plechtigen triomf-ommegang, gehouden te Nieupoort in
den jare 1489, na dat deze stad, gehoorzaem gebleven aen
den Aertshertog Maximiliaen, de franschen, die haer belegerden, had afgeslagen en doen opbreken, eene verdediging
merkwaerdig onder twee opzichten. De Nieuwpoortsche
vrouwen gedroegen zich hierbij als heldinnen, en de Aertshertog als een erkentelijk vorst. Bij Octroyen, die men
aengeteekend vindt bij Haroeus, Annales Ducum seu principum Brabantiae, Anno 1623 (p. 480) schonk hij zijnen getrou wen onderdanen verschillende voorrechten, betrekkelijk
den vischhandel. Het geval komt bezongen voor, zoo gij
weet, in de Vaderlandsche Poézy, Ie deel.
Eene historische waerde heeft ook de koperen grafplaet van den bekenden theoloog Clichtovius, een groot
man, in der tijde toen de theologie nog groote mannen
telde : Clichtovius, zeide ons de gemelde geleerde, heeft
zich de eerste in de bres tegen Luther gesteld. Deze Nieupoortenaer was een veelschrijver, en schijnt als een Doctor
Solemnis te Parijs gehouden te zijn. Zijn grafschrift is
wel bewaerd, en verdiende zeker tegen den muer geplaetst
te worden, in een tijdstip als 't onze, waerop de grafstormers hunne verwoestingen hebben voortgezet, met goedkeuring en somtijds op orde der Levieten van Gods huize.
Clichtovius dan staet op die plaet afgebeeld, en rondom leest men in gothische letteren : Sepultura venerabilis
viri ac Domini domini .Judoci de Clichthove presby teri qui
obiit anno....
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Ik was zeer nieuwsgierig, om eene remonstrantie
(Vondel heet dit een toogstuk) te zien, welke eene soort
van kunstvermaerdheid door West-Vlaenderen geniet. Met
heuschheid werd ons dit stuk getoond, waervan de meester
en 't jaertal onbekend zijn. Wij aerzelen geen oogenblik
het overheerlijk te vinden. Van eene lichte, vindingrijke
compositie verheft het zich gelijk een stoute, beeldenvoile
tempelgevel : de sieraeden zijn van goeden smaek, 'en fraei
gedreven. Het verdiende ruim zoo goed als menig gebouw,
welks samenstelling min kunst en wiens uitvoering min
moeite heeft gekost in plaetwerk gebragt te worden. De
kundige man, die ons dit toogstuk, dat niet minder dan
30 pond weegt, liet zien, meende er eenige kunstovereenstemming in te vinden met het fraeje kasje van 't Heilig
Bloed, te Brugge berustende, en onlangs andermaal
gegraveerd. Is die aenmerking gegrond, dan diene zij
om den vervaardiger van deze Remonstrantie te leeren
kennen. Ook de Ciborie, die men ons toonde, is dit
meesterstuk niet onwaardig. Voor de allerprachtigste
priestergewaden, die zich hier bevonden, heeft men aenzienlijke sommen geweigerd.
In een afgetrokken plaetsje, dat tot de primitieve kerk
behoord heeft, en wier bouwtrant de XIIIe eeuw aanduidt,
zagen wij een merkwaerdig gedeelte van een mantel,
behoorende tot eene levensgroote figuer, overigens nog met
kalk overwit. Wij meenep dat dit fresco tot denzelfden
tijd behoort als hetgene in 18. . te Nieupoort in ..... .
ontdekt, en waervan een geleerd Nieupoortenaar, de oud
Professor Kesteloot te Gent, eene opheldering, met eene
nevensgaende teekening, heeft opgeleverd in les Annales
van de Academie de Bruxelles ..... In name der oudheden,
die in West-Vlaenderen zulke voorstanders gevonden hebben
in de leden der Brugsche Maetschappij L' Emulation, druk
ik den wensch uit, dat eene kundige hand dit prophane
witsel doe verdwijnen en ons 't oversluierde kunstjuweel
der middeleeuwen herschenke !
Ik riep zoo even de getuigenis van een met roem
bekenden Nieupoortenaer in : hetzelfde doe ik ten opzichte
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der Corniche, samengesteld uit een soort van klaversieraad,
waervan men ook een gedeelte buiten de kerk langs de
achterzijde ziet geplaetst. De bouwmeester Roelandt, van
Gent, denkt die Corniche van de hoogste oudheid zij, en
van elders aen deze kerk is toegevoegd, welke zoo als de
pilaren aanduiden in de XVe eeuw zou herbouwd zijn.
Men zeide mij, dat zij eertijds vier beuken, buiten de kapel
heeft bezeten, thands telt zij maar beuken meer.
Ook de toren dezer kerk is onvoltrokken gebleven ;
dit deerlijk noodlot, dat zoo vele stoutere scheppingen
onzer voorvaderen getroffen heeft, is een merkweerdig
bewijs des vervals van hunne welvaert, eerder dan van
de kreuking hups godsdienstigen gevoels. Het valt pijnlijk
te bekennen, maer 't is eene waerheid : Keulen voltrekt
zijnen reuzendom, in den aenvang der XIVe eeuw begonnen ; Keulen gebruikt thans nog dagelijks 800 werkmans
aen zijnen dom, die nog twaelf jaren zullen werken v6ór
zij aen de torens zullen gekomen zijn, en van hier tot
dan zal Keulen daeraen een en twintig milloenen besteden,

en wij laten onze kerktorens onvoltrokken. Hoe kan dit
de aendacht der Bisschoppen ontsnappen : dit zou ruim
zoo wel een mandementje verdienen als ik weet niet welke
andere belangens.
Zoo als de toren der Nieupoortsche kerk is, is 't een
poort van Caricatuer, al zij die toren nog zoo trotsch op
zijnen byaerd, dien ik niet kan beoordeelen. Een geestig
torentje, dat de eerwaerde halle versiert, schijnt den dikgebuikten confrater te bespotten. Wij bezochten, die
halle, 't graf der oude Nieupoortsche nijverheid niet.
Mijn Cicerone zeide mij, dat de altijd nijverige spinkop
nooit haer weefsel aen de balken van dit gebouw vasthecht ; eene bijzonderheid welke men, zoo 'k meen, aen
cederhout en aen hout van 't zeenat doortrokken toeschrijft.
En nu bleef er nog 't stadhuis over : ik wist dat er
eene schilderij aen geschonken was door den vorstelij ken
afstammeling van den held van Nieupoort, door den ongelukkigen koning Willem. Die verlange ik eerst te zien in
schildering, want ik ken deszelfs compositie uit de plaet
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voorkomende in les Annales du Salon de 1821, door De
Bast (Gand). 't Is een fraie geschenk, geteekend door den
name van L. Moritz, dat mij (durf ik het zeggen) wat grijs
van toon voorkwam.
In dezelfde zael zag ik een dier breede, confortabele schouwen, gelijk men nu bijna niet meer vindt dan op onze
stadshuizen en oude kasteelen. Onder eene schilderij van
't einde der XIXe eeuw, welke Aman voor Assuerus, voorstelt, leest men haren oorsprong : 't is een zoendingstuk.
Omdat Cornelis Coeman van Claeys Ondercanter quaet,
Sochte te berooven Pieter Adriaens vant leven zoet,
Ende hem alzoo t' onder brenghen met valschen daet,
Voor amende hij dit tafereel geven moet.
Die eenen Steen in den wech voor een anderen lecht,
Hij valt zelve daer over met een verstrenghen zwaer.
Aman, voor Mardocheus een galghe heeft opgherecht,
Al waer hij zelve aengehanghen daer 1578.
In de zael daer nevens zag ik eene groote schilderij
van den Veurnschen schilder Bouque, dien ik wat hooger
met zooveel lof vermeld heb. Zij stelt het bekende geval
van Cambyse voor, die een zoon, als regter op den stoel
doet zetelen, bekleed met het vel zijns onregtvaerdigen
voorgangers, die 's jongelings eigen vader was : ij sselijke
regtpleging, die ons aen de wraek herinnerd door een
woedenden echtgenoot uitgeoefend op den pol eener overspelige vrouw, een geval door Cats en een hoogduitschen
Romancedichter bezongen. Wat nu Bouque's tafereel betreft, hetzelve laet de ziel geheel koel. Cambyse toont den
jongen rechter den zetel, dien hij zal bekleeden, terwijl
men den vader in 't verschiet, als een anderen Marsyas
ontvelt. De samenstelling is verward en ondoelmatig : het
tafereel van hetzelfde geval, waerin de onregtvaerdige
regter onder onze oogen op eene tafel ontleed wordt, en
dat door den Brugschen of Antwerpschen Claeyssens geschilderd is, doet ons tenminste voor de ruwe waerheid der
schrikdaed terugdeinzen, en huiveren. Dit bloedig drama
is daer maer al te natuerlij k, al te zeer op zijn fransch
voorgedragen.
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Ik vroeg naar de Charters der Stede : men toonde
mij eenige Cartularia belangrijk voor de plaetselijke geschiedenis, en onder andere een Registerken van de neering
der .... werkers, van den jare . Vervolgens bracht mij
de gedienstige stadssecretaris op het, anders wel ingerigt,
opperste, want daer is 't stadsarchief. Hij kon mij weinige
of geene oude charters toonen, buiten een belangrijke
perkament, verleend bij de gravin Margaretha en haren
zoon Gui van Dampiere, zijnde een compromis van den
jare 1269, statende dat die van Lombardie te vechte staen
te Nieupoort. In het stadsbeleg van 1793 door den generael van Damme zouden de archieven veel geleden hebben.
Wat er van zij, zij schijnen sedert lang geene gelukkige
schikking bekomen te hebben. En het is moeilijk om te
begrijpen hoe dergelijke historische schatten niet meer
belang over 't algemeen aen onze Steden inboezemen !
(Met het archief van Veurne ziet het er, zoo men mij verzekert, nog veel slimmer uit).
Zoo dacht ik, als mijn oogen, die reeds de portretten
van Albert en Isabella hier ontmoet hadden, naer de
schouw vlogen, boven welke een oud bemaeld doek, zonder
lijst, en i n verwaerloosden staet, onze aendacht scheen uit
te lokken. Ik zag, dat er in een hoek der zelve een jaerschrift op stond, klom op een stoel, en las, tot mijne
groote verwondering :

MaVrlts beletten zWaer,
heeft ons seer Doen sneVen,
tot aLbertUs Voorwaer
ons heeft onset ghegheVen.
Dat het jaertal 1601 uitmaekt. Dit tafereel stelt de
stad met hare versterkingen voor, benevens het leger van
Maurits dat slaegs is met hetgene van Mendoza, bij den
strande. Ook de ligging der Hollandsche schepen wordt
er in vertoond ; en hit heeft niets van de bekende platen
des slags van Nieupoort, die voorkomen in het werk van
Le Clercq en van H. de Groots jaerboeken. Is het niet beklagelijk, dat eerre zoo merkwaerdige historische bijdrage,
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als dit tafereel is, in een donkeren hoek verschoven worde
't Stuk verdient in een Museum geplaetst te worden, en
hangt op een opperste, zonder lijst ! O Maurits ! o Nieupoort !
Men zeide mij, dat er te Lombardie nog een weg de
Princenstraet genoemd wordt ter herinnering aen Maurits
zegeprael : dit hoorde ik gaerne.
Voor dat wij het Stadhuis begaven, zagen wij in den
`Corridor twee curieuse tafereelen van den aenvang der
XVde eeuw voorstellende eene duivelsche tentatie van den
H. Antonius, die men hier in een ander vak der schilderij,
bezig ziet aen met alle de zorg van een goed gastheer een
huisje te timmeren voor zijn knorrigen mêegezel Dom Sus.
Op de keerzijde des tafereels staen de twee oude vuerbaken der haven van Nieupoort afgebeeld, van welke baken
wij slechts eene enkele meer in de verte zich treurig als
weduwe zien verheffen.
En nu had ik, schoon wat vluchtig wellicht, wat
a vol d'oiseau, Nieupoorts kunstukken en gedenkteekenen
gezien. Een puikliethebber van schilderijen, was zoo vriendelijk ons zijn kunstkabinet te ontsluiten, het eenige
dat er in deze stad bestaet. Wij hadden het genoegen
aldaer eene kerkschilderij te zien, voortkomende van Ramscappellen, en voorzien van den naem van den Veurnschen
schilder Victor van Eede 1705, 's Mans werken zijns even
als die zijns broeders, zeer zeldzaem. Een stuk, waeraen
beide broeders gewrocht hebben de aenbidding der H. drie
.Koningen, moet te Wulveringhem bestaen.
Moge deze beze brief voor u, mijn goede vriend, eenig
werkelijk belang hebben, en u niet doen berouwen dat
gij mij zulk eene moeilijke taek hebt opgelegd. Nog een
woord moet ik zeggen, dat alleen voor u wellicht den
brievenport waerd is : 't Stedeken is vrij onverfranscht, en
het Rhetorica brengt hier sedert lang 't zijne toe. 't Verdiende meer belangstelling van wege mannen, die door 't
vaderland geroepen zijn om 't land tegen den vijand te
beschermen, dan dit Rhetorica laetst ontmoet heeft. Vaerwel.

HET SULTANAAT VAN BANDJERMASIN
DOOR

Dr. E. B. gIELSTRg.

De geschiedenis der verhouding van het Nederlandsch
gezag tot het voormalig Rijk van Bandjermasin is voor
ons volk waarlijk niet vleiend, maar daarom niet minder
leerzaam.
Reeds spoedig nadat onze eerste schepen zich in den
Indischen Archipel hadden vertoond, werden handelsbetrekkingen met dat rijk aangeknoopt ; in 1603 was, ter
hoofdplaats, een factorij gevestigd die vooral den handel
in peper beoogde, en deze werd eenigen tijd „gerustelij k"
gedreven totdat, omstreeks het jaar 1607, de bemanning
van een onzer vaartuigen door den vorst 1 ) verraderlijk
werd aan wal gelokt en vermoord. Het schijnt wel, dat
onze „ministers" door
d or hun onhebbelijk optreden tot des
handeling aanleiding hebben gegeven, doch men
begreep dat, ook om indruk te maken op andere inlandsche
potentaten, bestraffing diende te volgen zoodra daarvoor
de noodige macht beschikbaar zou zijn. Dit was eerst in
1612 het geval; toen werd hardhandig opgetreden, zoodat
de hoofdplaats, „verbrand, vernield en verdestrueerd",
verder ongeschikt werd geacht voor vorstelijk verblijf, en
?

1)

Men sprak destijds van den „Coninck" of van den Pangeran van

Bandjermasin; wanneer daar de Sultanstitel is aangenomen, is mij onbekend.
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het inlandsche hof naar Martapoera werd overgebracht.
Onze betrekkingen met Bandjermasin waren hiermede
voorloopig afgebroken, al werd, door tusschenkomst van
zeevarende Chineezen, nog wel peper naar Bantam en
Jacatra, later naar Batavia aangebracht. Met het oog op de
veelal vijandige houding van Bantam was er de Compagnie
veel aan gelegen, den peperhandel met Bandjermasin uit
te breiden ; en toen de vorst van dit rijk bij herhaling er
op aandrong dat het vroeger voorgevallene zonde worden
vergeten, had zij daarnaar wel ooren. Zij zond in 1626
weder een paar schepen met lijnwaden en geld, tot opkoop
van peper, maar bepaalde uitdrukkelijk dat de handel uit
de schepen moest worden gedreven en niemand aan land
mocht gaan, wegens het „valsch en kwaadaardig karakter"
der bevolking. In de eerstvolgende jaren ging men op die
wijze voort ; wanneer evenwel de Bandjareezen zelf genoeg
peper te Batavia aanvoerden, werden onze vaartuigen
elders benut.
Maar in 1631 drong de radja, naar vermoed werd uit
vrees voor een aanval van Mataram en in de hoop alsdan
onze hulp te verkrijgen, op de geregelde zending van
onze schepen aan, daarbij vrijen handel en alle medewerking belovende.
De Indische regeering zag hierin het middel om, ten
nadeele destijds van de Makassaren vooral, het monopolie
van den peperuitvoer te verkrijgen ; toen de radja eene
dubbelzinnige houding aannam, verklaarde zij zoo noodig
niet tegen geweld op te zien, „aangezien ons meer aan 't
bekomen van peper van Martapoera gelegen is dan aan
de vriendschap van den vorst".
Intusschen, alles scheen zich ten beste te schikken : in 1635 kwam onze „commissaris" terug met een
afgezant van den radja, met wiep een monopoliecontract
werd gesloten 1 ) ; maar omstreeks denzelfden tijd verschenen
1) Afgedrukt in het Corpus Diplomaiicum Neerlando-Indicum door
Mr. J. E. Heeres I, bl. 272. Dit werk bevat vele bijzonderheden betreffende
de geschiedenis onzer nederzettingen in Indië ; tot nu toe verscheen echter
(in 1907) pas het eerste deel, loopende tot 1650.
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ook de Engelschen te Bandjermasin, waar zij veel steun
vonden bij sommige grooten. Nu nam -- ook op aanstoken van Mataram, waarmede vrede gesloten werd --- de
ons vijandige partij in macht en aanzien toe : na een
schijnbare vriendschap van een paar jaren, waarin de radja
door de onzen zelfs was gesteund om de in verzet gekomen
landschappen Koetei en Pasir te bedwingen, ten einde
toch maar tot eerre behoorlijke toepassing van het monopoliecontract te geraken, werd alle masker afgeworpen. In
't begin van 1638 werden plotseling de loge en het in de•
rivier liggende jacht afgeloopen, al het volk, waaronder
niet minder dan 64 Nederlanders om het leven gebracht,.
alle goederen en gelden geroofd.
Of deze slachting, zooals eerst stellig ontkend doch
in latere jaren wel beweerd werd, is uitgelokt door het
„kwaad en onvoorzichtig beleid en de losse comportementen onzer ministers te Martapoera, die zich te precies tegen
d'orientische prinsen gekant hadden" ? Het is licht moge
lijk, dat de anti-Nederlandsche partij ook op die wijze is
versterkt ; maar zeker is wel dat die partij sinds lang bestond, en door vele andere tegenstanders : de Engelschen,..
de Makassaren en het reeds genoemde Mataram werd aan
ge vuurd.
Hoe dit zij, de Hooge Regeering was met recht vertoornd over het verraad, dat een maand later nog vermeerderd _
werd door den moord, op aanstichting van den Bandjermasinschen vorst ook te Kotaringin op het daar aanwezige handels- en scheepsvolk, te zamen 40 man, gepleegd.
„God verleene ons middelen en beleid om alzulke execrable.
moordenaars naar mérite te kunnen straffen", zoo schreef zij.
In hare eerste woede van eenige zachtmoedigheid ,
was ten aanzien van „Mooren en Heydenen" destijds allerminst sprake ! — kregen de gezagvoerders der op ZuidBorneo varende schepen last, zooveel mogelijk Bandjareezen,
op te vangen, op afschuwlij ke wijze te verminken en dan
naar Martapoera te zenden om te getuigen „hoe wij onze
revengie zullen nemen tegen deze vervloekte natie". Zij
moesten daarbij allerlei listen te baat nemen, b.v. de Chineesche
,

.

.

HET SULTANAAT VAN BANDJERMASIN.

15

vlag hij schen, alles prepareeren naar 't gebruik der Chineezen, het volk „met Chineesche rokken deguiseeren", enz.
Inderdaad werden aldus tal van inboorlingen mishandeld.
Doch daartoe, met de afsluiting, gedurende geruimen
tijd, van de rivier van Bandjermasin, bepaalde zich ten
slotte de „revengie".
Wel werd eene brallende „Insinuatie over 't moorden
der Nederlanders door die van Martapoera aan alle Indische
Koningen gedaan", waarin het gebeurde werd verhaald.
Wij vernemen daarin dat de radja van Bandjermasin zich
„niet simpelijk als een onnatuurlijke bloedhond en moordenaar, maar bovendien als een beestachtigen gierigaard
en roover van der vreemdelingen middelen gedragen heeft,
zich zelven en de zijnen daarmede verrijkende" ; dat de
Compagnie verklaarde „met alzulke Godvergeten, moordenaars, eedbrekers en tronwelooze roovers nil noch te
geenertijde, in te gaan eenige conditiën van vrede of reconciliatie, integendeel, zij zonde zich op alle manieren wreken
totdat Martapoera geruïneerd en die vervloekte Martapoerasche pangéran en zijn geslacht door zijn eigen volk verstooten, of wel om 't leven gebracht zijn".
Deze proclamatie werd aan verschillende hoven, o.a. van
Djambi, Palembang, Indragiri, Broenei, Cambodja, toegezonden, soms nog met bijvoegingen van dezen aard : dat wij
„die menschenmoorders, zoolang de Nederlanders in Indië
leven, met de wapenen vervolgen en op hen een wraak
zullen nemen als nooit te voren gehoord is".
Intusschen, de beschikbare strijdkrachten waren elders
noodig : op Ceilon, tegen Malakka, in de Molukken. En
al schreef de Hooge Regeering nog in 1642 en '43 aan
Heeren Bewindhebbers dat uitstel geen afstel was, van
lieverlede verflauwde de wraakzucht en kwam het handelsbelang weer boven. Met de „insinuatie" van 1638 sloeg de
Indische regeering ten slotte hetzelfde figuur als haar, in
de negentiende eeuw, te beurt viel met hare proclamatie
van 1825 tegen Boni en met haar „manifest" tegen de
vijandige Baliërs in 1848 ; de woorden werden niet door
andere daden gevolgd dan de boven reeds verhaalde ver-
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minking van een aantal onschuldige onderdanen van den
vorst.
In 1645, toen de troon van Bandjermasin reeds door
een ander was bezet, hield men in Indië nog aan
het voornemen vast om „die schelmen" hunne „recht
verdiende" straf te doen erlangen ; maar men verklaarde
zich daartoe voorloopig onmachtig. In dat jaar drongen
ook Heeren Bewindhebbers nog op Martapoera's tuchtiging
aan, -- daarna niet meer. De kentering valt vermoedelijk
in '47, toen de Heeren er reeds op wezen dat het „ongelegen komt", telkens de wapenen op te nemen, en .wezen
op het voorbeeld der Portugeezen, die „door hun dominee
renden aard eindelijk bijna alles verloren hebben"; duidelijker
nog in '48, toen gevraagd werd of het voor ons wel geraden was „in zoodanige verwijdering met die natiën te
blijven en de negotie aan anderen ten onzen nadeele te
cedeeren" ; de uitslag van een oorlog was altij I onzeker en
de zaak was nu al zoo lang geleden .. .
De Indische Regeering was het met dit laatste wel
eens ; „de keuken moest van den handel rookera" ; maar
zich weder te Martapoera vestigen of daar „te gaan negotieeren" ? Zij oordeelde dit (begin 1649) te gevaarlijk, „alzoo
't moorddadige schelmen zijn, die zich niet ontzien zouden
ons gelijken tour te spelen als voor dezen gedaan hebben ;
alzoo wij verzekerd zijn dezelve" (n.l. onze menschen) „op
een vleeschbank zouden brengen, daarmede onze conscientie
voorwetens niet gaarne zouden bezwaren" ; en bovendien,
de peper kwam toch wel van Bandjermasin te Batavia, en
de daar benoodigde manufacturen werden hier tegen goeden
prijs verkocht. Uit Europa werd daarop geantwoord dat
men zich zorgvuldig had te wachten, met indiaansche prinsen
in verwijdering te geraken, waartoe onzerzijds zoo dikwijls
aanleiding gegeven was ; in 1650 werd, na herinnering aan
't kwaad en onvoorzichtig beleid van 's Compagnies ministers, aanbevolen de vriendschap en goede correspondentie,
o.a. met Martapoera, te bevorderen en te onderhouden .. .
En aldus werd de verraderlijke handeling van 1638
goedgepraat ; de negotie had den voorrang boven de justitie.
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Het duurde nog eenige jaren, voordat de gelegenheid
zich aanbood, met Zuid-Borneo weder op goeden voet te
komen ; de vorsten van Martapoera en Kotaringin deden
daartoe in 1657 den eersten stap, en in 1660 zond
de Compagnie een gevolmachtigde naar Bandjermasin
om den vorst „billijke vredesvoorstellen" te doen. Toen
werd een nieuw verdrag gesloten, waarin van onze vroegere
vorderingen niet meer gesproken werd ; „eervol" kon men,
van onze zijde, den vrede moeilijk noemen.
Het daarmede beoogde doel werd slechts zeer gebrekkig bereikt. Wel slaagde de Compagnie er in 1664 in,
weder de uitsluitende levering van peper voor zich te bedingen ; maar de overeenkomst werd geenszins nageleefd,
zoodat reeds drie jaar later de plaats door de onzen
werd verlaten. Volgens onze geschiedschrijvers, die echter
geene voldoend betrouwbare bijzonderheden mededeelen,
zouden wij er in 1668 teruggekomen, maar in 1669 weer
vertrokken zijn, op grond van de (opnieuw ?) verkregen
ondervinding dat het volk van Bandjermasin verraderlijk,
bedriegelij k en trouweloos was.
Nu traden, in de plaats der Nederlanders, de Portugeezen op het tooneel. Zij vestigden omstreeks het jaar
1690 een handelskantoor te Martapoera, doch ook dit had
slechts een kort bestaan : toen, in 1694, vier hunner schepen
te Bandjermasin aankwamen, werden er drie door de verraderlijke bevolking afgeloopen, het vierde schip ontkwam ;
het kantoor werd aangevallen en geplunderd, al het personeel om het leven gebracht.
De plaats der Portugeesche handelaren werd ingenomen door de Engelschen, die in 1698 een contract
sloten met den vorst, en in 1702 zich te Bandjermasin
vestigden. Zij werden almede spoedig bedreigd, maar gingen
zelf tot den aanval over, veroverden o. a. Martapoera, en
trokken zich uit deze plaats eerst terug toen de vorst
Bene oorlogsschatting had betaald. In 1707 nam deze echter
wraak : na eene wanhopige worsteling moesten de Engelschen wijken, en werd hunne factorij verbrand. In de
volgende jaren kwamen nog wel schepen van hunne natie
O. E. XVII 7
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te Bandjermasin ten handel, maar van eene nederzetting
was geen spraak meer.
Van Bandjermasinsche zijde werden nu weldra weder
onderhandelingen aangeknoopt met de Nederlanders, zoodat eindelijk, in 1733, eene nieuwe overeenkomst voor de
levering van peper werd gesloten. Ook deze overeenkomst
werd trouw ontdoken, en toen het bleek dat vooral de
Engelschen en de Chineezen daarin de hand hadden, werden
in 1746 en 1747 krachtige maatregelen genomen. Het gevolg van deze was dat de Sultan ons, behalve het pepermonopolie, het recht gaf tot het bouwen van een fort te
Tabanio en van eene factorij ter hoofdplaats, op het eiland
Tatas. Volledigheidshalve zij hier nog vermeld, dat in 1756
een nader contract werd aangegaan, hetwelk in den feitelijken toestand weinig verandering bracht.
Zoo stonden de zaken, toen, omstreeks 1780,. de Sultan
overleed, drie minderjarige zoons achterlatende onder
voogdij van hun oom, pangeran Nata. Deze maakte zich
van de regeering meester, door de twee oudste zoons om
het leven te doen brengen ; de jongste, nu de rechtmatige
opvolger zijns vaders, vreezende dat hem hetzelfde lot
beschoren zou zijn, vluchtte naar Pagattan, een Boegineesch rijkje op de Oostkust, in naam tot het rijk van
Bandjermasin behoorende. Hij, pangeran Amir, vond daar
steun : in 1785 verschenen tal van Boegineezen ten zuiden
van Martapoera, pangeran Nata ernstig bedreigende. Deze
zag nu slechts kaas zich als Sultan te handhaven door
zich onder de bescherming der Compagnie te stellen, met
aanbieding van alle voordeelen welke zij slechts kon
verlangen.
En de Hooge Regeering te Batavia ... liet zich verleiden ! Zij hield geen rekening met de rechtvaardigheid,
lette alleen op wat hare belangen voor het oogenblik het
best scheen te dienen, en zond eene kleine troepenmacht
om den usurpator te steunen. Deze macht versloeg de
Boegineezen en nam Amir gevangen, die naar Ceilon
werd verbannen.
Terloops zij hier vermeld dat Amir de grootvader is
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geweest van Antassari, die, toen in 1860 het Bandjermasinsche Rijk was ineengestort, met zijne zoons nog
lange jaren in het binnenland de Sultanstraditie heeft
gehandhaafd.
Na het behaalde succes sloot de aanvoerder onzer
troepen, als Commissaris voor de regeling der zaken, met
den vorst een contract, waarbij deze zijn land aan de
Compagnie afstond en grootendeels weder als leenrijk
terug ontving ; sommige streken, zooals de districten op
de Oostkust, het eiland Laoet, een deel van het landschap
Doesoen kwamen onder rechtstreeksch beheer der Compagnie.
De troonopvolging, de benoeming van de hoogste ambtenaren werden aan hare goedkeuring onderworpen. Zij zou
de voornaamste inkomsten beheeren en de helft aan den
Sultan geven. Natuurlijk erlangde zij het monopolie van
den peperhandel en de uitsluiting van alle vreemde Europeesche kooplieden.
Zoo was alles, op papier, uitstekend geregeld. Maar
in 1789 werd de Commissaris vermoord ; de residenten, die
hem opvolgden, maakten, door wangedrag en onbekwaamheid, de Compagnie bij de bevolking gehaat ; in 1797 liet
men het bestuur over de afgestane landen aan den Sultan
over, en gaandeweg werd de toestand voor ons zoo ongunstig, dat reeds in 1805 over het geheel verlaten van
Bandjermasin werd beraadslaagd.
Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat Daendels
in 1809 besloot, de geheele nederzetting te „abandonneeren";
de Sultan had zich nooit veel aan de gemaakte afspraken
gestoord, en de vestiging gaf slechts geldelijke schade.
Maar alsof op al onze handelingen te Bandjermasin iets
moest drukken dat den kalmen beoordeelaar moet ergeren,
de wijze waarop het verlaten geschiedde kan men slechts
onwaardig noemen. Den Sultan — de opvolger van den
in 1787 ten troon verhevene — werd van ons voornemen
kennis gegeven ; hij kon al wat wij moesten achterlaten,
in 't bijzonder de verschansingen van Tatas en Tabenio,
van ons overnemen voor 25.000 rijksdaalders ; deed hij
dat niet, dan zou alles worden vernield en lag zijn rijk
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open voor eiken vijand of zeeroover, zelfs liet men
doorschemeren dat bij de voorgenomen vernieling ook zijne
residentie gevaar liep. Toen het bleek dat de vorst over
zoodanige geldsom niet te beschikken had, werd hem
bericht dat men ook genoegen zoude nemen met een
„grooten en fraaien diamant" van dezelfde waarde. De
Sultan voldeed ten slotte aan den op hem geoefenden
drang en zond een diamant van ruim 26 karaat ; daarop
werd Bandjermasin geheel verlaten, en eenigen tijd later
door Daendels aan den Sultan geschreven dat de Hollandsche
regeering, 456k op grond van diens gemis aan medewerking,
beslotën had .. .. „alle bemoeienis en souvereiniteit in
Bandjer op te geven".
Aldus werd een leenrijk verkwanseld voor een diamant
die, onder zeer ongunstige omstandigheden te Batavia in
het openbaar verkocht, niet meer dan omstreeks 3800
rijksdaalders opbracht.
Het valt buiten ons bestek, omtrent het gebeurde in
verdere bijzonderheden te treden. 1 ) Hetzelfde geldt de
vestiging der Engelschen te Bandjermasin van 1811 16,
waarvan de geschiedenis grootendeels samenvalt met de
kolonisatieproef van hun resident Hare, welke proef door
J. C. Baud eenmaal de „Bandjermasinsche afschuwelijkheid"
is genoemd ; het zij voldoende hier slechts aan te stippen,
dat bij het herstel van het Nederlandsch gezag in Indië
de Engelschen de plaats verlieten en kort daarop (eind
1816) een Commissaris, vergezeld van 70 soldaten en het
verder noodige personeel aldaar verscheen om „de oude
vriendschapsbanden weder aan te knoopen".
De toestand, waarin het Rijk van Bandjermasin destijds
verkeerde, bleek zeer ongunstig ; het was tot diepe armoede
vervallen en door inwendige verdeeldheden verscheurd ;
de Sultan, in de oogera zijns volks niet gerechtigd tot den
troon, schijnt zich, evenals zijn vader, slechts door wreedheid te hebben staande gehouden, en achtte vermoedelijk
onzen steun onontbeerlijk. Bovendien had het verleden
.

,

1) Zie daarover P. H. van der Kemp in Bijdr. Kon. Inst. v. d. Taal-,
Land- en Volkk. van N. I., deel XLIX, 1898.
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wel doen zien dat het Europeesch gezag niet meer dan een
vorm was, die voordeelen medebracht, terwijl daartegenover
slechts verplichtingen stonden aan welker nakoming de
Vorsten zich steeds straffeloos hadden onttrokken.
Onze Commissaris werd dus luisterrijk en hartelijk
ontvangen, en op 1 Januari 1817 werd een contract van
32 artikelen gesloten, waarin alles, op papier, prachtig geregeld was ; zelfs stond de Sultan ons „in vollen eigendom en souvereiniteit" een groot deel van zijn land af
(waaronder ook Tatas en Tabanio ; van den daarvoor afgegeven diamant werd niet gerept !).
De vriendschap duurde echter niet lang ; toen het
bleek dat onze ambtenaren nu wél gebruik wilden maken
van de bij het contract verkregen rechten, ontstonden er
tal van moeilijkheden, die slechts tijdelijk werden overwonnen door de zending van nieuwe Commissarissen, „ampliatiën" van het contract, en, in het begin van 1825,
zelfs door eenige onvermijdelijk geworden krijgsverrichtingen.
Het was dus een uitkomst, dat de Sultan in evengenoemd
jaar stierf en door zijn zoon, Sultan Adam, werd opgevolgd.
Met dezen vorst, die tot 1857 regeerde, trad een voor ons
bestuur en de bevolking beter tijdperk in ; hij was van
een vreedzamen en welwillenden aard, en wist zich al spoedig
aller achting te verwerven ; het bij zijn optreden gesloten
contract, waarbij hem de tegenwoordige afdeelingen Bandjermasin (w. o. Marabahan, Martapoera en Pleihari) en
Oeloe Soengei (w. o. Kandangan, Rantau, Barabai, Amoentai
en Tandjoeng) als zijn gebied (Vorstenlanden) werden gelaten en de verdere landstreken onder ons rechtstreeksch
gezag werden gesteld, kwam hij getrouw na.
Onze bemoeiïngen met het geheele gewest werden intusschen, met het uitbreken van den opstand in Midden-Java
in 1825 en het daarop gevolgd „stelsel" van verwaarloozing
der meeste „Buitenbezittingen" gedurende een aantal jaren
zooveel mogelijk beperkt ; de resident was feitelijk niet
meer dan politiek agent, zonder wezenlijke macht.
Verandering in dezen toestand werd teweeggebracht
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door de ontdekking van steenkolenlagen in de buurt van
Martapoera.
De Gouverneur-Generaal Rochussen, het belang begrijpende dat wij in Indië niet langer voor de voorziening in
de behoefte aan steenkolen geheel van het buitenland
afhankelijk bleven, wenschte tot ontginning van landswege
o ver te gaan, maar daartoe moesten vooraf verschillende
schikkingen met den Sultan worden gemaakt. Het kostte
moeite genoeg, die schikkingen tot stand te brengen ;
met andere woorden, des Vorsten toestemming werd hem,
door „het aannemen eereer zeer ernstige houding" afgedwongen. Hij en de verdere grooten des lands moesten
zich bepalen tot stille tegenwerking ; intusschen werd, na
eene mislukte poging op eene andere plaats, in 1848 te
Pengaron het werk krachtig aangevat. Maar de tegenwerking bleef.
Toen, in het volgende jaar, de landvoogd te Pengaron
de mijn „Oranje-Nassau" opende, bepaalde hij dat de
steenkoolontginning „voor het tegenwoordige het hoofddoel van 's Residents streven moest zijn" ; zoolang de
Sultan, en ook zijn zoon, de troonopvolger, aan hunne
verplichtingen voldoen en bedoelde ontginning niet tegenwerken, kunnen zij „op 's Gouvernements vriendschap en
bescherming rekenen". Maar, zoo liet de heer Rochussen
hierop volgen, „het zoú toch zeer gewenscht zijn dat de
kolen op gouvernementsgebied lagen en dat Martapoera
onder dat gebied behoorde. Wellicht zal de onzekerheid,
welke omtrent de verdere opvolging in de regeering tusschen de kleinzoons van den tegenwoordige Sultan bestaat,
gelegenheid verschaffen, het bedoelde grondgebied onder
het Gouvernement te brengen en alsdan met de vorsten
schikkingen tot uitkoop te maken, dan wel hunnen zetel
naar Negara over te brengen ; dat echter moet aan den
tijd en aan het doorzicht en de bekwaamheid worden
overgelaten van den ambtenaar, die alsdan alhier aan het
hoofd van het bestuur zal staan".
Deze aanschrijving had Or strekkende gevolgen,
veel verder dan men in 1849 kon verwachten.
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De aangewezen troonopvolger overleed n.l. in 1852,
nalatende eenige zoons, waarvan Tamdjid-Illah, wiens
moeder van geringen stand was, de oudste was, maar
Hidajat-Oellah de eenige, gesproten uit eene moeder van
vorstelijke afkomst.
Deze had dus, volgens de aloude instellingen des lands,
alle aanspraak op de opvolging, die hem dan ook reeds
bij zijne geboorte uitdrukkelijk door den Sultan was
toegezegd. Bovendien was hij door de bevolking geacht
en bemind, met Tamdjid was het tegengestelde het geval.
Maar de toenmalige resident had voor een en ander
geen oog ; hij herlas de aanschrijving van Rochussen, en
zag nu de kans schoon om zich verdienstelijk te maken
bij de Regeering, die immers van de --- in werkelijkheid
niet bestaande „onzekerheid" omtrent de troonopvolging
wilde profiteeren !
Hij achtte het „wijze staatkunde", zich niet af te
vragen of zijne handelingen „uit een zedelijk oogpunt
niets te wenschen zouden overlaten" ; ons geheel bestaan
in deze gewesten" berust immers op geen beteren grond !
Hij liet zich, den dag na het overlijden van den troonopvolger, door Tamdjid een „geheimen" brief schrijven
waarin deze, wanneer hij te eenigertijd Sultan mocht
worden, alles beloofde, wat het Gouvernement maar verlangde ; hij verklaarde daarop den Vorst, dat van Hidajat,
van wiep hij allerlei kwaads vernomen had, in geen geval
voor de opvolging sprake kon zijn ; de Sultan verzette
zich zoolang hij kon, maar eindigde met te bezwijken voor
de pressie van den resident. En zoo kon het geschieden
dat de resident, Tamdjid in het schoonste licht plaatsende,
klagende over den „verwarden toestand" des rijks, over
hof-intriges, over de sufheid en kindschheid van Sultan
Adam, de volstrekte ongeschiktheid van Hidajat, te Batavia
zijn zin kreeg: Tamdjid werd door de regeering voor de
opvolging aangewezen.
Daarmede begonnen alle moeilijkheden, die tot den
opstand van 1859 leidden. Dadelijk na de uitroeping van
Tamdjid tot zijne nieuwe functie hij was sedert 1851
.
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waarnemend rijksbestierder en bleef dat voorloopig —
zag de resident zooveel gevaren om zich heen, dat hij
versterking noodig achtte van de militaire macht, en o. a..
voorstelde, Hidajat gevangen te nemen en te verbannen, ,
en dan den ouden Sultan te bewegen af te treden. Het
beheer van het rijk kon dan gevoerd worden door Tamdjid,
met den resident te zamen.
Intusschen had de Regeering te Batavia ook inlichtingen _
ten aanzien van de te Bandjermasin bestaande verhoudingen .
ontvangen, van de zijde van een ontwikkeld en bij den .
Sultan in hoog aanzien staanden inlander. En diens voorstelling was allicht een reden te meer om niet verder in
goed vertrouwen met den resident mede te gaan ; de Indische regeering vroeg had zij het maar eerder gedaan ! n u .
naar de meening van een verstandig man, den vroegeren
resident. Het gevolg van diens mededeelingen en beschouwingen was, dat de resident ontslagen werd ; o.a. op deze
overweging dat hij, door zijne voorstelling van den stand
van zaken, van personen en gebeurtenissen, aanleiding
heeft gegeven tot beschikkingen waardoor „eene regeling
van bestuur en troonopvolging in het Bandjermasinsche
rijk is daargesteld welke, volgens de op latere inlichtingen
en berichten gevestigde overtuiging der Regeering, ondoelmatig en onstaatkundig is". . .
Het scheen wel wenschelijk, het destijds voorgevallene
eenigszins uitvoerig te schetsen ; men kan er uit zien,
hoeveel kwaad in Indië kan worden gesticht zoodra he t
slechts aan één ambtenaar aan doorzicht en beleid ontbreekt.
Het kwaad had intusschen nog kunnen worden gestuit
wanneer de overheid meer oog had gehad voor het dreigend
gevaar en, zoodra daartoe eene geschikte aanleiding zou
zijn, teruggekomen was van de door haar zelve nu zo osterk afgekeurde regeling. Maar van een en ander was geen
sprake, — zij scheen de quaestie der troonopvolging te n
slotte van ondergeschikt belang te achten.
Dit bleek al dadelijk, toen de Sultan, uit 's residents
ontslag nieuwen moed puttende, een gezantschap naar
.
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Batavia zond om den Gouverneur Generaal in te lichten en op
het ontslag van Tamdjid aan te dringen. Het gezantschap
werd niet ontvangen ; het kon de meegebrachte brieven
afgeven, en verder onverrichterzake terugkeeren. De Sultan
kreeg nooit antwoord, en begreep dat, met terzijdestelling van de adat en Hidajat's rechten, de algemeen gehate
en onwaardige Tamdjid de lieveling der Nederlanders bleef.
Nu, deze had, toen hij van het gezantschap hoorde, zich
gehaast zijne positie te versterken door de mededeeling dat
hij, Sultan wordende, wel bereid zou zijn, onder nader
overeen te komen voorwaarden zijn rijk geheel aan het
Gouvernement af te staan .. .
De in 1853 opgetreden resident kwam, toen hij geheel
op de hoogte der zaken was, n a een jaar tot het voorstel,
het „ondoelmatig en onstaatkundig" besluit van 1852 in
te trekken en alsnog Hidajat als troonopvolger aan te
wijzen. Maar de Regeering, die niet verder zag dan wat in
haar onmiddellijke nabijheid lag, vond daartoe geen aanleiding ; wat had zij zich te bemoeien met het gekibbel
aan het hof te Martapoera ; de belangen van het Gouvernement werden immers niet bedreigd ! En dan zoo
verbeeldde zij zich helaas ! „het ontzag voor het Gouvernement en de onmacht der partijen, in verband met den
volksaard", moest immers „alle beduchtheid voor rustverstoring verbannen !" Wel een verschil, het zij ter loops
gezegd, van de waardeering van dien volksaard in den
Compagniestijd.
De eenmaal gestichte verwarring bleef dus bestaan.
Zij vermeerderde zelfs nog een oogenblik toen Praboe Anom,
broeder van den in 1852 overleden troonopvolger, zich in
1855 te Martapoera als de aanstaande Sultan deed uitroepen. Nu hof en volk Tamdjid niet willen, en het Gouvernement Hidajat blijft verstooien, aldus was zijne redeneering,
sta ik het naast tot den troon. De zaak had geene dadelijke
gevolgen ; de Regeering achtte haar niet van groot belang.
Kort daarop werd „het testament van Sultan Adam"
bekend, dat men aanvankelijk wel voor onecht hield, maar
waarvan de echtheid later duidelijk bleek. In dat testament,
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opgesteld nadat alle pogingen mislukt waren om in de
Regeeringsbeschikking van 1852 verandering te krijgen —
dus vermoedelijk eind '54 of begin '55 — werd Hidajat
als troonopvolger aangewezen en gezegd dat ieder des
doods schuldig is die 's Vorsten wil niet eerbiedigt. Het
gevolg hiervan was, dat de invloed van Tamdjid zoo gering
werd als maar mogelijk was, en dat de Indische Regeering,
nog steeds hardnekkig vasthoudende aan het ongelukkige
besluit van 1852, tot eenmg machtsvertoon de toevlucht
nam : een oorlogsschip werd in 1856 naar Martapoera gezonden, overbrengende een brief aan den Sultan waarin
geeischt werd : naleving van het contract en keuze van een
rijksbestierder. Tegelijkertijd werd aan Tamdjid eene acte
van erkenning als troonopvolger uitgereikt en zijn mededinger, Praboe Anom, te Bandjermasin geïnterneerd.
De Sultan zag zich nu wel gedrongen, toe te geven ;
hij bevestigde Tamdjid als zijn opvolger en droeg Hidajat
voor tot rijksbestierder. De Regeering keurde deze benoeming goed, en zoo was dan, in schijn, alles geregeld ; de
Sultan verdroeg in stilte de hem aangedane vernedering,
en Hidajat deed in de hem opgedragen betrekking zijn plicht.
Maar de oude, hoog vereerde vorst overleed, eind 1857,
en toen stond men onmiddellijk, niet het minst door
verregaand onhandig optreden van den toenmaligere resident, voor groote moeilijkheden. Het zou ons wat ver
voeren, diens handelingen hier uitvoerig uit een te zetten ;
zij zijn elders omstandig verhaald 1 ). In het kort zij dus
vermeld, dat de stervende vader zijn zoon, Praboe Anonm,
mee wilde hebben naar Martapoera; dat de resident de
daartoe gevraagde vergunning weigerde ; dat Praboe Anom,
zijn vader niet alleen willende laten, toch ging, waarna
Hidajat de opdracht kreeg hem gevangen te nemen en
naar Bandjermasin terug te brengen. Hidajat deed dat niet,
omdat hij bij des Sultans sterfbed toch geen geweld kon
plegen.
Zoodra de Sultan overleden was, kwam de resident
1) Indische Gids 1891. De ondergang van het Band f ermasinsche Rijk.
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met een escorte van 30 man naar Martapoera om Tamdjid
te installeeren, wat zonder eenig verzet geschiedde ; dadelijk
daarop ontbood hij Praboe Anom en, toen die niet kwam,
gaf hij, op verzoek van den nieuwen Sultan, aan zijn
detachement last, den Kraton binnen te rukken en den
,,weerspannige" te arresteeren. Diens woning werd omsingeld, na sommatie werd er door de deuren en vensters geschoten, en intusschen .... ontsnapte de gezochte. De
resident keerde daarop met zijn gevolg naar de hoofdplaats
terug, aan den rijksbestierder, Hidajat, opdragende, zijn
oom binnen acht dagen uit te leveren.
Deze aarzelde eerst ; hij was geërgerd en verontwaardigd over het gebeurde, maar tenslotte voldeed hij aan
den last, nadat hem bij herhaling verzekerd was dat Praboe
Anom, te Bandjermasin terugkeerende, weer even vrij zou
zijn als te voren. Doch noodra deze was aangekomen, werd
hij op aandrang van Tamdjid door ons bestuur gevangen
genomen en weldra op last der Indische regeering, die
alweer ! niet behoorlijk was ingelicht, naar Java verbannen.
Hidajat vroeg nu zijn ontslag als rijksbestierder, dat hem
evenwel niet werd verleend. Schijnbaar werkten daarop
Tamdjid en Hidajat gedurende het jaar 1858 samen, maar
het wederzijdsch vertrouwen ontbrak ; geen wonder, —
de eerste was kortweg gezegd een schurk, de tweede een
nobele prins. En daarbij kwam dat Hidajat, na het ten
aanzien van zijn oom van onze zijde gepleegd verraad, het
reeds zoolang geschokte vertrouwen in onze ambtenaren
en in onze regeering geheel verloren had.
Toen, in het beging van 1859, onlusten uitbraken ten
oosten van Martapoera, werd hij derwaarts gezonden. Maar
op zijn tocht viel hem een door Tamdjid geteekend en
gezegeld geschrift in handen, waarin den oproerlingen werd
aangezegd „het kwade te bewerken, opdat men zal denken
dat het geschiedt door toedoen van den rijksbestierder".
Nu was de maat vol, -- hij trok zich terug en moeide
zich niet meer met de zaken des lands.
Tamdjid liet hem nu weten, dat er troepen en stoomschepen aangevraagd waren om hem en zijn aanhang te
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tuchtigen. Hidajat beschouwde dit eerst als ijdel gezwets
maar toen een paar weken later de kolonel Andresen,.
met een stoomschip en eene compagnie infanterie, te
Bandjermasin aankwam om als Gouvernements-commissaris,
de staatkundige en militaire leiding op zich te nemen, en
Tamdjid zijne bedreiging herhaalde, zag hij de zaken
anders in. Had, van 1852 af, het Nederlandsch bestuur
niet steeds gedaan wat Tamdjid verlangde, had het zich
in 1857 niet op verraderlijke wijze van Praboe Anom
meester gemaakt ? Nu kon van eenig herlevend vertrouwen
allerminst sprake zijn.
Toch nam Hidajat tegen de Nederlanders geen vijandige
houding aan. Toen de opstand met cien aanval op het
mijnetablissement te Pengaroe uitbrak, was hij de eerste,
die het bestuur daarvan kennis gaf en de verdere plannen
der opstandelingen aanwees ; toen, drie dagen later, het
particulier mijnetablissement te 'Kalangan werd overvallen,
spoorde hij de vrouwen en kinderen op die aan de slachting
waren ontkomen en zond hij ze naar Bandjermasin; hij
steunde de, onzen zooveel hij kon bij de verdediging van
Pengaron.
Andresen vertrouwde hem, na grondig onderzoek,
volkomen, en toen, .in overeenstemming met den algemeenen
volkswil, Tamdjid afstand had gedaan van den troon
waarop hij inzag zich niet te kunnen handhaven, stond
voor Hidajat de weg tot het Sultanaat open. Maar het
wantrouwen, door zijne vijanden ijverig trouw gevoed,
belette hem, aan den telkens herhaalden aandrang van
Andresen te voldoen en naar Bandjermasin te komen.
Misschien zou hij ten slotte toch nog gekomen zijn, maar
nu was het de regeering te Batavia, die dat voorkwam.
Met geheel onvoldoende kennis van zaken besliste zij dat
Andresen's beleid niet deugde ; nadat hij een half jaar te
Bandjermasin had doorgebracht, werd hij plotseling als
Gouvernements-commissaris ontslagen.
Hiermede viel natuurlijk zijn plan in duigen ; in aller
oog, in 't bijzonder in dat van Hidajat, was de door hem
ingeslagen richting afgekeurd. Hidajat liet niets meer van
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zich hoorera ; het gevolg was dat weldra de „voortvluchtige
rijksbestuurder" van zijne waardigheid vervallen werd verklaard, en dat, in Juni 1860 niet anders overbleef dan
het „Rijk van Bandjermasin" op te he ffen en geheel
onder ons bestuur te brengen. De opstandelingen putten
hieruit nieuwe kracht, en het heeft een drietal jaren
geduurd voordat, onder de krachtige leiding van Verspyck,
het verzet voldoende beteugeld was ; al zon de Sultanspartij, en haar aanhang, nu onder de leiding van den
bovengenoemden Antassari, later van diens afstammelingen,
het ons in de volgende veertig jaren, meermalen nog lastig
genoeg maken.
Wat Hidaj at betreft, het is niet gebleken dat hij aan
den opstand heeft deelgenomen ; wel dat, zooals trouwens
voor de hand ligt, de strijd tegen de onzen in zijn naam
is gevoerd. Na langdurige omzwervingen kwam hij begin
1862 in onderwerping; hij is toen naar Java (Tjandjoer)
overgebracht, waar hij, met eene regeeringstoelage van
f 1000. 's maands, nog vele jaren kalm en waardig heeft
geleefd.
Het moet erkend worden: de ondergang van het
Bandjermasinsche Sultanaat is niet, zooals elders, b.v. in
Riouw, het gevolg geweest van de wijze waarop het
handelde, maar van de wijze waarop het behandeld is. In
den Compagniestijd en in dien van Daendels hebben onze
bestuurders met hunne bemoeiingen met Zuid-Borneo weinig
eer ingelegd ; maar wat daar tusschen 1850 en '60 is
geschied, is waarlijk niet van verhevener aard. Uit baatzuchtige overwegingen deinst men niet voor de meest
wederrechtelijke daden terug, heult men jarenlang met
een verachtelijken intrigant zooals Tamdj id ; zonder daardoor iets te bereiken, want toen hij in 1857 Sultan werd,
gewaagde men zelfs niet van den in 1852 zoo gewenschten
en door hem toegezegden afstand van grondgebied ten
behoeve der kolenontginning ..
Zoo gaat het, wanneer domme ambtenaren eens heel
slim willen zijn, en de boven hen gestelde machten hen,
.
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uit gemis aan kennis van zaken, laten begaan ; het gevolg
daarvan is geweest een strijd, die vele menschenlevens
heeft gekost en de ontwikkeling des lands geruimen tijd,
heeft geschaad. Laat ons de verwachting uitspreken dat
uit het kwade het goede voortspruit en Nederland, voor
de jaren na 1863, en althans in die na 1905, zich met
reden zal mogen beroemen op de rol, door zijne dienaren,
in het vroegere Rijk van Bandjermasin . gespeeld.

OVER HET NATUURGEVOEL
DER ROMEINEN
DOOR

F. MULLER Jzx.

I.
De mensch leeft steeds te midden der natuur, maakt
er deel van uit. Het menschelij k bewustzijn is ondenkbaar
zonder dat daarin voorkomen aanvankelijk de voorstellingen van datgene, wat buiten het eigen Ik omgaat, later
ook voorstellingen en gewaarwordingen, die het eigen Ik
treffen. Zoo is beurtelings, wat buiten en wat in ons is,
object van ons bewustzijn, subject zijn wij steeds zelf.
Een n a t u u r-gevoel is dus zoo oud als de menschheid,
dus ook : wij vinden de menschen gespiegeld in hun verhouding tegenover de natuur. Evenals een mensch door
zijn denken en voelen de abstractie God en goddelijk stelt
en wij niet kunnen bewijzen, dat juist deze zelfde voorstelling zou worden aangetroffen wanneer geen menschen
op aarde bestonden, zoo is de voorstellingsinhoud van de
ons omringende natuur onze reactie op de prikkels die
van buiten komen ; in ons zenuwstelsel zetten ze zich om
in gevoelens van lust of van het tegendeel, in emoties van
een schoonheid die trekt, of van leelijkheid die als onbeduidendheid terugstoot.
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De schoonheid is
dichters en psychologen zijn het
niet een eigenschap der dingen, maar zij
daarover eens
sluit in zich en veronderstelt een daad van het subject.
Wat wij zelf aan de natuur ontleend wanen, geeft de
mensch integendeel aan de natuur door denken en voelen !
Hoezeer dit ook juist is, wij allen blijven in ons dagelijksch leven al wat bekoort en aantrekt, al wat ons treft
en pijn doet, beschouwen als iets dat in het ding zelf ligt,
even goed, om een voorbeeld van elders te nemen, als de
zon voor óns stijgt en daalt, voor dus om de aarde draait ;
alle Vulgärpsychologie besteht in der Hinübertragung einer
subjectiven Reflexion über die ' Dinge in die Dinge selbst"
zegt Wundt en onze eigen taal blijft er de reflex van.
k wil den lezer niet vermoeien door een overzicht
van alle vormen, waarin zich nu een dergelijk natuurgevoel
reeds volgens aprioristische constructie kan of zou kunnen
voordoen. Deze gevoelens kunnen op punten liggen tusschen
vele polen, waarvan ik er slechts eenige noem ; wij kunnen
de natuur voelen als iets anders dat vreemd tegenover
ons staat, objectief als object, doch ook als iets, geheel
subjectief dus —, waarin we eigen gewaarwordingen en
voorstellingen meehen terug te vinden. In het laatste geval kan de richting dier gewaarwordingen en voorstellingen met ons eigen zieleleven parallel of daaraan tegengesteld zijn ; in het eerste kan men door ervaring tot de
qualificatie : vijandig of vriendelijk komen ; doch het spreekt
van zelf, dat wij ook hier reeds een symbool, een beeld
hebben, dat de werkelijkheid vervang t. Voelt de mensch
krachtens aanleg en neiging zich bij een dergelijk objectiveerend natuurgevoel niet voor het dilemma : vriend of
vijand geplaatst, dan komt het gewoonlijk, indien het
daartoe komt, tot een natuurbeschouwing, die in het in
.de natuur doorleefde voldoenden prikkel vindt, om te trachten ook later met woord of klank, met kleur of lijn na te
bootsen, d.w.z. te doen h er 1 e v e n. De natuur zelf vervangen kan dit natuurlijk niet, wil het ook niet ; haar recht van
bestaan bewijst een dergelijke schepping eerst door te zijn
p e r s o o n l ij k, immers ook hier zoeken wij niet in de natuur
„
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maar in de natuurbeschouwing een medemensch en daarmede weer ons zelf. Eerst daar, waar deze herschepping in
het zuiver persoonlijke zich verheft boven het gemiddelde
van een geheelen beschavingskring, hetzij dan groot of klein,
is haar inhoud voor de deelen van dien kring nieuw en
als zoodanig aantrekkelijk.
Is hiermede de vraag onder de oogen gezien, wat ons
van de natuurreproductie van medemensehen de waarde
schijnt uit te maken, de vraag wat de natuur zelf ons
geeft, zonder tusschenpersoon, zonder breking van zijn
licht, is hiermede niet benaderd. En toch is het ons juist
hierom te doen. Want de uitingen van kunstenaars,
dichters, schilders geven, nadat eeuwen van traditie er
blijkbaar prijs op stelden ze te bewaren, overtuigend aan,
dat smaak en ontwikkeling van het volk, in welks midden
ze opkwamen, ver genoeg onder deze uitingen bleef om
ze te doen waardeeren, er dicht genoeg bij kwamen om ze
te doen begrijpen. Zonder nu de waarde van deze grenzen
in twijfel te willen trekken, uoodig is het toch zich duidelijk voor te stellen, wat de natuur, het vertoeven in de
natuur en de herinnering daaraan voor het individu en voor
het volk kan zijn nog zonder dat deze behoefte opkomt of
sterk genoeg is, het zelf doorleefde eigen vorm te geven.
Welnu, hierop moet, zie ik juist, het volgende een
antwoord geven. Zoeken wij dit alles zoo zuiver, of is
de uitdrukking eerlijk juister? — mogelijk te benaderen,
dan zal de tegenstelling tusschen stad en land bij v. met
de gewaarwordingen van benauwd, vies, warm, stoffig, nauw,
druk, onecht aan den eenen, frisch, geurig, koel, zuiver,
ruim, rustig aan den anderen kant geen rol mogen spelen.
Gezond en ongezond blijft dan buiten beschouwing, even
zeker als veilig en onveilig, mèt comfort en zonder comfort ;
of zelfs ook duur en goedkoop, ja ten slotte eigenlijk schoon
en leelij k. De eenige eisch, die hier de vraag niet onzuiver
doet stellen, is een eisch van ons eigen zieleleven : het
moet daar niet-rustig, maar rustig genoeg zijn voor het
individu in kwestie, zóó dat het contact tusschen het
bewustzijn en de buitenwereld niet verstoord wordt.
O. E. XVII 7
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Zoo hebben wij ons pad voldoende van verkeerde
wegwijzers gezuiverd, om verder te kunnen gaan.
Onze overtuiging is, dat zooals de mensch begon zichzelf
te vinden als tegenstelling, buitenstaander, ja ook middelpunt tegenover en in de hem omringende natuur, dat zóó
de mensch, voorzoover het althans zintuigelijke prikkels
betreft, aan het einde van die ontwikkeling zichzelf in de
natuur terugvindt, ook zonder eenige sympathetische of
dichterlijk subjectieve voorstellingen. En wel aldus. Laten
we echter, om niet den indruk te vestigen, dat we ons
hier met louter metaphysische speculaties ophouden, er
onmiddellijk bij mogen voegen, dat de moderne experimenteele psychologie, speciaal van Ebbinghaus, tot nauwkeurig
hetzelfde resultaat komt.
Wanneer wij ons zelf afvragen, onze eigen herinnering
zoo goed mogelijk wegend en doorlichtend, wat voor ons
allen het zien of het luisteren naar een kunstwerk beteekent, en wanneer we dezelfde vraag stellen aan de
psychologie, dan is de uitkomst deze. Het beteekent voor
ons een verrijking, maar een verrijking door dit eigenaardige gekenmerkt, dat ze niet elders een verarming ten
gevolge heeft ; wij komen in intiem contact met een medemensch, meer omvattend, scherper ziend, vaster grijpend,
rijker dan wij. En ook deze meerdere rijkdom bij een ander
dan wij zelf zijn, wekt geen naijver, geen vertroebeling van
onze rust, brengt ons niet uit ons evenwicht, ten slotte en
ziedaar het voornaamste -- schept geen begeerte. Het onderwerp van een schilderij is, zoo al niet geheel onverschillig,
dan toch een bepaaldheid van de tweede soort ; een emotie
hieruit opwellend zal nimmer in staat zijn de bevrediging
die uit het bovenstaande voortkwam te verstoren.
Zie ik juist, dan is dus ook hier een bewijs aanwezig
van het dualistische- in den mensch, anders gezien en minder
symbolisch dan Plato en vele anderen na hem zich dit
bewust werden.
Midden in dit leven immers, dat zoo overvol is van
begeerte, begeerten die zonder strijd en harde inspanning nú
niet en nooit denkbaar zijn geweest, na zooveel gevoelens van
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weldoenden aard, die echter steeds gepaard gingen met
die onrust en haast, die door ons, ingesteld op dit leven,
al dadelijk als de aankondiging werd gevoeld van nieuwe
inspanning meest naast, tegen, ja ten koste van anderen,
dààr vinden we plotseling op onzen weg een aandoening
van al dit zoo even genoemde bevrijd, van een klaarheid
en doorzichtigheid, zuiver en onvermengd als nog nimmer
iets te voren. En deze bevrijding wordt gevoeld als een
verheffing, een loutering, wij danken dit gevoel aan een
medemensch, die ons iets nieuws gaf, dat aan ons zieleleven
verwant doch tot nog toe onbekend was.
Analyseeren we nu daarna de emoties aan de natuur
zelf rechtstreeks ontleend : het gegeven wordt er eenvoudiger op. Immers, de menschelijke tusschenschakel, die
op zich zelf reeds een verrijking beteekende, valt weg, maar
ook valt weg de gedachtenwisseling tusschen kunstenaar
en toeschouwer, iets dat wel altijd zonder begeerte, doch
vaak met nieuwe inzichten, dit is met geestelijke opofferingen, zeer vaak met de onrust en afmatting van op zich
zelf zuivere emoties samen blijkt te gaan. Z66 leert een
mensch dan ten slotte en eerst langzaam met de natuur
verkeeren : het eerst in haar, komt hij het laatst tot haar

terug, met slechts eigen rijkdom van hart en hoofd, met
zelf verworven scherpte van oog, en voorkeur voor lijn en
kleur : hij is er geheel alleen met zich zelf, en al wat de
natuur hèm geeft, zal hij zich zelf, zal hij haar moeten
geven. Doch een vertroebeling van het eigen bewustzijn
door utilistische of egocentrische drijfveeren is hier wel
het allerminst te vreezen. Ook hier een katharsis, een
loutering, van ons eigen wezen !
Eén aanhaling moge mij thans geoorloofd zijn, uit
Ebbinghaus' Grundriss der Psychologie, waar ook hij, de
man der experimenteele zielkunde, deze verhouding tegenover de natuur als hoogste ontwikkeling beschouwt, waartoe de menschenziel staat is : „dass ihr die Erlernung dieser
Fähigkeit nicht leicht fällt, kann nicht befremden. Die
ästhetische Schönheit der Natur wird daher in der Regel
erst spät entdeckt. Noch am Ende des 18 Jahrhunderts
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heisst es in einer Beschreibung der Schweiz : „Was findet
man dab Nichs als scheussliche Berge ... Keine Gärten,
keine Fruchtbäume, keine das Auge belustigende Felder
sind da"", en voorts „eine wundersame iföhe der Entwicklung, wo sie erreicht wird," als hij spreekt over dit zuivere
natuurgenot.
Z66 kan dan de natuur in haar eenvoud en steeds
weer ongerepte reinheid ons menschen zichtbaarheden
toonen, die met gevoelens van vreugde en vrede nauw
verbonden zijn; zij kan ons ook de spiegel zijn, waarin wij
het zelf doorleefde meenen terug te vinden, zij kan zoodoende meer dan iets of iemand onze eenzaamheid veranderen in samenvoelers met veel en velen, ja, voor talbozen zal zij steeds het meest grootsche, het meest
sterkende symbool blijven van wereldorde en wereldliefde.
Zoo komt een mensch tot de natuur terug en de rijpe
vruchten dezer hoogste levensuiting zijn tevens de blijvende
schatten onzer gansche beschaving.

II.
De bewoners van Italië waren vroeger niet minder
dan tegenwoordig troetelkinderen der natuur! Gingen wij
op de gegevens van hun kunst en literatuur alleen af, wij
zouden door onze moderne eischen reeds spoedig klaar
staan met ons oordeel : verwen de kinderen, onbegrijpelijk
weinig gevoelig voor het schoone om hen heen. Dit oordeel zou even schadelijk zijn voor ons zelf als voor dit
groote volk.
Daarom willen wij eerst luisteren naar hen zelf.
Rome's bevolking is door de literaire beschaving overvallen ; de ontwikkeling hunner geestelijke gaven begon
eerst. Ternauwernood was een schuchtere schrede gewaagd,
had zich een richting afgeteekend ; duidelijk had alleen
dit zich geopenbaard, dat dit ontvouwen der eigen krachten
langzaam en voorzichtig zou gaan. Daar kwamen met
steeds breeder golven geluiden uit het Oosten, klank en
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inhoud van een beschaving, die haar hoogsten bloei voorbij
was. Die eeuw, de derde eeuw vóór Chr., zag de Grieken
nog steeds zoeken naar kracht in eenheid ; de Romeinen
begonnen voor de heerschappij hunner krachtige eenheid
nauwelijks aan het eind dier eeuw een voorloopigen horizon
te ontwaren ; literatuur en kunst lagen binnen dien horizon
nog niet besloten. Anders de Grieken : hun historisch
bewustzijn legde allen nadruk juist op deze geestelijke
kultuur, het verleden vulde hun heden.
Het mag betwijfeld worden, of ooit twee volken elkaar
kunnen aanvullen, wanneer zelfs voor personen de uitslag
zoo twijfelachtig is. Dat Romeinen en Grieken niet op
elkaar waren aangewezen, ziet ieder.
Welsprekend is hier het geluid der eerste dichters,
die de Latijnsche literatuur telt, Ennius en Naevius. Zij
schrijven beide zoowel tragedies als comedies ; openhartiger
karakteristiek is niet denkbaar. Slechts wie nooit een enkel
fragment van hen las, kan om deze verbinding den grooten
naam van Shakespeare oproepen. Neen, ver waren zij nog af
van die vrijheid die eereen man als Horatius omhoog hief, ook
waar hij den Grieken dankbaar was. Hun volk te laten genieten van de schatten van Griekenland was hun drijfveer; de
taal daarvoor te kneden, hun taak. Dit spreekt ook inderdaad uit hun fragmenten. Niet zelden staat ge verbaasd
van een gedurfde, schoone uitdrukking, die nader bekeken
niet alleen de durf der onbeholpenheid is, doch ook de
frischheid van een baanbreker verraadt. Zoo meenen wij
met Ennius mee te voelen, waarom hij naast Homerus aan
Euripides niet alleen, den vrijen geest van een meer modernen tijd, doch ook aan Aeschylus groote verplichtingen
had; tot Euripides bracht hem reeds de comedie der
Grieken, die dezen zeer veel dankt, doch ook de verhevenheid van den oudsten Griekschen tragicus was hem ten
deele geopenbaard.
Menigmaal heeft de beweging op zee hem geboeid :
de stoere kiel glijdt voort, haar vaart stuift over 't water.
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daar zij den vijand ver in zeilbevleugeld schip
als wind zoo snel zien naadren.
e
hun kalme slag veegt dra de zee ; het effen blauw
schuint hoog met blonde flits, waar zich de kiel een weg splijt.
het hooge zeil vliegt uit, de kromme kiel glijdt mede.
Zijn onderwerp niet alleen, vooral de tijd, waarin hij
leefde gaf aan zijn oorlogstafereelen een grooter aanschouwelijkheid :
al het land staat strak van 't stof.
het koper schalt, de lansen kraken, de bodem zweet van bloed.
wijd flikkert dan de grond van speren ruig en rijzig.
In de schildering van den hemel in zijn kalme kracht
is hij zeker het gelukkigst :
daar lachte Jupiter en 't wolkelooze weder
verbreidt dien lach alom door d' almacht van den god.

cle hemel straalt zich uit, de boom schiet uit in 't loof,
de dartle wijnstok uit zijn jonge kracht in ranken,
de takken zuchten luid, door vruchtenlast bezwaard ;
mild geeft het veld zijn vrucht, ja alles praalt in weelde,
het water welt, de wei gaat schuil in 't jonge kruid... .

en geheel naar Homerus de beroemde vergelijking :
de hengst, als eerst de ruif zijn krachten sterkte en staalde,
verbreekt in hoogen trots zijn kluisters, stormt zich uit
en davert over veld en grazig blauwend weivlak.
Nog schooner de majesteit van den nacht :

wat is er van den nacht? De Wagen streeft omhoog
in 't diep opklinkend hemelschild.
gebannen zwijgt des hemels grootsche regelmaat,
gebiedend gunt Neptuun de ruige golven rust.
in siddrend licht blankt de aard' en 't blauwend firmament.
der goden wijde hemelzaal met sterrenglanzing bont bespraaid.
Dat het gedurfde, desnoods het gewilde aanwezig was,
blijkt wel het best daaruit, dat het volgend geslacht in dit
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opzicht bewust verder ging ; een man als Pacuvius gaat
zeker in zijn halsbrekende samenstellingen tè ver. Bij dezen
vinden we een verstandelijk samenrijgende beschrijvingg
van een storm, weinig dramatisch behandeld :

vol vreugde varen ze uit, der visschen dartle sprongen
vervolgend met het oog, dat tuurt en wordt niet zat.
inmiddels daalt de zon, de zee stuift op, het duister
versombert, 't zwart verblindt èn nacht èn regenvlaag :
een vlam trilt uit het zwerk, omwolkt rammeit de donder,
plots stort in wilde drift een kille hagelbui,
de winden zwieren uit en boren woeste kolken,
in branding kookt de zee... .
Een eeuw na dezen dichter had het leven beslist, dat
de Romeinsche tragedie geen toekomst had, en slechts een
kort verleden. De oorzaken hiervoor liggen elders dan in
de gewelddadige behandeling, ja overspanning van de taal,
waaraan voor haar jeugd als literaire taal te zware, voorts
ook slechts uit den vreemde overgewaaide, aan een vreemde,
hoog ontwikkelde taal uitgemeten eischee waren gesteld.
E 1 d e r s, want dat deze generatie, tij dgenooten van den
ouden Cato, ook iets vóór hadden op de dichters uit de
gulden eeuw, dient eerlijk te worden erkend.
De aanvankelijk schuchtere intocht van Grieken met
hun kunst en wetenschap wordt immers weldra een triomf,
eindelijk een invasie, ten slotte een mode, met al zijn schakeeringen van kracht en bedoeling.
Zou dit kunnen beteekenen, dat de Romeinsche literatuur
een slaafsche navolging ging huldigen, dat geen eigen
emotie daaruit meer zou opklinken en ook de natuur voortaan met Grieksche oogen waargenomen werd ? Laten wij
liever vragen, of het mogelijk is te midden van een schoone
natuur te leven zonder bewondering en liefde voor haar rijken
eenvoud, en dan verder navorschen, of zulk een bewondering
ooit buiten de kunst van een volk kan blijven uitgesloten
Op beide vragen klinkt het antwoord even beslist ontkennend. Een voorkeur voor bepaalde aspecten in het leven
der natuur, een eigenaardige ruimte of beperktheid in het
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vruchtbaar maken dezer natuurobservatie voor het eigen
gemoed, grootere originaliteit of slaafsche, ja naïeve gebondenheid aan de schilderingen van voorgangers, dat is
het eenige wat wij mogen hopen te vinden. Het is ook
volkomen genoeg. Niets stuitender, dan fragmenten of
passages uit een dichter -- disiecta membra poetae noemt ze
Horatius, een gevierendeelde dichterziel op de snijtafel
te leggen en met kunstkritiek te beduimelen ; de vingerafdruk zou ons naderhand schuldig verklaren of belachelijk
maken ook voor onze eigen, later bezonken consciëntie.

V e r g i l i u a' Georgica zijn van al zijn gedichten het
meest spontaan ; hoeveel van den inhoud Varro en den
Grieken toekoine, in zijn Zangen van het Landleven is hij
het dichtst bij zichzelf gebleven ; .hoe vaak niet zien we
hier de eigen jeugdherinneringen van den dichter opstralen ! Wij begrijpen, dat de vlakte van Noord-Italië hier
een achtergrond vormde, waarop afschaduwend de jongste
en sterkste banden hem met zichzelf bleven verbinden.
En juist daar ontsnapt hem een kreet van hartstochtelijk heimwee naar het buitenleven, maar ... de fantasie
schiet haar vleugels aan om hem te dragen naar een
streek, die hij no o i t zag, die hij kende uit zijn Grieksche
poëzie, niet één naaar vele, streken in de Peloponnesus,
in het Noorden van den Balkan en in Midden-Griekenland :
Ai mij, waar zijn mijn vlakten !
waar de Spercheios, de Táijgetos, door de razende vrouwen
Bacchus ter eere doorkruist! Wie brengt m' in de koele valleien,
schaft mij de schaduw dier machtige takken ! Een weelde te leven !

Een laatste uitlooper van die stemming, waarin de
dichter Plautus voor zich en zijn publiek de Grieksche
waardeering liet gelden „poeta barbarus", de „v r e e m dtalige dichter" ook bij Vergilius, die zijn schoonheid eerweg
zoekt, niet in het eigen land ?
Naast den vrede van den avond, als op de avondschepen
van den Franschen schilder Rivière :
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Dan, als zich dieper de stilte spreidt in verre verschieten,
spant hij de zeilen uit, zacht schuifelt het schip uit de haven.
't zuchtend koeltje beidt den nacht, het heldere maanschip
koerst uit de kim, doorglansd ligt de zee in het rimpelend schijnsel.

.

Een enkele uiting, die hem teekent gesloten voor Alpen
en ook voor onze schoonheid, hoeveel traditie ook in deze
minnetaal moge schuilen :
Ver van Uw land (wee mij, mocht dit beeld uit mijn oogen ver
(vagen !)
rust thans, hardvochtige vrouw, Uw eenzame blik op der Alpen
sneeuwige kruin, op den ijskouden Rijn. Dat die kou U niet dere
ai, dat Uw teedere voet zich niet snijde aan de vlijmende ijskorst

Echt, rasecht is zijn beschrijving van al wat zijn
geadelde boerenliefde zag en terugzag, waar hij het maar
op wilde roepen :
Als dan een herder de bijen, vergaderd in rotsige 11loven,
speurende naderde, vult hij de grot met een prikkenden rookwalm
angst voor hun leven verjaagt haar daar binnen de wassen behuizing,
luider klinkt het gezoem, zij zweepen hun driften tot woede ;
wolkt steeds dichter de doodlijke walm, dan bromt het gesteente
dof van lichtloos gegons, daar de rook verfij fit in het zonlicht.

Als de avond komt
Zie hoe de stieren den ploeg, aan den jukboom gehaakt, stappend
(torschen.
Breeder verschuifelt de schaduw, die zakt van de machtige bergen.
Zacht ontgloeit er het goudblond gewas in de golvende aren.

Het kost geen moeite dan hem te gelooven, als hij
het uitspreekt :
Q bijkans tè gelukkig, die landlieden, kenden zij eenmaal
vol het eigen geluk. Hun schaft uit den bodem de aarde
moederlijk 't brood op den disch, niet vergiftigd door twistenden
(hartstocht.

Hier heerscht rust zonder zorg, hier 't leven dat nimmer teleurstelt,
rijk aan onmeetlijken zegen, hier vrijheid in eindlooze dreven,
koelte van grotten en dalen, van rusteloos voortschietend water :
zwaar drijft het loeien van 't vee, zacht zingt door de takken een
(slaaplied.
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Maar het zijn en blij ven kabinetstukjes met liefde
geschilderd, vooral de beelden en vergelijkingen in zijn
grootere werken. Mengeling van originaliteit en traditie,
als in ons zelf haast alles, bekoren ze het eerre oogenblik
en laten het volgend oogenblik U koud en eenzaam. Hier
schuilt ook niet de groote kracht van een man als Vergilius. Hij droeg, doch werd ook zelf gedragen door het
sterkend bewustzijn van Rome's grootheid ; jaren droeg
hij het in zich om, wat voor zijn volk, na een eeuw van
onbeschrijfelijke ellende en wanhoop en twijfel, in weinig
meer dan tien jaren een synthese had gebracht van verleden
en toekomst in het heden, het heden, dat behoorde aan den
princeps „Vader van het Vaderland". Wanneer dat boei t, de
natuurbeschrijvingen slechts een oogenblik bekoren, beteekent dat zeker niet wat een groot geleerde heeft uitgesproken: omdat de vergelijkingen in Vergilius op de
beschreven handeling volgen en uit het verband desnoods
gemist kunnen worden, daarom zijn ze blijkbaar eerst later
in het gedicht opgenomen en bijgezet. Neen, maar wel
treffen wij hier juist in dé vergelijking met Homerus een
veranderde mentaliteit aan ; het kost ons moeite er ons
voldoende in te verplaatsen — maar het is daarom niet minder noodig , dat voor een dichter als den ouden Homerus
een vergelijking in haar spontaniteit een vergemakkelijking,
ja een verkorting beteekende. Wat hij telkens in de
natuur, in het leven der dieren als typisch aanschouwde,
maakte voor hem en zijn toehoorders een bepaalde menschenhandeling ineens zichtbaar, maakte het tot een scherpe
voorstelling, hoe klein het punt van vergelijking vaak ook
inderdaad geweest moge zijn.
Anders Horatius en toch ook weer juist zoo. Kind
van dienzelfden tijd had ook hij den ondergang der libera
respublica, der vrije republiek meegemaakt, wel niet als
lijdelijk toeschouwer, toch zeker ook niet als republikein
met behoudende liefde voor vervlogen glorie of met offervaardige hoop op de toekomst. Dat hij bij Philippi vluchtte,
zou een Cato hem fel hebben verweten ; de wijze echter,
waarop hij zijn wapenfeit in een der Oden weer uit de
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vergetelheid oprakelt, zou deze hem nimmer hebben vergeven. Toch heeft Horatius de vrijheid lief, maar het
ideaal van den dichter volgt de idealen der philosophie dier
dagen, die steeds minder universeel, steeds meer individualistisch, telkens kleiner kringen trok. Het bevreemdt geen
oogenblik, dat hij tegenover Maecenas en later in zijn omgang
met den Keizer een persoonlijke vrijheid doet eerbiedigen,
die niet tact beteekende, maar hem veeleer een behoefte
was. Die vrijheidsdrang joeg hem telkens uit de stad naar
buiten, doch deed hem telken male weer naar Rome terugkeeren ; want geen in die dagen was meer „urbanus" dan
Horatius. En was niet juist deze urbaniteit meer dan geestigheid, was het niet in diepsten zin een voor een echten zoon
van het land daarbuiten onnavolgbare en onbegrijpelijke
veelzijdigheid, gevolg ook weer van diezelfde begeerte naar
vrijheid ?
Zoo is zijn liefde voor het landleven niet denkbaar
zonder de tegenstelling tot het leven der hoofdstad ; zij is
in zooverre echt Romeinsch, ons verwant en toch ons te
beperkt.
Talrijk zijn de beschouwingen aan deze tegenstelling
gewijd. Ziehier
Aan Fuscus onzen groet, wij minnaars der natuur
den minnaar van de stad ! Dit eene punt, gij weet het,
brengt ons het meest in strijd; als tweelingbroeders steeds
zijn we elders één van zin: wat Kwik, dat weigert Kwak ook ;
ons jawoord klinkt gelijk, als ouwe trouwe tortels.
Gij broedt in 't nest, ik loof het vriendlijk buiten zijn,
mijn beekjes, 't mostapijt aan zoom van bosch en rotsen.

en elders:
Kent gij één plek, die meer U trekt dan het leven buiten?
hier is de winter luw, hier streelt de wind als lach
de Hondsche hittevlaag, de wildheid van den Leeuw,
als 't stekend zonnevier zijn dolle klauwen grepen.
Hier rukt wangunstig leed geen slaap van moede oogen:
of wijkt in kleur en geur de wei voor 't mozaiek?
Ginds... perst een looden pijp het water door de straten:
is 't reiner soms dan hier, waar 't murmelend rept omlaag
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En de stadsmenschen, tevreden, zelfs trotsch op hun
tuinkunst, moeten het hooren :
Genoeg, gij en t natuur, wilt bosch naast bonte zuilen,
gij noemt een woonstee schoon, die 't land ver overschouwt!
Verjaag met barsch geweld Natuur, toch keert zij weder
en breekt Uw zwakken trots en sloopt Uw kracht tersluiks.
Zooals een van zijn laatste brieven het duidelijk teelcent,
heeft Horatius in later levensjaren zich steeds meer en
duurzaam tot het leven buiten bekeerd ; in dien zelfden
tijd geeft hij een gedetailleerde beschrijving van zijn landgoed in het Sabijnsch gebergte, die mij inderdaad de liefdevolle zorg van een kenner schijnt te vertolken. Doch dat
ook hier de mode vaak meer dan een eenvoudige voorliefde
tot uiting kwam, juist Horatius, die elders reeds opmerkt van
de wisselende mode der Romeinsche stadsbevolking : „wat
kan hen streelen of stuiten, of... zwart is plots wit, wit wat
zwart was !", geeft in zijn oudere Satiren de moraal van
die bevlieging voor de natuur
Zijt gij te Rome, het land is Uw lust, op het land, ver van Rome,
vlindernatuur, zal op slag U de hofstad een hemelstad wezen.

Toen het hem nog een moeilijk te bereiken ideaal
scheen, in de Satiren, heet het, met een voor hem vanzelfsprekende, voor ons beminnelijke openhartigheid, over de
niet al te hooge vlucht zijner droomera hij was immers
een „varkentje, aan Epicuruus' wijsheid nog niet gespeend"
Buiten te leven, wanneer zal het zijn ? zal een Godheid mij geven
nu met een oud perkament, met een slaapje, met uren van loomheid
't roezige leven te weren, te laven dien dorst naar vergeten ?
Minder echt, meer gecompliceerd zijn zijn Zangen, de
Oden ; daar hij te zelfstandig was om geheele gedichten
zonder meer uit het Grieksch in kunstige Latijnsche maat
terug te geven, is hier zeer veel bij, wat hij, niet zelf gezien,
daarom ook minder levend geeft. Sterk bekruipt deze sensatie ons bij de beschrijving van het grootsche en machtige ; het intieme en de samensnoering met een bonten draad
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evenwichtige Grieksche moraal, nooit diep in het gedicht
insnoerend, zelf altoos fijn, is zijn eigen bijdrage. Al
moeten wij hier dus voorzichtiger zijn, het ware onbillijk
aan te nemen, dat iets ook maar van de hoofdzaak dier
gedichten geheel buiten hem zelf omging. Ook hier staat
het hoogst wat zijn eigen landgoed betreft, het klinkt
eenvoudig en echt :
Een lust te liggen onder d' eeuwenouden eik,
en dan weer in het pluimig gras!
langs hooge zoomen glijdt de beek onhoorbaar voort,
ver klagen vogels in 't geboomt,
fonteinen klaatren, 't wáter stort ten bekken uit,
dat lichte sluimer gastvrij wenkt.
Beekje in zilveren loop, bosch dat geen morgens meet,
't geloof, dat eens wordt vervuld al wat mijn veld belooft:
nooit weet, hoe dit geluk zalig maakt, wie verblind
heerscht in 't vruchtbare wingewest!

Hij spreekt tot een bron, die hem lief is, hij geeft
hooger wijding aan een pijnboom op zijn erf:
Eéns brengt 't volk U zijn eer als een vermaarde bron,
zing ik 't lied van dien eik, hoog op Uw rots gewijd,
waar Uw kabbelend water
huppelt babbelend nederwaarts.

Of

:

Ruisch' Uw maagdenreinheid door berg en bosch, Diana!
Moeders roepen driemaal Uw naam, Gij hoort haar;
smart verlichtend, weeënverzachtend schraagt Gij
driewerf aanbeden!
U wijd ik den pijn, die mijn huis beschaduwt.
Blij zal ieder jaar, dat vervlood, mij schouwen,
't offerbloed des evers, geveld in woede,
plengend Uw pijnboom.

De tijden van het jaar, het getij van het lijden der
menschen, hoogtij en eb, leven en dood houdt hij niet op
te schilderen:
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Schuchtre hinde gelijk, mijdt gij mij steeds, Chloë,
als ze op 't eenzame pad angstig heur moeder zoekt:
ijdel is haar beklemming,
als een windstoot het bosch doorruischt.
Lente komt en het woud siddert in 't jonge loof,
spiedend gluurt en verglijdt onder het dekkend blad
schichtig 't groen hagedisje:
tintelt d' angst in het schuwe dier!
En:
Reeds zoekt de herder schaduw voor 't moede vee,
en afgemat bereikt hij de beek en 't bosch
den ruigen boschgod heilig ; d' oever
zwijgt nu, derft zelfs het zwervend koeltje.

De Bacchante, zwierend over de bergen, heeft verwantschap met de schepping van Vergilius:
Ziet z' op machtigen berg : omlaag
ver weg glijden den stroom, sneeuw overdekt het land,
ontoeganklijk de hooge kruin,
dan verstomt het geschal, zwijgt de bezeten vrouw;
Zoo ontlokt mijn bewondering
eenzaamheid bij den stroom, 't woud in zijn eenzaamheid....
Gij ziet, hoe dicht gedekt in de witte sneeuw
Soracte rijst, hoe zwoegend hun zwaren last
de boomen nauw meer torsen, stroomen
stolden in nijpende vorst geklonken.

Dit wordt beeld voor leven en sterven:
Hoezeer gij altoos somber Uw tijd verslijt,
hoezeer bij feesttijd stil in het gras gevlijd,
omhoog het oog, U zalig make
wijn, om zijn adel het diepst geborgen —
Wat baat, dat pijn en blinkende populier
in liefde schaduw spreiden, als saamgesnoerd
met sterken arm? In kronkelloop
't vluchtige water omlaag wil schieten?
'k Laat alles achter, grond, woning, lieve vrouw;
van gindsche boomen, steeds door mijn hand geleid,
zal slechts mijn haat, de doodenboomen,
volgen den man, die zoo kort regeerde!
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Dat wij in deze beperking tot het liefelijke, een beperking, die hier zeker kracht beteekent, iets algemeens
grijpen, is een opmerking, die in de Latijnsche literatuur
bijkans bij iederen schrijver zich naar voren dringt. Waartoe
dan meer voorbeelden dan dit ééne : Petronius? Deze,
arbiter elegantiae onder Nero, hoogste ressort dus op het
punt van stijl en goeden smaak, vlecht in zijn genialen
roman meer dan eens een kunstbeschouwing in ; een dichter
Eumolpus laat hij immers in den breede uitweiden over eenige
ten toon gestelde schilderijen. Welnu, Petronius heeft onder
de strofen aan natuurbeschrijvingen gewijd, verzen vaak
verbluffend door het speelsch gemak, waarmee de tot
grofheid verfijnde zinnelijkheid in één simpel gebaar wordt
uitgebreid, toch ook het volgende :
Rozen vonkten omhoog en violen en zijdige kruiden,
blank in de groenende weide zich vlijde der leliën lach.
En Statius, wiens figuren vaak tot de broze gratie
van beschilderd Sèvres porcelein naderen, met zijn fijne,
verkleinde heldengestalten, begint het laatste boek van
zijn Achilleszang:
De zon ontgroeit de zee, zij licht den killen sluier
die d' aardkring overtoog ; de bron van 't fonklend vuur
tilt zacht de hemeltoorts, door 't duister nog omzworven :
nauw schudt de prille dauw zich 't paarlend floers uit 't oog.
Wanneer echter diezelfde Petronius in zijn lied op den
burgeroorlog Caesars tocht over de Alpen schildert, verwijlt hij met liefde en welgevallen bij den aanblik van
Italië, van die hooge toppen genoten ; in het hooggebergte
schijnt hem niets te treffen : groot, niet grootsch en... „koud".
Niet de schaduw, als gemis van zonnelicht en vooral
van zonnewarmte, is hun weinig verwant ; neen, het intieme
slechts, met alle schakeeringen van het zelfdoorleefde, het
eigene, ook het nuttige, behulpzame, koesterende is hun
bij uitnemendheid een genot om te schilderen. Zoo hier:
een oude man staat vroeger op dan het zonlicht. Het
„Moretum" geeft dat zoo kostelijk terug, hoe het oudje
naar de keuken stuntelt:
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met strak gespannen hand doortast hij 't logge duister.
Het verbaast ons niet dat men te Rome dit eigenaardige in de voorkeur zeer goed opmerkte ; wanneer wij
het volgende bij Quintilianus lezen, glimlachen wij alleen
een oogenblik, als wij zien hoe men onbewust „schoon" en
bruikbaar-nuttig-voordeelig" toch nog door elkaar haalt.
Want grooter geest dan de keizerlijke rhetor, de Sokrates
van Plato's herinnerende uitbeelding heeft zich eens zelf
eigenhandig aan zijn ontleedmes, dat ook hij nog niet
scherp genoeg geslepen had, gevoelig gesneden. „Ook schoone
streken brengen wij onzen lof, waarbij wij niet minder bp
bekoorlijkheid dan op bruikbaarheid het oog gericht
houden" (heden zou men slechts in een gewaagde bewering
dit durven stellen, en dan nog in omgekeerde volgorde ! )
„ons bekoort al wat aan zee ligt of in de vlakte, al wat
liefelijk is ; nuttig en bruikbaar is de grond, indien hij
gezond en vruchtbaar blijkt". Zelfs hier, evenals straks bij
Plinius, werkt nog na de eeuwenheugende liefde van dit
boerenvolk voor zijn bodem, zijn „fundus", waarmede het als
in voortdurenden strijd, gevend en vragend, steeds méér
vragend, was groot geworden.
En zoo gaat het voort. De stilte trekt hen niet in de
eerste plaats om het zuiver verkeer met de natuur, zij is
nuttig, opbeurend, versterkend, zij heet een remedie ; die
eenzaamheid, die juist alleen vertrouwelijke omgang wordt,
liet hen werkelijk allee n, zoekend naar iets of iemand ;
waren zij buiten, dan was meestal de stad hun oriënteering.
Het Latijn bezigt dan het woord secretum of secessus, men
„zondert zich voor korter af langer tijd af", trekt zich terug
uit de stad, die het zwaartepunt blijft. Solitudo „eenzaamheid" is voor hen bijkans a s k e s e. Aardig komt dit uit in
Tacitus' fijnen dialoog over de redenaars. Als daar de
redenaar Aper, van afkomst provinciaal, door zijn succes
de hoofstad dankbaar, den humanen dichter Maternus onder
meer ,heeft verzocht : „voeg daar nog aan toe, dat de
dichters, willen zij iets scheppen, dat hunner waardig is,
den omgang met hun vrienden moeten vaarwel zeggen, de
„
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gezelligheid in de stad, visites en andere plichtplegingen
moeten opgeven, om - zooals zij zelfhet uitdrukken - zich
af te zonderen in wouden en bosschen, voor mij
is dat, in de e e n z a am h e i d", - dan neemtde dichter later
deze woorden als punt van llitgang: "doch van woud en
boschpartijen, van de afzondering geniet ik zoozeer, dat ik
het een van de grootste bekoringen van de poezie acht, dat
gedichten niet ontstaan kunnen temidden van het stadsrumoer en evenmin terw~jl een client voor Uw deur 01>
schildwacht staat, of onder het gesnik of misbaar van een
paar beschuldigden, doch dat onze geest zich afzondert in
een sfeer van reinheid en onschuld en zich op die gewijde
plekken overgeeft aan het hoogste genot". Had een eeuw
geleden nog Horatius zijn vriend Tibullus als dichter geteekend, terwijl deze "zwijgend wandelde door de gezonde
(sic!) bosschen", de bovenstaande beschouwing is voor dezen
tijd z66 bijzonder reeds, z66 weinig geencadreerd, dat
Plinius, de vriend van Tacitus, met onmiskenbaar vermaak
die ontboezeming over de uitstraling van woud en boschpartijen ophaalt, na de verzuchting dat zljn gedichten
buiten op zijn villa toch maar n i e t willen vlotten. Zou het
toeval z~jn, dat bij henl de bewnste uitdrukking terstond
op maat geschoeid wordt, als duidde hti daarmede het
vitium originis aan?
Wat Quintilianus zijn discipelen gaf, zal meer met
den Romeinschen zin voor bezigheid geharmonieerd hebben.
Hij ziet de inwerking der stilte aIleen in ontspanning;
edoch "mij althans wil het voorkomen, dat deze afzondering, weI bekoorlijk op zich zelf, toch niet tot studie prikkelt. Want wat reeds op zich zelf genot geeft, moet ons
weI afleiden van de inspanning, noodig voor het voorgenomen werk". Als dan ook hij zijn oordeel over "bosch
en Yeld" moet geven, dan heet het "de bekoring van een
wond, Tan voorbijglijdende rivieren, een koeltje drijvend
in de takken der boomen, gezang van vogels, ja reeds het
onbeperkte uitzicht hebben groote aantrekkingskracht: dit
genot ontspant veeleer oDze denkkracht dan dat het inspanning tengevolge heeft".
o. E. XVII 7
4
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Het gevoel echter, dat ó n s spoedig overmeestert,
natuur door menschenhand o n t wij d, vindt in de Romeinen
geen klankbodem. Seneca misschien ? Maar de philosoof,
die Stoicus heette, althans als Stoicijn gestorven is, stelt
zijn brieven onder het patronaat van Epicurus, hoe zonderling het ook klinke ; en verbaasd zijn wij niet, dat de
practische wijsbegeerte den mensch wel wilde terughouden
van al te groote veroveringen op de natuur, doch niet om
de natuur, maar ... om den mensch zelf. Een parallel
trekt hij met het voorgeslacht : „thans richt ik mijn woorden tot U : waren zij de slaven van hun geldzucht, Uw
zucht naar weelde golft niet minder breed. U vraag ik
hoe lang nog zal het duren, dat geen enkel meer verschoond blijft van de gevels Uwer villa's, zich verdringend
om zijn boorden ? geen enkele rivier verstoken van bouwwerken, die zijn oevers omzoomen ? Waar een warmwaterbron maar opwelt, daar zal de weelde schielijk haar tenten
opslaan. Overal waar het strand inbuigend een bocht vormt,
zult gij terstond fundamenten leggen, en slechts gelukkig
op een stukje grond, dat gij zelf hebt aangeplempt, zult gij
de zee de zee indrijven ! Welnu, mogen dan ook op talrijke
plaatsen Uw huizen stralen, nu eens op bergen gebouwd
met eindelooze vergezichten over zeeën en landen, ginds
uit de vlakte den blik omhoogvoerend tot de hoogste
toppen, al bouwt ge veel, al bouwt ge groot, gij zijt en
blijft beperkt tot eigen kleinheid." Doch een man als
Seneca meehen wij vaak dichter bij te voelen, als hij bij
voorbeeld schrijft, hoe de majesteit der schepping hem
een hooger orde openbaart : „ontmoet ge op Uw wandeling
een dicht bosch van oude, zeldzaam hooge boomen, dat
door de schaduw van zijn uitgespreide takken, die andere
takken weer beschermen, U belet den blauwen hemel te
verkennen, de machtige groei van die stammen, de stille
afzondering van die plek en Uw verbazing over een schaduw zoo dicht en gesloten in de open lucht, zie, dit alles
zal U in een hoogere macht doen gelooven". Een dergelijke
meditatie is voor dezen tijd typisch. De gansche menschheid
vocht in die dagen voor een vulling van zijn godsbegrip ;
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slechts de wegen waarlangs men dit geloof meende te
kunnen naderen, verschilden.
Dat inderdaad zoo ook hier de natuur voor Seneca slechts
een middel tot overtuiging, desnoods slechts tot overreding
beteekent, blijkt wel uit zijn merkwaardige uitingen over de
Aetna. Zijn jonge vriend namelijk, Lucilius, wien hij een cursus-in-brieven in die echt Romeinsche sapientia, levenswijsheid, geeft, zwermt, als een mug om de kaars, om de Aetna
heen. Deze berg was in de meest eigenlijke beteekenis een
topos, een „plaats", attractie voor de beschrijvende literatuur
dier dagen, die gewend aan didactische gedichten, in den
vuurspuwenden berg voornamelijk het wonder zag en een
physikalische verklaring begeerlijk vond. Zulk een geleerd gedicht, de „Aetna", hebben wij in zijn geheel nog over, duister
en ontoegankelijk als de berg zelf, doch uit echte bewondering geboren. Ovidius, aan wiens gladde pen ook vele geslaagde natuurschilderingen ontgleden waren, bepaalde zich
hier echter ook tot de quasi geleerde verklaring van het
phaenomeen ; Vergilius beschrijft in een slechts korten
passus het dreigende uiterlijk van den berg. Ja, ook de
jonge Plinius, getuige van de Vesuviusuitbarsting, waarbij
zijn oom de encyclopaedist het leven verloor, weet in zijn
brief aan Tacitus, die gebeurtenis schilderend, niet verder

te komen dan tot den aschregen en de gevolgen voor longen
en neus. Seneca nu bepaalt zijn positie tegenover het
„Aetnaprobleem" als volgt : „en wat geef ik U thans om
te voorkomen, dat ook gij de Aetna gaat beschrijven in
een gedicht en dat ook gij deze stof, vaak verwerkt door
tallooze dichters, eveneens „aanraakt" met Uw geest ? Dat
Vergilius dit reeds volmaakt bezongen heeft, belette Ovidius
niet hetzelfde te behandelen", waarop eenige opmerkingen
en vragen volgen betreffende.... den afstand van de bovenste sneeuwlijn tot den top ! Elders hoorera wij : „ieder zijn
meug, beste Lucilius : gij hebt ginds de Aetna bij U, den
hoogen en beroemden berg van Sicilië, waarvan Messala
want bij beiden herinner ik mij die uitdrukof Valgius
den term „ongeëvenaard" geking gelezen te hebben
bruikt ; waarom, begrijp, ik niet, want talrijk zijn de plaat-
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sen, waar de bodem vuur spuwt, niet alleen hooge punten,
wat wel meestal het geval is, maar ook laag terrein ; w Ij
zijn intusschen maar zoo goed mogelijk tevreden met een
kuur in Baiae".
Eindelijk Plinius : zijn correspondentie, terecht beroemd
om den fijnen geest van den schrijver en zijn adressaten,
bevat de vermaarde beschrijvingen van zijn villa's te Laurentum, in Etrurië en aan den voet der Alpen. Een echt buitenman was hij niet, doch een man, die bij tijd en wijle gaarne
vóórgaat, niet volgt in de mode zijner dagen, mode die
immers gretig het luxebestaan van Rome voor korten tijd
ook naar de schoone kustplaatsen van Italië overbrengt :
Oostende, niet Ameland. Zijn motto zou hier geweest zijn :
rusticandum est paucis, nam omnino hand placet, „buitenleven is goed voor korten tijd, het heele jaar door bevalt
niet". Hoor hoe de melancholie hem uit de wintermaanden schijnt te dreigen. Voor den grootvader zijner vrouw
zoekt hij een rentmeester, doch weinig personen zijn geschikt : „het zijn haast zonder uitzondering stadsmenschen,
heeren, maar de administratie van dergelijke landgoederen
eischt iemand, die gehard is en aan het buitenleven gewend,
die voor de zware taak niet terugdeinst of dat werk minderwaardig vindt, iemand die van de eenzaamheid niet
melancholiek wordt". Op zijn buiten w e r k t hij veel : „soms
ga ik op de jacht, maar nooit zonder mijn zakboekje,
zoodat, ook al vang ik niets, ik toch nooit met leegen knapzak thuiskom". Ook Mozart droeg zulk een zakboekje bij zich,
maar bij het biljarten ! In de beschrijving zijner buitenverblijven is Plinius practisch, gaarne weidt hij uit over de comfort zijner villa's. Zijn verheffing is vaak speelsche scherts
en de vergelijking weinig schilderachtig. Als hij zijn twee
villa's aan den Lago di Como tegenover elkaar stelt: de eene
is voor hem tragoedia hoog op de bergen „omdat deze zich
als op hooge tooneellaarzen verheft", de tweede comoedia,
„die op ,lage schoenen gelijkvloers blijft" ; deze laatste
heeft een bijzondere attractie, zij „geeft gelegenheid in de
villa zelf te visschen, en de haak uit Uw slaapvertrek, ik
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had haast gezegd uit Uw bed, alsof ge in een bootje gezeten
waart, uit te werpen".
Toch dringt Plinius somtijds ook tot grooter diepte
door, wanneer hij bekent, wat die uren in zijn villa doorgebracht voor hem kunnen zijn : „niets verneem ik dan,
waarvan het hooren, niets zeg ik, waarvan het uitspreken
mij later wrevelig maakt .... ; ik spreek slechts met m ij
zelf en met m ij n b o e k e n. Welk een eenvoudig en eerlijk leven ! Hoe heerlijk en verheffend die vrijheid, schooner
haast, dan iedere plichtsgetrouwe bezigheid ! 0, zee met
Uw stranden, gij zijt in 11w afzondering eerst een ware
tempel der Muzen, hoe veel nieuws laat gij mij vinden, hoe
veel schoons geeft gij mij in de pen !" Men ziet den geleerden literaat nog niet capituleeren, zijn boeken blijven
om hem gestapeld, de stemmen der Natuur worden verwerkt, maar toch, zijn bekentenis is roerend en helder.
Hier komt onze sympathie hem terstond tegemoet, meer
dan vroeger, toen hij zijn vast, onwrikbaar programma ons
ontvouwde : wanneer hij oraties las, wanneer voor hem
muziek werd gemaakt, hoe laat hij zich in een draagstoel
laat ronddragen, lezende of declameerende, en hoe hij na,
het diner een Grieksche of Latijnsche oratie voordraagt,
omdat zijn medicus dit voor de spijsvertering bevorderlijk
achtte !
Het uitvoerigst beschrijft hij zijn goed in het Etrurische hoogland ; daar zijn ook voor de schildering van de
streek eenige oogenblikken aandacht van zijn correspondent Domitius Apollinaris opgeeischt : „schoon is het landschap. Stel U voor een geweldig amphitheater, zoo groot,
als slechts, de natuur kan bouwen. Een vlakte, zich naar
alle kanten uitbreidend, ligt in het midden van een ring
van bergen, op de hoogste helling dier bergen staan
rijzige eeuwenoude stammen geschaard. Het wild is er
overvloedig en veelsoortig. Vandaar daalt het mastbosch
met den berg omlaag. Tusschen de boomen verheffen vruchtbare aardheuvels hun kruin omhoog want zelfs indien
ge zoekt, ontmoet ge niet licht ergens den naakten rotswand en deze doen in vruchtbaarheid niet onder voor
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de vlakten in het laagland en stoven een rijken oogst even
goed, alleen wat later, rijp. Aan hun voet slingeren zich
langs die gansche zijde wijnbergen, die wijd en zijd aan
het landschap een eigen bijzonder cachet geven ; waar
zij ophouden, groeit aan den allerondersten zoom slechts
kreupelhout. Dan volgen velden en landerijen, een grond
zóó zwaar, dat alleen het grootste trekvee en de sterkste
ploegen de aardkorst kunnen breken. De vette grond
komt bij het eerste ploegen nog met zulke groote schollen
naar boven, dat eerst de negende vore hem klein krijgt.
De weiden vol bonte bloemen leveren klaver en ander
gewas, steeds frisch en malsch en jong. Die gansche streek
wordt gevoed door waterrijke beken ; maar ook waar het
water overvloedig is, is de grond nooit drassig, doordat
het afloopende terrein al het overtollige water in den Tiber
laat afvloeien. Deze doorsnijdt de velden, is bevaarbaar
en vervoert al het graan, ten minste in den winter en in
het voorjaar, naar de stad : 's zomers zakt het water, en de
rivier verliest door vele droge plekken in haar bedding
het recht een groote rivier te heeten, om dan in den
herfst weer revanche te nemen. Ook gij, ge zult genieten,
als ge, van het gebergte omlaag turend, dit landschap
in de verte ziet liggen: niet een stuk natuur, maar
een S c h i l d e r s t u k van groote schoonheid meent ge
voor U te ontwaren : zóó afwisselend, zóó weldoordacht
en harmonisch van groepeering is alles, waar ge ook
Uw blik laat dwalen, een weelde en weldaad voor het
oog. Mijn landhuis vindt ge onderaan tegen een heuvel
en toch biedt het reeds een vergezicht, als lag het op
den top ; want geleidelijk stijgt de heuvel, ja, ge bemerkt niet eens de helling, daar ze zoo onmerkbaar glooit :
ge hebt niet den indruk, dat ge klimt en .... ge bespeurt
ineens, gestegen te zijn. Aan den achterkant de Apennijnen,
maar ver weg; hoe helder en kalm het weer ook is, mijn
villa krijgt toch daardoor altijd een frisch briesje van het
.

gebergte en juist door den grooten afstand is de bergwind
nooit meer straf of stormachtig, maar mat en geluwd."
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Klinkt u uit het boekje van Cato en uit Varro's
leerboek, ondanks zijn onnatuurlijk keurslijf van Griekschen
dialoog, niet een zeer duidelijk volksbewustzijn tegen ? „Wij
Romeinen zijn boeren, aan de aardschol gebonden; de zorg
voor ons land heeft ons verteerd." Hiberno pulvere, verno
luto, grandia farra, Camille, metes"
Winter vorstig,
Voorjaar dorstig,
Boerenzoon,
Machtig 't koren,
In de voren:
Boerenloon !
en zoo gaat het voort. De zee is hun niets, de zon hun

alles, ook hun vijand. Zij hebben te worstelen met hun
klimaat, dat na een heerlijke lente een verschroeiende
periode van gedwongen rust, doodelij k voor de vegetatie
en gevaarlijk voor mensch en dier, laat volgen ; een herfst
sluit daarbij aan met zijn nationale gebeurtenis, wijnoogst,
en in December de olijvenoogst, totdat de groote winterrust intreedt : van de Saturnaliën tot de maand van den
Oorlogstgod Mars staat het werk grootendeels stil ; de
maand Februari is de doodenmaand.
O, zeker, deze Romeinsche boer leefde samen met zijn
natuur, die alles kon geven, mits er hard en onverdroten
gewerkt werd ; het bekende hoofdstuk, waar Cato zijn villicus instrueert, kan ter illustratie dienen.
„Dit alles is voor den pachter plicht, hij heeft een
goede tucht te handhaven, de vrije dagen moeten strikt
worden in acht genomen ; zijn handen houdt hij rein van
andermans goed, het hem toevertrouwde bewaakt hij nauwgezet ; de slaven behooren niet te twisten : heeft een iets
misdreven, dan heeft hij dezen billijk en in verhouding
tot het misdrijf te corrigeeren ; de slaven moeten het goed
hebben, geen kou lijden of honger ; hij moet ze behoorlijk aan het werk zetten, makkelijker zal hij ze van
boosheid en vreemd bezit afhouden; als de pachter niet
wil, dat hij kwaad doet, zal hij het niet doen ; laat hij
het toe, dan moet de heer dat niet ongestraft laten ; voor
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een dienst moet hij zich dankbaar toonen, omdat zoo
anderen lust krijgen zich ook behoorlijk te gedragen ; de
pachter zij niet ambulant, zij altijd nuchter, mag nergens
buitenshuis uit eten gaan, zijn slaven moet hij exploiteeren en in het oog houden ; de opdrachten van den
landheer worden ten uitvoer gelegd ; hij moet niet denken,
dat hij er meer van af weet dan zijn meester ; hij moet
houden van de vrienden van zijn heer, moet luisteren naar
wiep hem bevolen is te luisteren ; hij mag geen o ffers
brengen, dan op den kruisweg op het Eigen-haardfeest of
op den keukenhaard; zonder last van zijn heer mag hij
niemand crediet geven, het crediet van zijn heer moet hij
invorderen ; zaaizaad, eten, koren, wijn, olijfolie mag hij
niemand leenen, twee of drie boerderijen in den omtrek
hoogstens mogen er zijn, waar hij aan het personeel bedrijfsbehoeften leent of te leen vraagt, verder niemand ;
dikwijls moet hij de rekening met den landheer vereffenen;
een werkman, daglooner, of andere tijdelijke hulp mag hij
één dag, niet langer achtereen in zijn dienst houden ; niets
mag hij koopen zonder voorkennis van zijn heer, niets
voor hem verborgen houden ; klaploopers en bedelaars laat
hij niet toe ; wichelaars, voorspellers, zigeuners, sterrekij kers
gaat hij niet raadplegen ; niets mag hij van het gewas
verduisteren : want dat is vloekwaardig ; hij zorgt,
dat hij het boerenbedrijf zelf door en door beheerscht en
dikwijls moet hij zelf meewerken, als hij maar zorgt niet
à 1 zijn kracht daaraan te verbruiken ; werkt hij mee, dan
zal hij weten, wat er in de slaven omgaat en zij zullen.
hun werk tevreden verrichten, doet hij dit, dan zal hij:
geen lust meer voelen van honk te gaan, hij zal nog gezonder worden en graag vroeg ter kooi gaan ; hij moet het
eerst opstaan, het laatst naar bed gaan, eerst nog kijkt
hij de boerderij na, dat alles behoorlijk gesloten is en dat
ieder op zijn eigen plaats is gaan slapen en... dat het vee
voer heeft(!)". Wij hooren den ouden Cato van onder zijn
borstelige wenkbrauwen al : abi, laudo ; „in orde, ingerukt."
Het leven der natuur omschreef het boerenleven ; het
buitenleven van de schepselen der „cultuur" ontbrak, zooals
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Plinius dat teekent : „gij schrijft, dat mijn brief U veel
pleizier deed ; daaruit hebt ge nu gehoord hoe ik op mijn
buiten in Etrurië mijn zomervacantie doorbreng. Ge vraagt
mij, wat ik in de Kerstvacantie daaraan verander op den
Seringenberg. Niets ; alleen blijft mijn siesta achterwege, en een groot stuk van den nacht aan het begin of
het einde van den dag wordt geannexeerd ; en als ik het
druk heb, wat 's winters dikwijls het geval is, ontbreekt
na het diner vaak de tijd voor een charade of een Lied
ohne Worte, maar dan vijl en polijst ik meer dan ééns
wat ik overdag heb gedicteerd, en tegelijk profiteer ik daarvan door de verbetering van mijn memorisaties. Ziedaar
mijn diëet 's zomers en 's winters ; ge kunt nu lente en
herfst daartusschen inschuiven : dan verlies ik geen oogenblik daglicht en behoef ook geen inbreuk te maken op de
rechten van den nacht".
Reizen over zee noch over land kwamen voor ; de zee
was hun een huivering, het bosch, het bergwoud hun een
angstaanjagende omlijsting hunner werkzaamheid. Hoe
levend wordt het ons zoo, dat de Romein de jacht niet
kende vóór het Grieksche voorbeeld th e ori e en pr act ij k
der jacht naar Italië overbrachten. Wel vol was dus het
leven van den Romeinschen boer van gebondenheid, van
tucht, van religio : waren er geen Romeinen, die dit woord
bij „religare, binden" dachten ? Men hopre toch hoe Varro
de weinig imposante schaar der verschillende patronen
opsomt : een Godheid Vaticanus leerde het jonge kind
krij schen en kreunen, een andere in de wieg te liggen, het
zuigen werd van buiten bijgebracht door weer een andere
Godin; ging het kind van huis of keerde het terug, dan
spoedig een schietgebedje aan Abeona en Adeona !
In dit practisch-religieuze keurslijf met zijn vaste tradities kwam een nieuwe tijd veel lossnoeren ; niet allen
voelden dat louter als verruiming, de oudere generatie bespeurde daarin een bedenkelijke verslapping van de ruggegraat dezer natie, die de weelde toe ging laten. De oude
Varro was het zich bewust : „vruchtbaarder is een boerderij
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ook door de gebouwen, indien ge althans uw bouw wilt
inrichten op de soliede basis van het oude geslacht, niet
U richt naar de weelderige neigingen van tegenwoordig.. .
Zoo kwam het, dat hun gebouwen voorheen grooter waarde
hadden op het land dan in de stad, nu is het tegendeel
het geval". *De 80-jarige is hier bitter, dezelfde man die
in zijn satiren nog zoo gezond kon spotten. Vol spijtigheid
is zijn opmerking uit dat zelfde jaar : „ik was gekomen in
den tempel van de moeder Aarde op verzoek van den tempelw a c h t e r, zooals onze Vader zaliger ons leerde zeggen,
zooals de jonge blagen in de stad ons verbeteren, van den
tempelbewaker !"
Hier en elders, overal vinden wij de zelfgenoegzaamheid van een volk, krachtig zich bewust zijn bestemming
bereikt te hebben. De ferme boerentrots van Cato, van
Varro waar hij zijn land prijst, klinkt echter in hun mond
dan de zang van Vergilius in de „Zangen van het Land"
als hij zijn Italië looft, het stellend boven den rijkdom van
Meden en Perzen, of ook wanneer Cicero, volmaakt onhistorisch, Romulus huldigt, dat hij Rome's ligging zoo uitmuntend uitzocht : „ver genoeg van zee af, dat het zedelooze
scheepsvolk de zedenreinheid van Rome's jongelingsschap
niet kon besmetten" !
Een volk van boeren dus ? En dit alleen ? Het imperium
Romanum dan, het imperialistische van het volk van
Rome zelf? Ja dit, ene dit vooral, moet wel -- het beginpunt is moeielij k aan te geven, vermoedelijk na of kort
vóór den Pyrrhusoorlog de dominant in de Romeinsche
hartetonen zijn geweest. Wellicht staan wij zelf in dezen tijd
met meer begrip daartegenover. De verhoudingen van een
kleinen staat geven geen stemsleutel voor dit geluid. Als ons
de furor belli der laatste maanden iets heeft opgedrongen,
dan is het dit : sterker dan tot nog toe zelfs de wetenschap aannam, sterker ten goede èn ten kwade is de invloed
van het groote aantal, ook in het leven van geestelijke
waarden, sterker de verbindende en verblindende kracht
van een gemeenschappelijk doel, van het bewustzijn een
roeping te hebben ook als volk.
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Iemand leze kort na elkaar Tyrtaeus en Vergilius, hij
late de schuimende, prikkelende taal van den eerste en
Vergilius' bezonken trots op zich inwerken, de hooggestemde
verzekerdheid, waarmede hij uit het rijk der dooden die
groote levenden laat opdoemen in dat „Panthéon" van Rome.
En men voelt het op slag, dat Vergilius daar, als Rodin's
Penseur slechts vóór dat Panthéon gezeten is, door grooter
kracht van overtuiging en macht van uitbeelding onze
aandacht gevangen houdend, doch dat hoog boven hem
staat, hem leidend : „Aux Grands Hommes La Patrie Reconnaissante", de bindende liefde van het groote vaderland.
En men bespeurt in zich zelf, dat een nieuwe gevoelswaarde
ons juist in dezen Romeinschen dichter geschonken is.
Een rijker, een billijker oordeel heeft deze rampzalige
oorlog ook ons gebracht : want iets wat de patriot Livius
voelde voor het offervaardige Rome van den Hannibaloorlog, wat de vreemdeling Polybius ondervond, toen hij
eindelijk de grootschheid van Rome's verleden doorgrond en
ja, „pragmatisch" had vastgelegd, de stuwkracht van die
roeping had erkend, is ook ons bewust geworden. Levendiger treft ons in Tyrtaeus de kleinheid dier verhoudingen,
en voor het eerst beleven wij het, dat een strijd om verovering en behoud eereer wereldmacht niet alleen in afmeting
zich van kleiner worsteling onderscheidt, neen, dat ook
een geheel nieuwe kracht zich hier doet gelden :
Uw gezag, Romein, bedenk dit, moet volkeren leiden,
(d i t zal Uw kracht eerst zijn) en slaan op den vrede U w stempel,
wie zich verheffen verlagen, wie diep voor U bogen, vergeven !

Heeft het Latijn hier niet in drie meesterlijke verzen
de eenheid van dat machtige imperium vastgegrepen ?
Kunnen wij dit elders nog terugvinden, deze ruggegraat van het volk van Rome ? Ik meen van wel. Het
boek van Cumont, Die orientalischen Religionen im
römischen Heidentum, geeft ons een sterken indruk, hoe
het niet mogelijk maar onvermijdelijk was, dat de volkeren
van Italië zich weldra gebonden overgaven aan de voorloopers en mededingers van het Christendom, aan Isisdienst,
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Mithrasdienst en andere. Leest men zijn beschouwingen, dan
kan men zich moeilijk onttrekken aan de conclusie, dat
niet het gegeven dier religies zelf, het positieve daarvan dien
triomf verklaart ; neen, zij brachten den Romeinen iets, dat
dezén zelf niet hadden, dat niet in hun aard lag, en zij
brachten het aan dit, volk op een oogenblik dat het
dit noodig had. Want de geschiedenis van Italië van
150--25 v. C. is de geschiedenis van een voortdurende,
niets ontziende ontbinding : ontbinding in economischen
zin, staatkundig en al lang in godsdienstig opzicht,
daarnaast een niet meer te stelpen, laat staan dan behoorlijk te verwerken vloed van Grieksche cultuur : een
genie als Caesar liet zich niet misleiden, een mensch als
Cicero heeft geleefd en is gestorven in het geloof aan zijn
republiek en wij bewonderen ook hêm, met haast warmer
gevoel. Doch, waar hij nog éénheid zag, daar zagen het
niet meer de verstandsmenschen zijner dagen ; deze synthesevan zijn tijd was niet meer het bezit van het groote volk
van Rome, ook niet meer waar het hun religie betrof
„ik ben bang, dat de goden ondergaan, niet door een
inval der vijanden, doch in de onverschilligheid van het
volk zelf", zegt Varro in zijn Antiquitates.
Het was ook niet, dat de godsvereering der Romeinen
een deel van zijn objectieve kracht had verloren, och
neen, van ontwikkeling kon hier wel is waar moeilijk sprake
zijn ; maar zij, dezelfde als eertijds, had vroeger toch wel
zoo al niet hoofd en hart bevredigd, dan toch het werk
der handen geleid, de kracht gegeven om een zware taak
te volbrengen, de rust noodig voor nieuwe krachtsontplooiing. Hoe was dat mogelijk geweest ? Wanneer men
de Romeinen ziet als een volk krachtig, nuchter en eenvoudig, dan heeft men daarin een trias, die wereldsch
overwicht kon scheppen ; welnu, daaruit heéft zich al zeer
spoedig losgemaakt het gevoel een roeping te hebben, die
het heele volk in zich opnam, een taak, die den inzet van
het heele nomen romanum waard was. Deze eigenschappen,
dit volksbewustzijn hebben den romeinschen godsdienst, een
vereering die van daad tot daad, van plicht tot plicht voort-
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schrijdt, gestempeld, tevredenheid gewekt met wat zij bood,
de oogen aanvankelijk gesloten voor wat zij niet vermocht
te geven. Zooals de Romeinen zelf in Carthago den slijpsteen van hun volk zagen, zoo hebben diezelfde Romeinen
zich staande gehouden aan de wereld, die tegen en tegenover hen stond. Dit exocentrisch evenwicht verloren zij
later en hun inwendige cohaesie ontving zoo den eersten
entbindenden schok : „thans is die dag gekomen, Alexander, door U zoo zeer begeerd, waarop geen taak TTw hand
zou eischee : de grenzen van Uw rijk begrenzen ook die
wereld" jubelt een rhetor bij Seneca Senior. Wij zelf,
wij zagen het aan ons Oostfront, wat kracht het geeft,
de wereld tegenover zich te zien of te wanen. Hadden
de dienaren van Isis twee eeuwen eerder de Romeinen
opgerateld met hun klepper, zij zouden de deuren gesloten hebben gevonden. Thans komende vonden zij bij het
lagere volk de harten geopend : de wonderlijk snelle opneming van het Christendom, sneller dan bij het volk
van Griekenland, hypercritische raisonneurs in die dagen
met meer behoeften van hoofd dan van hart, wordt zoo
verklaard, ook de keizercultus en andere feiten, even zoo
vele symptomen van het hier besprokene.
Nu zien wij het duidelijk voor ons, hoe de Grieksche
literatuur het Romeinsche volk uiterlijke vormen èn inhoud
kwam schenken, hoe dan de formeele zijde dier beschaving
door hen k o n worden overgenomen en ook inderdaad overgenomen werd, hoe de echte vrijheid en diepte echter, den
Grieken eigen, hoe niet idyllische sentimentaliteit —
doch een kerngezond harmonieeren met de natuur om hen
heen, hoe die echt Grieksche liefde tot de natuur óm haar
zelf, vrij van alle mystiek, bij het volk van Italië, sterk
op zich zelf geconcentreerd en nuchter, geen toegang kon
vinden.
Immers, nuchter waren deze wereldbeheerschers wel.
Als boeren, als veroveraars zagen wij hen reeds, in beide
richtingen ook den godsdienst zoekend en tevens scheppend,
die steunde bij een zoo zware taak en roeping. Dat zij
daarbij een volk waren vol nuchterheid, zou moeilijk te

-
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bewijzen zijn, als hier niet het Latijn zelf een licht ontstak.
Juist zulke volkeren hebben in hun zelfbeschouwing en
zelfcritiek iets, dat waarde heeft. Kleiner naties kunnen
objectief zijn, rondom zien en eigen tekort opmerken, ja,
....zelfs erkennen. Deze luxe, zwakheid en kracht tegelijk,
moet een grooter staat, een staat als de Romeinsche, zich
staande houdend aan den strijd tegen de omgeving en den
begeerigen blik steeds verder weidend, zich ontzeggen.
Een Duitsch geleerde heeft de Romeinsche zelfcritieken
verzameld ; als eenige! ondeugden paradeeren daar de overspannen vormen hunner deugden, eigenschappen, die zich
wel door het historische perspectief aan het oog moest e n
opdringen. Ziehier : „mannenmoed, werkkracht, eerzucht,
tucht, rechtvaardigheidsgevoel, trouw (in tegenstelling met
de Carthagers), vroomheid tegenover de Goden, eenvoud en
oprechtheid"; eerst later voegt zich daar als laatste deugd .
bij sapientia, levenswijsheid. Hun eenige vroeg erkende fout
zien zij toch ook eerst in den loop der gebeurtenissen opkomen : avaritia, geldzucht ! Eigenaardig, wat zouden wij
zelf eerder dan vele eigenschappen boven vermeld opgeven
als typisch voor dit buitengemeene volk ? Is het niet
zakelijkheid, nuchterheid -- men zie slechts eenige koppen
in de rake Romeinsche portretkunst aan —, ook geringe
fantasie en originalitetit ; weinig behoeften aan bespiegeling ; synthese in het practische, geringe analyse in het
theoretische. Nu, voor het meeste hiervan heeft het Latijn
natuurlijk geen naam, voor nuchterheid intusschen mag ons
dit bevreemden. Sapientia komt soms dicht er bij, maar
is het toch niet, simplicitas heeft een andere richting.
,

Een paar punten hebben wij ook in de verdere ontwikkeling nog willen bepalen; daar ze voor Rome's volk van
algemeen, niet van persoonlijk belang zijn, wilde ik gaarne
nog een enkel oogenblik de aandacht daarbij bepalen.
Wij denken naast elkaar de geschriften van Augustinus eng
van Ausonius, den laatste den hekkensluiter van een heidensche cultuur, en de eerste ? Ook Augustinus maakt nog
deel uit van de klassieke Oudheid : in de Katholieke landen
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is hij weliswaar geworden organisator en éénheid der Kerk
voor de Middeleeuwen ; hij zèlf heeft zich geheel gevoeld
als erfgenaam van een oude, zich nu in het Christendom
louterende beschaving, die al haar resultaten ging stellen in
een hooger licht, zich bewust en bereid, zoo vaak zij voor die
vraag gesteld werd, het „hoogste goed" aan niet aardsche
waarden voortaan te binden : een resultaat, dat door het boek
van Troeltsch, Augustin, die Christliche Antike und das
Mittelalter, onomstootelijk vast staat. Het is moeilijk een
grooter tegenstelling te vinden dan tusschen deze twee
mannen, Ausonius en Augustinus : gene rhetor van traditie
en voorkeur, werkend met eeuwenoude gegevens, man van
smaak, het oog open voor de schoonheid van een klein
stukje aarde ; Augustinus diezelfde eeuwenoude gegevens
verwerkend en verkeerend in hun tegendeel ; daar rust,
hier strijd en overwinning. Doch ook, hoe ontroerend de
Confessiones mogen zijn, men vraagt zich toch met een
zucht af, of het onvermijdelijk was, dat dat ééne, dat eerre
noodige, zoo tot zijn recht kwam ten koste van het andere.
Ja, dat was het wel ; en wij moeten er ons in schikken, dat Augustinus, d.w.z. de Katholieke kerk in het
Westen, voorloopig zijn geloovigen van het genieten al wat
hier op aarde liefelijk is, heeft afgewend.
Wij hebben ons willen vergewissen, of deze beschouwing eenzijdig was ; welnu, wat uit de Middeleeuwen aan
Novellen tot ons kwam, tendeele nog heidensch (het verhaal van de ontrouwe weduwe bij Petronius en in de Middeleeuwen !), Hymnen zooals ze door Dreves verzameld
zijn, b.v. de Paasch- en Pinksterzangen, eenige ereeken,
zij allen getuigen hetzelfde duidelijk. Reeds de citaten
zijn welsprekend : meestal uit het Nieuwe Testament,
wat uit het Oude Testament wordt aangehaald heeft
vaak een strenge vermanende bedoeling ; de heerlijke
poëzie der Psalmen vonden wij slechts op een of twee
plaatsen terug, waar een asketische strekking onmiskenbaar
was. Maar reeds eerder was dit alles afgestorven. De Pelgrimage van Aetheria kan getuigen voor vele. De geloovige
vrouw gaat geheel verdiept in het verleden van O. T. en
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N. T. ; in het begin waagt zij het van een „s c h o o n e" vallei
te spreken, maar voortschrijvende haar journaal voor de
zusters in Spanje, laat zij zich zoo iets niet meer ontglippen.
Zij bestijgen den Sinai en wij zijn vol spanning : een monnik
somt de plaatsen op, die men van daar kan zien, genoemd
in het O. T. ; dankbaar bidt men en daalt naar beneden.
Twee dagen later kan men „de plek van het brandende
braambosch" aanschouwen, maar het is laat : wie wil den
tocht nog maken ? Aetheria, hoe moede ook, gaat mede en
voldaan is zij over die moeite, die haar weer zoo stichtte
en sterkte.
En zoo is het de heele Middeleeuwen door : waar op
door de antieke cultuur betreden bodem de Katholieke
Kerk haar macht grondvestte, komt een vrij natuurgevoel
niet licht tot groei. Die zeer innige en zuivere liefde voor
de natuur en zijn schepselen, die Franciscus van Assisi
onderscheidde, staat geheel alleen, getuige juist de verhalen daardoor in het leven geroepen. Zoo ook het wonderschoone verhaal, de allegorie, die men bij Beda, uit de
achtste eeuw dus, aantreft, het leven der menschen symboliseerend ; een der edelen spreekt, wanneer hij den koning
adviseert omtrent de kerstening van zijn volk : „zóó zie ik
het leven der menschen hier op aarde in vergelijking met
die andere tijden, die voor ons een geheim zijn : wanneer
gij in den winter met Uw hertogen aan Uw tafel zit, het
vuur ontstoken is en de zaal verwarmd en buiten het neergutsen van regenbuien of sneeuwjachten voortdurend in
stormen loeit en huilt, dan komt een muschje binnenschieten
en vliegt sne] door de zaal. Als het diertje door de eerre
deur binnenkomend spoedig door de andere weer verdwijnt,
heeft het gedurende die korte spanne tijds, dat het binnen
was, niet van de winterstormen te lijden, doch in een
oogenblik is die korte wijle licht en warmte voorbij en
snel, uit den storm gekomen, verliest het zich weder in den
storm en ontglipt Uw oog. Zoo ligt het leven der menschen
slechts voor een klein gedeelte open voor onzen blik ;
doch wat volgt, wat voorafging, wij weten het volstrekt
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niet." Een allegorie, men ziet het, van buitengewone trefzekerheid, in allen deele zelf doorleefd.
In het continentale Europa brengt eerst de Renaissance dit herstel : meer reactie dan evenwicht van hemelsche en aardsche liefde. De brief, waarin Petrarca zijn
bergtocht naar den Mons Ventosus beschrijft, is niet alleen
voor 6ns nieuw, ook eigenlijk voor hem zelf en voor den
ouden herder, die hem den tocht ontraadt : „deze zeide
mij, dat hij voor vijftig jaar met evenveel geestdrift den
hoogsten top beklommen had en niets van dat avontuur
had meegebracht, dan spijt en moeheid. . . en dat men
nooit vroeger of later van iemand had gehoord, die hetzelfde had durven volbrengen." Petrarca's tocht is met recht
een nieuw geluid !
Ja, maar een geluid, dat zicht eerst los moest zingen.
Klinkt het niet als een symbool, al is het dat voor
Petrarca zelf niet geweest ? Als de dag teneinde gaat, het
uur, dat wil en werkkracht voor stemming, week en zwak,
pleegt plaats te maken, in den avond achterhaalt het
verleden hem, en hij, de wegbereider van een nieuwen tijd,
geeft zich gewonnen, als wel niet de scholastiek, doch
Augustinus de hand op hem legt. Daar, in de Confessiones,
steeds bij zich gedragen, leest hij : „en dan gaan de menschen uit en bewonderen hooge bergen, machtige golven
der zee, wijde stroomen, ja, de eindeloosheid van den
Oceaan en den kringloop der sterren : en verliezen
zich z e 1 f". Ik stond versteend... sloot mijn boek, toornig
op mij zelf, dat ik nu zelfs aardsche schoonheid bewonderde.. Toen dan meende ik van dien berg zeker
genoeg gezien te hebben en richtte dien verderen dag de
oogen mijner ziel in contemplatie op mijzelf."
Maar de mensch heeft zich vrij gemaakt voor de Natuur,
niet onmiddellijk en geheel. Eerst de Romantiek heeft ook
het grootsche ontsluierd daar, waar ouder generaties zich
afwendden, vervuld van de gedachte dat de schoonheid der
dingen noodwendig verbonden is met den zonnekant der
natuur, de schaduw in natuur en leven zijn bekoring dankt
O. E. XVII 7
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aan het zonnelicht daarnaast. Wat de oorzaak is geweest
van dit nieuwe geloof? Mij dunkt, dit eene is niet twijfelachtig, dat niet het toeval de Romantiek in noordelijker
landen heeft doen geboren worden ; hier moesten klimaat
en atmosfeer, lijn en kleur van het larídschap samengaan
om de oogera te openen ook daar, waar de Natuur zich
matigt of versombert, of wel zich toont als grootsch, zich
geeft en vraagt ontzag.
Op meer dan één plaats is in het Romeinsche geestesleven de oorspronkelijke ontwikkeling verbroken, althans
de aanvankelijk gekozen richting gewijzigd. Mijn vaste
overtuiging is deze, dat wat wij thans noemen het literaire
Hellenisme, een verbinding van Grieksche rhetoriek en
Alexandrijnsche kleinkunst, voor Rome ook hier zijn zware
schaduwzijden heeft gehad. Men mag nu de groote mate
van assimilatievermogen bewonderen, ja zelfs den angst
uitspreken, dat zonder bevruchting door den Griekschen
geest Italië geen literatuur zou hebben voortgebracht, die
zich door de Middeleeuwen heengeslagen had: daarheen gaan
wij zeer ver mede. Doch de echte Horatius der Satiren is
niet alleen óns liever dan het groot talent der Oden ; en,
niet waar, satira quidem tota nostra, „de satire althans is
bij ons, Romeinen, geheel oorspronkelijk !" Geheel ?
Maar ... wij zijn niet ondankbaar : ook deze overgeplante vrucht werd zóó in het natuurlijk denken van Rome
geënt, dat de machtige bekoring als geheel niet te ontkennen valt ; ook wij zijn er nog niet aan ontgroeid, wij 1 het
in onze eigen beschaving blijkt opgenomen. Zou ónze cultuur
geen mengbeschaving zijn ? De groote vraag is steeds of
men in het oude, dat men overnam, zich zelf kan handhaven; eisch is en blijft, dat geven en nemen van beide
partijen geldt. Welnu, reeds Vergilius zág het, hoe het
overwonnen Griekenland het overwinnend Italië aan zijn
voeten dwong. Doch toen later de Romein de ontbinding
van zijn staat beleefde, doordat hij zelf ophield staatsburger te zijn zooals Ludwig Hahn dat opbouwt in zijn
boek „das römische Kaisertum" , toen de Romeinsche
staat ineenstortte door de ongerepte barbarenkracht, ook
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toen weer overwon de overwonnene, en naar Oost en West
triomfeerde het keizerschap, zooals drie eeuwen daarvóór
senaat en eivis romanos, in hun schijndood, toch als geestelijke machten werden bespeurd. Ook in hun literaire
dienstbaarheid, gevolg van voorloopige armoede en minder
sterke origin aliteit, bleef de krachtige Romeinsche geest
zich zelf gelijk, schiep hij iets, dat niet geheel Grieksch
was: van Cato tot den jongeren Plinius loopt de lijn door,
ononderbroken!
Wat is het dan, dat in al deze uitingen van waarachtig
natuurgevoel nog naar iets anders doet zoeken ? Is het in
den grond niet dit, dat al deze beschrijvingen, hoe geslaagd ook vaak, toch dat eene zoo zelden toonen, li e f d e
tot de natuur terwille van haar zelf ? Is het niet daarin
gelegen, dat de natuur toch meestal de schoonheid van
een landschap schenkt aan deze Romeinen als iets, dat
nuttig is, dat helpt en steunt ? Bij vele andere volken zal
door het tegendeel een grootere vertrouwelijkheid ontstaan,
zich uitend in beeld en aanbidding.
Twee Egyptische scherven dragen de volgende zonnehymne :
Schoon ontwaakt gij, sperwer van den morgen,
Heerlijk licht, dat de oogen opent,
Hoog gezeten! Uw loop kent men niet, —
Hoe geheimzinnig is Uw wezen.
Groot teeken, eerste aan den horizon,
Zeer hooge, onbereikbare.
Groote knop, die opgaat in den Oceaan
Brenger van het licht, verdrijver der duisternis
--

Of:
Heerlijk, bont wezen,
Dat licht brengt met zijn goddelijke oogen.
De aarde is blind, als Hij ondergaat.
Schoone Zon, lichtend met Uw glans,
Groote sperwer met Uw bonte lijf,
Gij, die voortijlt langs den hemel,
Heerlijk licht met witten glans!
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In een Middel-iersch verhaal komt het volgende voor:
,Zeer schoon en statig was de jonge held, met volle wan
gen, met breed gezicht, heerlijk stralend. Lang goudblond
haar in groote lokken omlaag, zoodat het neervloeide op
zijn schouders. Een trotsch, vlammend oog, blauw, helder
als kristal in zijn hoofd. Gelijk het dak van het woud in
Mei of de vingerhoed van het gebergte elk zijner beide
wangen. Het scheen u, alsof een regen van paarlen in
zijn hoofd was neergeworpen. Het scheen u, als waren
zijn lippen een paar koralen takken. Wit als de sneeuw
van één nacht was zijn hals en overal zijn vel." En iets
verder : „hun schilden vielen van hun haken, hun speren
uit hun onderstel, de tafels werden van hen weggeblazen,
als de bladeren van een eikenbosch."
Minder dreigend, vriendelijk als het land is de natuurpoëzie der Litauers. Een der langere gedichten heet „De
bosschee van Anykszczai" in Oost-Litauen ; de drie honderd
veertig verzen zijn één doorloopende beschrijving van het
woud. Met iedere beweging van de plant is de dichter
vertrouwd : zij leven voor hem en hij begrijpt hun bewegen.
Het merkwaardigste en het moeielijkste van dit zware gedicht is de beschrijving der zwammen en paddestoelen ;
zeker een dozijn soorten worden in doodeenvoudige taal
met warme indringende liefde geschetst. En wij, Westerlingen, wij volgen graag, al is het dan ook op een afstand,
om dit intieme samenzijn niet te storen. Ook lichte liedekens :
Door den wind verwaaid, ben ik wit en rood ;
Door de menschen belasterd, ben ik rboder dan rood.
De Noordenwinden blazen, zij blazen niet altijd :
U mint mijn hart, mijn liefde, U mint mijn hart altijd.
Zij wierp mij een appel door het venster van glas.
Schoon die roode appel, maar zeer zuur;
Schoon dat jonge meisje, maar zeer stuursch.
Wie denkt niet aan het bekende Grieksche epigram,
dat slechts minder frisch is :
Zie, 'k ben een appel, en hij die mij werpt heeft U lief; o Xanthippe,
Leg in een knikje Uw „ja" : beide verwelken wij reeds.
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Zóó ziet Homerus het slanke meisje : „het schoot uit
op een twijgje gelijkend", zóó de jonge boer in Litauen
„daar groeide in de dorpen een meisje, zoo groeit aan de
Njemen het riet".
Even zuiver zijn de doodenklachten : „mijn Janulis,
Janulis, mijn anulis, mijn vriend, gij laat mij achter als
den appelboom in 't veld. Allen zullen nu mijn takken
afrukken. Mijn God, mijn God, mijn lieve God, uitgeloopen
zijn alle boomen, ontbloeid zijn alle gaarden, slechts mijn
Janulis is verwelkt."
Is het ons niét vaak, als waren wij in Griekenland
verplaatst? Daar hoort men :
Rondom ruischt de koelte door d' appelboomen,
Ritselt lieht een blad, uit de takken druppelt
Slaap op ons neder.
Rood staat de appel te stoven, de zoete aan 't eind van de takken,
Eindlijk, aan 't uiterste eind ; vergaten hem de appelenplukkers?
Neen, zij vergaten hem niet, doch zij konden hem heel niet bereiken.
Als in het bergland de herders een bloem met hun voeten vertreden,
Trappen hem neer, d' hyacinth, op den bodem gloeit purper de
(bloesem... .

naast Gorter's Mei fragment:
-

Zoo als een bloem van zomerrood papaver
rustig vol rood staat, midden in gedaver
van zonnevuur dat valt den grond in stuk
en smoort en schroeit het gras

En dan weer :
Sterren naast den maneschijn schoon in 't ronde
bergen schielijk 't stralend gelaat in sluiers,
als in vollen glans Zij het helderst schittert.
De maneglans is verzonken,
Pleiadenflonker verblonken,
Ten halve de nacht verslonken,
De stap van den tijd verklonken :
Geen leeft, die mijn slaap bespiedt!
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Wie wijst in de literatuur der Romeinen iets aan, dat
zich met deze Grieksche verzen van Sappho waagt te meten ?
Een innige eenheid met de omringende natuur, geen overspannen allegorie of sympathetische natuurbeschouwing,
niets van dat alles ! Wat de natuur geeft maakt deel uit
van haar ontroering, vanzelf en geheel zuiver : de maan
is weggezonken, de sterren zijn verdwenen en toch de tijd
gaat voort : het is kil geworden en eenzaam : zij vindt zich
zelf terug, alleen.
Vanzelf leidt hier een gevoelsnuance tot Brahms' Sapphische Ode : de meest mannelijke componist der negentiende eeuw heeft in juist dat lied de geheele ziel van
Sappho zoo overmatig vol gegeven, diep ophalend en toch
zoo helder, koel van ingehouden warmte.
Sappho's nieuwste fragmenten brachten ons haar vondst,
de rozenvingerige Maan, het maanlicht in roze stralen.
Ongeloofelijk ? Als zij 's avonds op Lesbos de maan het
eerst begroette, behoedzaam uitstijgend boven de bergachtige kust van het vasteland in het Oosten, in dampige
roode bedding ? Voor haar is de zacht stralende goedheid
van een toegewijd vrouwenhart reeds dadelijk de maan, die
overal rust brengt, die den dauw sprenkelt op de bloemen ;
de natuur luistert dan ook, hoort het heimwee van haar
vriendin, doch „de nacht vertelt het niet, die met zijn
duizend ooren alles hoort, wat komt van over zee". Is het
wonder dat een tijdgenoot ons toeroept : „Wer hat sonst so
etwas empfunden und ausgesprochen ? ist es unerlaubt,
auch hier wie in dem ruhelosen Wandern der Sehnsucht
ihr eigenes Wesen wahrzunehmen ?" „Für ihr u n m i t t e lb ar es Naturgefühl, das gar nicht darauf aus ist, nach
Hellenenart das Element persönlich zu fassen, sind erst wir
Modernen empfanglich geworden".
De stemmen der Feldeinsamkeit ! De zoete dampigheid
van Brahms' lied stijgt kalmer steeds hooger uit de bedwelming dier bindende klanken tot een ingehouden jubel,
die vol is van rust.
Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh';
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In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch ;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Hetzelfde ; slechts gaf Goethe in majeur, wat Sappho,
wat Brahms in mineur voelde.
Aeschylus kon zich in zijn Prometheus eerst uiten omringd door de majesteit der eenzame bergen. Doch zelfs
onder de Grieken was hij de eenige daartoe in staat. Niemand
heeft dit gevoel bezeten voor de verhevenheid der levenlooze
natuur ; ontwaakt is het eerst weder, toen de majesteit van
het hooggebergte ontdekt werd. Voor Aeschylus echter is de
eeuwige alomtegenwoordige primitieve natuur een godheid
alle persoonlijke godheden te boven gaande : zij ziet den
lijder ook in de eenzaamheid van het Noorden ; haar spreekt
hij zijn klacht en aanklacht uit. Zoo heeft ook Rodin in
zijn gesprekken met Gsell de natuur gehuldigd als eerlijkheid en moed.
Ook hier weder, zooals elders zoo vaak. Wat ongebonden in ons klinkt en ruim en vrij, wat diep komt en rijst
omhoog, wat ook de grenzen van het materieele vermag te
verlaten, zal steeds zijn klankbodem vinden in Griekenlands
grond, waar Poseidon de aarde schudde, opdat Athene's
heilige boom wortel schietend bloeien kon voor kunst en
wetenschap De practijk des levens echter brengt ons
rusteloos weer terug tot de Romeinen, die kracht zochten
in breedte en zoo voor hun heerschersblik den gezichtseinder
eerst vonden in het verlies van eigen evenwicht.
Beiden onze geestelijke voorouders, doch eerst zij
beiden!

HET PANAMERICANISME
DOOR

H. BRUGMANS.

De geestesrichtingen, de politieke en sociale stroomingen, die met het Grieksche voornaamwoord pan beginnen,
hebben geen al te beste reputatie. Terecht of ten onrechte ?
Dat is moeilijk te zeggen. De nationale stroomingen der
negéntiende eeuw, die in menig opzicht zoo zegenrijk en
bevruchtend hebben gewerkt, hebben ook dikwijls excessen voortgebracht. De nationale stroomingen brachten
eenerzijds het nationaliteitenbeginsel te voorschijn, dat doorNapoleon III uitgewerkt en door Bismarck op Duitschland toegepast werd ; aan den anderen kant dreven zij
naar een nationalisme, dat heel gemakkelijk in chauvinismeontaardde.
De nationale stroomingen, die in de negentiende eeuw
zich zoo krachtig hebben doen gelden, zijn logisch voortgevloeid uit de bronnen van het nationale leven zelf.
Het wereldburgerschap, het cosmopolitisme der achttiende
eeuw, dat geen grenzen tusschen de volkeren meer wilde
zien en dus die volkeren zelf als abstracte begrippen beschouwde en behandelde, heeft in de negentiende eeuw
plaats gemaakt voor een krachtig nationaal gevoel, een
steeds groeiend volksbesef. In den Napoleontischen tijd,,
in den strijd tegen de wereldmonarchie van den grooten
.
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keizer was het gevoel van eigen waarde en de overtuiging
van eigen karakter steeds levendiger geworden. De greep
van het wereldrijk deed naar eigen aard zoeken. Vooral
in Duitschland, het veel verdeelde, in zich zelf verscheurde,
steeds bedreigde Germaansche vaderland, waar de vreemdeling zoo gemakkelijk en haast rechtens heerschte, kwam
reeds vóór en vooral na 1813 een steeds krachtiger groeiende
nationale beweging op ; haàr leuze „eenheid" werd gekoppeld aan een andere, die der „vrijheid". Beide leuzen waren
verdacht en met den ban geslagen in den nieuwen Duitschen Bond, waar Oostenrijk, het Oostenrijk van Metternich,
oppermachtig heerschte. Van een nationale eenheid kwam
voorloopig niets ; de gezeggelij ke, getrouwe Duitscher had
zich tevreden te stellen met de schamele eenheid, die hem
de Duitsche Bond kon schenken. Van vrijheid, politiek
en sociaal, was in het geheel geen sprake ; daarover waren
alle regeerders en ten slotte ook de groote meerderheid
der geregeerden het roerend eens. Men moet zich in de
ellendige verhoudingen van het Duitschland in de dagen
van Metternich indenken, toen Heine in ballingschap
leefde en Reuter in de gevangenis zat, om zich te kunnen
begrijpen, met welk een vreugde het Duitsche volk de zoo
lang versmade leiding van Pruisen in den strijd om de
nationale eenheid aanvaardde. De idealen van de edelste
geesten van het Duitschland vóór 1870 gingen zeker in
een geheel andere richting. Niet de verovering van Duitschland door Pruisen, niet de Pruisische overheersching over
de Duitsche stammen hadden zij gewild, maar omgekeerd
een opgaan van Pruisen in Duitschland, een doordringen
van den Duitsch-nationalen geest in de conservatieve
Pruisische monarchie. De Pruisische overheersching is meer
aanvaard als onvermijdelijk en noodzakelijk dan ingehaald
met juichkreten en jubelzangen. Maar zij is er en heeft
haar stempel gedrukt op het moderne Duitsche volk. Niet
de Pruis is Duitscher geworden, maar omgekeerd de Duitscher Pruis.
Dat feit heeft de verdere ontwikkeling van de Duitsche nationale gedachte bepaald. Zonderling en toch hecht,
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logisch elkander afstootend en toch feitelijk elkander aantrekkend en aanvullend, hebben Duitsch idealisme en
Pruisisch materialisme zich aan en in elkander gevoegd.
Het is wellicht goed zoo. Het Duitsche idealisme der
negentiende eeuw was stellig politiek te fantastisch om
iets voor de praktijk te kunnen beteekenen. Omgekeerd
was het Pruisische materialisme te nauw van geest en te
eng van begrip om alleen kracht te geven aan een modern
volk. Door de vereeniging wonnen beide niet alleen kracht,
maar ook toekomst. Ook hier bracht bevruchting nieuwen
groei.
Nieuwe groei, maar ook te snelle wasdom, die uit de
kracht groeit, daarnaast ook heel wat parasitische groei,
onkruid, woekerplanten. Een van die woekerplanten is
stellig het Pangermanisme, de overdrijving van een deugd
en dus een ondeugd, een juist beginsel, maar een verbogen groei.
In het Pangermanisme hebben wij een soort bastaardvorm te zien van het Duitsch-nationale beginsel. Het Duitache idealisme is hier uitgegroeid tot fantastische droomerijen. Het Pruisische materialisme is hier niet beperkt
gebleven tot een deugdelijke organisatie, een begrijpelijke
en daarom te verdedigen drang naar macht en expansie,
een stipt en streng plichtsgevoel ; het is geworden tot een
verwaten militarisme, een onverzadelijken landhonger, een
onwrikbaar standsbegrip. Dat alles vormt te zamen dat
opgeschroefde gevoel van eigen beteekenis, die overschatting
van de eigen beschaving, dat vaste vertrouwen op eigen
voortreffelijkheid, dat ongeschokte geloof in de overwinning,
dat zekere bewustzijn van aan de spits der beschaving te
staan, die trotsche onverschilligheid voor het bestaansrecht
van andere, vooral van kleine volken, dat onbeperkt vertrouwen op het succes der stoffelijke middelen, ook in den
geestelijken strijd, die honende onverschilligheid in het
gebruik der middelen om een nationaal doel te bereiken
— dat alles is in hooge mate kenmerkend voor de Pangermanistische beweging, die in dezen oorlog overvloedig
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heeft kunnen toonen, waartoe zij in staat kan zijn 1 ).
Opgekomen uit een gezond nationaal gevoel, is het
Pangermanisme aan elk gezond gevoel ontgroeid. Het
heeft geen maat meer in zijn doeleinden en in zijn
pogingeli, in zijn beginselen en in zijn daden. Het is los
geworden van den bodem der werkelijkheid en leeft nog
alleen door de luchtwortels der wilde fantasie. Het heeft
het sentiment van het bereikbare verloren en bouwt op
zwakke onderstellingen eischen van de meest weidsche
strekking. Elk historisch gevoel en elk besef van geschiedkundige ontwikkeling heeft het verloren. In dezen oorlog
is het bovenmatig snel gegroeid als de wonderstengel van
Athelstan ; het zal even snel verdorren, zoodra de krijgsklaroen niet meer wordt gestoken, zoodra het oorlogsklaroen
rumoer niet meer alle andere geluiden overstemt. Maar
het zal altijd weer zaden schieten, zoodra de omstandigheden gunstig zijn.
Zoo is het Pangermanisme een bedreiging en een
gev aar voor alle niet-Duitsche volken, met name voor
de kleine volken van. Germaanschen stam. Nu het de geweldige machtsmiddelen van het Duit4che keizerrijk
achter zich heeft, valt er niet mede te spotten. Vast sta
de wacht ertegen!
Wat van het Pangermanisme is gezegd, geldt evenzeer van alle andere nationalistische stroomingen in Europa,
van het Panslavisme en van het Italiaansche irredentisme,
op kleiner schaal van de Fransche beweging in België.
In alle schuilt een groot gevaar voor de naburen, die op
hun hoede mogen zijn.
Is nu met het Pangermanisme, het Panslavisme en
de andere genoemde bewegingen te vergelijken het streven
van de Amerikaansche Unie, dat men het Panamericanisme noemt? In geenen deele. Al heeft men in de ZuidAmerikaansche republieken een zeker wantrouwen tegen
de Noord-Amerikaansche groote zusterrepubliek, van een
wezenlijk gevaar is men zich daar niet of nauwelijks be1) Over deze beweging mijn Het Pan-Germanisme. (Staten en Volkeren, serie 1 No. 1. Baarn. Hollandia-drukkerij, 1915).
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wust ; zoodanig gevaar bestaat dan ook stellig niet.
Wat is dan dat Panamericanisme 1 ), waarvan ook in
Europa zoo dikwijls is gesproken en dat soms ook wel als
een gevaar voor Europa werd gevoeld, althans werd genoemd ? Liever dan het te karakteriseeren willen wij trachten
de ontwikkeling ervan na te gaan en te schetsen ; de
karakteriseering volgt daaruit dan van zelf.
Evenals het Pangermanisme teruggaat tot het begin
der negentiende eeuw, tot de opkomst der Duitsch-nationale
beweging, zoo gaat ook de oorsprong van het Panamericanisme terug tot denzelfden . tijd, toen Napoleon was gevallen, toen ook de Vereenigde Staten vrede hadden gesloten
met Engeland en een periode van rustige ontwikkeling
voor Amerika ging aanbreken. In dezen tijd ontstaat het
Amerikaansche nationaal gevoel, is wat te veel gezegd,
maar toch gevoel van vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. A.merika heeft zich ontworsteld aan het juk
van Europa; het zij voortaan en voor eeuwig een vrij, zelfstandig werelddeel, waar de meest moderne staatsinstellingen het volk in staat stellen zich sneller en tot hooger
wasdom te ontwikkelen dan in het oude en verouderde
Europa mogelijk moet worden geacht. Alle vooroordeelen,
waaraan Europa zoo zwaar heeft geleden, zijn in Amerika
afgeschaft of liever, zij hebben er nauwelijks bestaan, zijn
althans niet tot ontwikkeling gekomen. Een vrij volk, dat
geen onderdrukking op geestelijk of stoffelijk gebied be1) Er bestaat reeds een vrij uitgebreide litteratuur om het Panamericanisme. Daarvan is het voornaamste : The United States and Latin America
(The Annals of the American Academy of Political and Social Science,
XXII, 1 1903) ; Büchi, Geschichte der panamerikanischen Bewegung (Breslau
1914); Fried, Pan Amerika (Berlin 1910); Usher, Panamericanism (Londen
1915); dez., The challenge of the future (London 1916); vooral hoofdstuk
XVII en XVIII; Barrett, Pan America and the Pan Americans (New-York
1915); Viallate, Les Etats-Unis et le Pan- Américanisme (Revue des deun
mondes 1909, 419 vlg.); Pfitzner, Die Pan-Amerikanische Finanzkonferenz
(Jena 1915) ; Romero, The Panamerican conference (North American Review
1898 II. 854 vlg.); Yturbide, The proposed Pan American Union (T. a. p.
1902 I, 201 vlg.); Davis, The Pan American railway, its business side
-

-

-

-

-

(T. a. p. 1906 I, 709 volg.).
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hoefde af te werpen, omdat het die nooit had gekend ;
een vrije staat, die evenmin bevoorrechte standen kende
als een publieke kerk, die van den adel zelfs den naam
en den titel niet meer kende; een gezag, dat geen erfelijk
bezit van een vorstelijke familie was, maar dat berustte bij
het geheele volk, dat in vrije verkiezing ook zijn hoogste
ambtsdragers verkoos ; een maatschappij, door geen traditioneelen sleur in haar ontwikkeling gebonden zoo
stelden de Amerikanen zich in het begin der negentiende
eeuw hun bestaan voor en deze voorstelling nam het oude
Europa met een zekere graagte over. Dat ook hier de
keerzijde der schoone medaille niet ontbrak, wist men wel,
maar trachtte men zich te ontveinzen. Dat ook hier de
vrije verkiezing van alle burgers veelal niet meer dan een
formule was ; dat ook hier feitelijk een kleine groep van
partijleiders het staatsleven ging beheerschen en als alle
heerschers hun gezag met alle gewenschte en ongewenschte
middelen zocht te handhaven ; dat bovenal de Amerikaansche
vrijheid het bestaan van de slavernij der negers niet uitsloot,
dat alles werd minder opgemerkt.
Geheel in overeenstemming met dat hooge gevoel
van vrijheid en van bewondering voor de eigen instellingen is de bekende Monroe-leer. Men kent den oorsprong
van deze veel besproken doctrine en de gelegenheid, waarbij
zij werd verkondigd. In den Franschen tijd waren de
Spaansche koloniën in opstand gekomen tegen het moederland ; in 1810 begon ongeveer gelijktijdig de opstand in
Mexico en in Venezuela ; daar kampte de Zuid-AmerikaanWashington, Simon Bolivar, de Bevrijder. Met afwisselend
geluk streed hij tegen de Spanjaarden ; hij kon den kamp
tot het eind volhouden, omdat de Vereenigde Staten hem
steunden ; zelfs werd reeds toen door Amerikaansche staatslieden te kennen gegeven, dat de Unie geen inmenging
van Europeesche mogendheden in den strijd zou toestaan.
Ook Engeland steunde feitelijk de opgestane koloniën ; op
het congres van Aken in 1 818 verklaarde de Engelsche
gezant uitdrukkelijk, dat zijn koning niet zou medewerken
aan een interventie ten bate van Spanje in Zuid-Amerika.
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Daarmede was de interventie, die zonder de Engelsche vloot
natuurlijk onuitvoerbaar was, van de baan.
Want Spanje zelf werd na 1820 door revolutie en
contra-revolutie geteisterd, zoodat het zelf geen poging kon
doen zijn bezittingen te heroveren. in 1824 had Bolivar
met de herovering van Peru de bevrijding van Zuid-Amerika voltooid. Ook Mexico en Midden-Amerika waren toen
onafhankelijk. Eindelijk had Brazilië zich als keizerrijk
onder de Portugeesche dynastie zelf van Portugal afgescheiden. Amerika was, op de West-Indische eilanden na,
vrij van Europeesche heerschappij.
In deze omstandigheden is de Monroe-leer ontstaan.
In December 1823 opende president James Monroe het
Congres met de gebruikelijke boodschap. Daarin ontwikkelde hij de beschouwing, dat Amerika nu voor goed vrij
moest zijn en dus niet langer door de Europeesche mogendheden mocht worden behandeld als een aanhangsel van
de oude wereld en een geschikt gebied voor kolonisatie
en gebiedsverwerving. Daaraan voegde hij de bedreiging
toe, dat de Vereenigde Staten elke inmenging van Europa
in een staat in Amerika, die zijn onafhankelijkheid had
bevochten, zouden beschouwen als een onwelwillende daad,
zelfs als een bewijs van vijandige gezindheid.
De Monroe-leer heeft destijds minder effect gemaakt
dan men zou verwachten en ook dan later is gebeurd,
toen zij meer dan eens door Amerikaansche staatlieden i s
verdedigd en toegepast. De machtsmiddelen der Vereenigde
Staten waren in 1823 stellig niet in overeenstemming met
den fieren toon van Monroe's boodschap. Zoo Spanje de
kracht had bezeten zich in Amerika te doen gelden, zou.
Monroe daartegen weinig hebben kunnen doen. Niet aan
de Vereenigde Staten, maar aan Engeland, dat in 1825
het eerst van alle mogendheden haar onafhankelijkheid erkende, danken de Latijnsche republieken van
Amerika hun zelfstandigheid. Niettemin heeft de Monroe
leer terecht een groote vermaardheid gekregen. Zij is uit,
den aard der zaak geen staatkundig leerstuk, maar eenvoudig een politieke gedragslijn, nog beter een voorschrift,
.
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liever een voorbeeld daarvan. Want een richtsnoer van de
Amerikaansche politiek is zij nimmer consequent in de
negentiende eeuw geweest. Zij kon dat niet zijn, al hierom
niet, omdat zij haar spits in dat geval ook had moeten
richten tegen Canada en dus tegen Engeland ; en nu is
er een ander algemeen beginsel van Amerikaansche politiek, dat men zooveel mogelijk in vrede en vriendschap
moet trachten te leven met het oude moederland ; het
bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Maar
wel is de Monroe-leer bij voorkomende gelegenheden voor
de Vereenigde Staten een geschikt middel geweest om
ongewenschte inmenging van Europeesche mogendheden
in Amerikaansche zaken te voorkomen en ook te motiveeren.
Als zooveel andere dingen gebruikt men de Monroe-leer,
als men ze noodig heeft ; men laat ze achter slot, als men
ze niet kan gebruiken.
De Monroe-leer was het eerste groote gebaar van het
Panamericanisme, dat er natuurlijk reeds was „avant la
lettre", voordat het kind een naam had. Er is nog een
ander symptoom van den merkwaardigen eenheidsdrang
der Amerikanen. Simon Bolivar was de idealist van het
vereenigde Latijnsche Amerika ; nu hij alle Spaansche
koloniën had bevrijd, wilde hij ze vereenigen tot een groot
Nieuw-Spanje, Columbia of hoe de nieuwe staat ook zou
heeten. Hem zweefde natuurlijk het voorbeeld van d e
Noord-Amerikaansche Unie voor oogen ; er zouden komen
de Vereenigde Staten van Zuid-Amerika; hij dacht zelfs
verder en droomde van een Panamerikaanschen statenbond.
Hij riep te Panama een Amerikaansch congres bijeen, dat
in December 1824 inderdaad werd geopend. In 1826 werd
het evenwel eerst definitief ingezet. Een schamel resultaat
van een nobel pogen niettemin ! Het congres had niets van
een Panamericaansch parlement, dat Bolivar zich had
gedroomd. Lang niet alle Amerikaansche staten waren
vertegenwoordigd; alleen Mexico, Centraal-Amerika, Columbia en Peru hadden gezanten gezonden. De Unie hield
zich afzijdig en ook de grootste staat van het Zuiden, het
keizerrijk Brazilië.
-
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Het congres van Panama van 1826 was een volkomen
mislukking. De gevolgen wezen eer in omgekeerde richting
dan die- van aaneensluiting. In plaats van eenheid kwam
een steeds toenemende verdeeldheid. Van de republiek
Columbia scheidde zich Bolivia af; later viel Columbia
uiteen in twee afzonderlijke staten : Venezuela en Nieu wGranada. Van Nieuw-Granade viel Ecuador af. De Vereenigde Staten van Midden-Amerika, die ten minste op
kleine schaal het voorbeeld der groote republiek hadden
gevolgd, •vielen weer uiteen in hun componenten ; hier
ontstonden zoo de miniatuur-republiekjes Costa Rica,
Honduras, Guatemala, Nicaragua en San Salvador, die bij
de jeugd nog steeds zeer gezocht zijn om haar postzegels,
maar overigens zeker weinig aantrekkelijks of belangrijks
hadden of hebben. Evenmin als aan deze gelukte het aan
Mexico en aan de Zuid-Amerikaansche republieken zich
in vreedzame orde te ontwikkelen. Nog zeer lang stonden
zij in Europa bekend als de staten, waar de politiek even
vulkanisch was als de bodem, waar de democratie werd
geregulariseerd door re volutiën, waar de staatsmacht en
ook de staatskas voor iederen avonturier toegankelijk was,
waar verkiezingen werden geaccompagneerd door revolverschoten, waar men weinig begrip had van regelmatige
couponbetaling, om van geregelde delging der schulden
maar niet te spreken — de ,landen in één woord, waar
niets prachtig was dan de natuur, de grondwet en natuurlijk de postzegels.
Maar evenmin gaf de Noord-Amerikaansche Unie steeds
een rustige ontwikkeling te zien. Al waren hier de toestanden
ook geregelder dan in Zuid- en Midden-Amerika, toch heeft
ook de Unie zware kinderziekten doorgemaakt. Al te snelle
groei gaf ook het gewone ziektebeeld te zien. Maar de
Unie heeft zij het soms met geweldige krachts=
inspanning toch dit weten te bereiken, dat zij een
staatseenheid is gebleven en dat zij zoo de vormen heeft
kunnen vinden, waaronder zich ten slotte een volkseenheid
heeft kunnen ontwikkelen. Het vraagstuk van het bestuur
van een staat, die jaarlijks zijn grondgebied en zijn be,
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volking belangrijk ziet uitbreiden, is in het algemeen in
Amerika op bevredigende wijze opgelost. Die uitbreiding is
omstreeks 1840 met kracht ingezet. Toen begon de emigratie uit alle landen der oude wereld ; van 100.000 per jaar
steeg binnen kort het getal immigranten tot een half
millioen in denzelfden tijd. Met dien groei der bevolking
hield de uitbreiding van het grondgebied gelijken tred.
Het waren slechts dertien staten, die den vrij b eidsoorlog
waren begonnen ; in 1821 waren er al 24, in 1850 32 en
zoo ging het voort. De Unie, gegrondvest als een kuststaat
aan den Atlantischen Oceaan, drong over de Alleghanies,
over de Mississippi, over de prairieën van West-Amerika,
over het Rotsgebergte en bereikte ten slotte nog vóór het
midden der negentientiende eeuw den Stillen Oceaan. Zij
werd een vastelandstaat met twee rijke kustgebieden, een
werelddeel, haast een wereld op zich zelf, waar het maatschappelijk leven zich langs ongebaande wegen op ongekend
snelle wijze ontwikkelde, het land reeds toen der onbegrensde mogelijkheden.
De Unie had moeite genoeg die fabelachtig snelle
ontwikkeling met haar instellingen en wetgeving bij te
houden. Zij slaagde daarin dan ook nimmer ten volle ;
maar deze lof kan haar niet worden onthouden, dat zij
de vraagstukken rustig onder de oogen heeft gezien en met
stevige, soms al te forsche hand aan de oplossing daarvan
heeft gewerkt.
Maar het is begrijpelijk, dat in een periode van zoo
snellen groei vooral de binnenlandsche vraagstukken vóór
alle andere de aandacht vroegen en dat aan een krachtige
buitenlandsche politiek nauwelijks kon worden gedacht.
Van een staatkunde, die aansluiting zocht bij het Latijnsche
Amerika, kon geen sprake zijn, te minder, daar de Unie
zelf een der Latijnsche staten, Mexico, al te hardhandig
had afgeweerd. Door een oorlog had de Unie in 1848
Mexico gedwongen de uitgestrekte landen Texas, NieuwMexico en Californië, oud Spaansch bezit, af te staan.
Geen wonder, dat de Spaansche en Portugeesche Amerikanen alles behalve gesteld waren op nadere betrekkingen
O. E. XVII 7
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met de machtige zuster-republiek en dat tot op onzen tijd
toe een ingeroest wantrouwen tegen de bedoelingen der
Unie in Zuid- en Midden-Amerika is blijven heerschee.
De Unie zelf echter had na de afrekening met
Mexico voorloopig aan geen nieuwe buitenlandsche conflicten gedacht ; zij werd geheel in beslag genomen door
de steeds brandender kwestie van de slavernij, die reeds
lang vóór den grooten secessie-oorlog de politieke verhoudingen had beheerscht. Intusschen moet worden opgemerkt, dat, toen ten slotte in 1861 de burgeroorlog uitbrak,
het zwaartepunt der kwestie dadelijk geheel werd verschoven. Toen de strijd in 1861 begon, was het niet meer
de vraag, of de slavernij in de Unie zou blijven bestaan,
maar of een staat of een groep van staten het recht mag
worden toegekend willekeurig de Unie te verlaten. Zoo is
terecht door Lincoln de vraag gesteld en ontkennend beantwoord ; evenals de Republiek der Geünieerde Provinciën
was de Noord-Amerikaansche Unie een onverbrekelijk
staatsv erband.
Eerst toen deze traag met de wapenen was uitgevochten, kon de Unie weer aan haar maatschappelijken en
staatkundigen opbouw beginnen. En eerst toen kon. zij
weer een zelfstandige buitenlandsche politiek voeren. Eerst
toen ook kon zij weer gaan denken aan haar plichten als
het machtigste Amerikaansche gemeenebest.
Het moderne Panamericanisme is niet ouder dan omstreeks 1880. Maar bemoeiingen in die richting zijn ouder
en knoopen onmiddellijk bij de Monroeleer aan. De Unie
mengde zich meer dan eens in de zaken van Britsch-Honduras, een kolonie nog uit de achttiende eeuw, maar die
eerst in de negentiende beteekenis kreeg ; eerst in April
1859 kon Engeland met de Vereenigde Staten een overeenkomst sluiten, waarbij deze zich neerlegden bij het
bestaan van deze kolonie Reeds vroeger, 4 Juli 1850, had
de Unie met Engeland het Clayton-Bulwer-tractaat gesloten,
waardoor de neutraliteit van alle in Midden-Amerika aan
te leggen inter-oceanische waterwegen was verzekerd, terwijl tevens die waterwegen onder de gemeenschappelijke
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bescherming van de beide hooge contracteerende mogendheden werden gesteld. In beide zaken had de Unie dus
Engeland moeten ontzien, maar aan den anderen kant dit
bereikt, dat zij niet buiten de Centraal-Amerikaansche zaken
kon worden gehouden. Met meer klem en ook met meer
succes trad de Unie op tegen het door Napoleon III gestichte keizerrijk Mexico onder den ongelukkigen Maximiliaan. Dat de Mexicaansche keizer zich niet heeft kunnen
handhaven en zulk een rampzalig einde heeft gevonden,
is stellig voor het grootste deel te wijten aan de politiek
van de Vereenigde Staten. Immers zij eischten onmiddellijk na het einde van den burgeroorlog van Napoleon III
de terugroeping der Fransche troepen uit Mexico. De
Fransche keizer waagde geen oorlog met Amerika, nu de
Europeesche verhoudingen na 1866 steeds meer gespannen
werden ; hij liet Mexico door de Fransche troepen ontruimen.
In Februari 1867 was de laatste Fransche soldaat uit VeraCruz vertrokken ; reeds 19 Juli d.a.v. werd Maximiliaan
te Quaretaro gefusilleerd.
Wreeder toepassing had de Monroeleer nog niet gevonden. Maar zij trof doel ; geen Europeesche mogendheid
heeft het meer gewaagd het voorbeeld van Napoleon III
te volgen ; men bleef eerbiedig Amerika uit den weg.
Daardoor kreeg ook de Unie de handen weer vrij tegenover de zuiver Amerikaansche vraagstukken. Onder die
vraagstukken begon het Panamericanisme steeds meer de
aandacht te trekken.
Sedert het panamericaansche congres van Bolivar was
het bewustzijn van saamhoorigheid in Zuid-Amerika nooit
geheel verdwenen. Aan den spits van het streven om meer
eenheid te brengen tusschen de Spaansche republieken
stelde zich Peru. Tot drie maal toe, het eerst in 1847, daarna
in 1864, ten slotte in 1878 zijn afgevaardigden van deze
staten op uitnoodiging van Peru te Lima bijeengekomen.
Het resultaat van deze, met Spaansch breed gebaar aangekondigde congressen, bleef ver beneden de bedoeling of ten
minste de verwachting. Aan deze congressen had de Unie
evenmin deel genomen als aan dat van Panama ; zij had
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genoeg met zich zelf te doen en had ook weinig belangen
en dus ook weinig belangstelling voor de Latijnsche zusters. Maar kort na het laatste congres van Lima werd dat
anders. In 1881 trad een Amerikaansch staatsman op, die
voor het eerst het Panamericanisme op de dagorde plaatste,
waarvan het sedert niet meer is verdwenen. Die man was
James Gillespie Blaine, uit Pennsylvanië, een man van rijke
fantasie en doortastend handelen, eerzuchtig voor zijn
vaderland en niet minder voor zich zelf, begaafd met een
wat rumoerige energie, met wat forsche vormen voor een
diplomaat, een staatsman, zooals ze eigenlijk alleen in
Amerika bestaan en mogelijk zijn. Hij was reeds driemaal
candidaat der republikeinen voor het presidentschap geweest, maar telkens had hij echec geleden. Als vergoeding
daarvoor benoemde president Garfield hem bij zijn ambtsaanvaarding tot secretaris van staat, dus minister van
buitenlandsche zaken. Men kan zeggen dat Blaine als een
orkaan door zijn ministerie is gevaren ; hij heeft zeer veel
oude kwestiën opgeruimd, maar nog meer overhoop geworpen en eigenlijk geen enkele behoorlijk opgelost. Hij is
het ook geweest, die aan het denkbeeld van het panamericanisme voor het eerst een praktischen vorm heeft trachten
te geven.
Toen Blaine minister werd, had hij zijn plan gereed;
hij wilde de banden van de Unie met de Latijnsche republieken aanknoopen en daarna zooveel mogelijk versterken.
In de nitnoodiging, die hij tot alle Amerikaansche staten
richtte wees hij er op, dat de onverschilligheid, die de
Amerikanen van verschillend ras en tongval voor elkander
koesterden, nauw verwant was aan de vijandschap, die zoo
licht ontstaat tusschen volken, die elkander niet of nauwelijks kennen. De Vereenigde Staten werden daardoor beroofd van sympathieën en ook van zeer veel voordeelen,
die nu voornamelijk ten bate komen van Europa. Voor de
Unie was het een verheven taak om niet alleen haar eigen
betrekkingen met de andere Amerikaansche staten te
verbeteren, maar ook die der Latijnsche staten onderling.
Zoo zou de Unie kunnen worden de machtige scheids-
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rechter van Amerika, de stichter van den Panamericaanschen
vrede.
Blaine trachtte zijn idealen te verwezenlijken door
een congres van Amerikaansche gedelegeerden bijeen te
roepen. Maar de moord op president Garfield op 2 Juli
1881 en diens dood op 19 Sept. d. a. v. brachten den vicepresident Arthur in het Witte Huis ; het aftreden van
Blaine was daarvan het gevolg. Na Arthur regeerde de
democraat Cleveland vier jaren lang ; eerst daarna kwam
voor Blaine weer de kans om aan de regeering te komen.
In 1889 aanvaardde echter president Harrison het hoogste
ambt der Unie ; hij benoemde Blaine opnieuw tot secretaris
van staat, zoodat deze nu een poging kon doen om zijn
panamericaansch ideaal te verwezenlijken. Hij riep nog in
hetzelfde jaar het eerste Panamericaansche congres bijeen.
Den 2 October 1889 had Blaine de eer en de voldoening
het congres te Washington te openen ; hij werd er oo k
de voorzitter van.
De voorzitter kwam dadelijk met plannen van ver
gaande strekking, economische en politieke. Vooreerst wilde
hij een tolverbond van alle staten der nieuwe wereld stichten ; vervolgens wilde hij een uitgewerkt stelsel van arbitrage
tusschen alle Amerikaansche staten doen aannemen,
waardoor alle conflicten tusschen deze in het vervolg door
een rechterlijke beslissing zouden worden opgelost. Het
spreekt wel van zelf, dat zulke geweldige plannen onmogelijk door deze eerste conferentie konden worden aangenomen : Blaine's opzet was als meer Amerikaansche plannen
van dezen aard veel te breed. Daarbij kwam nog iets
anders : voor wie de werkelijke verhoudingen wilde zien
en niet de fictieve, zooals zij zich voordeden aan Blaine
en zijn volgers, moest het wel duidelijk zijn, dat de doorvoering van deze groote plannen praktisch een zeer sterken
invloed, om niet te zeggen overheerschende positie aan de
Unie moesten geven over de Latijnsche staten ; de geschiedenis van den ijzeren en den leemen pot zou zich gemakkelijk kunnen herhalen. Dat vreesden althans niet zonder
reden de republieken van Midden- en Zuid-Amerika, tegen
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wier oud wantrouwen de regeering de Unie een zwaren,
kamp had te strijden. Het plan van een tolverbond kwam
ter nauwernood in discussie ; men moest zich bepalen tot
het uiten van den wensch, dat zooveel mogelijk handelstractaten zouden worden gesloten tusschen de verschillende
staten van Amerika. Met de arbitrage kwam men niet
veel verder ; met de grootste moeite gelukte het aan het
congres om een arbitrage-conventie tot stand te brengen ;
eenige tractaten werden daaraan vastgeknoopt tusschen
verschillende staten ; maar geen van deze tractaten bracht
het ooit tot ratificatie.
Dit eerste Panamericaansche congres was dus wel
niet geheel mislukt, maar een resultaat van eenige beteekenis had het niet bereikt. Stellig het gewichtigste, wat
het tot stand bracht, was het besluit, in een der laatste
zittingen genomen, tot stichting van een „Panamerican
Union", wel niet met een en g omschreven doel, maar toch
als een zichtbaar bewijs van de eensgezindheid, misschien
wel de eenheid der Amerikaansche staten. De Union was
echter meer een bureau van studie en informatie dan een
unie, al werden de kosten ook door een omslag der betrokken staten gevonden.
Het eerste Panamericaansche congres had in de Unie
slechts matige belangstelling gevonden ; men achtte het
meer een onschadelijke gril van Blaine dan iets anders.
De omstandigheden waren hier ook niet zeer gunstig voor
de ontwikkeling van de Panamericaansche idee. De Unie
had nog voorloopig te veel te doen met haar eigen economische en sociale ontwikkeling om die van geheel Amerika
ter hand te kunnen nemen. Haar houding tegenover het
naastbij liggende Amerika maakte de Latijnsche staten niet
zeer geneigd zich nauwer aan de machtige Germaansche
zuster aan te sluiten. Men weet, wat er ongeveer tien jaren
na de eerste Panamericaansche conferentie is gebeurd.
Onder president Mac Kinley namen de toestanden op Cuba
zulke gevaarlijke verhoudingen aan, dat in 1898 een oorlog
tusschen de Unie en Spanje volgde. De oorlog verliep snel
ten nadeele van Spanje, dat bij den vrede van Parijs al
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zijn koloniën verloor : Cuba, Portorico, de Philippijnen,
ten slotte ook de Sandwich-eilanden kwamen aan de groote
Republiek. Het kon wel niet anders, of deze feiten, die
blijk gaven van een vroeger ongekend Amerikaansch
imperialisme, moesten een zeer ongunstigen indruk maken
in Spaansch en Portugeesch Amerika ; men gevoelde de
bedreiging aan den lijve. En ware het niet, dat in 1889
te Washington besloten was de Panamerican Union na
tien jaar automatisch te verlengen, dit lichaam zou zeker
in 1899 een vroegen, roemloozen dood zijn gestorven.
Niet alleen bleef de Panamerican Union bestaan, zelfs
het Panamericaansch congres herleefde. Op het einde van
1899 schijnt president Mac Kinley overtuigd te zijn geweest,
dat de schrik van den Spaanschen oorlog wat voorbij was ;
hij verzond toen althans uitnoodigingen tot een nieuw
congres, waarin de vraagstukken, die geheel Amerika betroffen en die op de eerste conferentie alleen waren onderzocht, tot een definitieve oplossing zouden kunnen worden
gebracht. Dat was stellig al te veel gezegd en de Amerikaansche regeering had zelf van die definitieve oplossing
ook niet al te veel illusiën. Zij wist zeer goed, waar de
schoen wrong en waarom de eerste conferentie zoo bitter
weinig resultaat had opgeleverd. In veel voorzichtiger toon
dan haar uitnoodiging was dan ook de instructie aan haar
gedelegeerden gesteld. Daarin vindt men o. a. deze waarschuwing : „Er is niets van meer belang uit een politiek
oogpunt dan om de republieken van het Latijnsche Amerika
te overtuigen, dat de Vereenigde Staten de vriend van
allen en van niemand de vijand zijn. Om dat doel te bereiken zal het voorzichtig zijn geen enkel radicaal voorstel
te doen, maar de vrije uiting van denkbeelden door de
vertegenwoordigers der andere staten te vorderen en alleen
die maatregelen te steunen, die de algemeene instemming
hebben en duidelijk een gemeenschappelijk belang vormen."
Met deze voorzichtige politiek was zeker wel iets te
bereiken, meer dan met de geestdriftige, maar ook rumoerige staatkunde van Blaine. Toch kostte het nog heel wat
moeite om het wantrouwen der Latijnsche republieken te
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voordat het tweede Panamericaansche congres bijeen kwam.
Het was al dadelijk een concessie aan het Zuiden, dat dit
tweede congres den 22sten October 1901 kon worden geopend en wel 'te Mexico. Precies drie maanden zijn de
gezanten van alle Amerikaansche republieken daar vergaderd geweest ; zij scheidden 22 Januari 1902. Met dezen
zittingstijd was het resultaat niet geheel in overeenstemming. De „Panamerican Union" te Washington, die bijna
stervende was, werd gereorganiseerd en kon dus weer opleven. Wat de arbitrage betreft, bepaalde men zich tot
het teekenen van een protocol van instemming van de
tractaten der eerste Haagsche vredesconferentie van 1899.
Bovendien werd een conventie gesloten, • waarbij een verplichte arbitrage werd voorgeschreven voor conflicten, die
voortkwamen uit financieele eischee. Dat laatste is de
voornaamste positieve arbeid van het congres geweest.
Verder was men bijzonder uitbundig en royaal in het uiten
van wenschen, vooral in zake de verbetering van de handelsbetrekkingen tusschen de Amerikaansche volken, met
name de ontwikkeling der onderlinge verkeersmiddelen te
land en ter zee ; men dacht zelfs aan een Panamericaanschen spoorweg van New-York door Mexico, over de landengte van Panama naar Buenos-Ayres en Valparaiso.
Zoo had ook de tweede Panamericaansche conferentie
niet aan haar doel beantwoord. Zuid-Amerika bleef wantrouwend, Noord-Amerika onverschillig. Dat laatste was
waarlijk niet te verwonderen. De praktische Yankee zag
weinig heil in een nauwere politieke combinatie met volken
en staten, waarmede hij al heel weinig gemeen en zelfs
weinig gemeenschap had. Hoe zonderling het ook mag
klinken, maar er bestond tot ongeveer 1900 meer directe
aanraking van Zuid-Amerika met Europa dan met NoordAmerika., Dat is echter gemakkelijk te verklaren. Engeland
en Frankrijk sedert .den vrijheidsoorlog, Duitschland ook
sedert 1870 voerden hun nijverheidsproducten in groote
hoeveelheden lilt naar Zuid-Amerika, terwijl omgekeerd
althans eenige Zuid-Amerikaansche staten, Brazilië, Argen-
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tinië, voedingsmiddelen, vooral vleesch, graan, koffie enz.
gingen uitvoeren naar Europa. De Unie daarentegen voerde
geen nijverheidsproducten van beteekenis uit, omdat zij ze
zelf noodig had, terwijl zij omgekeerd ook geen behoefte
had aan de Zuid-Amerikaansche voedingsmiddelen.
Deze toestand nu begon tegen het einde der negentiende eeuw te veranderen. De Amerikaansche nijverheid
nam toen zoo zeer toe in beteekenis, dat zij begon uit te
voeren en dus de behoefte ging gevoelen aan vaste débouchés in het buitenland. Het is toen en daarom, dat NoordAmerika zich het eerst wendde naar de gebieden van den
Stillen Oceaan, naar Oost-Azië, waar China met geweld,
Japan zonder geweld geopend werden voor de Westersche
of liever in dit geval, Oostersche producten van Amerika.
De farmers van de Far West begonnen hun graan uit te
voeren naar Oost-Azië, in de hoop daar de rijst als volksvoedsel te kunnen verdringen. De fabrikanten van de
Oostelijke Staten begonnen hun producten langs den Pacific spoorweg naar Oost-Azië te zenden. In het belang van
landbouw en industrie werd de zaak van het Panamakanaal door de Unie ter hand genomen, nu de Fransche
maatschappij van De Lesseps in gebreke was gebleven en
dus hier de baan vrij was. Natuurlijk staat met dat alles
de verovering der Philippijnen en de bezetting der Sandwich-eilanden in nauw verband. Zelfs droomde men van
een Amerikaansch Zuidzee-rii k, waarvan Manilla het centrum zou worden ; men zag reeds door Manilla zoowel
Singapore als Hongkong in de schaduw gesteld.
Inderdaad is de handel van Amerika op Oost-Azië
in de laatste jaren der negentiende eeuw van groote beteekenis geworden ; hij scheen de stoutste verwachtingen
te rechtvaardigen. Van 1890 tot 1900 is de uitvoer der
Vereenigde Staten naar China van 4 1 / 2 tot 12 1 / 2 millioen
dollars gestegen, dus ongeveer verdriedubbeld, die naar
Japan zelfs van 6 tot 31 millioen dollars, dus vervijfvoudigd. De Amerikaansche katoen begon de Engelsche op de
markten van Noord-China te verdringen, die daar tot dusverre haast een monopolie hadden gehad : Japan betrok
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zijn machinerieën en spoorwegmateriaal en ook zijn
katoen hoe langer hoe meer uit de Vereenigde Staten.
Daardoor breidde ook de scheepvaart der Amerikanen in
den Stillen Oceaan zich belangrijk uit.
Die groei nam in de eerste jaren van onze eeuw nog
toe. In 1905 voerde de Unie in China in voor een waarde
van 56 1 / 2 millioen dollars, in Japan voor een bedrag van
52 millioen dollar. Toch was er, op den keper beschouwd,
in deze hooge cijfers voor de toekomst reden tot bezorgdheid. Japan bleef vooral grondstoffen en machinerieën uit
Amerika trekken en schiep zich daarmede een industrie,
welker concurrentie in de eerste plaats gericht werd tegen
Amerika zelf. In Japan ontstond onder krachtige medewerking van Amerika een belangrijke katoenindustrie,
waarvan de producten natuurlijk in de eerste plaats werden
uitgevoerd naar het naburige China, waar uit den aard der
zaak gemakkelijk kon worden geconcurreerd tegen de
katoenen stoffen der Engelschen en ook der Amerikanen.
Als men bedenkt, dat de helft van den Amerikaanschen
import in China uit katoenen stoffen bestond, dan kan
men zich gemakkelijk voorstellen, hoe zwaar de Japansche
concurrentie hier moest vallen. De Amerikaansche handel
en scheepvaart ondervond daarvan de gevolgen ; de droom
van een Amerikaansch rijk in de Stille Zuidzee vervloog
in rook. De Philippijnen, na door Spanje gemakkelijk te
zijn afgestaan, bleken niet zoo gemakkelijk te veroveren.
Er werd taai verzet geboden tegen de Amerikaansche occupatie ; aan een reorganisatie van de slechte, van Spanje
overgenomen administratie kon voorloopig niet worden gedacht ; de exploitatie der rijke eilanden door het Amerikaansche kapitaal kon niet ter hand worden gen omen ;
Manilla bleef wat het altijd was geweest, een haven van
weinig meer dan plaatselijke beteekenis.
Het gevolg van dat alles is niet geweest, dat de
Amerikaan is gaan treuren op de puinhoopen van zijn vervallen koloniaal rijk, maar dat hij als practisch man van
zaken naar andere exportgebieden zocht, nu Oost-Azië hem
dreigde te ontglippen. En wat lag nu meer voor de hand,
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in . den letterlijken zin, dan Zuid-Amerika? Zonder OostAzië prijs te geven nog is de handel op China en Japan
van groote beteekenis — kon men zich wenden naar
andere landen, die als het ware onder den greep van de
Unie lagen, de staten van het Latijnsche Amerika.
De Zuid-Amerikaansche staten -- daaronder begrepen
Mexico en Midden-Amerika waren in het laatst der
negentiende eeuw belangrijke importlanden geworden : van
1887 tot 1904 was hun gezamenlijke invoer van 508 millioen dollar tot 660 millioen gestegen. Daarvan kwam
slechts een vierde gedeelte voor rekening der Vereenigde
Staten en dat vierde gedeelte werd nog slechts bereikt
doordat de invoer van de Unie in de Midden-Amerikaansche
republieken en in Mexico ongeveer de helft van den geheelen invoer in die landen beliep. Wanneer men nu ZuidAmerika afzonderlijk neemt, dan daalt de invoer der
Vereenigde Staten daarheen tot slechts iets meer dan 13
percent van het totaal. Hier lagen gebieden, bewoond door
45 millioen menschen ; hier waren markten, die door de
Noord-Amerikanen zoo goed als geheel waren verwaarloosd.
Deze markten waren niet alleen gemakkelijk bereikbaar,
maar ook licht toegankelijk. Immers behalve Venezuela,
dat onder het bestuur van den befaamden president Castro
een nieuwe periode van onrust beleefde, schenen de overige
republieken haar vulkanisch karakter langzamerhand af
te leggen en zich te ontwikkelen tot rustige, ordelijke,
fatsoenlijke staten, waarmede men kon omgaan en vooral
zaken kon doen. De Europeanen, de Engelschen en vooral
de Duitschers hadden begrepen, wat hier viel te doen en
te verdienen. Waarom zouden de Amerikanen dat voorbeeld niet volgen en vooral — waarom zouden de Amerikanen hier de leiding niet in handen nemen ? Zoo kreeg
het Panamericanisme weer nieuwe kracht ; zoo werd het
een gewichtig hulpmiddel bij de ontwikkeling der handelsbetrekkingen en ook bij het verkrijgen van politieleen
invloed. Met dat praktische idealisme, dat den Amerikaan
eigen is, kwam hij weer tot de Panamericaansche denkbeelden terug.
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De regeering zelf begreep de belangen, die hier op
het spel stonden en vatte de zaak met kracht aan. Zij kon
gebruik maken van een besluit van het congres van Mexico
van 1901, dat voorschreef, dat binnen vijf jaren opnieuw
een conferentie zou bijeenkomen. In 1901 na den moord
op Mac Kinley was Theodor Roosevelt president der Vereenigde Staten geworden ; in 1905 werd hij herkozen,
zoodat hij gedurende acht jaren het Witte Huis heeft bewoond. Lang genoeg om in de buitenlandsche politiek
nieuwe banen te openen en vaste lijnen voor te teekenen.
Hij vond daarbij steun bij den secretaris van staat Elihu
Root, een man van niet minder groote geestdrift dan
Blaine, maar van een rustiger bezonkenheid en voorzichtiger beleid. Beiden namen het Panamericaanschè denkbeeld
weer op, maar zij deden dat met groote omzichtigheid.
Omzichtigheid was waarlijk wel geboden in deze
teedere zaak. Want nog steeds heerschte in Latijnsch Amerika een sterk wantrouwen tegen de Unie en haar politiek.
Wel hadden de Vereenigde Staten Cuba door hun troepen
laten ontruimen en was het eiland tot een vrije republiek
verklaard, maar geheel hadden zij het toch niet losgelaten.
Zij hadden twee havens als steunpunten voor hun marine
behouden en zich bovendien het recht van interventie gereserveerd, zoo de orde opnieuw mocht worden verstoord.
Stellig zeer nuttig voorbehoud, maar dat de Spaansche
Amerikanen in hun niet gering gevoel van eigenwaarde
k vetste.
Van nog meer belang was de zaak van Venezuela.
In 1902 hadden Duitschland en Engeland, in dezen broederlijk eensgezind, een demonstratie begonnen tegen Venezuela, dat aan zijn financieele verplichtingen sedert jaren
niet had voldaan. Voorzichtig hadden zij de regeering te
Washington van een en ander in kennis gesteld en verzekerd, dat het niet in de bedoeling lag eenig grondgebied
van Venezuela tijdelijk of definitief te bezetten. De Unie
had niet geprotesteerd met een beroep op de Monroe-leer,
maar met deze verzekering genoegen genomen. Met groote
behendigheid maakte een der Zuid-Amerikaansche republie-
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ken, Argentinië, van deze onhandigheid gebruik om de
leiding der Latijnsche staten op zich te nemen en tegelijk
de verdediging van den zwakke tegen de veel sterkeren.
De Argentijnsche minister van buitenlandsche zaken, Luiz
Drago, riep de Vereenigde Staten op om te protesteeren
tegen de houding van Engeland en Duitschland. Maar
bovendien riep hij hun medewerking in ter verwezenlijking
van het beginsel, dat financieele tekortkomingen nimmer
gewapende tusschenkomst mogen rechtvaardigen en nog
veel minder bezetting van het grondgebied van eenigen
Amerikaanschen staat door een Europeesche mogendheid.
Dit beginsel, naar den schepper de Drago-leer genoemd,
werd door hem handig voorgesteld als een logische consequentie, zelfs een noodige aanvulling van de Monroe-leer.
De Amerikaansche regeering zat met het geval tamelijk verlegen. Haar invloed in Zuid-Amerika dreigde geheel
te loor te gaan, wanneer zij tegenover Venezuela haar
eigen hoog geroemd beginsel niet toepaste. Ook was het
haar niet onaangenaam Engeland en Duitschland uit de
Amerikaansche zaken te kunnen houden. Maar aan den
anderen kant was eenige pressie op de Zuid-Amerikaansche
staten, die hun geldelijke plichten dikwijls zoo slecht verstonden, ook voor de Amerikaansche financiers niet ongewenscht. De regeering te Washington vond een middenweg ;
zij ging niet op het beginsel van Drago in, maar bood
haar bemiddeling aan in het Venezolaansche geschil, waardoor dat zoo niet naar aller, dan toch naar veler genoegen
werd geregeld.
Maar er gebeurden andere dingen, die het wantrouwen
in de Unie in Latijnsch Amerika nog versterkten. De
kleine mulatten-republiek San Domingo had schulden uitstaan in de Vereenigde Staten en had de slechte gewoonte
aangenomen haar coupons niet te betalen ; geen wonder,
dat de schuldeischers de regeering te hulp riepen om tegen
de kleine republiek met kracht op te treden. Roosevelt,
door het Venezolaansche antecédent gebonden, besloot een
vreedzaam expedient te beproeven, wat gelukte. Hij sloot
met San Domingo een tractaat, waarbij de financiën van
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deze republiek onder beheer en controle werden gesteld
van de Unie. Feitelijk deed de Unie hier dus, watt zij in
anderen als in strijd met de Monroe-leer had afgekeurd ;:
Roosevelt had dan ook een vrij omslachtige redeneering
noodig om dit optreden met de Monroe-leer recht te praten..
Maar door haar optreden kon de Unie de Drago-leer afwijzen en tegelijk de belangen der schuldeisehers behartigen. Zoo kon zij optreden als de welwillende voogd derkleine zwakken en onkundigen.
In Zuid-Amerika vatte men het echter niet zoo op ;
daar vreesde men het optreden van den yankee-gendarme
evenzeer als dat van de Europeesche vloten, en nog meer,,
daar de Unie zooveel dichter bij lag en dus veel gevaarlijker was. Dat bleek te meer uit een zaak, die veel meer
gerucht in de wereld maakte dan die van San Domingo.
Dat was het Panamakanaal. Wij spraken van het
Clayton-Bulwer-tractaat van 1850, waarbij de zorg voor
de interoceanische waterwegen in Midden-Amerika werd
opgedragen aan Engeland en Amerika samen. Dat verdrag
nu werd in November 1901 vervangen door het HayPauncefote-tractaat, waarbij Engeland alle waarborgen
van het vorige verdrag prijs gaf en de geheele zorg en
controle op de genoemde waterwegen overliet aan d eVereenigde Staten. Een diplomatieke nederlaag stelligvan Engeland, maar die het zich in zijn toenmalig isolement
moest laten welgevallen. De Unie maakte zich onmiddellijk
gereed van het tractaat profijt te trekken. Zij knoopteonderhandelingen aan met de regeering van Columbia ,
het vroegere Nieuw-Granada, aan welke republiek de
landengte van Panama toebehoorde. Zij wilde van Columbia de machtiging verkrijgen tot overneming van de concessie voor het graven van het kanaal uit de handen van de
Panama-kanaal-maatschappij ; zij vroeg tevens in de kanaalzone de noodige bevoegdheden van politie en controle..
Een tractaat werd gesloten, dat door den Senaat der Unie
werd geratificeerd, maar door dien van Columbia werd
verworpen. Intusschen wist men zich te helpen. Den 3
November 1904 brak te Panama een revolutie uit, stellig
.
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georganiseerd door agenten der Unie. De staat Panama
verklaarde zich onafhankelijk van Columbia en werd als
zoodanig onmiddellijk door de Vereenigde Staten erkend.
Reeds veertien dagen daarna, den 18 November, sloot de
jonge republiek met de Unie een tractaat, waarbij alle
eischen, die vroeger door Columbia waren geweigerd,
werden ingewilligd. Alleen voor dat tractaat was blijkbaar
de kleine republiek Panama opgericht.
Het spreekt van zelf, dat deze hardhandige wijze van
politiek en handel drijven in Zuid-Amerika heel wat
kwaad , bloed zette tegen de Unie. Vandaar dan ook, dat
de onderhandelingen over een derde Panamericaansch congres niet spoedig wilden vlotten. Gelukkig wist men vrij
spoedig Mexico en Brazilië te winnen, na de Unie stellig
de belangrijkste staten van Amerika en waarmede zij de
meeste betrekkingen onderhoudt. De krachtigste tegenstand kwam van de zijde, niet van Columba, maar van
Argentinië, waar Drago een zeer sterken invloed had en
waar men dus zeer aan de doorvoering van diens leer
hechtte. De Unie kon zich daartegen natuurlijk niet
rechtstreeks verzetten, maar aarzelde toch ook om zich
al te vast te binden aan een doctrine, die voor haar zelf
ang niet zonder bezwaar was. De regeering te Washington stelde een middenweg voor : het congres zou zich
beperken tot het uitspreken van den wensch, dat de
tweede Haagsche vredesconferentie, die spoedig zou bijeenkomen, het beginsel zou onderzoeken en op de praktische
bruikbaarheid toetsen. Argentinië nam daarmede genoegen.
Een gevolg van het wat aanmatigende optreden van dezen
staat was, dat niet Buenos Ayres, maar Rio Janeiro tot
zetel van het derde Panamericaansche congres werd
verkozen.
Dat congres werd 23 Juli 1906 door den Braziliaanschen minister van Buitenlandsche zaken Do Rio Branco
geopend. Afgevaardigden van negentien Amerikaansche
republieken waren aanwezig ; alleen Haïti en opmerkelijker Venezuela waren niet vertegenwoordigd. Het
congres had merkwaardige momenten. Den 31 Juli hield
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het een bijzondere zitting om den staatssecretaris der
Vereenigde Staten, Root, in zijn midden te ontvangen.
Hij kwam op een Amerikaanschen kruiser het Vereenigde
Amerika, te Rio vergaderd, begroeten. Hij wees in een
voorzichtig gestelde rede op de volstrekte vredelievendheid
van het congres en op het oprechte streven van allen om
elkanders rechten onder-alle omstandigheden te eerbiedigen;
een vredebond wilde men stichten, voor niemand gevaarlijk,
door allen vurig gewenscht. Van hoeveel gewicht de zaak
door de Unie werd geacht, werd wel bewezen door het
feit, dat de staatssecretaris, na te Rio den Amerikaanschen
Areopagus — zoo noemde men reeds trotsch het congres —
te hebben bezocht, verder kruiste naar Montevideo, naar
Buenos Ayres, naar Valparaiso, naar Lima, naar Carthagena, om overal de blijde boodschap van den Amerikaanschen vrede te brengen. Ovexal wachtte hem een warme
ontvangst ; het lichtbewogen zuiderbloed kwam gemakkelijk tot kookhitte bij de verschijning van den beminnelijken, vredelievenden staatsman der machtige republiek
van het Noorden.
Intusschen zette het congres van Rio Janeiro met
minder feestgedruisch den arbeid voort. Men was zoo verstandig geweest het programma wat te besnoeien, zoodat
er meer kans was op het bereiken van resultaten dan
vroeger. Zeer juist had de instructie voor de gedelegeerden
der Unie er voor gewaarschuwd om geen klinkende motiën
en resolutiën te verwachten, maar zich te bepalen tot
practische zaken, die weinig de hartstochten in beweging
konden brengen en waarover weinig verschil van opinie
bestond, omdat zij van wéinig dringend belang waren.
Men vergaderde dan ook veel minder in publieke zitting
dan vroeger en bereikte daardoor ook meer dan bij de
vorige congressen.
De netelige kwesties waren de verplichte arbitrage en
de daarmede nauw samenhangende leer van Drago ; beide
werden door Argentinië met warme vasthoudendheid gepousseerd. Natuurlijk werd het daarbij gesteund door de
zwakkere staten, Bolivia, Peru. De grootere republieken,
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niet alleen de Unie, maar ook Chili, Brazilië en Mexico,
waren er tegen. Gelukkig konden deze punten ten slotte
verwezen worden naar de Haagsche vredesconferentie, waar
de Zuid-Amerikaansche republieken tot hun niet geringen
trots, dank zij den invloed der Unie, waren uitgenoodigd;
daar werden de beide vraagstukken onder veel welsprekendheid afgedaan of liever afgemaakt.
Ook arbeid van meer practisch belang is door de
conferentie verricht. Zij heeft de conventie van Mexico van
1902 bevestigd, waarbij de wederzijdsche patenten, fabrieksmerken en auteursrechten werden erkend ; tot dat doel
werden te Havana en te Rio Janeiro twee internationale
bureaux opgericht. Te Montevideo werd een Amerikaansch
sanitair bureau gevestigd. Ten slotte werd besloten een
commissie van rechtsgeleerden te vormen voor het internationaal privaat- en publiekrecht, met opdracht aan de
volgende conferenties bepaalde voorstellen dienaangaande
te doen. Bovendien werden nog verschillende wenschen
geformuleerd ten gunste van nauwere verbindingen en
handelsbetrekkingen tusschen Noord- en Zuid-Amerika.
Het klinkt ongeloofelijk, maar in 1908 waren er nog geen
snelvarende bootdiensten tusschen New-York en de groote
steden van Zuid-Amerika. Het congres sprak den wensch
uit, dat daarin verandering zou komen en evenzeer, dat
aan de voltooiing van den Panamericaanschen spoorweg
met ijver en spoed zou worden gewerkt. Van New-York
tot aan de grenzen van Guatemala is alles gereed ; maar
vandaar tot aan de grenzen van Argentinië en van Chili
moet nog ongeveer alles worden gedaan ; want het ZuidAmerikaansche spoorwegnet is nog nauwelijks in project
voorhanden. Ook in dit congres werd het Panamericaansche
bureau te Washington opnieuw gereorganiseerd en van
geldmiddelen voorzien. Het is thans een grootsch georganiseerde instelling geworden met een eigen gebouw, haast
een paleis, waar door een staf van ambtenaren gewenschte
gegevens worden verzameld over het geheele Amerikaansche
land. Het wordt beheerd door de gezanten der republieken
te Washington, onder presidium van den staatssecretaris
O. E. XVII 7

7

98

HET PANAMERICANISME.

der Unie. Het geeft een uitnemend, goed geïllustreerd
tijdschrift uit, het Bulletin of the Panam erican Union,
dat maandelijks verschijnt. Het heeft tenslotte een belangrijke bibliotheek.
Zeer rijk waren dus de resultaten van het derde congres nog niet. Evenmin was dat het geval met de vierde
bijeenkomst, die in 1910 te Buenos Aires is gehouden.
Ook daar werden schitterende feesten gevierd ; het eeuwfeest der Argentijnsche republiek werd toen herdacht. Ook
daar werd druk geconfereerd ; er werden tal van rapporten uitgebracht ; er werden ook heel wat motiën behandeld.
Uit den aard der zaak werden geen bindende besluiten
genomen, maar het feit, dat vooral de nauwere economische aaneensluiting der Amerikaansche republieken
meer en meer een onderwerp van studie wordt, is van
zeer groot belang voor de verdere ontwikkeling der
nieuwe wereld.
Te Buenos Aires is besloten, dat het vijfde Panamericaansche congres in 1914 te Santiago in Chili zou bijeenkomen. De tijdsomstandigheden, waaronder natuurlijk ook
Amerika lijdt, hebben evenwel verhinderd, dat deze conferentie bijeenkwam. Wel is van 24 tot 29 Mei 1915
te Washington een financieele Panamericaansche conferentie
gehouden, waarin vooral kwestiën van bankwezen zijn
behandeld. Maar deze conferentie is meer te vergelijken
met andere speciale bijeenkomsten, die ook wel vroeger
zijn gehouden als de muntconferentie van 1901, de tolconferentie van 1902, de koffieconferentie van 1903. Toch zijn
juist deze conferentiën van niet gering belang. Juist omdat
zij speciale onderwerpen behandelen en praktischen arbeid
willen verrichten, hebben zij wel resultaten opgeleverd.
De financieele conferentie van 1915 heeft zich voornamelijk
bezig gehouden met de vraag, hoe het Noord-Amerikaansche
bankwezen in Zuid-Amerika nuttig werkzaam zou kunnen
zijn ; met name is de vestiging en uitbreiding van bankfilialen in dat land ernstig overwogen.
Wat is nu ten slotte de beteekenis van deze Panamericaansche beweging, die feitelijk door de Unie is begonnen
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en door haar nog voornamelijk wordt geschraagd ? Daarover
tere slotte nog een enkele opmerking.
De Unie beschouwt zich „par droit de naissance",
als de oudste der Amerikaansche staten, als de natuurlijke
voogd der jongere zusters van het Zuiden. Zij acht die zusters nog niet recht volwassen en inderdaad heeft het zeer
lang geduurd, voordat de meeste van haar de kinderziekten te boven zijn gekomen ; met alle is dat nog niet eens
het geval. Maar die vaderlijke belangstelling der Unie is
lang feitelijk werkeloos geweest, zoolang het haar aan
middelen ontbrak om zich in het Zuiden te doen gelden.
In dien tusschentijd zijn althans enkele der Zuid-Amerikaansche republieken tot hoogere ontwikkeling gekomen
wij noemen Chili, Argentinië en Brazilië, die zich
sedert een dertigtal jaren op normale wijze hebben gedragen
en die daarom ook het vertrouwen van Europa hebben.
Europeesch kapitaal is dan ook bij millioenen in ZuidAmerikaansche ondernemingen gestoken. De Europeesche
emigratie heeft zich voor een deel afgewend van NoordAmerika en heeft zich gekeerd naar het Zuiden. Nu ZuidAmerika dus heeft verkregen, waaraan het behoefte had,
kapitaal en menschen, kan het zijn zeer rijke natuurlijke
hulpbronnen in vollen omvang tot ontwikkeling brengen.
Aan die ontwikkeling was door de Noord-Amerikanen
nog weinig bijgedragen. Wilde dus de Unie niet elken invloed in het Zuiden verliezen, dan moest zij snel en beslist
handelen. ; zooals het nu ging, zou alleen Europa binnen
niet al te langen tijd in Zuid-Amerika de krachtigste belangen verkrijgen. Het is stellig voor een niet gering deel
geweest om dat te verhinderen, dat de Unie een krachtige
propaganda is gaan voeren voor het ideaal van den geestelijken en stoffelij ken samenhang van alle Amerikaansche
volken en staten.
Die samenhang bestaat zonder twijfel. Een enkele blik
op de kaart is voldoende om de geïsoleerde positie van
het westelijk halfrond te constateeren, afgesloten als het
is van de overige wereld door twee wereldzeeën. Deze
wereld op zich zelf bezit hulpbronnen in overvloed ; zij kan
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geheel op en in zich zelf bestaan., Zij wordt bewoond door
jonge volken, die, trotsch op hun jeugdige kracht, zich
hebben losgemaakt van de eeuwenoude Europeesche traditiën. Alle staten, die zij hebben gevormd, zijn democratische republieken. Hun economisch leven is geregeld door
gelijksoortige voorwaarden ; in hun maatschappelijk leven
is zeer veel overeenkomst.
Daar staan evenwel veel gewichtiger verschilpunten
tegenover. De groote massa van Noord-Amerika ligt in de
gematigde, die van het Zuiden in de heete luchtstreek.
Het Noorden is in hoofdzaak door Germanen, het Zuiden
voor zoover het blanke ras betreft zoo goed als geheel door Romanen bewoond. De beperking, die wij maken,
is lang niet zonder belang. Wan t terwijl in de Unie de
Indianen zoo goed als verdwenen zijn, maken zij in Midden- en Zuid-Amerika nog een zeer belangrijk deel der
bevolking uit ; om niet te spreken van de kleurlingen,
nauwelijks een vijfde deel van de bevolking van de oude
$paansche en Portugeesche landen wordt gevormd door
blanken ; er zijn streken, waar deze verhouding tot beneden
een tiende daalt. Ook in economisch opzicht gaan Noord
en Zuid niet geregeld samen ; integendeel, wij wezen meer
dan eens op de nauwe betrekkingen van Zuid-Amerika
met Europa.
Het ligt dus wel voor de hand, dat hier het punt is,
waar de Unie haar hef boomera moet in zetten ; wil zij in
Zuid-Amerika iets bereiken, dan moet zij daar „Europa
kunnen en willen verdringen en vervangen. Aan den wil
behoeft niettegenstaande alle verzekering van warme sympathie voor Europa niet te worden getwijfeld. Zijn de
Amerikanen daartoe evenwel ook in staat ? Dat is thans
nog de groote vraag, maar misschien op den duur niet
meer. Want in de laatste tien jaren zijn de Vereenigde
`Staten meer en meer een exportland geworden, niet het
minst van kapitaal. De tijden zijn voorbij, dat de Unie de
schuldenaar was van de geheele wereld, met name van
Europa. Integendeel heeft zij een kapitaalrijkdom gevormd
van zulk een omvang, dat zij aanzienlijke bedragen in het
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buitenland heeft uitstaan. Daarmede gaat gepaard een
steeds groeiende industrie, die overal naar afzetmarkten
zoekt. Zoo nadert de tijd, dat de Unie groote economische
belangen gaat krijgen in Zuid-Amerika ; op deze basis
kunnen dan verdere politieke en ook geestelijke betrekkingen worden opgebouwd.
Daarbij zal men echter nog tal van zwarigheden
hebben te overwinnen. Niettegenstaande alle pogingen van
de voorzichtige Noord-Amerikaansche diplomatie heerscht
in het Zuiden nog steeds een zeer verklaarbaar wantrouwen
tegen het Noorden. De oude tegenstelling tusschen
Germanen en Romanen is ook hier verscherpt door de
wat al te fiere houding, die de Yankee tegenover de
zwakke Zuiderbroeders placht aan te nemen. Een politieagent is zelden populair en een zedemeester evenmin ; in
beide kwaliteiten is de Yankee te dikwijls in Zuid-Amerika
opgetreden om naar herhaling te verlangen. En deze
zedemeester aarzelde bovendien niet, als het zoo geviel,
van de geschiktste gelegenheid gebruik te maken om zich
onder de hand faveurtjes toe te stoppen. Stellig is er een
Amerikaansch gezin en een broederschap van volken van
Alaska tot Kaap Hoorn. Maar in de beste gezinnen komen
moeilijkheden voor en broedertwist is een zeer gewoon
historisch verschijnsel.
Heeft het Panamericanisme dan geen toekomst ?
Naar mijn overtuiging wel en mogelijk ook een zeer gelukkige. Zoo slechts de Unie zich weet te onthouden van
eenige vijandige daad niet alleen, maar ook van eenige
vijandige bedoeling, zoo zij er door verstandige en behendige actie in slaagt het wantrouwen der Latijnen te overwinnen, zal er stellig wel nauwere samenwerking tusschen
alle Amerikanen mogelijk blijken. De voorteekenen zijn in
ieder geval niet ongunstig. Eén voordeel heeft het Panamericanisme, waardoor het zich gunstig onderscheidt van
andere soortgelijke bewegingen : het is niet in de eerste
plaats een politieke beweging en het is daardoor zoo weinig
mogelijk agressief; het is voornamelijk en bij voorkeur
een economische en een geestelijke beweging gebleven.
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Daarin ligt stellig, ik wil niet zeggen een waarborg, maar
toch eenige waarschijnlijkheid van succes. Daardoor ook
loopt het Panamericanisme veel minder gevaar de machten,
die het wil winnen, van zich af te stootera. Dan ook zal
het Panamericanisme niet worden, wat eens van het Panslavisme en het Pangermanisme is gezegd Panmania —
Aldwaasheid.

WAT DE WERELDOORLOG ONS LEERT
DOOR

G. POLVLIET.

I.
Geen oorlog sedert de Oudheid gevoerd is als de
huidige gericht geweest op volkomen vernietiging der
tegenpartij. Wat von Haugwitz eenmaal aan het Directoire
schreef: „Entre monarques on veut guerroyer, on ne veut
pas se détruire" 1 ), schijnt in deze tijden niet toepasselijk.
Nimmer zijn in die mate alle maatschappelijke, alle
moreele, intellectueele en materieele krachten georganiseerd
werkzaam gesteld in dienst van Bellona.
Toen verleden jaar, in opdracht van het Nederlandsch
Comité voor Algemeenen Oefenplicht, door mij een ontwerp
werd uitgewerkt 2 ), waarin het beginsel „Allen Weerbaar"
in toepassing is gebracht en een voorbereiding en organisatie is aangegeven van alle krachten van staat en volk
ken aanval, kon ik niet vermoeden,
tegen eene vijandelijken
dat het hierin neergelegd beginsel binnen het jaar door
den eersten militairen staat van de wereld, noodgedrongen,
geimproviseerd zou worden toegepast en dat dit voorbeeld
door de andere partijen zou moèten worden nagevolgd.
En het is zeker niet op grond van militairistische
1)

„La Fin de l'Empire" par E. 011ivier.

2) ,,.Alle Hens aan Dek"
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neigingen, dat landen als Engeland en Frankrijk tot dergelijke krachtproeven overgaan. De ijzeren noodzaak dwingt
er toe. Het gaat voor de betrokkenen om hun bestaan.
Halve kracht stoomende, komt men er niet. Geforceerde
trek is noodzakelijk in dezen wedstrijd op leven en dood.
Als deze wet het lot der groote mogendheden beheerscht, staat het vast, 'dat ook de kleinere staten er
aan onderworpen zijn, voor zooverre zij kans loopen in
dezen wereldkrijg te worden meegesleept. Meer nog dan
voor de groote gaat het, zooals de ervaring met België,
Servië, Montenegro, Roemenië en welhaast met Griekenland leert, voor de kleine rechtstreeks en onmiddellijk
om hun leven, hun voortbestaan als zoodanig.
In de tweede plaats bevestigt de ervaring van dezen
oorlog die, welke in vroegere perioden der geschiedenis
is opgedaan, waarvan Denemarken in 1864, Frankrijk
in 1870 en nu Polen, de gevolgen hebben ondervonden,
dat bij een vij andelij ken aanval op tijdige hulp van partijof bondgenooten, onder welken vorm ook, niet gerekend
mag worden. Die hulp is, ook als zij verleend werd, hetzij
wat troepen, hetzij wat materiaal, krijgstuig, aangaat,
steeds th laat gekomen.
Een gevangen genomen Roemeensch officier verklaarde
aan den oorlogs-correspondent van het Berliner Tageblatt :
„Wij waren niet klaar. Wij hadden geen voldoehde
kanonnen, machinegeweren en telefoonmateriaal. Wij hoopten,
dat Frankrijk ons het benoodigde zou leveren, maar
kregen slechts stalen helmen, die onze boeren-soldaten wegwierpen."
Als wij tot tegenweer bij een militairen aanval besloten zijn, moeten wij beginnen op ons zelf te rekenen
en onze weerkracht tot het bereikbaar maximum opvoeren,
ook door eerre voorbebereide organisatie van alle persoonlijke en materieele krachten.
Er is geen middenweg.
Halfheid sluit kans op succès uit.
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Wij kunnen niet als groote landen door eene afwachtende houding bij het begin der oorlogvoering tijd winnen
en daardoor de gelegenheid openen achterstanden in te halen
of hulp van bondgenooten te verkrijgen. Ons klein land
met open grenzen wordt onmiddellijk, zeer waarschijnlijkk
overvallend, door overmacht aangegrepen en onze troepen
worden dadelijk gesteld tegenover ervaren krijgsoversten,,
beproefde soldaten, door langdurige ervaring in hun vreeselijk handwerk gehard. Men denke in dit opzicht aan België,
en beter nog aan Roemenië.
Is het Nederlandsche volk, op welke gronden dan ook,
niet bereid of bij machte zijn voorbereidende maatregelen
tot een maximum op te voeren, dan is, met het oog op de
nuttelooze rampen van een met halve voorbereiding ondernomen verdedigingsoolog, weerloosheid, ontwapening verkieslijk en meer karaktervol.
De vraag is : wordt het voorgaande in Nederland
ingezien ?
Ik laat degenen buiten beschouwing, die, op welke
gronden dan ook, in het kalmeerend vertrouwen leven, dat
ons land, hetzij gedurende den oorlog, hetzij bij de vredesonderhandelingen, er ook ditmaal goed zal afkomen.
De aanleiding tot het stellen van mijn vraag is het
geheel der maatregelen, die na Augustus 1914, dus na de
mobilisatie-order en hare uitvoering, tot verbetering van
onze militaire en algemeene paraatheid genomen zijn en
genomen worden. En op nieuw werd ik gedwongen die
vraag te stellen ten gevolge van eene officiëele uiting
van den Minister van Marine in de jongste Memorie
van Antwoord : „Ik meen er op te moeten wijzen, dat een
kleine staat zijn veiligheid niet uitsluitend in de grootte
zijner weermacht moet zoeken, maar partij moet trekken
van de zich door oeconomische oorzaken ontwikkelende
machtstegenstellingen door het bevorderen van algemeene
belangen bij de handhaving van den status quo betrokken."
Dit moge een treffende uiting van academische waarde
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zijn in tijden van diepe rust en vreê, bij een min of meer
acuut gevaar, zooals de Regeering, waarvan Minister
Kambonnet deel uitmaakt, blijkens haar handhaven van
de mobilisatie, aanwezig acht, bij de onvoldoende gevechtskracht onzer vloot, maken dergelijke officiëele uitingen in
deze tijden van een Nederlandsch militair minister den
indruk, dat men daar nog steeds in den waan van vreemde
hulp leeft.
Het feit, dat hier door een toonaangevend militair, in
deze tijden, over een onzeker dreigend heden heen in een
ijle, wazige toekomst wordt geredeneerd, staat niet alleen.
Men schijnt het bij voorkeur te hebben over Nederlands
weerkracht na dezen oorlog en legt dit standpunt vast in
allerlei min of meer officieuse voordrachten en geschriften.
Men zwijgt over het heden, over datgeen, waarin wij
nú sterk zijn, maar vooral over hetgeen, waarin wij terwijl het nog tijd is nalatig blijken te zijn en een onvoldoend vermogen toonera tot afwerpen van het oude, tot
aanpassing aan het nieuwe, dat deze oorlog openbaart.
Met zwijgt, men doet geheimzinnig, houdt wetenschappelijke bijeenkomsten, waarin wordt behandeld hoe wij ons
verdedigen zullen na dezen oorlog, dien men abnormaal
noemt 1 ). Onwillekeurig krijgt, men gedurende de drie jaren,
dat de mobilisatie welhaast duurt, telkens op nieuw den
indruk, dat de preventieve handeling, die onze mobilisatie
was, hoofdzaak is gebleven in stede van het voorspel van
het drama.

II

.

De ervaring van dezen oorlog leert, dat de, om het
zoo eens uit te drukken, geijkte routine van het parlemen1) Den 22en December 1916 sprak de overate der Artillerie Tonnet
voor de Vereeniging Krijgswetenschap in den Haag over : Moderne oorlogvoering, Bewegingskrijg en Loopgravenstrijd. Na afloop van zijn lezing
werd voorgesteld een afzonderlijke vergadering te beleggen voor het debat.
Op voorstel van overste Tonnet, die voorzag, dat daarbij onze

verdediging

ter sprake zou komen, werd onder zulk een motief in deze Nederlandsche
deskundige vereeniging besloten, het debat uit te stellen tot na den oorlog !
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tair stelsel, die in normale tijden haar deugdelijkheid
proefondervindelijk bewezen heeft, voor de oorlogvoering
te kort schiet ; dat andere tijdelijke regelingen en hulpmiddelen noodig zijn, om een voldoend volledige en snelle
samenwerking van de organen van eene parlementaire
regeering, hetzij die constitutioneel koningschap of republiek heet, te verzekeren met het oog op de eischen, die
de oorlogvoering stelt.
Als algemeen verschijnsel moet worden geconstateerd,
dat alle oorlogvoerende landen daarin aanvankelijk te kort
geschoten zijn.
Het is onze plicht dit onder de oogen te zien, nu het
nog tijd is. Want men heeft in België en Roemenië kunnen constateeren, dat, is eenmaal het ultimatum gesteld,
de staat onder den voet wordt geloopen eer er tijd is achterstanden op welk gebied ook in te halen.
Wat is ten onzent op dit gebied gebleken ?
Onze Departementen van Oorlog, van Marine, van
Approviandeering (Landbouw, Handel en Nijverheid), ja zelfs
het Bureel van den Opperbevelhebber een min of meer
volgens de omstandigheden gewijzigd Bureel van den tieneralen Staf zijn in wezen administratieve vredes-organen
gebleven. Zij hebben zich in den loop der tijden gedurende
lange, lange vredesjaren, waarbij het besef zelfs van eene
mogelijkheid van oorlog min of meer vervaagde, daartoe
menschelijkerwijss moèten ontwikkelen. Zij hadden zich,
natuur-historisch logisch, volkomen aangepast aan de normale vredes-toestanden.
Ik constateer alleen het feit.
Maar hoe heeft men dan een oogenblik kunnen wanen,
dat die organen daarenboven ooit zouden kunnen voldoen
aan de ongehoord hooge, volkomen onverwachte, steeds
wisselende eischen, die de oorlog, ja reeds de voorbereiding
daartoe, op elk gebied stelt ?
Het beleid van alle groote „bureaux" richt zich uiteraard naar twee polen : gewoonte en overwegen. De oorlog nu
vraagt in de eerste plaats de snelle daad, de besliste hande-
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ling, de improvisatie, het scheppend vermogen, het afwijken
van de gewoonte : „Es gibt keine Menschliche Tätigkeit,
welche mit dem Zufall so beständig und so algemein in
Berührung stünde als der Krieg", zegt von Clausewitz.
In de eerste plaats is noodig een orgaan, dat een gemakkelijke, volkomen samenwerking verzekert van de
Ministeries van Oorlog, Marine, Appioviandeering en het
Bureel van den Opperbevelhebber. Dat het hier hapert, is
voor niemand een geheim. In de vergadering van „Krijgswetenschap" van 27 Maart 1917 is betreffende de verhouding
van den Minister van Oorlog en den Opperbevelhebber
eene belangrijke mededeeling gedaan door den heer Ten
Bosch, die daarop neerkomt, dat door de benoeming van
den Opperbevelhebber de Minister van Oorlog zich niet
verantwoordelijk kan stelten tegenover de Kamer en dat
die Minister dientengevolge naar de tweede plaats verschuift. De toestand is dus feitelijk, dat de Opperbevelhebber staat boven den grondwettelijk verantwoordelijken
Minister ! Deze toestand, welhaast 3 jaar gehandhaafd,
spreekt boekdeelen, speciaal omdat wij feitelijk niet in
oorlog zijn.
Ik zal eenige voorbeelden noemen, waaruit de onmisbaarheid van een orgaan als zooeven bedoeld hier te lande
zal blijken :
Wie moet onder de bestaande omstandigheden uitmaken, wanneer het oogenblik is aangebroken, om de
moderne vèrdragende kanonnen onzer oorlogschepen zonder
gevechtswaarde in den modernen zeestrijd van boord te halen
en ze met hun bedieningen ter beschikking te stellen van
de verdediging te land, ter versterking van onze pijnlijk
zwakke, middelbare en z ware artillerie ?
Wie maakt een einde aan het in deze tijden verzwakkend, versnipperend uitzenden. van onze zoogenaamde groote
oorlogsschepen naar andere werelddeelen ? Aan hun kostbaar, noodeloos heen en weer varen langs onze kust ? 1 )
Vast staat, dat het uitnemend geschut van die oor1) Voor het bekruisen van onze territoriale wateren is kleiner materiaal
voldoende, bijvoorbeeld een zeker aantal licht bewapende trawlers.
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logsschepen, mits tijdig ontscheept en daarvoor speciaal
opgesteld, voor de verdediging te land voor ons van onschatbare waarde zou zijn. Wij zouden dan niet langer zonder
artillerie zijn, in staat de vèrdragende, vijandelijke vuurmonden te bereiken.
Die moderne artillerie-macht (met deugdelijk geoefend
personeel) zou bestaan uit de artillerie van de meer dan
20 jaar oude Piet Hein, Kortenaer, Evertsen, Zeeland,
Holland, Gelderland en Noord-Brabant.
Hierdoor zouden ter beschikking komen :
9 kanonnen van 21 c.m.
15 c.m.
14
»

34

11

55

cm
.

.

Verder de artillerie van de Zeven Provinciën Heemskerk, Tromp, Hertog Hendrik, de Ruyter, Koningin
Regentes :
2 kanonnen van 28 cm.
10
24 cm.
51
26
15 cm.
51
48 '5 7.5 cm. 1 )
Met dat 140-tal uitmuntende kanonnen, voor een goed
deel snelvuurgeschut van groote kracht en juistheid, zooals de landmacht er maar zeer enkele heeft, zou onze
artilleristische achterstand op slag voor een niet gering
deel opgeheven zijn.
Het staat vast, dat bij alle oorlogvoerende partijen
~door personeel en geschut der Marine aan wal zeer gewichtige, en als men aan de Fransche Marine-Divisie bij
den User denkt, zelfs beslissende diensten bewezen zijn.
Een ander voorbeeld van het gemis van een coördineerend orgaan : In de eerste periode van de mobilisatie
is er vertragend geschrijf en gewrijf geweest ten opzichte
van het beschikbaar stellen van de rijwielen der Koloniale
Reserve, die onder beheer stonden van het Departement
van Koloniën. Dit departement wilde de versnellings-naven,
waarmee die rijwielen voorzien waren, er aan laten, Oorlog
1) Deze cijfers zijn ontleend aan „De Oorlogsvloten" uitgave ElseviersMaatschappij 1915.
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wilde ze er af hebben en voilà la guerre allurnée ... op
papier wel te verstaan, maar vertragend. Iets dergelijks
zag men omtrent de toelagen, uit te keeren aan Indische
officieren, die tijdelijk bij het Nederlandsche leger dienst
deden.
Er zijn, geheel onafhankelijk van elkaar, officieren van
het Indische leger en van Marine in Amerika bezig krijgstuig aan te koopen. Het is slechts toeval, dat er daar ook
nog niet één van het Nederlandsche leger op zijn eigen
houtje mee bezig is.
Terwijl na meer dan 21-- jaar mobilisatie de Nederlandsche landmacht over niet één goed gevechtsvliegtuig beschikt, gaan vliegdienst van land- en zeemacht, technisch
volkomen ongemotiveerd, ieder e hun installaties voor vliegtuigen bouwen ; de Marine op Texel, de Landmacht bij
Amsterdam. Dat die geheele kostbare installatie daar op
Texel in geval van oorlog onveilig en een gemakkelijke
prooi voor een „raid" wordt, staat vast.
Welke macht hakt onder de bestaande omstandigheden den knoop door tusschen Oorlog (Marine) en Land
bouw, als de eerste om zekere mogendheden tot het loslaten van oorlogstuig (kanonnen, mitrailleurs, motoren,
voortstuwers, grondstoffen voor munitie-aanmaak) te nopen,
daarvoor den uitvoer van zuurkool of mosselen, van schapen,
groenten of aardappelen aan zekere beperkende bepalingen
moet onderwerpen ?
Dat de noodzakelijke samenwerking hier tusschen
Oorlog en Landbouw ontbreekt, is niet slechts bewezen
door de feiten, maar bovendien verleden jaar officiéel door
Minister Bosboom in de Kamer bevestigd.
.

Of men voor het orgaan van opperste samenwerking
een Ministerie wil scheppen of een Oppersten Oorlogsraad,
onder de leiding van een afzonderlijke autoriteit, is een
zaak, die in de tweede plaats in aanmerking komt. Vaststaat, dat de instelling van een dergelijk orgaan voor den
duur van de mobilisatie noodzakelijk is, dat het over
bijna dictatoriale macht moet kunnen beschikken.
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Een klip, waarop reeds zooveel initiatief en beslist
snel handelen gestrand zijn, dient vooral in deze tijden te
worden vermeden, n.l. dat men dit orgaan te veelhoofdig
zou maken. Ret zon uit niet meer da:n drie, hoogstens uit
vijf leden moeten zijn samengesteld.

III.
Veel van hetgeen de ministerieele departementen gednrende den ool'log niet in aIle opzichten aan hun, om
het zoo eens uit te drukken, oorlogstaak heeft doen beantwoorden, geldt ook vool' ~ommige organen van militail'e
aanvoering en militaire vool'bel'eiding.
Een el' van heeft den sympathieken moed gehad dit te
erkennen. Ret was de Directie del' Artillerie-Inl'ichtingen
bij gelegenheid van het bezoek van de Pel's. Zulk een vrijwillige openbal'e zelf-critiek geeft hoopvolle verwachtingen
vool' het betl'okken orgaan.
De organen van aanvoering, zooals bijvoorbeeld onze
stelling-bureaux, zijn in de afgeloopen jaren vl'edes-routineorganen geworden. Ret personeel, waal'uit ze waren sameIlgesteId, bestond niet in de eerste plaats uit veldheel'en, troepenieidel's, mannen thuis op het terrein, gewend om met
eigen oogen te zien, maar weI uit bul'eau-autol'iteiten, die
zich niet aan het papier, dat zich om hen had opgestapeld,
wisten te ontwol'stelen, doch integendeel den papier- en
inktstl'oom met nog grootel' papiel'- en inktstroom meenden
te moeten beantwoorden.
Ret waren niet steeds in de eerste plaats aanvoerders,
jong en frisch van geest, staf-officieren, "debarasses de toute
paperasserie".
Dit is geen verwijt aan de personen, maar aan het
stelsel. Ret kon bij de bestaande toonaangevende mentaliteit onzer legerleiding niet andel's gaan. Originaliteit,
scheppingsdrang, ondernemingsgeest heeft men indirect van
jongs af leeren beschouwen als ondeugden voor den vredesmilitair en als beletselen voor een goede vredes-carriere,
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voor plaatsing bij den Generalen Staf en voor eene ongestoorde promotie.
Het tegengestelde van ons Indisch leger .. .
Aan het ontwikkelen van organisatorische eigenschappen, zelfstandigheid, initiatief, l'art de se débrouiller, aan
een practischen kijk op het Nederlandsche volk en Nederlandsche toestanden en Nederlandsche terreinen, aan een
waarachtig wetenschappelijke ontwikkeling, is geen systematische zorg besteed. Integendeel.
Dit verschijnsel der vredes-legers is ook historisch.
Het deed Johan de Witt den 12eII Augustus 1665 aan
zijn zuster, Johanna van Zwijndregt, schrijven : „dat in een
leger , van omtrent de twintig-duizend menschen of daarover, die hun gantsche leven het werk bij de hand gehad hebben, niet een eenig capabel persoon zou worden gevonden,
om daarover de noodige conduite te hebben. Maar zoo is
toch de zaak, God betert, waarlijk aldus gelegen, dat het
eene onvermijdelijke noodzakelijkheid is daarin van bil.iten
ander leven en als de ziel te brengen" 1 ).
Dat het verschijnsel behalve historisch ook internationaal is, wordt door tallooze voorbeelden uit de geschiedeDis der oorlogen gestaafd. Waarom wordt in zeker tijdperk
het eene volk militair onder den voet geloopen en doet
eenige jaren later dat zelfde volk zijn overweldiger een
overeenkomstig lot ondergaan ? Waarom volgt op een Jena
gewoonlijk een Sedan ? Zijn niet alle volken samengesteld
uit overeenkomstige krachten, deugden en gebreken ? Zijn
het niet alle menschen ? Waarom dan die sterke wisselingen bij de krijgskans ? De oorzaak ligt bij de militaire
voorbereiding in moreel, intellectueel en materieel opzicht
en die is steeds in handen der vredes-leger-generaals en
hun kringetje.
Op zeer weinige uitzonderingen na heeft de aanvoering
der legers van de oorlogvoerenden, die onmiddellijk vóór
Augustus 1914 de leiding hadden, nergens aan de hooge
vredes-reputaties voldaan. Geen heeft aan de verwachtin1) Johan de. Witt en zijn Tijd, door van Wickevoort Crommelin.
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gen, die hij als vredes-leger-autoriteit had opgewekt, beantwoord en dit niettegenstaande die mannen zonder uitzondering datgene gegeven hebben, waartoe zij in staat waren.
Tallooze mutaties bij de legers van alle oorlogvoerenden
zijn er het gevolg van geweest. Zelfs Duitschland is daaraan niet ontsnapt.
De officieële, de geijkte, de „knappe" grootheden van
1914 zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt bf voor
in de vredesjaren als kettersch achterafgezette, al of niet
volkomen onbekende grootheden, óf voor zeer jonge aanvoerders. Vergeten namen als Marchand (Fashoda), von
Hindenburg zijn op den voorgrond getreden.
Ons volk staat in de beschikking over organiseerende
talenten niet achter bij eenig ander. Uit onze officieren is
alles te halen, wat in onze koloniale oorlogen en ook in
het Napoleontisch tijdperk bewezen is. Het zijn in wezen
dezelfde mannen als de officieren van een Prins Maurits,
een Koning-Stadhouder. Maar oorlogen waren noodig om
een Prins Willem III, een Jan Willem Friso, een Daendels,
een Krayenhoff, een de Ruyter, een de Witt, op den voorgrond te brengen.
Namen van mannen, die naar Indië moesten gaan om
hun organiseerende talenten te ontplooien, of die 's lands
dienst moesten vaarwel zeggen, om naam te kunnen maken,
op het gebied van wetenschap, nijverheid of handel liggen
voor het grijpen. En bewijzen ten slotte mannen als een
Dr. Kuyper, als Treub in het meervoud, als Henri Polak,
de geniale organisator van den Alg. Ned. DiamantwerkersBond, als van Aalst wat de N.O.T. betreft, niet, dat ook
in ons land een von Hindenburg, een Lloyd George, een
Briant zouden te vinden zijn ?

Onze legerleiding is niet zoozeer oud van jaren, als
stroef van opvattingen ; men zit vastgesnoerd in het keurslijf van coterie en traditie, van doode vormen en uitheemsche dogma's. Men ziet dit zelfs bij jonge officieren in de
zoogenaamde stafkringen. Men heeft zoo lang en zoo uit
O. E.XVII7

8
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sluitend naar Duitsc hland gekeken, dat men niet meer
gelooft in Nederland zelve.
Een ritmeester verkondigt in den Haag de stelling
dat de cavalerie in de laatste 20 jaar niets van haar belangrijkheid heeft ingeboet, verdedigt het bestaansrecht
van eene Nederlandsche Cavalarie-brigade, niet op grond
van positieve argumenten aan ónze landsverdediging of ènze
krijgsgeschiedenis ontleend, maar aan den leiband van Von
Bernardhi en onder het motief, dat deze wereldoorlog -hoort wel : deze wereldoorlog een abnormale zou zijn en
dat een volgende oorlog, ook door ons na dezen te voeren,
weer ... een normale zal wezen. Daarom moet volgens hem
de Nederlandsche Cavalerie-brigade, waarmee nu niemand
weg weet, in stand worden gehouden, om in dien toekomstoorlog, nà dezen wel te verstaan, weer gordijn of tastorgaan
te zijn als in 1870.
Deze enormiteiten worden geuit in onze eerste militaire
vereeniging gedurende het 3e oorlogsjaar en slechts één stem
verheft zich bij die gelegenheid tegen dergelijke scholastiek.
Een jong genie-officier, leeraar aan de Kon. Mil.
Academie nog wel, onderneemt een soort pelgrimstocht
door ons land ter verdediging van forten, van pantsers,
van gewapend beton en wordt na afloop daarvan vereerd
met een benoeming tot hoogleeraar aan de Hoogere Krijgsschool in den Haag.
De gang van zaken op dit gebied is volgens dezen officier
ook al niet volkomen normaal en hij put zijn argumenten eveneens vooral uit Duitsche boeken, vóór den oorlog geschreven.
Bij een voordracht door dezen officier in diezelfde Nederlandsche militair-wetenschappelijke vereeniging gehouden,
uit zich al weer geen critiek, integendeel een jong officier
uit onze stafkringen, uit de omgeving van den Opperbevelhebber, komt hem bijvallen met de woorden : „geheel ben
ik het er mede eens, dat de ervaringen van dezen oorlog
er niet toe leiden de permanente versterkingskunst minder
hoog aan te slaan dan vroeger. Integendeel, ik zou verder
willen gaan en verkondigen, dat de buitengewoon hooge
waarde van de duurzame versterkingskunst voor de lands-
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verdegiging in het algemeen en voor ons land in het
bijzonder door dezen oorlog ten duidelijkste in het licht is
getreden."
Zoo is het verklaarbaar, dat in Nederland de inrichting der forten op dezen dag in hoofdzaak nog is als de
memories van verdediging, v66r 1914 opgesteld, dit aangaven tot in bijzonderheden, weinig minder gespecificeerd
dan de befaamde instructie, die D'Oquendo van Philips II
ontving en die deze in de gepantserde hut aan boord van
het admiraal-schip der Armada op het hart moet hebben
gedragen.
Deze oorlog zou een abnormale zijn !
Het is of een Knesebeck, een Massenbach herleefd zijn.
Het is of men de Pruisische generaals hoort uit de
school van Frederik den Grooten kort v66r, ja zelfs onmiddellijk na Jena.
Deze oorlog een abnormale !
Is hier dezelfde geest aan het woord, welke zich uitte
in die Pruisische en Oostenrij ksche officieren van het Ancien régime, die den jeugdigen generaal Bonaparte een
militairen knoeier en zijn methoden van oorlogvoeren een
bederf van de krijgskunst noemden
Al dat nadoen, dat eenzijdig afgodisch vereeren van
de Duitsche militaire leerstellingen door onze toonaangevende militaire kringen is ten slotte niets anders dan
een onbewuste uiting van gebrek aan zelfvertrouwen.
✓óór den oorlog, inspecteerde in 1806 de Koningin
van Pruisen te paard, in de uniform van haar lijfregiment,
omstuwd door een zelfvoldanen staf, de troepen ; enkele
maanden daarna vlood het Pruisische leger met haar Koningin
naar den Noord-Oostelij ken uithoek des lands.
✓óór den oorlog van 1916, inspecteerde de Koningin
van Roemenië te paard, in de uniform van haar lijfregiment,
omstuwd door een zelfvoldanen staf, de troepen ; enkele
maanden daarna vlood het Roemeensche leger met haar
Koningin naar den Noord-Oostelij ken uithoek des lands.
Zoowel in het Pruisen van het begin der negentiende,
als in het Roemenië van het begin der twintigste eeuw
?
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hebben de militaire toonaangevers, de verantwoordelijke
militaire leiders, vele jaren gehad om zich de lessen van
een wereld-oorlog ten nutte te maken. In beide gevallen
hebben zij verzuimd, beter opzettelijk geweigerd, in te
zien, dat andere tijden gekomen waren en zich vastgeklampt aan de dogma's, waarmee zij tot militair aanzien
waren gekomen.
De geschiedenis heeft zich hier in weinig meer tijds
dan een eeuw tweemaal herhaald en in beide gevallen
werden de vorsten niet minder dan de volken het offer
van hun militaire raadgevers, hun militaire leiders.
Welke is de verklaring voor dit verschijnsel? Colijn
geeft het in de Stemmen des Tijds: „Ik kan er geen andere
verklaring voor vinden, dan dat de ,vereischte mentaliteit
voor het oorlogsberoep in de kleine legers niet aanwezig is."
Maar hoe een dergelijke mentaliteit te wijzigen, vóór
het te laat is ?
Het is fataal, als met het brengen van een frisschen
geest, een andere mentaliteit, gewacht wordt, tot militaire
tegenslagen daarvan de noodzakelijkheid hebben aangetoond.
In België, Frankrijk, Duitschland, Engeland kon het
moeilijk anders, omdat dáár geen gelegenheid was geweest
zich de lessen van oorlogvoerende nabuurstaten ten nutte
te maken. Voor ons geldt die verontschuldiging niet. Wij
hebben sinds lang, en nog dagelijks, die lessen voor oogen
en tevens in België en Roemenië gezien, welke de gevolgen
zijn, als kleine landen bij het uitbreken van den oorlog hun
paraatheid niet tot het bereikbaar maximum hebben opgevoerd. Kleine landen zijn door een slag aan de Marne niet te
redden. Als hun legers zoover terug hebben moeten trekken, eer zij stand kunnen houden, is het geheele grondgebied van den staat in 's vijands handen.

Iv.
Sedert de afkondiging na de mobilisatie van de zoogenaamde afl ossin g s-wetten is onze legersterkte aan man-
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nen belangrijk toegenomen. Dit beginsel is uitnemend,
omdat onze weermacht bij een oorlog in elk geval tegenover een overmacht zal komen te staan van beproefde
krijgers. Men kan er zeker van zijn, dat men zal trachten
ons bij het uitbreken der vijandelijkheden door een overweldigenden overval over een breed front dadelijk bij het
begin neer te slaan, omdat dit èn het meeste moreel e ffect,
èn de beste kansen biedt.
Onze weermacht kan dus niet te sterk zijn, in dien
zin, dat ze over schier onuitputtelijke reserves moet kunnen beschikken, om vooral onze bestaande afdeelingen steeds
op volle aanvankelijke sterkte te kunnen houden door het
aanvullen van alle verliezen.
Daarom is het een fout geweest, na de mobilisatie te
zijn overgegaan tot het oprichten van nieuwe regimenten.
Deze nieuwe eenheden hebben uiteraard een niet onaanzienlijk deel van de nieuw opgeroepen mannen verbruikt,
die anders uitsluitend hadden kunnen dienen, om oudere
lichtingen als geoefende reserves met verlof naar huis te zenden.
Deze fout klemt te meer op grond van de volgende
overwegingen :
1° werd het reeds bestaande nijpend te kort aan
officiers- en onderofficierskader er grooter door, daar de
nieuw opgerichte eenheden geëncadreerd moesten worden ;
2° werd daardoor een goede en snelle oefening, wegens
gebrek aan onderwijskrachten, onmogelijk ;
3° is verzuimd die eenheden in hoogere verbanden te
organiseeren ;
4° beschikken wij niet over voldoende veldartillerie
mitrailleurs en ander krijgstuig om die nieuwe eenheden
ook maar op de meest bescheiden wijze van die onmisbare
wapens te voorzien.
Reeds in 1914 toonde de oorlogvoering, dat de bezettings-troepen en speciaal de vesting-artillerie, zooals die
waren georganiseerd en geoefend, vastgeklonken aan bepaalde forten en liniën, in dien vorm niet meer van dezen
tijd zijn.
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Met een enkele uitzondering, als bijvoorbeeld de bediening der vaste kustvuurmonden, bleek het een gebiedende eisch, dat de geheele weermacht om het zoo eens
uit te drukken, mobiel georganiseerd werd en dus ook de
kern der bezettingstroepen, der vesting-artillerie. Bij alle
legers der oorlogvoerenden is dan ook, voor zooverre dit
niet reeds het geval was, voormalige vesting-artillerie als
artillerie te voet ingedeeld. De scherpe afscheiding in het
algemeen tusschen veldleger en bezettings-troepen is in
dezen oorlog verdwenen. Majoor der Infanterie Raynal,
wiens naam als verdediger van het fort Vaux onsterfelijk
is geworden, was daarheen betrekkelijk kort geleden
overgeplaatst van het veldleger, omdat twee met eenige
tusschenpoos opgedane verwondingen hem ongeschikt maakten zijn diensten te velde te blijven vervullen. Men wilde
hem verlof verleenen. Op zijn verzoek werd hem het bevel
opgedragen over het groote, uiterst gewichtige fort Vaux.
De wijze, waarop hij dit verdedigd heeft, toont aan, dat
het niet noodig is, daarvoor vesting-artillerist of genist te
zijn. Dat men aan majoor Raynal die opdracht gaf in
plaats van hem op grond van lichamelijke ongeschiktheid
naar huis te zenden, was bovendien oeconomisch.
Ook omgekeerd doet bij alle oorlogvoerenden mobiel
gemaakte vesting-artillerie bij de legers te velde dienst.
De wijze, waarop onze bezettings-troepen aan onze stellingen zijn en blijven vastgeklonken, toont aan, dat deze les
ook ten onzent dringend op navolging wacht. Geen enkel
bezwaar staat die hervorming in den weg, die bovendien
militair-oeconomisch zou zijn. Een gelijktijdige aanval
toch op al onze permanente liniën en stellingen is uitgesloten. Bovendien liggen enkele voor een niet onaanzienlijke
lengte strategisch achter elkaar, zooals het Zuid-front der
Stelling van Amsterdam in menig opzicht een tweede linie
is achter de N. Roll. Waterlinie.
De bestaande dislocatie, uitrusting en oefening van
onze bezettingstroepen maakt in geval van oorlog de kans
zeer groot, dat, terwijl ergens in het Oosten des lands of
aan de kust ons veldleger tegen overweldigende overmacht
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met moeite stand houde, een aanzienlijk deel van ons
leger als bezettings-troepen werkeloos, in geestdoodend
afwachten moet toezien.
Deze oorlog toont opnieuw, dat men op zeker punt,
hetzij dat het Verdun of Somme-front heet, onverwachts
met overmacht wordt aangegrepen en dat het dan voor
den aangevallene eene levensquestie is de verplaatsbaarheid
van zijn leger --- ook die van zijn zoogenaamde vestingartillerie — tot het maximum te hebben opgevoerd, zoodat
alle eenigszins beschikbare krachten ook aan artillerie
bliksemsnel
el op dat bedreigde punt geconcentreerd kunnen
worden.
En dit heeft voor ons zooveel te grooter beteekenis, daar
tengevolge van de onbescheiden lengte onzer permanente
stellingen eñ liniën (200 K.M. 1 ) het aantal bezettingstroepen
in verhouding tot onze totale legersterkte zeer groot is.
Eene versnippering onzer bezettingstroepen over die
liniën staat hun snelle concentratie in den weg en zij belet
bovendien een verlichting van de mobilisatie van die
bezettingstroepen, omdat men nu reeds in de forten en liniën
zich behelpen moet met skeletten van tactische eenheden.
Deze toestanden zijn te verbeteren :
1° door het gros van de infanterie der bezettingstroepen
in divisie-verband te doen overgaan bij het veldleger.
2° door de vesting-artillerie te hervormen tot veldartillerie te voet, dit wapen althans minder log, minder
moeilijk verplaatsbaar te maken en voor een deel bij het
veldleger in te deelen t
3° het overblijvend gedeelte der vesting-artillerie te
reorganiseeren tot twee reserve-korpsen, centraal gelegerd.
Van deze korpsen worden afdeelingen gedetacheerd naar de
andere stellingen ; zij geven wachten aan de liniën en
werken. —
V.
De tegenwoordige oorlog leert, dat de kracht van de
1 Onze geheele Oostgrens is ± 290 K.M.
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verdediging ten opzichte van die van den aanval buitengewoon is toegenomen, mits men de natuurlijke sterkte en
de natuurlijke hulpmiddelen, die het terrein biedt, doo r
een doeltreffend aanleggen van tijdelijke loopgravenstellingen in achtereenvolgende liniën weet te verhoogen.
De oude wet, dat in den krijg de- partij, welke de
minst sterke is, die minderheid door versterkingen tracht
te compenseeren, is dus nog ten volle van kracht, mits
men die versterkingen op rationeele wijze aanlegt en
inricht. De twee Achilles-pezen nu van alle permanente
versterkingen zijn 1° dat haar plaats op de kaart is vastgelegd, dus haar ligging bekend is ; 2° dat ze zichtbaar zijn en nimmer uit zoodanige dekkingen kunnen
worden samengesteld, dat ze niet ten slotte steeds aan
het altijd oppermachtige artillerie-vuur des vijands ten
prooi vallen.
Tegenover het feit, dat de minst sterken in den oorlog
een tegemoetkoming gevonden hebben in de groote kracht
der tijdelijke, bij dreigende vernieling gemakkelijk achterwaarts te verplaatsen, loopgravenstellingen, staat de sedert
1914 op nieuw gevestigde historische ervaring, dat de oorlog

.

in het open veld, de bewegings-oorlog een uiterst gevaarlijk
experiment is voor den numeriek zwakkere of voor dengene, wiens
artillerie in de minderheid is. Deze oorlog heeft bij alle gelegenheden getoond, dat een front, hetwelk zoogenaamd
aan het rollen is gebracht, hoogst moeilijk weer tot stilstand
is te brengen. De Marne-slag toont, dat groote machten die
kans hebben gehouden, maar het lot van België, van Servië,
van Roemenië wijst evenzoo aan, dat kleine staten zich
daartoe niet mogen laten verlokken en in den bewegingsoorlog te gronde gaan. In meer dan één opzicht herhaalt
zich hier de krijgsgeschiedenis.
Daarmee is voor ons de methode aangewezen, waarmee
wij den eersten stoot bij een vij andelij ken aanval, die nagenoeg zeker een overmachtige zal zijn, moeten afweren.
Geen grooter gevaar voor ons dan de grootmogendheidsillusie, dat dit door den bewegings-oorlog zal kunnen geschieden, geen fataler dwaling dan de leer, dat bij een
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aanval op ons gedurende dezen oorlog onze troepen versch,
die van een tegenstander door hun twee-en-een-half jaar
te velde zijn, min of meer oudbakken zouden wezen. Het
tegendeel is het geval. Een wereld van practische oorlogslessen scheiden de militaire opvattingen, de psyche, de
mentaliteit van de aanvoerders der legers van de landen,
die tot nu toe neutraal gebleven zijn, van die der rijken,
die voortdurend toegepaste „groote manoeuvre" houden op
een vroeger ondenkbaar geachten schaal. Dit wat den geest
der aanvoering betreft, die den geheelen legergeest beheerscht
en dit op, grond van de oude wet, dat het leger is wat de
officieren zijn, speciaal de generaals en de Generale Staf.
En in materieel opzicht is hier geen sprake van versehe
troepen, er is slechts het feit, dat wij in elk geval beproefde
krijgers tegenover ons zullen krijgen, die de practijk van
den oorlog, de krachten en gebreken van de moderne
strijdmiddelen op hun duimpje kennen. Bij hén zal er geen
weifelen zijn, zal er niet, als bij ons het geval was, gedurende de kort geleden gehouden fortmanoeuvres, een half
uur moeten verloopen tusschen het geven van het bevel
tot vuren aan zekere afdeeling artillerie en het afgaan
van het eerste schot. Terwijl onze artillerie, vooral uit gebrek aan munitie gedurende de mobilisatie, zeer zelden en
dan nog zeer onvoldoende in het vuren op zeer beperkte
terreinen en doelen, geoefend is, hebben de artillerieën
van alle oorlogvoerenden nagenoeg onafgebroken toegepaste
oefening in het terrein gehad op werkelijke doelen, hebben
zij beschikt over onbeperkte munitievoorraden, zijn zij op
hun fouten niet opmerkzaam gemaakt door meerderen, even
theoretisch of schoolsch als zij zelven, maar, met inzet van
hun leven, door de vijandelijke kogels.
Onder zulke omstandigheden te spreken van „onze
versehe troepen" als tegenstelling met de legers der oorlogvoerenden en nagenoeg uitsluitend te oefenen in bewegingsoorlog, duidt op een ernstige misvatting van de werkelijkheid.
In plaats van zich blind te turen op een bewegingsoorlog, die onze ondergang zou zijn, is het noodig, dat
wij beginnen ons volmaakt te oefenen in den loopgraven.
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oorlog ; is noodzakelijk, dat ons leger onverwijld aan het
werk worde gezet om loopgraven-complexen in te richten,
dáár waar bij een vijandelijken aanval en niet alleen bij
een zoogenaamde neutraliteits-schending, de eerste stoot, die
een beslissende zal zijn, moet worden opgevangen.
Ons systeem van oefening, gericht op den bewegingsoorlog, is gevaarlijk, omslachtig, verouderd.
Het moet niet mogelijk zijn na de twee-en-een-halfjarige mobilisatie onzer weermacht, dat wij tengevolge
van een eerste eventuëel échec onmiddellijk min of meer
a l'improviste achter onze historische waterlinies worden
terug geworpen, met het gevaar, dat op meerdere punten
de vijand er tegelijkertijd mèt ons binnendringt.
Wat de Duitschers op het gebied van loopgravenstellingen tot stand hebben gebracht, bijvoorbeeld langs de
Vlaamsche kust en in België met het oog op mogelijke
terugslagen in Noord-Frankrijk of een landingspoging der
Entente, is voor ons in dit geval een navolgenswaardig
voorbeeld. Onze inundatie-stellingen moeten reservestellingen worden, liefst in derde of vierde linie.
Onze inundatie-stellingen zijn zoo sterk, dat ze ook
zonder forten goed te verdedigen zijn. Men ziet dit aan
de inundatie-stellingen aan deñ Yser.
Maar waarom, nu de oorlog tevens heeft geleerd, dat
die forten er zooal niet de zwakke, dan toch de critieke
punten in zijn geworden, die forten voor het meerendeel
op den ouden voet ingericht en bezet gehouden
Die goed zichtbare, op de kaarten vastgelegde forten
kunnen zoowel in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie als
op het zoo blootgestelde Westfront der stelling van Amsterdam uit zeer bedekte terreinen, met solieden bodem, op
den voor het moderne worpvuur-geschut meest voordeeligen
afstand onder vuur genomen en systematisch vernield worden,
zonder dat ons geschut één schot kan terugdoen, alleen
reeds vanwege de dracht onzer zwaarste vuurmonden, die
buiten de forten zijn opgesteld. Die forten verkeeren bovendien voor een niet gering deel in de bijzonder ongunstige

WAT DE WERELDOORLOG ONS LEERT.

123

conditie, dat ze in de eerste gevechtslinie liggen en niet,
zooals het geval behoorde te zijn, daarachter.
Nu zal men wellicht geneigd zijn te vragen : maar wat
komt het er op aan, of die forten worden vernield, als
de inundatie-stellingen, waarvan zij deel uitmaken, op zich
zelf zoo sterk zijn en die forten ook na hun vernieling
onmiddellijk met loopgraven opnieúw ter verdediging kunnen
worden ingericht ?
Dit komt er zeer op aan.
In de eerste plaats heeft juist bij het begin van den
oorlog de val van één fort reeds een groot moreel, een
groot reclame-effect, vooral op de eigen troepen. Wij hebben
het kunnen constateeren bij de aanvallen op de stelling
van Luik, op die van Antwerpen. De val bijvoorbeeld van
de zuidelijke forten van Antwerpen had zulk een e ffect op
de bezettingen der overige forten, die geen schot ontvangen
hadden en volkomen gesloten werken waren, dat van sommige der noordelijke de bezetting droste eer nog de stelling
van Antwerpen was overgegeven.
Zelfs uit den val van verouderde, vrij onbeteekenende
forten slaat de aanvaller munt voor de publieke opinie
van eigen volk en leger en voor die der neutralen.
In de tweede plaats zijn onze forten, wat men noemt
woonforten, wat wil zeggen, dat de geheele bezetting van
zegge 200 à 300 man, met wat er bij behoort, er permanent
verblijf houdt ; dat ook het deel, dat van de wacht op de
wallen is afgelost, er rusten moet en dus ook gedurende
die „rust" onder den enerveerenden invloed blijft van het
geweld der ontploffingen, het vuur en de gevaren van het
bombardement. Die forten zijn propvol met menschen,
opgehoopt in kazematten, die niet alleen niet bomvrij zijn,
maar die door het ontzaglijk gewicht der gewelven en der
daarop rustende gronddekkingen, worden zij getroffen, de
daaronder opgehoopte menschen met verplettering of verstikking door de gassen der ontploffende granaat bedreigen.
Die menschen, de zoogenaamde rust, de reserve, kunnen
niets doen dan afwachten. Hier is van toepassing : „il est
plus difficile d'attendre la mort que de la braver". Elke be-
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schieting wordt onder die omstandigheden een schok voor
het moreel.
De groote kracht nu der loopgraven-stellingen schuilt
voor een niet gering deel daarin, dat alleen de wacht die
loopgraven bezet houdt en dat de rustende manschappen
onder gewone omstandigheden op veilige plaatsen daarachter moreel en physiek volkomen rust genieten en geheel
op hun verhaal kunnen komen ; daarom zijn de loopgraven
op het Westfront met een minimaal aantal mannen bezet.
Op deze gronden ook moeten nagenoeg alle forten
hier te lande ten spoedigste door de bezettingen ontruimd
worden en tot steunpunten, tot eenvoudige veldschansen
met loopgraven worden ingericht en door wachten worden
bewaakt, die geregeld worden afgelost, terwijl de bezettingen op veiligen afstand daarachter worden ondergebracht en georganiseerd, zooals Niervoren werd aangegeven.
Kan men die voormalige forten bij voldoenden tijd dan
nog zoover afgraven en aan het silhouet der omgeving
aanpassen, zoo dat ze niet meer op kilometers afstand
zichtbaar zijn, dan zal dit hun weerstandsvermogen aanzienlijk verhoogen.
VI.

Reeds de Oudheid heeft ons de les nagelaten, dat goede
wegen van voldoende breedte, in genoegzaam aantal, een
van de onmisbare hulpmiddelen zijn, waarmee men zich
op een oorlog voorbereidt.
Speciaal de Romeinen hebben op dit gebied, ook wat
de bruggen en bruggehoofden betreft, zoowel in Europa
als in Noord-Afrika en West-Azië, tot op den huidigen
dag hun sporen achtergelaten.
Voor zoover men hier te lande over goede straatwegen
van behoorlijke breedte beschikt, is dit voor een niet
gering deel te danken aan Napoleon, die ook in militair
opzicht door de klassieken werd geïnspireerd.
Bij den wegenaanleg in Nederland heeft hij in de
eerste plaats, ja wellicht uitsluitend, militaire belangen op
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het oog gehad en daarbij weer voor een niet gering deel
eene eventueele verdediging tegen een (Engelsehen) aanval
op de Nederlanden.
Tengevolge van de ontwikkeling der spoorwegen,
scheen het gedurende de laatste helft der negentiende
eeuw, op grond der toen gevoerde oorlogen, dat de stoom
de beteekenis der klassieke heirbanen secundair had gemaakt.
De tegenwoordige oorlog heeft ook in die meening
verrassende wijzigingen gebracht. Niet dat de militaire
beteekenis der spoorwegen verminderd is. Integendeel.
Van dit standpunt moet, hetzij terloops opgemerkt, het
chronisch niet op tijd rijden onzer treinen sedert de mobilisatie als een ernstige militaire tekortkoming worden aangemerkt, daar een dergelijk tot gewoonte, tot sleur geworden gebrek aan stiptheid in geval van oorlog niet op
commando wordt hersteld en dan noodlottige gevolgen
kan hebben.
De groote intensiteit van het militair vervoer in oorlogstijd stelt niet alleen de hoogste eischen aan de spoorwegen,
maar legt bovendien op de gewone wegen een maximum
belasting. Naast de spoorwegen zijn de automobielen te
land en de motor-vaartuigen op onze verkeerswegen te water,
onmisbare strijdmiddelen geworden.
Zeer actueel en belangrijk is hetgeen een correspondent van de Morning Post daarover schreef: „de Franschen
zijn altijd bekwaam geweest in den aanleg van wegen 1 ),
maar in dezen oorlog hebben zij zich zelf overtroffen. De
wegen zijn breeder gemaakt en worden zorgvuldig in goeden
staat gehouden, hoewel zij veel zwaarder belast worden
dan met het doel, waarmee zij gemaakt werden, overeenkomt. Niettegenstaande Frankrijk over vele en goede wegen
beschikt, wordt het aantal achter de gevechtsfronten rusteloos
uitgebreid. De beroemde weg tusschen Bar-le-Duc en Verdun is nog verbreed en wordt in uitmuntendere staat gehouden,
ondanks den eindeloozen stoet van zware auto-lastwagens
en het slechte weer".
1) Hiervan wordt men vooral overtuigd in Algiers.
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„Bij elk bezoek aan het Somme-front werd ik op
nieuw getroffen door de verbetering van het wegennet. In
den Elzas en de Vogezen is het evenzoo. Overal kunnen
de zwaarste auto's tot op korten afstand van de gevechtslinie komen en nergens ontbreekt de gelegenheid om voldoende uit te halen". Dit alles wordt aangevuld met licht
spoorweg-materieel en kabel-spoorwegen.
Wordt aan dit belangrijk vraagstuk hier te lande
meer speciaal in onze polder-stellingen voldoende
aandacht gewijd ? Onze wegen vormen van ouds een van
de moeilijkheden voor militaire operatiën hier te lande,
waarop o.a. door eene Nota van Commissaris-Generaal Bentinck van 1814 aan den Engelschen gezant gewezen wordt.
En dit is nbg zoo, wat blijkt uit een persbericht betreffende de isolatie onlangs van een der forten bezuiden
Gorinchem tengevolge van den jongsten hoogera waterstand.
De onvoldoende toestand, waarin onze verkeerswegen te
water bij het begin der mobilisatie verkeerden, is door het
uitnemend werkje van den niet-militair, Dr. Teupken,
wereldkundig gemaakt, en, naar wij hopen, voldoende
verbeterd.
De toestand der landwegen in onze polderterreinen is,
wat aantal, breedte en qualiteit betreft, echter volstrekt onvoldoende en bij dit voor onze verdediging zoo
belangrijk onderwerp zullen wij een oogenblik stilstaan.
Het is een moeilijk vraagstuk, omdat in die polderterreinen het verkeer te land uitsluitend langs de wegen kan
plaats hebben en men die wegen niet op vele punten
kan ontlasten door een deel van het verkeer op de terreinen daar naast te leggen. De sloten en de drassige
gesteldheid zijn daarvoor een onoverkomelijk bezwaar,.
gezwegen van de inundaties. Een groot deel van die wegen
is slechts weinig geschikt voor het in den oorlog onmisbaar auto-vervoer . en de auto-tractie, waarvan in geval van
oorlog een ruim gebruik zal moeten worden gemaakt. In
dit opzicht zijn wij met onze polderstellingen niet in gun-
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stiger conditie gekomen. Ieder, die een autotocht door onze
westelijke provinciën heeft gemaakt, weet van de onvoldoende geschiktheid onzer wegen in dit opzicht mee te
praten.
Nu zullen die wegen in de aangevallen fronten onzer
polder- en inundatie-stellingen aan ongehoorde eischen
moeten voldoen. De zoogenaamde loopgraven-oorlog toch
vraagt daar een rusteloos verkeer van aflossings-troepen,
oprukkende reserves, afdeelingen grond-werkers, auto-treinen,
die troepen, munitie, leeftocht, dekkingsmiddelen, grond
aanvoeren of gewonden en te herstellen materiaal terugbrengen.
Ik verlies hierbij niet uit het oog, dat op sommige
punten de wegen ontlast kunnen worden door vervoer te
water. Voor troepen kan dit middel echter niet dienen.
In hoogti terreinen als achter het Somme-front kan men
juist die troepen de infanterie vaak naast de wegen
laten marcheeren, wat, zooals werd aangestipt, hier uitgesloten is. Bovendien moet alle aanvoer in sommige deelen
onzer inundatie-stellingen uitsluitend over de landwegen
geschieden, omdat er daar, zonder tijdroovend en gevaarlijk
overladen van schip in voertuig, geen behoorlijke gemeenschap te water is. Een blik op het terrein en zelfs
op de kaart toont dit aan.

Op grond van de ervaring van dezen oorlog, bij voorbeeld op het Westelijk front, kan geconstateerd worden,
dat het behoud van sommige punten afhankelijk is geweest van de mogelijkheid tijdig een onbeperkte massa
troepen en munitie ter plaatse te concentreeren. Wat de
minste breedte betreft aan de wegen, die daarbij dienen
kunnen, te stellen, is het in de eerste plaats noodzakelijk,
dat twee lange colonnes van vracht-auto's elkaar kunnen
passeeren, zonder haar snelheid belangrijk te moeten verminderen ; verder behoort er ruimte over te blijven
voor een troepen-colonne, die met vieren uit de fl ank marcheert. Ik noem hier een minimum eisch, omdat (wat bij
de lange colonnes, die regel zijn, dikwijls zal voorkomen)
ordonnancen op rijwielen en motorrij wielen ongehinderd
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moeten kunnen doorgaan. Een tocht door onze polderterreinen en inundatie-stellingen toont aan, dat nagenoeg
geen enkele van de wegen er aan dien eisch voldoet ; dat
op de meeste de speciaal voor militaire doeleinden aangelegde wegen in de Stelling van Amsterdam daaronder
begrepen zware auto's zelfs niet voldoende kunnen uitwijken, laat staan keeren. Dit wat de breedte betreft.
De weg zelf bestaat in den regel uit een smal verhard gedeelte en twee bermen van ongeveer gelijke breedte als het
verharde deel, die soms drassig en zelfs onbegaanbaar voor
infanterie-afdeelingen zijn. Zwaar beladen voertuigen, die
met één rad van dat geharde gedeelte afraken, zien dat
rad soms tot de as wegzakken. Bij eenig druk gebruik,
bijvoorbeeld in den hooi- of oogsttijd of bij manoeuvres,
zijn die wegen bij slecht weer spoedig in zeer slechten
staat.
Het aantal wegen is op sommige belangrijke fronten
onzer inundatie-stellingen onvoldoende. Men moet hierbij
twee hoofdrichtingen onderscheiden, die beide onmisbaar
zijn. In de eerste plaats de wegen, die van achteren naar het
gevechtsfront voeren, in de tweede plaats de gemeenschapswegen, die, evenwijdig aan de linie, achter deze in voldoende
getale aanwezig moeten zijn. Men kan dus niet volstaan
met „eenige wegen" ; een systematisch wegennet, waarvan
de eerre helft te lood staat op de andere, is onmisbaar. Uit
de logische ontwikkeling der gedekte gemeenschapswegen
op de gevechtsfronten van het Westelijk operatie-tooneel,
die schijnbaar een waar war-net vormen, maar inderdaad
uit elkaar min of meer loodrecht snijdende, gedekte wegen
bestaan, wordt die onmisbaarheid aangetoond. Die „boyaux"
dienen vooral voor gemakkelijke troepenverplaatsingen en
gemeenschap, zoowel voor- en achteruit, als zijwaarts.
Het belang van te voren aangelegde goede en voldoend talrijke wegen in onze inundatie-stellingen klemt
des te meer, omdat het drassig terrein niet toelaat ingegraven gemeenschapswegen te maken. Als de inundaties
eenmaal gesteld zijn, is wegenaanleg of verbetering van
gemeenschap te land vrijwel uitgesloten. Men blijft af-
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hankelijk van de wegen, die er bij het begin der vijandedelij kheden zijn.
lijkheden
Hoe geringer het aantal wegen is, hoe gemakkelijker
het voor een aanvaller zal wezen, om het verkeer langs
die enkele wegen, hetzij door artillerie-vuur uit vèrdragend
geschut, hetzij uit vliegtuigen te belemmeren of bij vernieling van zekere punten stop te zetten.
Men verlieze hierbij niet uit het oog, dat sommige
onzer wegen in de inundatie-stellingen tevens komkeeringen
zijn. Die wegen evenals de komkeeringen, inundatiekaden
in het algemeen, moeten, om niet door één treffer zoodanig vernield te kunnen worden, dat het water er door
op het lager gelegen terrein stroomt en een doorbraak
ontstaat, op eene voet-breedte van minstens 25 Meter worden
gebracht.
Behalve door vernieling kan de vijand het verkeer over
die enkele vaak rechte, open wegen nacht en dag door
granaat-kartetsvuur uit zeer vèrdragende kanonnen uiterst
moeilijk en gevaarlijk maken. Het gevaar van het verkeer over op de kaart vastgelegde wegen deed een
deskundig schrijver in de Revue des Deux Mondes zijn op
aanschouwingen gegronde conclusie neerschrijven : „la
meilleure chance de sécurité est de marcher ailleurs que sur les
chaussées, de ne jamais passer les rivières sur les ponts", met
welke laatste hij bedoelt de op de kaart geteekende, bekende vaste bruggen, waarop het inschieten gemakkelijk is.
Maar hoe nu, wanneer het terrein naast de wegen geinundeerd is of uit drassig of door sloten doorsneden
weilanden bestaat ?
Om hieraan tegemoet te komen dient het aantal wegen
dadelijk belangrijk te worden uitgebreid, moeten de bestaande
wegen verbreed en versterkt worden, het verharde gedeelte
uitgebreid over de bermen, en in de eerste plaats talrijke
uitwijkplaatsen worden gebouwd. Aan dit werk moet onverwijld door beroepsarbeiders, gesteund door soldaten, met
volle kracht begonnen worden.
Tegelijkertijd moeten langs de voornaamste wegen van
afstand tot afstand depots van grond en plaveisel (vooral
O. E. XVII 7
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hout en grint) benevens de noodige gereedschappen worden
aangelegd. Wij kunnen in onze laaggelegen stellingen
niet over te veel grond- en grint-depots beschikken.
Een tweede eisch is het uitbreiden van ons smalspoor
en het aanschaffen van de daarvoor noodige locomotieven
en voertuigen. In de derde plaats moeten, waar mogelijk,
in de zeer doorsneden deelen onzer stellingen draadspoorbanen worden aangelegd, die de groote waarde hebben
weinig kwetsbaar te zijn, omdat bij de voertuigjes geen
paarden of begeleiders mee gaan en de lijn gemakkelijk
hersteld of desnoods verlegd kan worden. Men heeft er
geen wegen voor noodig, men stelt ze desnoods door de
inundaties.
Ik zal hier de groepen van forten en de afzonderlijke
forten niet bij name noemen, die op dit oogenblik elke
directe gemeenschap naar achteren missen ; wier eenige
gemeenschap de voorste vuurstelling is, waardoor men, om
er in te komen of ze te verlaten, steeds over eenige kilometers onder 's vijands vuur langs die linie een flankmarsch zal hebben te verrichten. Ik zal evenmin de forten
noemen, wier eenige communicatie naar achteren over de
geheele lengte aan direct vuur uit gedekte opstellingen op
den meest werkzamen afstand bloot staat, van de gewichtige stelling, die aan de Noordzijde volkomen open ligt. Ten
slotte zal ik hier den naam verzwijgen van drie naast elkaar
liggende forten, waartusschen elke directe gemeenschap voor
paarden of lichte voertuigen of troepenafdeelingen grooter
dan een patrouille van 4 a 5 man ontbreekt, omdat men
zich, om van het eerste naar het derde fort te komen, drieinaal in een roeiboot over een breed vaarwater moet laten
zetten. Het is geen geheim, dat ik hier mededeel, want
menig wandelaar of fietser moet dien publieken weg zijn
gepasseerd of kan voor zich dezelfde conclusie gemaakt
hobbèn, zittende in den trein, ook voor het geval hij spion
is geweest.
Moge de zinsnede in het voorlooping verslag betreffende de oorlogsbegrooting voor 1917 de aandacht vestigen
^p deze belangrijke zaak : „Ook is het 'eten een ergenis,
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dat bij het gebruik van openbare wegen door militaire
troepen, steeds zoo weinig rekening wordt gehouden met
de eischee van het openbaar verkeer."
In ruimer begrip en met verandering van de laatste
twee woorden in : „veiligheid des lands," zou deze zinsnede
geheel op het voorgaande toepasselijk zijn.

* *
^

Ik heb mij bij voorgaande beschouwingen uitteraard
moeten beperken. In de eerste plaats heb ik slechts zaken
besproken, die zonder buitengewone moeilijkheden onmiddellijk te verbeteren zijn. In de tweede plaats heb ik mij
onthouden van het bespreken van enkele punten, die,
hoewel zonder geheim te zijn, vooralsnog voor eerre openbare beschouwing minder geschikt worden geacht.
Men is op militair gebied in Nederland te geheimzinnig. Zelfs in vredes-tijd worden onbeduidende zaken als
geheim beschouwd. Uit pure militaire geheimzinnigheid
was mij bijvoorbeeld vóór de mobilisatie als kapitein-fortcommandat de toegang tot mijn fort ontzegd. Een gevolg
daarvan is, dat het met die „geheimen" niet zoo nauw
genomen wordt. De Nederlandsche militaire geheimen kennen dan ook drie trappen : „vertrouwelijk", „geheim" en
„zeer geheim". Tot welke rubriek zeker „geheim" behoort,
maakt de militaire briefschrij ver uit. Het voor den betrokkene meest veilige systeem is dan natuurlijk maar „zeer
geheim" te gebruiken.
Een ernstig gevolg van die militaire geheimzinnigheid
is, dat er uit onkunde bij ons volk geen voldoende belangstelling voor de verdediging bestaat, dat op dien bodem
de struisvogelpolitiek welig tiert. Die geheimzinnigheid
heeft tevens voor een deel het verkeerde gevolg, dat ook
de vele goede dingen onzer verdediging er onbekend door
blijven en het toch in geen opzicht een middel is, om de
spionnage — die vlijtig, effectvol en zonder veel belemme-

ring beoefend wordt -- te ontgaan.
Als de zaak onzer militaire verdediging hopeloos stond,
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ware het beter te zwijgen, daar verbeteringen toch geen
redding zouden kunnen brengen. Maar dit is allerminst
het geval. Integendeel, in zeer vele opzichten is onze
paraatheid zeer goed in orde en gedurende de mobilisatie
aanzienlijk verbeterd. Nederland is uitstekend te verdedigen
en beschikt als weinig landen over natuurlijke hulpmiddelen,
om die verdediging te voeren. Onze terreinen zijn voor
een goed deel Yser-stellingen.
Ons volk, onze soldaten, onze onderofficieren, onze
troepen-officieren zijn in den aard zeer goed. De Nederlander
beschikt over uitnemende grondeigenschappen als soldaat
(ik wil niet zeggen als Pruisische Gardist) ; als loopgraven-,
als amphibie-, als modder-soldaat is hij wellicht zonder
weerga. Onze mannen zijn gehecht aan hun geboortegrond,
uiterst goedwillig, vasthoudend, hebben veel gezond verstand, zij. gemakkelijk te leiden, sober in hun behoeften
en geneigd de zaken gemoedelijk, opgewekt te bezien. Ik
heb daarvan de ervaring in een kwart-eeuw omgang met
die mannen, aanvangende in de dagen, dat ik het zoogenaamde palingoproer medemaakte en die ervaring is voor
de miliciens onder zeer moeilijke omstandigheden bevestigd;
namelijk, bij stakingen als die van de spoorwegarbeiders te
Amsterdam en die van dé bootwerkers te Rotterdam.
Toen zijn op voorbeeldige wijze plichten betracht, die tot
de meest onverkwikkelijke behooren voor officieren en minderen en die moeilijker zijn, meer tact vereischen dan een
gevecht met een buitenlandschen vijand.
Ik ga hierop niet verder in. Het mag als vaststaande
worden aangenomen, dat met de zooeven genoemde grondeigenschappen van ons volk, met eene Vorstin, die in alles
wat mogelijk : is voorgaat, met een willige Regeering en
Volksvertegenwoordiging, met voldoende geldmiddelen, geruimen tijd van ; voorbereiding en gelegenheid tot ideaal
oefenen, met een volmaakt aanschouwelijk onderwijs voor
legerleiding en moderne oorlogvoering naast de deur, onze
weermacht voortreffelijk kan en moet worden.

DE PHILIPPIJNSCHE ZELFSTANDIGHEID
DOOR

M. A. V A N HEEKEREN.

The American government will not relinquish
sovereignty over the Philippine Islands as long
as there is a possibility of foreign aggression.
Manuel Quezon.

Toen ik eenige maanden geleden, September 1916, in
dit tijdschrift eene uiteenzetting gaf van de lotgevallen
der z.g. „Jones-bill", was hier te lande nog slechts bekend,
dat deze aangelegenheid in handen eener commissie uit
beide Huizen van het Amerikaansch Congres was gesteld,
nadat het Huis van vertegenwoordigers het wetsontwerp,
met den door den Senaat gewijzigden aanhef -- waarbij
den Philippijners na minstens 2 en hoogstens 4 jaren volledige
onafhankelijkheid werd toegezegd -- had verworpen.
Het gepleegd overleg had intusschen medio Augustus reeds tot een compromis geleid, waarbij de aanhef vrij
wel in den oorspronkelijken vorm werd hersteld en ook de
zonderlinge matigheids- clausule van senator Gronna kwam
te vervallen.
Toen was, na aanneming van het wetsontwerp door
beide Huizen, het wachten nog slechts op de bekrachtiging
door den president der Unie, welke tegelijk met die van
de wetten, betreffende reorganisatie van het leger en uit-
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breiding der vloot, op den 29en Augustus j.l. plaats had.
Welk gewicht aan dit gebeuren werd toegekend, blijkt
wel hieruit, dat de ministers van oorlog en marine, opperofficieren van leger en vloot, de beide resident-commissioners
van de Philippijnen en vele leden van het Congres daarbij
tegenwoordig waren. Onder de toejuichingen van de leden
van het Congres en het „getik der camera's voor de filmopname", plaatste president Wilson zijne handteekening
onder de gewichtige staatsstukken. Daarna hield hij eene
korte rede, waaruit, met betrekking op de „Philippinesbill", het volgende zij aangehaald.
„De Philippijnsche wet wekt eigenaardige gevoelens
in mij, wijl er tijden zijn geweest dat de bewoners der
eilanden twijfelden of het onze bedoeling was om op vrijgevige
wijze de rechtvaardigheid tegenover hen te betrachten. Ik
hoop en geloof dat deze wet voldoende is, om hen van
den ernst onzer ware bedoelingen te overtuigen. Zij is een
zeer bevredigende vooruitgang in onze politiek om hun
werkelijk zelfbestuur en het beheer van hunne eigen aangelegenheden toe te kennen."
Het is dus met ingang van 29 Augustus jl. geweest,
dat weer een nieuw tijdperk voor de Philippijnen is ingetreden, waarin thans „aangezien het steeds de bedoeling van
het volk der Vereenigde Staten is geweest om zijne souvereiniteit
over de Philippijnen te herroepen en dezer onafhankelijkheid te
erkennen zoodra een duurzaam bestuur daar zal zijn ingesteld"
de Philippijners voor de „spoedige bereiking van dit doel" in

het genot eener groote mate van zelfstandigheid zijn gesteld.
Dat men zich nu echter weer geen al te hoog denkbeeld moet maken van die zelfstandigheid, blijkt van zelf,
na kennismaking met den tekst der „Philippines-bill",
waarvan men een groot gedeelte in de Financial and Commercial Chronicle van New York van 2 Sept. j.l. vond weergegeven.
Aan de Philippijnsche wetgevende macht is namelijk
algemeene wetgevende bevoegdheid verleend, tenzij in de
wet anders moclt zijn bepaald. Er is echter in de „Philippines-
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bill" al heel veel anders bepaald, waardoor niet alleen aan
die algemeene bevoegdheid tal van beperkingen zijn gesteld, maar ook ten aanzien van tal van onderwerpen eene
bepaalde richtlijn is voorgeschreven. Dit laatste komt reeds
dadelijk uit wanneer sprake is van de categorieën van
lieden, aan wie het Philippijnsche burgerschap kan worden
verleend. Aan de desbetreffende bepaling valt te ontleenen,
dat van dat burgerschap zullen zijn uitgesloten, zij die niet „burgers van de Vereenigde Staten zouden kunnen worden onder
de daar geldende wetten, indien zij daar zouden verblijven."
Hieruit blijkt dus, dat aan de Phillipij nen in zake burgerschapsrechten de Amerikaansche Aziaten-politiek bepaaldelijk is voorgeschreven. Met betrekking op den rechtstoestand der ingezetenen is bepaald, dat geen enkele wet mag
worden vastgesteld, waarbij inbreuk zou worden gemaakt :
1. op het recht voor allen op bescherming van lijf en
goed en op eene gelijke rechtsbedeeling, ten aanzien van
welke laatste nog verschillende bepalingen in de wet werden
opgenomen, om haar in overeenstemming te brengen met de
in de Vereenigde Staten gehuldigde beginselen. 2. op de individueele vrijheid, zijnde slavernij verboden en onvrijwillige
dienstbaarheid alleen toegestaan, als straf voor eenige
misdaad, waaraan de betrokkene op behoorlijke wijze zal
zijn schuldig bevonden. 3. op de vrijheid van het woord
en de drukpers en op het recht van vereeniging en petitie.
Eene andere bepaling heeft betrekking op de „voor
altijd" ingestelde godsdienstvrijheid, terwijl daarbij tevens
nadrukkelijk de scheiding tusschen kerk en staat wordt
uitgesproken. De toevoeging van het verbod voor eeuwig
op polygamie of meervoudige huwelijken schijnt wel ietwat
gewaagd en niet in overeenstemming met de „godsdienstvrijheid voor altijd," met het oog op de honderduizenden
Mohammedaansche inwoners van het zuidelijk deel van
den archipel.
Ter voorkoming o.a. dat de republikeinsche beginselen
zouden kunnen worden aangetast is voorts bepaald, dat
geen wet mag worden vastgesteld, waarbij een adellijke titel
wordt verleend en dat niemand, die een bezoldigde be-
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trekking of post van vertrouwen in den archipel bekleedt,
zonder toestemming van het Congres der Vereenigde
Staten, eenig geschenk, emolument, ambt of titel, van
welken aard ook, mag aannemen van eenigen koning
(koningin), vorst of vreemden staat.
Aan de overdracht van alle eigendommen en rechten
van de Unie op de eilanden aas de Philippijnsche regeering
zijn de volgende beperkende bepalingen toegevoegd : a. dat
daarvan uitgezonderd is zoodanig grondbezit en zoodanige eigendom als door den president der Vereenigde Staten ten behoeve
van de Unie is of zal worden gereserveerd voor militaire of
andere doeleinden; b. dat alle maatregelen strekkende tot

vervreemding van domeingronden of tot het verleenen van
concessiën van • land-, mijn- en boschbouw achtereenvolgens
aan de goedkeuring van den gouverneur-generaal en van
den president der Vereenigde Staten moeten worden onderworpen alvorens in werking te kunnen treden, ten zij de
beslissing van den president langer dan zes maanden mocht
uitblijven, in welk geval de maatregel geacht wordt te zijn
goedgekeurd.
Ook aan de mogelijkheid, dat de Philippijners van
de verkregen grootere zelfstandigheid zouden gebruik maken,
om zich in schulden te steken, is gedacht. De vraag is zelfs
gewettigd, of de limite van 10 millioen dollars boven den
last, die reeds uit hoofde van de friar-land-bonds (schatkistbiljetten uitgegeven met het voormalig bezit van
vroeger op de Philippijnen aanwezige geestelijke orden als
onderpand) op de eilanden rust, niet al te laag is gesteld
voor eene behoorlijke ontwikkeling. Het betreft hier toch
een jong land, dat zich bovendien bijna geheel in de
nieuwe kleeren moet steken men denke alleen aan het
defensievraagstuk doch, wegens de verborgenheid op
dit oogenblik nog van zijne ongetwijfeld groote rijkdommen,
daarvoor slechts over een klein inkomen kan beschikken.
(Voor het loopende jaar bedraagt de raming der gewone
inkomsten 40130000 peso's, d.i. ruim 50 millioen gld. of
ca. f 6 per hoofd der bevolking).
Ook de aan het Philippijnsch bestuur verleende be-
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voegdheid om eene tariefwet vast te stellen wordt wel niet
illusoir gemaakt, maar toch in hooge mate beperkt door
de bepaling : a. dat de handelsbetrekkingen tusschen de Philippijnen en de Vereenigde Staten uitsluitend zullen blijven
beheerscht door de Amerikaansche wetten. b. dat geen uitvoerrechten zullen mogen worden geheven. c. dat tariefwetten
of wetten tot wijziging van bestaande tarieven eerst kracht
van wet zullen krijgen na goedkeuring door den president
der Vereenigde Staten.
De grootste beperking, die aan de algemeene wetgevende
bevoegdheid der Philippijnsche wetgevende macht is opgelegd, volgt nu nog : Alle wetten, door de Philippijnsche wetgevende macht vastgesteld, zullen ter kennisse worden gebracht
van het Congres der Vereenigde Staten, dat zich hierbij de macht
en de bevoegdheid voorbehoudt om ze te niet te doen.
Aan het slot van mijn vorig opstel over de Philippijnsche quaestie gaf ik de meeping te kennen, dat, welke
oplossing daarvoor ook mocht worden gevonden, aan de
Amerikaansche leiding niet slechts een schijn van macht
moet worden gelaten, maar de macht moet worden gegeven,
om verbeterend in te grijpen, waar de Philippijnsche wetgeving mocht falen. Het vorenstaande résumé uit de, als
grondwet voor de Philippijnen aan te merken „PhilippinesBill", bewijst m.i. ten duidelijkste dat het Amerikaansche
Congres zich wel en deugdelijk, inzonderheid door de het
laatst aangehaalde bepaling, de macht heeft willen voorbehouden, om de Amerikaansche leiding niet tot eene
fictie te maken.
Of het doel bereikt zal worden moet de toekomst
leeren. Van het correctief, dat het Amerikaansch Congres
zich voorbehield, kan echter gezegd worden, wat ik in de
Januari-aflevering van dit tijdschrift van 1914 over het
veto-recht van den president der Unie, ten aanzien van de
Philippijnsche wetgeving, in het midden bracht, n.l. dat
het niet dan in de uiterste gevallen zal worden toegepast.
Het Amerikaansch Congres zal immers niet lichtelijk het
welslagen van zijn eigen experiment in gevaar brengen
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door een herhaald conflict met de Philippijnsche wetgevende macht, terwijl het toch reeds ten aanzien van de
meest belangrijke onderwerpen van wetgeving zijn wil aan
den pupil tot in details heeft opgelegd. De vraag
is nu maar of de pupil zich aan dien wil zal onderwerpen
en niet vertrouwende op eene toegeeflijke gezindheid van
den voogd, zal trachten zijn eigen weg te gaan.
De „Philippines-Bill" heeft de wetgevende macht in
handen gelegd van een parlement, dat uit een Huis van
vertegenwoordigers, de oude Philippijnsche Vergadering,
en een Senaat is samengesteld. De, verkiezingen voor den
Senaat hebben in het begin van October j.l. plaats gehad
en tot de uitkomst geleid, dat dit Huis op zijn 22 gekozen
leden — 2 werden door den gouverneur-generaal benoemd
voor de Berg-provinciën op Luzon en de zuidelijke Moroprovincie er slechts 2 telt, die niet behooren tot de
partij der „nacionalistas", welke de onmiddellijke onafhankelijkheid der Philippijnen voorstaat.
Wat de verkiezingen zelf betreft, schijnen deze over
het geheel een ordelijk verloop te hebben gehad. Camarines, het 6e senatoriale district, waar zich dezelfde knoeierijen
voordeden als die, welke in 1912 bij de verkiezingen van
de Philippijnsche Vergadering in de provincie Capiz waren
voorgekomen (zie Onze Eeuw. Jan. 1914) was de eenige
uitzondering op den regel.
Den 16en October j.l. had op de Plaza Mac Kinley,
vóór het Ayuntamiento, het parlements-gebouw te Manilla,
de gedenk waardige plechtige opening plaats van het eerste
Philippijnsche Congres. Eene dichte menigte bezette het
plein, toen gouverneur-generaal Harrison, in tegenwoordigheid van de hooge geestelijkheid, tal van ambtenaren, officieren en enkele genoodigden, het woord richtte tot de, op
eene afgesloten tribune gezeten leden der beide Huizen.
Hoewel Harrison's boodschap, gelijk de Manila Times
opmerkte, in hoofdzaak eene lofrede was op zijn eigen bestuur, kwam er toch o.a. een enkele wenk in voor, die ook
elders behartiging verdient : „Uwe aandacht", zei Harrison,
„wordt gevraagd voor de quaestie der salarissen van gouver-
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nements-ambtenaren en beambten. Dit onderwerp heeft
aan de opvolgende besturen hier steeds zorg gebaard, wijl
toch een groot deel van uwe inkomsten aan salarissen
moet worden uitbetaald. Het is een erkend feit, dat salarissen, die in verhouding tot de landsinkomsten, van een
zuiver financieel standpunt beschouwd, veel te hoog waren,
toch gerechtvaardigd waren, om reden dat de meeste hooge
betrekkingen door Amerikanen werden bekleed, die hunne
bezigheden in de Vereenigde Staten hadden opgegeven om
herwaarts te komen en in gouvernements-dienst te treden.
Nu die betrekkingen geleidelijk voor een groot deel door
Philippijners worden bekleed, zoudt gij in overweging behooren te nemen om een duurzamen grondslag voor de
salarissen vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden
met de lands-inkomsten zoowel als met het feit, dat die
salarissen worden ontvangen door vaste bewoners der
Philippijnen en dus in overeenstemming moeten worden
gebracht met de bestaande volkstoestanden. Bij de oplossing
van dit vraagstuk zal zorg moeten worden gedragen om geen
onbillijkheid te begaan jegens hen, die nu in dienst zijn.
Maar het behoort rast te staan, dat in de toekomst de
salarissen passend moeten zijn voor het ambt, niet voor
de persoon".
De wenk werd den heer Harrison blijkbaar ingegeven
door het streven op de Philippijnen naar gelijke bezoldiging van Amerikanen en Philippijners, in gelijke betrekkingen. In theorie waaraan ook wij Nederlanders wel
eens wat al te zeer waarde hechten — schijnt het beginsel
van gelijke rechten voor gelijke diensten niet meer dan
billijk. In de werkelijkheid komt de toepassing in de
koloniën neer op eerre bevoorrechting van enkelen tot
ernstig nadeel van de groote massa der bevolking.
Het is een voor alle koloniën ter wereld de Britsche dominions met volledig zelfbestuur uitgezonderd —
erkend noodzakelijk kwaad, dat de salarissen der ambtenaren een, naar verhouding, veel te groot deel der landsinkomsten eischen, tengevolge waarvan de bevolking dier
landen niet het volle profijt kan trekken van de door haar
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opgebrachte gelden. De ontwikkeling der koloniën behoort
o.a. de geschiktmaking ten doel te hebben van de inheemsche bevolking voor tal van betrekkingen, die niet bepaaldelijk een de soevereine natie vertegenwoordigend
karakter dragen en Zoolang het oogenblik voor volledige
zelfstandigheid nog niet is gekomen zullen moeten dragen.
Toepassing nu van het beginsel der gelijkstelling, bij geleidelijke vervanging vaa n niet-inheemsche door inheemsche
krachten, kan slechts leiden tot bestendiging van genoemd
kwaad, welks wegruiming een der eerste eischen behoort
te zijn van ware ethiek.
Na deze korte afwijking terugkeerende tot de plechtigheid op de plaza Mac Kinley te Manilla zij nog medegedeeld, dat toen de gouverneur-generaal had uitgesproken,
het lid -- vermoedelijk het oudste in jaren van het
Philippijnsch Congres, Diokno, eene resolutie overhandigde,
waarin verzocht werd om aan het Congres en den president
der Vereenigde Staten den dank over te brengen van het
Philippijnsche volk voor het in handen der Philippijners
gelegde middel, waarmede zij hunne onafhankelijkheid
zullen kunnen winnen.
Het hangt er nu maar van af welk gebruik de Philippijners van dat middel zullen maken.
Toen de oud-resident-commissioner voor de Philippijnen in de Vereenigde Staten, Manuel Quezon, thans
president van den Philippijnschen Senaat, eind September
te Manilla was teruggekeerd, zei hij in een aan de Bulletin van
Manilla verleend onderhoud o.a. „Wat de voorbereiding
der eilanden hetzij voor de onafhankelijkheid, hetzij voor
de autonomie betreft, zal ongetwijfeld aan de Vereenigde
Staten moeten worden aangetoond dat wij gereed zijn om
een duurzaam bewind te handhaven onder alle omstandigheden, die het nationaal bestaan van een land kunnen
aantasten, en de voorbereiding moet er eene zijn, zoowel
op financieel en economisch als op politiek gebied."
In deze woorden ligt een geheel program opgesloten,
dat de ernstige, onverdeelde aandacht van het jonge
Philippijnschee Congres vraagt. Zal het die aandacht daar-
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aan schenken, werkelijk ernstig en onverdeeld, als eerste
voorwaarde voor eene behoorlijke uitvoering
Het bestaan van het Philippijnsch Congres was nog te
kort van duur om een bepaald oordeel over zijn optreden
te kunnen vellen. Hun, die vreesden dat de Philippijners,
naar 't voorbeeld van andere Aziatische volkeren van de
hun verleende grootere zelfstandigheid gebruik zouden
maken, om eene anti-vreemdelingenpolitiek te voeren, zal
het woord van Sergio Osmena eene geruststelling zijn gew eest. Deze invloedrijke man, die van den aanvang president
der Philippijnsche Vergadering was en nu weder voorzitter
van het Huis van vertegenwoordigers is, zeide kort vóór
de opening van het Philippijnsch Congres, dat „kapitaal
en buitenlandsche belangen even hartelijk welkom zullen
zijn als in het verleden."
Tot de onderwerpen, waaraan het Congres het eerst
zijne aandacht schonk, behoorden de quaestie der nationale
verdediging en de ontginning van steenkolen- en petroleumvelden, welker aanwezigheid in den archipel kort te voren
door het Bureau of Science was aangetoond, onderwerpen
welke den indruk maken van zakelijkheid.
Maar, wat er van te zeggen, dat het eerste voorstel,
hetwelk in het Huis van vertegenwoordigers werd ingediend, de opheffing beoogde van het verbod betreffende de
Katipoenan-vlag, de vlag van het verbond, dat den opstand
tegen Spanje organiseerde en ook den Amerikanen zijn
invloed deed gevoelen, gedurenden den tijd dien zij in de
eerste jaren van hun bestuur voor de vestiging van hun
gezag hadden te voeren
De Philippijnsche Senaat nam den 4en November jl.
zelfs met groote meerderheid het besluit, om uit den aanhef van wetten of wetsvoorstellen de woorden „By authority
of the United States" (Ingevolge machtiging van de Vereenigde Staten) te laten vervallen, zoodat de aanhef slechts
zal luiden : „Be it enacted by the Senate and the House
of Representatives of the Philippines in Legislature assembled." Eene vormquaestie, maar eene met dieperen grond,
waaraan een der senatoren dan ook het motief ontleende

142

DE PHILIPPIJNSCHE ZEI.FBTANDIGHEID.

om het voorstel krachtig te bestrijden, hetgeen echter niet.
wegnam dat dezelfde volksvertegenwoordiger toen hem uit
de stemming bleek dat de Senaat eene „vooruitstrevende
politiek wilde volgen, nu ook maar dadelijk in den
Senaat het voorstel deed tot opheffing van het vlag-verbod..
„Wie weet" zei hij tot een medewerker van de Manila
Times, „of niet reeds morgen het voorstel wordt gedaan,.
om de onmiddellijke onafhankelijkheid der eilanden te
vragen."
Werkt in den jeugdigen Senaai nog de roes na van
de verkiezingen met hare leuze van „onmiddellijke onafhankelijkheid", waardoor de groote massa der kiezers —
meerendeels analphabeten nog moest worden gelokt?'
En zullen, wanneer de bezinning komt, gezondere denkbeelden post vatten ? Of moet in het voorgevallene slechts
't begin worden gezien van eene op de Vereenigde Staten
aanhoudend uit te oefenen pressie, om den wensch naar
onafhankelijkheid der Philippijnsche politici in vervulling
te doen gaan ? Zullen de Vereenigde Staten dan, terwijl _
de rol van koloniale mogendheid daar toch reeds verre
van on verdeelde instemming vindt, toch niet ontijdig en
voorbarig toegeven aan zulken aandrang ?
Toen in het begin van October j.l. in de Vereenigde
Staten het bericht van Quezon's verkiezing tot senatorwas ontvangen, schreef de New-York Sun, dat men eerlang
nader van Manuel Quezon zou hoores. De Washington Starteekende toen daarbij het volgende aan : „Hoe spoedig
Washington iets en wit het zal hooren, hangt grooten deels
af van den uitslag der verkiezingen. Behaalt Wilson deoverwinning en wordt weêr een democratisch Congres gekozen, dan zullen we al heel spoedig wat kunnen hooren..
Senator Clarke is dood, maar de geest van zijn amendement.
leeft nog voort in de democratische partij en het wegloopen
zal wel weêr worden voorgesteld. Senator Quezon heeft,.
gelijk te voren reeds werd vastgesteld, het oog gericht op
het presidentschap van eene onafhankelijke Philippijnsche
republiek. Zijn de gelegenheden hem gunstig, dan zal hij
als lid van den Philippijnschen Senaat alles naar zijne

.
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hand kunnen zetten. Hij is een vaardig man, een spreker
naar Oosterschen trant, en heeft, wat iedere politicus
moet hebben die wat wil bereiken, van zich zelven een
hoogen dunk".
Nu is niet alleen president Wilson herkozen, maar
ook een democratisch Congres, zij 't ook met een aanmerkelijk gereduceerde meerderheid gekozen, en Manuel Quezon
is niet alleen lid, maar zelfs president van den Philippijnschen Senaat. De omstandigheden zijn dus wel gunstig
voor den aanstaanden president der Philippijnsche republiek.
Het komt mij echter niet wel denkbaar voor dat
Quezon's droom zoo spoedig in vervulling zal gaan, als
wellicht door hem en zijne aanhangers wordt gewenscht.
't Is toch niet wel aan te nemen, dat het Amerikaansch
Congres op het in Augustus van het vorige jaar genomen
besluit, dat de Philippijners hunne geschiktheid voor zelfbestuur moeten bewijzen, zal terugkomen, voordat een spoor
ten minste van het verlangde bewijs zal zijn geleverd.
Er is echter nog meer.
Hierboven werd reeds eene aanhaling gegeven uit een
onderhoud, dat Manuel Quezon met een medewerker van
de Bulletin had. Hier zij nu nog het volgende daaraan
ontleend : „De Amerikaansche regeering zal de souvereiniteit over de Philippijnsche eilanden niet loslaten, zoolang
er mogelijkheid bestaat van aanvallen van buiten en ik

mag hier zeggen, dat in het onlangs gesloten Russisch-Japansch
verdrag een gevaar voor de toekomst der Philippijnen ligt
opgesloten. Ik zeg dit, omdat ik kan weten, welke de gedachten van de regeering der Vereenigde Staten met betrekking op deze eilanden zijn, en ik kan herhalen dat zoolang er eene mogelijkheid is, dat een vreemd land de soevereiniteit
over de eilanden begeert, de Vereenigde Staten hunne macht

niet zullen loslaten."
Deze verklaring zegt m.i. genoeg.
Maar wel kan nog gezegd worden, dat meer dan tot
dusver het geval bleek te zijn de ernst der bedoelingen
van de Amerikaansche regeering tot het Philippijnsche
Congres zal moeten doordringen, om van dit lichaam eene
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zakelijke op de verdere ontwikkeling van het land gerichte
politiek te mogen verwachten.
De tegenwoordige gouverneur-generaal, Harrison, die
gedurende zijn bestuur meer heeft bijgedragen tot aanmoediging van de onafhankelijks-idee bij de Philippijners, dan
tot de vestiging van het besef hunner onrijpheid voor, een
zelfstandig bestuur, schijnt wel niet de aangewezen persoon
om den wil der Amerikaansche regeering den-Philippijners
duidelijk voor oogen te houden. De heer Harrison zou
in Maart j.l. aftreden, doch de intusschen gevolgde deelneming der Vereenigde Staten aan den wereldoorlog heeft
tot zijn aanblijven geleid. Voorloopig tenminste. Er wordt
echter toch reeds naar een opvolger uitgezien ; voor een
goeden gang van zaken op de Philippijnen zal veel afhangen van de keuze van dien opvolger.

MENSCH EN GENIUS
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

I.
De wilde jacht der driften geëindigd.
Eindelijk rust ik van mijn wilde jacht;
'k Heb zwaren dag in dal en bergspelonken,
En heete woestenijen doorgebracht;

Uit stortbeek laving voor mijn brand gedronken;
Op scherp gesteent in kouden wind vernacht.
Nu zinkt vermoeinis doodend op mijn leên
En 't arme hart vergaat in bitterheden ;
Mijn driften zijn verarmoed in geween.
En daar 'k tot elken lust ben toegeschreden

En vond verwoesting, sterf ik zielsalleen.
Belover, die belooft wat zinnen vleit,
Misleider zijt ge! en ik, door u bedrogen,
Verzaam mijn laatsten wil in toornigheid:
Ik vloek uw toover en verblind vermogen,
Nu ik wegzink en van dit leven scheid.
O. E. XVII 7

10
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Gij bliest mij in : een gouden lauwertak
Groeide in zijn praal op het gebergte en eere
Wie hem het eerst van zijne wortels brak
Zoo zweepte uw duister woord mijn hartsbegeeren
En eerzucht wies uit wat uw vleitaal sprak.
..

.

Sinds was de rust uit mijne ziel, en 't stil
Verzaam des denkens, waar ik mijn behagen
Weleer in vond, verstoord ; met fellen gil
Stak in mij op de stormwind en zijn jagen
Sloeg in mijn adren als een wanhoopswil.
En 'k vond in drift het heilloos stijgend pad,
En dit, door engten heen, langs rotsewanden
Geslingerd en langs steilen afgrond, had
Geen ruimte voor één ander : mijne handen
Dreigden geweldig wie mij tegentrad.
Na dagen stijgens was mijn oog verglaasd
En koortsig brandden mijn ontstelde leden;
Maar wilder stormwind heeft mijn bloed doorraasd
Naarmate ik hooger en nabij kwam treden;
En meer was mijn gedachte en zin verdwaasd.
Totdat ik op een hoogera rotsklip zag
Aan fellen bergwand prale' in zonnevonken
Den gouden tak en 'k op de knieën lag
In bevende verrukking neergezonken,
En snikte zielsbeklemd een ganschen dag.
En aan den bergwand heb ik in de kracht
Van mijn begeerte een rotstrap uitgedreven
En rukte stèenen van gesteent en trachtt'
Over de brokken roekloos op te streven..
En 'k greep den lauwer en zijn gulden pracht.
En 'k hield hem opgeheven en in 't rond
Zwaaide ik zijn gouden bladeren te blinken..
En eensklaps hoorde ik, luisterend, den mond
Van duizend jubileeren en het klinken
Des lofs van de aarde steeg tot waar ik stond.
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Ik wachtte, en droeg dalend den tak omprangd
In mijne hand.. maar hij stoot en versplintert
In gruizels om mij, die de wind opvangt
En stuift ze weg . In mijne ziel verwintert
Aanstonds de vreugde en alle roem ontklankt.

Toen kwam ik in mijn land terug en vond
Liefde noch haat ; en 't grijs begeerelooze
Zonk over mij ; een ongenezen wond

Bloeddë inwendig lange levenspooze,
Tot de Belover weder voor mij stond :
„Gij kent niet de Edelsteen door geen vermoed. .
Met zijn houweel zal de volharder vinden
Loon voor zijn zware werk in overvloed.
VII delver slechts uit duizend machtsgezinden
Vindt zijn verlangst delf nu — het hoogste goed !"
En 'k greep 't houweel en toog waar hij mij zond
En kwam langs menig hut voorbijgetreden
Van schattendelvers ; menig bruin doorzond
Gegroefd gelaat bezag me, en bitterheden
Vernam 'k en vloek van wie geen schatten vond.

Hier draalde menig hart teleurgesteld
En weigerend terugkeer, en vergramde
In dezen bergwoon ; en voorbij gesneld
Kwamen avonturiers. Mijn hart ontvlamde
Voor één bezit : den schat dien macht verzelt.
En 'k vond de helsche plek en 't scherp houweel
Sloeg op den bergwand dat de steenen sprongen ;
En 'k hieuw een schacht in 't hart des bergs en veel
Won 'k eiken dag, hartsdriftig voortgedrongen,
En hijgdë adem uit verdorde keel.

Reeds brandde 't werktuig in mijn hand en uit
Het vurig ijzer sprenkelden de vonken
En braken gruizels af ; geen weerstand stuit
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Den harden wil van dol begeeren dronken
Noch 't gloeiende houweel belust op buit.
Toen klonk met dof geweld de laatste slag
En stortte een wandvak in.. een holle ronde
Lag voor mij open : bij de mijnlamp zag
'k Een edelsteen en schat in ongeschonden
Glanzing bewaard, en 'k prees mijn zegedag !
En 'k greep hem met mijn rechterhand en steeg
Weer uit de mijnschacht op. Het ademhalen
Ontzonk mij van ontroering .. tot ik zeeg
Ontsteld, daar om mij heen in honderd talen
Een kreet van hulde in mijn verbeelding steeg.
En 'k zag van alle zijden, menschenschaar
Aan schare naadren, naar mijn eelsteen lonkrend
En onderdanig, en ik dreunde haar
Mijn machtswil toe en zij, naar gunsten hunkrend
Dienden mijn hard gebod en knielden daar.
Maar plotseling ontvlamt een vuurge straal
Uit de eigen steen ontveld en brandt tot assche
Den edelschat.. ik duizel en vervaal
Van angstberoering en met spookgrimasse
Verzwindt mijn machtsvizioen ten eenenmaal.

Weer daalt de moeheid op mij neer.. ik lag
In lustloosheid veel jaren .. de Belo ver
Verliet mij lang
maar zie een lentedag
Daar fluistert hij : ,,één troosting blijft nog over,
Eén troosting nog, die ik niet melden mag".
En met dit woord verdween hij. Maar ik zonk
Tot donkere gepeinzen. . daar ontwaakte
Dë oude hartstocht. In mijn zinnen klonk
Het woord dat mij vervaarde en laaiend blaakte
In nieuwe vlam de lang gesmeulde vonk.
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'k Zocht den Belover, en vond hem. Maar hij
Weigerde 't spreken .. maar ten laatste meldde :
„Nu is de maand.. nu is de liefde-Mei ;
Als nu de Fee uw zoeten gloed verzelde
Waar lust uw winst en al het leed voorbij."
Mijn ziel verschrok en 't raasde door mijn bloed,
Mijn oog schoot strale' en elke zenuw trilde.
En 'k joeg door 't woud de slanke fee te moet.
De vogels zongen luid, maar in mij gilde
De wrange drift die mensche' ontzinnen doet.
Ik beefde voor mijzelf; de herten mij
Aanschouwend bleven stilstaan en vergaten
Hun vrees ; ik vreesde alleen, van razernij
En lust gejaagd; van rede en geest verlaten.
En 'k speurde in 't woud waar hare woonstee zij.
En 'k zag de fee, het schoone lijf ontbloot,
Aan een boschvijver in het lischgroen baden
En stond verwonderd om het schoon zoo groot;
Totdat mijn drift haar greep en zich verzaadde...
En in mijn armen zonk zij in den dood.

Nu daalt een doffe moeheid op mijn leên
En 'k ga mij tot den langen slaap bereiden.
Mijn ziel is leeg gebrand; mijn wensch is geen.
Nu 'k in begeereloosheid ga verscheiden
O, laat mij weenen, zinken, ziels-alleen.

II.
Over hem verrijst Zij als zijn Genius.
Ik ben vergeestelijkt. ik was natuur,
Een fee van 't woud, die in zijn vijvers baadde,
En met de geur van btoemen ieder uur
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Van dag en nacht mijn lust verzaadde.
's Wouds reëen waren mijn gebuur.
Hun streelde ik wel de zacht-fluweelen huid
En vleide ze aan mijn leden en versierde
Hun hals met kransen van welriekend kruid
En kleurge bloemen en bestierde
Hun gangen met mijn zanggeluid.
En als ik liep omringd van 't woudgediert,
De voete' in 't vochtig gras, tot hert en hin de
Mijn sprake hield, ikzelf met loof versierd,
Heeft bij 't gezang van lentewinden
Het vog'lenvolk getierelierd.
Ik was natuur en wist van zonde niet,
Terwijl geen ver-zicht 't kort besef verlengde.
Tot één mijn onbewustheid nederstiet;
Zijn hartstocht mijn natuur verzengde
En in zijn laaiing sterven liet.
Hoe brandt de vlam het lichte rijs en laat
Zijn luttel asch na de verdelging over !
In deze vlam was mijn natuur verzaad
En ik, ontwaakt uit voorgen toover,
Stond op tot mijnen dageraad.
Uit de asch herrezen van mijn droomverleen
Draag ik, tot zuivre geestelijkheid herboren,
Mijn gouden Lauwerták en de Edelsteen :
Eer en de geestesmacht behooren
Mij en wien ik mijn woord verleen.
Nu zoek ik hem die mijn natuur verzengd
En mij gedreven heeft tot de Geboorte.
Zijn lijdensziel zij met den geest gedrenkt,
Nu hij door zijn diep-donkre poorte
Opwaarts tot de verhooging zwenkt.
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III.

Bevrijding van de driften in den nacht der ziel.
De slaap herstel' den uit zijn drift ontboeide.
Hoe nog in sluimer zijne leden beven,
De ziel in 't lichaam huivert ! Den vermoeide
Zal 't heilig nachtuur heeling geven.
De schaduw spreidt zich op zijn ongewisse
Nachtdroomen uit, en zwart als nooit te voren
Naderen allerwege duisternissen
Om 't valsche zinnelicht te smoren.
Laat hem ten gronde van dit graf verzinken,
Die uit zijn onderwereld op zal streven
Tot weergeboorte als de bazuin zal klinken
Van morgenstonds vernieuwde leven.
Verdiep zijn nederdaling en te zwaarder
Verzinke hij, naarmate 't eeniger stonde
Hij hooger stijge. Geef hem den Bewaarder
Der onderzielsche dieptegronden.
Laat die hem nederdomplen in de golven
Van den vergeten stroom, opdat verstille
De laatste branding en hij diep bedolven
Sterve en afsterf aan al zijn driftig willen.
De dood zal dieper in zijn kolk hem doopen
Naar zijn verzondigingen droever waren
En tot vergetelheid den dulder nopen
Hem reinigend van zielsvervaren.

Reeds is zijn ziel ten grond des zijns aan 't sterven
En aanstonds vangt de kwaal aan te genezen.
Voer dan hem opwaarts, waar in lichter verven
Een toekomst glanst, den nacht ontrezen . .
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Een nieuw verwachten, in den vroegen schemer
Van hals' ontwaking gloort.. een voorbereiding
Van naderend herleven.. een gemijmer
En onbestemde zielsverblij ding.
Nog half-bewust, zoo zal hij nauw bevroeden,
Dat hij het is, die dezen glansdroom droome,
Aan zich ontwend, nog zonder 't waar vermoeden
Aleer hij tot zichzelven kome.
Draag hem weer hooger bij het uchtend-blinken
En leg hem uitgestrekt in dauwge velden ;
Zing over zijn gelaat verrij zingsdichten
En ga de komst der zon vermelden.
Hij heeft van binnen reeds het lied vernomen,
Van Godlijke Genezing... eensklaps schallen
Bazuinen uit en jubelen de boomen :
Hij rijst; zijn slaap is afgevallen.
Hij is ten leven opgewekt. Zijn leden
Blinken hersteld in 't stralend licht der zonne.
Hij schrijdt omhoog met vorstelijke schreden,
Een goudglans om het hoofd gesponnen.

IV.
Bevrijding van de driften in den nacht der ziel
(in de zelf ondervinding).
Waar schemerlicht op diepe gronden zijgt
Ben ik gedaald -- den weg dien niemand stijgt.
Ik werd omwaaid door ijzen wintervlaag;
Naar dieper donker zonk mijn weg omlaag.
En 'k trad in de' afgrond waar de luide klacht
Der doodsrivier mij grooter vreezen bracht.
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Aan de' oever tastend, heb ik in mijn nood
Den strijd gestreden, strijdend met den dood.

Hij greep mij aan op het verlaten veld
En wierp mij neer in .'t wateren geweld...
'k Herrees, en worstlend met zijn overmacht
Weerstond ik hem en.. lichtend werd de nacht.
Een Engel stond en zegende mijn hoofd
En heeft het groote ontwaken mij beloofd.

En om mij viel een straal der Godheid heen :
De Engel droeg een lauwer en edelsteen.
Toen riep zij zeegnend uit het grafgewelf:
Stijg op den Berg, o Mensch : herken uzelf!

V.
Verheffing ten Berge.

Hier uit zijn landen rijst de Berg, in 't schoon
Zijner verrijzing, lichtend uitgeheven
boven het vlakland als een godentroon,
Waarheen van overal de wegen streven
Aanstijgende van ver en van nabij.
Uit stad en dorp en rij kbevolkte dreven
En vruchtbaar land herwaart geleiden zij,
Meestrevend met hun pelgrims, naar de hooge
Lichtwereld en het blankere getij.
Hier is de geest verhelderd en onttogen
Aan duistre dwaling en naar morgens trant
Straalt heller dagglans voor geopende oog-en.
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En over bergenhoogte en menschenland
Eén hemel huift zijn lichtende gewelven
Waarvoor de wolk zijn blanke vormen spant.

Nu zetelt op dien troon hij die na 't delven
In doodsafgrond verrezen drifteloos,
In 't heilig licht vond en doorgrondt zichzelven.
Zijn godenstem spreekt met vernieuwde voois
En hij gestegen tot zijn evenlieden
Staat in 't Oneindig' ruimte- en tijdeloos.

Toen kwam nabij en zwevend aangetreden
De Engel en zei tot hem : u vind ik thans
Op Gods gebergt ; uw nieuw geboren leden
Stralen in zonnelicht en morgenglans.
Ik die door U aan mijn natuur ontsnelde
Vind u als mij wonen aan hemeltrans.
Ik ben úw Genius : eenmaal verzelden
Mij hert en hinde en heel het vooglenkoor
Zong mede in mijn natuur, daar in mij welde
Het onbewuste leven. , toen verloor
Ik 't schuldelooze spel en na de vage
Scheemring der onbewustheid blonk naar voor
Mijn eeuwig-lichte Wezen, waar de stage
Strooming van 't Al juichend in nedervloeit
En leeft in mij. Nu sinds verrij zingsdage
Ben ik volzalig tot Godin ontbloeid
En loon met Edelsteen en Lauwertwijge
Wie tot den Berg der schouwing is gegroeid.
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Gij die nu kwaamt in d' eeuwige Orde stijgen,
moogt, opgenomen in het wij dsch Verband,
De inwoning van het Nieuwe Rijk verkrijgen.
Uw evenheid breidt zich van strand tot strand :
Nu in uw klaarte ik mijnen geest ontvonke,
Omvat den Steen en wees de Godsverwant.
Zie hoe het zonlicht om den bergkruin flonke :
Zoo zij om 't schoon der nieuwe majesteit
De Lauwertak u in de hand geschonken !
En toen zij stil zweeg, ruischte wijd en zijd
Uit iedre hemelsfeer een adembalen
Van blanke vreugd en geestes-heerlijkheid
En dreef den bergtop om... van alle dalen
Traden de volken aan in wijdschen stoet
En zongen uit in alle menschentalen :
„Wees door uw volken, Hoogre Mensch, begroet!
In de Evenheid uws geestes blinkt dë Orde
Van 't Nieuwe Rijk ons lichtend te gemoet;
Door doods afgrond zijt gij God-Mensch geworden :
Spiegling van harmonieën, wees gegroet !"
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B U ITEN LA N D.
Het lot van Griekenland en zijn Koning is nu bezegeld. De
„beschermende" mogendheden hebben eerst de toelating harer
troepen in Saloniki afgedwongen, daarna de Grieksche vloot ingepalmd, vervolgens het Grieksche leger in den Peloponnessus doen
opsluiten, intusschen de helft van het vergroote koninkrijk in
handen van Venizelos gesteld, de rest door strenge blokkade in bedwang gehouden. De eisch van admiraal Jonnart namens de genoemde
mogendheden heeft tenslotte den Koning tot aftreden en de koninklijke familie tot vertrek bewogen ; alleen prins Alexander, door
zijn vader aangewezen, bleef om de koninklijke waardigheid ten
minste voor de dynastie, waaraan het Grieksche volk gehecht is,
vooralsnog te behouden. Vooralsnog, want reeds de proclamatie
van den jongen Koning mocht de goedkeuring der mogendheden
niet wegdragen. Zoo gaat het dan weder een der „kleine natiën",
die door de Entente „beschermd" worden ; daartoe leidde het
streven van koning Constantijn om zijn land door toegeven buiten
den oorlog te houden, wat hem ten minste gelukt is. De zwager
des Keizers is met de zijnen in Zwitserland aangekomen, begeleid
door de sympathie ván het eigenlijke Grieksche volk, dat in hem
den held der vorige oorlogen, die het land groot hebben gemaakt,
blijft eeres.
Aan den gang van den wereldoorlog verandert deze gebeurtenis niets, want Griekenland kon sedert lang niet als een factor
van beteekenis in den strijd worden aangemerkt. Sarrail trok zich
na de mislukking van zijn offensief in Macedonië meer naar Saloniki terug ; ,de Italianen proclameerden, tot verontrusting hunner
bondgenooten, de onafhankelijkheid van Albanië en bezetten de
Grieksche hoofdstad van Epirus, Janina. Deze laatste maatregelen
deden het bondgenootschap met de andere mogendheden een weinig
kraken. In verband met het geringe succes van den zooveelsten
slag aan de Isonzo, waarvoor die maatregelen Benige vergoeding
moesten geven, kwam er weder beweging in Italië en het vertrouwen der bondgenooten op Italië's duurzame volharding werd er
niet grooter op. Alles toont, dat het nooit zeer volhardend gestemde
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Italiaansche volk diep zucht onder de zware lasten, de toenemende
ellende, de ernstige verliezen. Zal het nog lang blijven volhouden
De regeering en de kranten protesteeren verontwaardigd van ja ;
Triëst, Istrië, Dalmatië liggen verlokkend, d.w.z. zij toonen geen
spoor van sympathie voor een toevoeging aan Italië, integendeel,
maar voor de Italianen zijn zij nog een lokaas. Hoe lang zal dit
tegenspartelende lokaas nog trekken? Een gevoel van matheid,
van smachtend verlangen naar het einde is in Italië reeds onmiskenbaar : het is de bodem, waarop de vredeslust dagelijks groeit
en de kracht der volharding afneemt. . .
Het bondgenootschap der Entente toont bedenkelijke scheuren,
niet het minst aan den Russischen kant. Nog roept de Russische
regeering luide, dat zij den oorlog tot het einde wil voortzetten,
en de Raad van soldaten en arbeiders herhaalt dien kreet. Maar
een doffe ondertoon van „vrede, vrede" klinkt daaronder door,
ternauwernood overstemd door den oorlogskreet, die met zijn beroep op Rusland's eergevoel tegenover zijn bondgenooten wat onzuiver klinkt te midden van de in leger en vloot, in bestuur en
politiek heerschande anarchie. Op het van binnen bruisende en
kokende Rusland valt voor de Entente tenminste voorloopig niet te
rekenen, al kunnen ook de Centralen nog geen spoedigere vrede
aan dien kant verwachten en moeten zij zich tevreden stellen met
den feitelijken wapenstilstand in het Oosten, slechts verbroken
door wat kanongebulder en wat plaatselijke schermutselingen
zonder beteekenis.
Maar voor die dreigende afvalligheden zal Amerika vergoeding
geven. Milliarden zal het leenera, heeft het reeds geleend, duizenden
vliegtuigen, honderden duikbootverdelgers, millioenen soldaten
zullen komen van over de oceanen naar Frankrijk en de Noordzee.
Maar zal dat -- al doen wij wat af van de overgroote Yankee-cijfers
en woorden -- de beslissing geven aan het westfront? Twijfel
is gerechtvaardigd, als men van Engelsche zijde hoort, dat het
Engelsche millioenenleger bij Meessen na twee jaar onverdroten
mijnarbeid de Duitsche versterkingen in de lucht deed springen
en, daarop met alle kracht aanvallend, ... 3 à 4 kilometers is vooruitgekomen naar de Laye. Een rekensommetje geeft aan, hoe lang
de door Amerika's hulp veroorzaakte groote overmacht der Entente
noodig zal hebben om aan de Maas te komen, en het resultaat van
dat rekensommetje spreekt niet van twee jaar maar van vele
jaren .... en van België's verdelging. Of zullen de Centralen het
weldra niet langer kunnen uithouden ? En is een nieuw St.-Helena
.
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voor keizer Wilhelm en de zijnen, door de nieuwe wereld democratie uitgeworpen, gereed ? Het lijkt er nog niet veel op. Het
Duitsche volk, dat reeds zooveel leed, is bereid nog veel meer
te lijden, want het weet, dat een nederlaag zijn smadelijke ondergang zou zijn. En dat weten ook de Oostenrijkers en Hongaren,
dat weten ook Turken en Bulgaren ieder voor zich. Zij zijn bereid
om tot het einde toe te strijden, tegen welke overmacht ook, want
— voor de zooveelste maal -- zij strijden meer dan ooit voor
hun leven.
Het ziet er anders in Duitschland niet fraai uit: geld is er
genoeg, al is het papierengeld en postzegels voor pasmunt wat men
ziet ; maar zelfs voor veel geld is er weinig te koop aan levensmiddelen, kleeding en wat niet meer : zij, die er reisden, spreken
van vervallen en haveloos uiterlijk der menschen, van stilstand der
gewone bedrijven, al bloeien de oorlogsindustrieën. En in Oostenrijk ziet het er niet beter uit, terwijl de partijen, de volkeren in
dezen kaleidoskopischen staat elkander met woorden te lijf gaan
en de bitterste verwijten wisselen. In de landen der Entente, in
Engeland, Frankrijk en Italië heerscht schaarschheid, hoewel nog
geen gebrek, en men gaat er ook met bekommering de toekomst
te gemoet, terwijl de duikbootenoorlog onverminderd voortgaat.
Geen vrede dus op den grondslag : geen annexatie, geen schadevergoeding ? De socialistische conferentie te Stockholm mislukt
Het schijnt voorloopig zoó, want de volkeren der wereld blijven
doorvechten voor het oogenblik. Maar de hoop op vrede, het innig
verlangen naar het einde der worsteling wordt steeds sterker en
reeds vraagt men zich niet langer af : wie zal de tegenpartij op
de knieën brengen ? maar wel : hoe lang zullen de regeeringen nog
die hoop, dat verlangen kunnen teleurstellen ? En dat is ten minste
een vooruitgang.

?

24 Juni 1917.

P. J. B.
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R. Casimir. Zelf aan 't Stuur. Een bundel toespraken.
Zwolle. J. Ploegsma, 1916.
Dit is een boek, dat men in handen zou wenschen van veel
jonge menschen, die aan den drempel van het leven staan. Voor
hen is het geschreven, of liever : voor hen zijn de hier verzamelde
toespraken gehouden door den rector van het Haagsche Lyceum
bij het verlaten van die inrichting. Schr. weet wel dat sommigen
deze opwekkingen overbodig zullen achten, anderen oordeelen dat
zulk een „geestelijke por" deugd doet. Ik voor mij sluit mij bij
de laatsten aan, zonder eenig voorbehoud. Niet alleen omdat jongeren (en ouderen !) zulke leeken-preeken best hooren mogen en altijd wel heel goed gebruiken kunnen, maar ook omdat deze toespraken zoo'n weldadig-frisschen geest ademen. Ze gaan zoo
recht op den man af ; ze zijn diepzinnig, ja, maar toch ook zoo
heel bevattelijk. Men voelt ze aan, dat ze ontweld zijn aan het
gemoed van een man, die de wereld en de menschen kent, die
het kwaad kwaad durft noemen, die met Socrates zegt dat de deugd
te leeren is en die wars is van het verslappend fatalisme, dat ons
doet tobben en zuchten over de vele zwakheden, maar ons niet
den weg wijst om ze te overwinnen. Dien weg wijst Casimir ons
telkens en telkens weer. En doet dat in heel pakkenden trant.
Kleine dingen uit het alledaagsche leven zijn hem een ongezochte
aanleiding tot het verkondigen van ernstige levenslessen en groote
levenswaarheden. Omgekeerd licht hij die laatste toe aan doodgewone voorbeelden. Zoo stelt hij het hooge en verhevene, zonder het
ooit neer te halen, midden in ons leven, waar het staan moet, terwijl het juist voor veel menschen daarbuiten staat en zoo ongeveer
behoort bij het Zondagsche pak, dat alleen op Zon- en feestdagen
te voorschijn wordt gehaald.
Een gezond boek dit, en een boek dat gezond maakt.
H. S.
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A. W. Sanders B. Sc. Werkt. Ingenieur. Het Taylorstelsel, de Arbeiders en de komende vrede. Deventer. 1E. E.
Kluwer, 1917.
Doel van dit vlugschrift is niet de -- immers onbetwiste —
belangrij kheid van het bekende Taylorstelsel voor het individueel
bedrijf aan te toonera, maar het te verdedigen tegen aanvallen uit
een oogpunt van maatschappelijk belang daartegen gericht. Voor
een deel vinden die aanvallen hun grond in uitwassen der toepassing, welke echter, naar de schr. betoogt, het grondbeginsel
niet raken, dus vermeden kunnen worden. Opmerkelijk is wat de
schr. zegt over het standpunt der sociaal-democratie in deze : hij
ziet daarbij een zeer scherpe tegenstelling tusschen „leer" en „praktijk", tusschen den strijd tegen stukloon aan den Benen kant
(Wibaut) en andererzijds de erkenning uit de kringen der vakbeweging (Dr. van der Waerden) dat strijd tegen het stukloon of
althans principieel verzet daartegen „hopeloos, wijl utopisch" is.
Schr. betoogt dat de industrieele arbeider tot het besef moet
komen, dat opvoering van de voortbrenging tot den hoogst mogelijken graad ook in zijn voordeel is en tot loonsverhooging (zonder
de geweesde uitputting) leiden zal. Zijn slotsom luidt dan ook dat,
daar de oorlog tot aanzienlijke vernietiging van kapitaal en van
arbeidskracht leidt en dus tot een hoogen prijs-standaard, het een
maatschappelijk belang is dezen standaard zoo spoedig mogelijk op
het vroeger peil terug te brengen ; de eenige weg daartoe is z.i.
voortbrenging met den kleinst mogelijken inzet aan kapitaal en
arbeid, wat mogelijk is door de geleidelijke invoering van het
Taylor-stelsel, hetwelk, mist goed toegepast, des werkers arbeidskracht niet aantast, geen gevaar voor de solidariteit der arbeiders
behoeft te zijn en niet van hen maakt „vroegtijdig-ouden".
Een belangwekkend geschriftje en een welgegrond betoog.
H. S.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken:
Koloniale Studiën. Tijdschrift van de vereeniging voor studie van
Koloniaal-Maatschappelijke vraagstukken, le jaarg. afl. 1-2. Buitenzorg, 1916.
Joh. W. Broedelet. Zomergasten. Amsterdam. L. J. Veen, 1916.
Jaarboek van Nederlandsch-Indië, uitgave 1916. Samengesteld op last
van de N.-I. Regeering door de afdeeling Nijverheid en Handel van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Batavia, 1916.
J. A. Nederbragt. Gelouterd en gestaald. 's Gravenhage. Je. Bootsma, 1917.

Overneming verboden.

MARIA TESSELSCHADE VISSCHER
DOOR

OATH. BRUINING.

De afbeeldingen van Maria Tesselschade, die tot ons
zijn gekomen, waaronder een teekening van niemand minder
dan Goltzius, maken het alleszins begrijpelijk, dat de gelukkige bezitster van dit fijne, geestige kopje met zijn
lieve trekken de bewondering gaande maakte van de beroemde tijdgenooten, in wier kring zij verkeerde.
Toch was het niet alleen haar uiterlijk, zelfs niet in
de eerste plaats haar speelsch vernuft dat om maar een
paar namen te noemen uit den vermaarden kring — een
Hooft en een Huygens boeide. Hun bewondering, hun
blijvende bewondering rustte op beter gronden.
Die kostelicke ziel daer binnen,
Altoos eenparigh wel gesint,
Die peereltj ens van blancke sinnen
Dat 's daer men 't Kasjen om bemint i),
zong Huygens. Tesselschade was een beminlijke persoonlijk-

heid, een vrouw van groote geestkracht, en daarbij veelzijdig begaafd.
1) Korenbl. IV, blz. 308, uitg. Bilderdijk.
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Over de verscheidenheid van haar gaven worden we
het best ingelicht door den „Bruyloftzang", dien Hooft haar
bij haar huwlijk wijdde, Hooft, die in datzelfde vers van
haar zong, dat zij aan Venus had
ontdraegen
Blos van kaeken, en den slagh
Van die lieffelijke lach.
„Vat zij diamant," gaat hij dan voort, nadat hij haar vlijt
heeft geroemd, die haar alle zorgen doet afschudden,

Vat zij diamant, een• kras
Spreeken doet het stomme glas.
Ziet dien duim, met gouden draeden,
Maelen kostele gewaeden.
Vingers voeren pen, penseel:
Knockels kittelen de veel.
Ziet dan gaet (n) dat mondjeu weêr,
Met de nooten, op en neer :
't Oogh zich aan de letters lijmen ;
De gedachten aan het rijmen :
Tong zich krommen in de klank

Van den Roomer en den Frank.
Zij was dus, zooals wij zien, bedreven in graveeren op
glas, in borduren en schilderen, zij speelde viool en zong
en bovendien ontwikkelde zij haar geest, kende Fransch
en Italiaansch en beoefende de dichtkunst.
Dat Tesselschade smaak toonde in kunst en letteren,
is geen wonder. In het huis paars vaders vond haar gelukkige aanleg zulk een welbereiden akker, dat haar
talenten onder de gunstigste voorwaarden konden rijpen.
Roemer Visscher, een man van groote kunde en kunstzin,
beoefende zelf de letteren en zijn woning was het ongedwongen vereenigingspunt van jonge geleerden en kunstenaars op elk gebied. Zingt niet Vondel van het
saligh Roemers huys :
Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten
Van schilders, kunstenaers, van Sangers en Poëeten ?
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Een aanzienlijke kring, verwant aan oude regentengeslachten, een kring, waarin mannen als Huygens, Hooft,
Vondel, als Sweelinck en Ban, als Bredero, Starter, Samuel
Coster, als Baeck en Laurens. Reael vrijuit hun jonge,
geestdriftige denkbeelden wisselden en hun talenten ten
beste gaven, dat was de achtergrond van Tesselschade's
jeugd. Zij en haar zuster Anna, de jongste en de oudste
der drie dochters, waren bedacht met het rijke erfdeel van
haar vaders geest, maar verfijnd, veredeld. De levende belangstelling van dien vader moedigde haar aan bij haar
werk, zijn leiding liet haar deelen in den schat van zijn
kennis en ervaring. „0 mijn bestorven dichten" 1 ), laat
Huygens haar zeggen bij Roemer Visschers dood,
o mijn bestorven dichten,
Waer is de Sonne nu, die u behoort te lichten?
Waer is 't begeerigh oogh, dat uwer voeten pas
En altijd vierigli volg'd', en altijd gierigh las?
En ghy, gepresen Stift, en ghy vernaemde Naelden,
En ghy, beroemde Pen, die mijn' gedachten maelden
By tijden op den Doeck, by buyen op 't gelas,
By beurten op 't papier, als 't ernst en yver was;
Waer is de blijde hand die lievers niet en raeckte
Dan daer van uwer dry yet bleeck, yet blonck, yet blaeckte?
Troost'loose Weesen-hert, waer is de wijse mond
Die t'uwer onderwijs noyt toe, noyt still en stond?
Een aantrekkelijk beeld roepen Huygens' woorden
voor ons op, het beeld van een vader, die in blijden trots
op zijn begaafde dochters, met liefde volgt al wat haar
hand en geest voortbrengen en haar onvermoeid voorlicht
met zijn rijpere wijsheid.
Het gemis van dien bezielenden steun werd haar vergoed door trouwe vrienden, met name door Hooft.

„De vader die ghy mist, belett ick u te derven,
Mijn leven zij voor u in plaetse van sijn sterven !"
spreekt Hooft door Huygens' mond
1) Korenbloemen (Bild.) LI, blz. 61.

in ditzelfde gedicht.
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Dat waren geen ijdele woorden. Een levenslange
vriendschap heeft hem met de beide zusters, maar vooral
met Tesselschade verbonden. En de vriendschap van den
Muider Drost, den gevierden dichter en geschiedschrijver
met zijn fijnen geest was een waardevol bezit. Toen Roemer
Visscher in 1620 stierf, was Hooft een man van bijna
39 jaar, in de volle kracht van zijn veelzijdige werkzaamheid. De 13 jaar jongere Tesselschade (zij was 21 Maart
1594 te Amsterdam geboren) kon zich gerust aan de bescherming van zúlk een vriend toevertrouwen.
Menige plaats in Hoofts brieven getuigt van zijn
onverflauwde belangstelling in het leven en werken zijner
jongere vriendin, menige plaats ook van de hartelijkheid
en vertrouwelijkheid, die hun omgang kenmerkte. Een
maand na den dood van zijn eerste vrouw uitte hij zijn
smart tegenover Tesselschade in een aandoenlijke klacht
over het verlies van zijn „oppersten toeverlaet naest God".
„Ick en zoek de rouw niet", schrijft hij 1 ), „maar zy weet
my te vinden". Toch zou hij geen vergetelheid wenschen,
hoezeer hij ook lijdt. „Neen ook", gaat hij voort, „zoo
waerd is mij het vieren van de gedachtenis der verloorene
edelheide, dat ick eerder wenschee meer te lijden, dan
haerder niet gedachtigh te zijn".
Dit was een antwoord op den brief van rouwbeklag,
hem door Tesselschade toegezonden. Die brief klinkt lang
niet zoo sympathiek. Hij doet zelfs wat vreemd en stroef
aan, misschien ook door den stijl, die zooveel minder klaar
is dan die van Hooft en den indruk geeft, of de schrijfster
moeite heeft gehad, haar gedachten onder den juisten vorm
te brengen.
„Mijn heere", schrijft Tesselschade 2 ) „naedat ick verheert (d. w. hier zeggen uitgeput) ben door kraftiger gedachten, als de welvoeghende beleeftheyt heeft konen
wederstaen, so derff ick wenschen, dat in my so veel herleeven als in Ue. versterven moeghen (so ghy 't my waerdich
1)

P. C. Hoofts Brieven. Brief 132.

2)

P. C. Hoofts Brieven dl. II. Bijlage V.
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acht) de salighe duechden van onse patrona, die de aert
te lang onwaerdich genoeten heeft, ende nu onlanx eerst
nae waerdy ten heemelschen troon verheeven is, daer ze
overlang al hadde tuys behoort ende ons onthant te weesen.
Ick Nebbe met meerder leetwesen uwen rouw vernoemen,
diewelcke ick met drift van droeffenische gevoele, en
nochtans niet van Tie. geloeven kan. Wel hoe, mijn Heere !
ghy die soo veel voorraet van stanthaftighe wijsheyt hebt
opgedaen, soudt ghy noch wel konen elendich gemaeckt
werden door wereltlycke nootsaekelij ckheyt ? ick bid Tie.
te beantwoorden dese mijne moeyelij kheyt : soo sal ick
blijven Tie. dienstverbonden vriendinne
Tesselscha Roemers.
Zoo op het eerste gezicht schijnt deze wat gekunstelde
brief meer een uiting van een beredeneerde, verstandelijke
dan van een gevoelige vrouw. Maar Hooft kende haar en
nam er geen aanstoot aan. Haar wat koel beklag belette
hem niet, zijn geheel van droefheid vervuld hart bij haar
uit te storten.
In het voorafgaande jaar, 26 Nov. 1623, was Tesselschade getrouwd met een Alkmaarder, Allard Crombalch.
Hij behoorde niet tot de kunstvrienden, maar moet zeeofficier zijn geweest. In Vondels „Vechtzangk" zingt de
Sirene Tesselschade hem toe en smeekt hem, zijn leven
niet te wagen op „'t wilde woeste blaauw", waar hij „den
Spanjaart tart". Maar het is tevergeefsch. Hij

„schudt helmet en pluim,
En slaat (haar) beden af".
De doopboeken van het Alkmaarsch archief vermelden
den doop van hun oudste dochtertje, Teetge, op 19 Febr.
1625, en uit een brief van Hooft, in 1629 geschreven 1 ),
zien wij, dat er nog een tweede dochtertje verschenen was,
naar haar moeder Maria Tesselschade genoemd. In verband
met een anderen, ongedateerden brief 2 ), naar een vermoeden
van v. Vloten met groote waarschijnlijkheid op 1627 te
1) Br. 193.

2) Br. 221.
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stellen, zou dit kind in 1628 geboren zijn. In dien brief
bedankt de Muider Drost Tesselschade voor een geschenk
en voor haar „goede ende groote wenschen", en verzoekt
hij haar, het kind, dat zij verwacht, ten doop te mogen
houden. Hij spreekt daar voortdurend in den meervoudsvorm : „Wij bedanken UE., wij zienze (de wenschen n.l.)
niet beter te vergelden, dan met beede tot [J E., dat ons
de eere geschiede van 't kind te heffen". De brief moet
dus geschreven zijn bij of na zijn tweede huwlijk in Nov.
1627, en het ligt bijna voor de hand, in te stemmen met
v. Vlotens gissing, dat geschenk en goede wenschen dit
tweede huwlijk golden. In den reeds genoemden brief van
1629, uit Amsterdam geschreven, wordt gesproken van een
dochter, blijkbaar een zuigeling, die Tesselschade den vorigen
zomer te Muiden bij zich had. Wij mogen dus wel aannemen,
dat de jongere Tesselscha in 1628 het levenslicht zag.
Er moet nog een derde kind zijn geweest, dat nergens
vermeld is. Alleen de koude letters van een grafboek in
het Alkmaarsche archief wijzen uit, dat op 19 April 1631
begraven is : een kind van Allard Crombalch. Dit is noch
Teetge, noch Maria, die beiden langer leefden. Waarschijnlijk
k betreft dus deze aanteekening een later geboren, jong
gestorven kind.
Toen Hooft zijn bovengenoemde dankbetuiging zond
„Aen me' Joffre Tesselschae' Visschers, huisvrouwe van Sr.

Allart Krombalgh", woonde zij, blijkens het opschrift, in
de Koorstraat te Alkmaar. Later, in 1630 1 ), en ook nog in
Maart 1636 2 ), vinden wij haar in de Langestraat, maar in
Mei van datzelfde jaar schijnt zij verhuisd te zijn naar het
huis Belvedére bij den Alkmaarschen Hout, het perceel, dat
nu nog als merkwaardigheid wordt aangewezen, en dat
in zijn nieuwen vorm als „Bellevue", ter herinnering, sedert
1871, den naam Tesselschade in den gevel draagt. Een
brief van Hooft 3 ) maakt dit zeer waarschijnlijk. „'t Hout",
schrijft hij op 27 Mei, „daer TIE. nu etlij ke daeghen in
overgebraght heeft, dat Alkmaersche Belveder, is genoegli
1) Br. 232.

2) Br. 568.

3) Br. 584.
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om iemandt te verzaedighen met de lustigheden der
lente".
De Alkmaarsche lucht bekwam Tesselschade blijkbaar
beter dan de Amsterdamsche. Op een uitnoodiging van
Hooft, om zij n trouwdag te komen vieren, antwoordde zij
eens : „Niet tegenstaende de ontroering van de reys om
over te koomen, en dat ich mij 't Alkmaer beeter te pas
vind als in mijn ouderlijcke stat, en dat het winter is ;
nochtans soo sal ick my op reys begeeven als het weêr en
windt is, een dagh of twee onbegreepen 2 ) naer T.TE. schrijyens, en toenen, dat ick meer begaen om geestbancket als
om bruyloftsmaeltijt ben ; ick sal koemen met honger om
soetticheit te swelgen, daer de magh niet af ontsteurt, om
t' zij nder tijt ong,epijnde 3 ) hoonich te leveren aen TI mijnheer,
de oorsaeck sijt van 't soet van
Sachte Sedeles.
„Sachte Sedeles" was een toenaampje, haar door Hooft
gegeven en dat door letterverplaatsing uit den naam Tesselschade was gevormd.
Van haar vertrouwelijken omgang met den Muider
Drost getuigen niet alleen de feiten, in Hoofts brieven
aangeroerd, hun wederzijdsche bezoeken, het geven en
ontvangen van kleine geschenken, het deelen in elkaars
lief en leed, maar ook de schertsende toon van die briefwisseling. Van de brieven, door bahr geschreven, is bedroevend weinig bewaard gebleven, doch de antwoorden,
ontvloeid aan Hoofts geestige pen, zijn als een weerslag
op haar schalksch vernuft. Het moet dikwijls een vuurwerk van spattende vonken zijn geweest, die heen en weer
vlogen tusschen de Alkmaarsche woning en het Muiderslot. Hooft vertelt het ons trouwens zelf, hoe luimig en
gevat zij in haar briefwisseling kon zijn. „TIE. brief, laatst
ontfangen", schrijft hij 4 ), „mag ik wel godlijk noemen,
eerstlijk omdat hij naa eeuwige vriendtschap smaakt ;
daarnaa om de heemelsche geestigheit der invallen, die hij
1) Br. 972.
4) Br. 913.

2) Zonder mankeeren.

3) Ongeperste.
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behelst ; en eindtlijk, omdat hij, gelijk de Gooden, altijdt
eeven jong zal blijven, dewijl hij geenerley merk draagt
van den dag zijner geboorte." Dit laatste was een ondeugende toespeling op Tesselscha's slechte' gewoonte, nooit
een brief te dateeren. Zoo . plagen elkaar alleen héél
goede vrienden.
Van den hoffelijken afstand, waarop volgens Kruseman
Hooft met zijn vrienden, ook met Tesselschade gewoon
was om te gaan, bemerken wij al heel weinig. „De roê
maekt goê kinderen, gelijk UE. ziet, mits ick my gae
beteren met schrijven, nae 't laeste kijven, dat ick van
haer gehoort heb", is de aanhef van een zijner brieven 1 ).
Tesselschade scheen hem dus over zijn stilzwijgen gekapitteld te hebben, wèl een bewijs, dat ook van haar kant
hun omgang een ongedwongen vertrouwelijk karakter
droeg. De latere brieven geven zelfs wel eens den indruk,
dat • Tesseltje wat nonchalant kon zijn, en de vriendschappelijke briefwisseling door Hooft nog trouwer werd bijgehouden dan door haar. Ik zal dit even laten rusten, om
haar geschiedenis niet vooruit te loopen, maar kom er
straks op terug.
Niet de minste der vele gaven van Maria Tesselschade,
de „zoete Meermin", zooals Hooft haar noemt, was haar
prachtige stem. Herhaaldelijk vinden wij in de brieven,
dat de gasten van den huize te Muiden worden uitgenoodigd op de „klaere keelen" van Tesselscha en haar vriendin
Francisca Duarte. „UE. heeft tot noch toe, met haer
keel, de minnende harten in 't vier, menschen en dieren
op aerde, de voghelen in de lucht verheught", schrijft
haar vriend 2 ). En al mogen we nu, wat haar overige
talenten betreft, op den lof, die haar in allerlei trant wordt
toegezongen, wel eens wat afdingen, haar stem moet wel
buitengewoon zijn geweest. Zoowel bij een bezoek van
Frederik Hendrik te Muiden 3 ) als bij de komst van Maria
dei Medici te Amsterdam 4) werd er op den zang van de
1) Br. 393.
4) Br. 694.

2) Br. 358.

3) Br. 275.
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beide vriendinnen gerekend, om aan de ontvangst der
hooge gasten luister bij te zetten.
Ook na haar huwlijk was Tesselscha een steeds
welkome gast op het Muiderslot. Haar man werd in de
oude vriendschap opgenomen, en ik moet hier al weer
van meening verschillen met den heer Kruseman, die in
zijn indertijd (1868) gehouden lezing over den Muiderkring
het liet voorkomen, of Hooft een beetje op den onbeduidenden Crombalch neerzag. Kruseman maakte dit op uit
een brief van Hooft over de teleurstelling van zijn stiefdochter Suzanne, als zij Tesselschade niet heeft gezien.
„Hadt zij ook ten minsten een Crommetjen, om den tijd
mee te korten", schrijft de Drost 1 ), zoo moght zy haer
droefheit nog ten deele vergeeten. Nu laet ghy haer hier
bedrukt en troosteloos zitten." „Een Crommetjen, om den
tijd mee te korten" Wij kunnen moeilijk aannemen,
dat dit zinnetje een minder vleiende bedoeling had. Daartoe
was Hooft te hoffelijk en tegenover Tesselschade veel te
vriendelijk gezind. Het kan wel niet anders zijn dan een
schertsende opmerking over de verlatenheid van zijn
„Suseke", die geen man had om haar in haar eenzaamheid
te troosten.
Wel is het mogelijk, dat Crombalch zich een beetje
de man van zijn vrouw voelde, als hij zich bewoog in den
kunstlievenden kring, waarin Tesselschade zoo gaarne
werd gezien, en dat hij daarom de uitnoodigingen, ook
aan hèm gericht, niet altijd met graagte heeft aangenomen.
Hooft beweerde dan lachend, dat Crommetjen schoolziek
was, maar drong niettemin met hartelijkheid aan op een
later bezoek. „Ick benijde de lucht van Valkenburg,"
schrijft hij 2 ), die meer maghts op de gezondtheit van TIE.
Crommetjen van verre heeft, dan de lucht van Abcoude
van naebij doet. Evenwel is ons lief, dat hij aen de beter
handt is, al verdriet ons, dat de genezing uit eenen anderen hoek herkomt. Mijn' huisvrouw lavet zich al voorstaen dat het schoolziekte was, spruitende uit ons onver1) Br. 370.

2) Br. 403.
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moghen om zijner E. de siere te doen, die hij waerdt is.
Dan wat _ is 't ? 't En heeft aen geenen goeden wille
ontbroken. Zoo TJE. haer deze inbeelding uit den hoofde
begeert te slaen, gelieve onze perzen 1 ) hier te komen
proeven, als zij rijp geworden zullen zijn
Ook het volgend jaar worden Tesselschade en haar
man weer gevraagd. „Ende laet mij vastelij k voorstaen,
dat wij UE.E. zoo wel zullen onthaelen, dat Crommetjen
niet weêr schoolziek worden zal, als in den verleeden
zoomer", heet het dan 2 ). Toch schijnt ook dêze brief er
op te wijzen, dat Crombalch zich wat terughield. „Ik
dacht, dat Crommetjen quaedt was, al wist hij niet waerom"
begint Hooft zijn epistel. „Want weenigh voor ons vertrek met der zoomerwoone herwaerts, was hij t' Amsterdam, zoo wij hoorden, zonder ons eens toe te spreken."
Aan Hoofts kleinachting mogen wij dit echter niet wijten.
Hij zou dan zeker niet aan Tesselschade hebben geschreven, in antwoord op een luimige opmerking : „Geestigh
is deze inval. Heeft hem Crommetjen gezaeit, TJE. ontfangen en gebaert, ik zagh nooit paer beter gepaert, om
de wereldt met geestighe kinderen te bevolken : en deze
wereldt niet alleen, maer alle de geene, daer Alexander
af droomde" 3 ).
Hoofts b artelij ke genegenheid voor Tesselschade spreekt
uit al zijn brieven. Hij behoeft daarvoor niet eens te
eindigen met een heilwensch „van heeler heeter harte" 4 ).
Altijd is er een vriendelijk zinnetje- in te vinden, dat zijn.
warme waardeering vertolkt. Een der aardigste en bevalligste is wel die over de vergeten muiltjes 4 ) . „UE. heeft
hier haere muilen gelaeten", schrijft hij na een van haar
bezoeken te Muiden. „bit's een leel ij ke verg etelheit.
Want het waer beter, dat 'er UE. de voeten vergeten had,
en 't geen daer aan vast is. De vloer (acht ik) heeft UE.
willen houden, ende ghy zijt haer ontslipt .... En zeeleer,
steenen en planken leggen en treuren, omdat ze niet
31

1) Perziken.

4) Br. 437.

2) Br. 431.

3) Br. 443.
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langer van die zoete treedtjens gestrookt worden. Niette-

min deze achteloosheid rwer E. doet ons hoopen, dat wij
noch eenigh ander overschot zullen vinden, ende moghelijk
UE. hart hier in eenighen kamerhoek zal vergeten zijn. Maer
wat wij zoeken, 't is'er niet, oft het moet onzichbaer gaen.
Als 't'er ook slechts vergeten waer, ende niet met opzet
gelaeten, zonde de vo'ndt van kleener waerde wezen. Maer
zoo 't met TIE. op reize geslaeghen is, laet 'er ons ten
minsten somtijds een sweemsel op papier af zien, gelijk
men bij hooghe zonneschijn, door een dubbelen trechter,
in een duistere kaemer vertoont 't geen buiten op straet is".
Ook mevrouw Hooft voelde zich zeer aangetrokken
tot Tesselschade's vriendelijke en opgewekte persoonlijkheid.
„Tesseltjen is noch dat ouwde evenjonge zoetemelxhart,
wel gesorteert met mijn' lieve Leonoor, der welke zij op
eenen roemer tot zinspreuk toegewijdt heeft „Altijts
vroo'", schrijft Hooft aan Huygens 1 ). En wat haar dochter
Suzanne voor Tesseltje voelde, was een echte opbruisende
jonge-meisjes-genegenheid, warm tot dweepens toe. „'t Was
een groote Eclipsis", heet het in een brief van Hooft, nadat
zij bij een bezoek aan Tesselschade te laat zijn gekomen
en haar niet meer getroffen hebben, „'t Was een groote
Eclipsis voor mijn Suzanne, in plaets van UE. aenschijn,
andere troony en te vinden, daer 't haer niet lang in luste
te starrekijken. Niettemin zij had vertrouwt, dat de wederliefde zoo koel niet geweest waer, oft TIE. en zoude haer
's anderen daeghs dat verzoek 2 ) betaelt hebben, ende ons
een vischjen helpen eeten. Maar (ach arme !) een ongeluk
komt zelden alleen. Zij was ITEd. quijt, en hadt het naekijken : min nocht meer als Psyche, als haer vrijer een'
glippert maekte. Nu quijnt en steent d'arme tortelduif,
beweenende haer' verlaetene ee* nzaemheit" . . . . en ten slotte,
met de betuiging., dat Suzanne „een zoetemelx hartjen (is),
dat al zijn leedt met suiker wreekt" : „Hier neven gaet een
kisjen vol. Zoo veel beetjens als je daerin bijt, zoo veel
kusjens zal zy zich inbeelden t'ontfangen 3 ).
1) Br. 441.

2) Bezoek.

3) Br. 370.

172

MARIA TESSELSCHADE VISSCHER.

Niet minder vurig klinkt een andere brief. „Wat
drommel voor liefkruidt heeft UE. mijn Suseken ingegeven,
dat haer zoo doet quijnen, en jooken nae UE. jegenwoordigheit", begint Hooft. „'t Meisjen heeft het heele hoofdt vol
Tesselschaes, ende droomt by lichten dagh van de genoote
vriendtschappen, lekkende haere vingeren nae den hoonig
van UE. lieflijkheit. Ick begin .... voor vol aen te nemen
dat ghy toveren kunt, oft ten minsten eenighe kunsjens .. •
Om zich eenighzins te verlichten van den brandt dezer
koortse, heeft zij zich wat minnebloedts af laeten tappen,
en zeindt het hier by, tot een schenkaedje 1 ).
Deze vroolijke scherts gold nog de bevoorrechte Tesselscha in haar zonnigste dagen, gevierd, bemind en bovenal
in innig geluk zich wijdend aan eigen huiselijken kring.
Voor dien zoeten plicht had zij haar talenten een tijdlang
laten rusten, en had zij waar gemaakt, wat Hooft in zijn
„Bruyloftzang" zong:
Stift en schrijf- en schilderschacht
Druypen door haer losse vingren.
Snaeren slaepen, boeken slingren,
Naeld, borduurtuygh, ende raem
Zij vergeet om beter krae tr .
Had haar vriend het niet noodig geoordeeld, op haar
negenden huwlij lesdag de Muzen aan te roepen, om te
ontvoncken
't Vuur der geestigheidt verdronken
In bekomring met gezin"?

En hadden toen niet, naar zijn meering
de doorluchtige vernuften
.. .... lang genoegh gevast
Nae de leckerny, te gast
Daer zy hen op placht . te nooden ?
Z66zeer was zij opgegaan in het rijke geluk van haar
huwlij ksleven, als had zij voorgevoeld, van hoe korten duur
het zou zijn. „Tesseltje, leef je noch ? .... Leggen poëzy1) Br. 400.
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lust en vriendenliefd teffens achter de bank"? vroeg haar
Hooft op 28 Mei 1634 1 ). Weinig vermoedde hij, toen hij
die , plagende woorden neerschreef, hoe treurig het in
Alkmaar gesteld was. Teetgen, het oudste dochtertje, was
juist in die dagen aan de pokken overleden en haar vader
was haar in den dood gevolgd. Vader en dochter werden op
29 Mei begraven.
Gelukkig bereikte de schertsende brief, waarin Tesseltje
werd aangemaand, om met „haer waerdste Crommetjen"
en haar twee dochters naar Muiden te komen, zijn bestemming niet. Mevrouw Hooft, die hem had méegenomen tot
Amsterdam, waar zij boodschappen ging doen, hoorde
daar, welk een wreede slag hun vriendin getroffen had
en bracht het schrijven terug, dat zulk een wanklank zou
zijn geweest in den diepen rouw van de Alkmaarsche
woning. Het verhaal der droeve gebeurtenissen in dien
gelukkigen kring vinden wij in een brief van Hooft aan
Huygens 2 ). „Mijn Huisvrouwe braght den ontijdighen brief
terug", schrijft Hooft, „en daer nevens deze tijding : dat
Crombalghs oudste dochtertjes, een voeghlijk meisken,
krank aan de poxkens, op de moeder verzocht hadt, de
koeken, die nae zijn overlijden en 't gebruik aldaer, den
buirkinderen zouden verscheenen zijn, by zijn leven uit te
deilen. 't \2\Telck geschiedt zijnde, zeid' het, als thans meer
niet te doen hebbende, gereedt te zijn tot sterven, ende
gaf vier eiren daarnae zijnen geest. De vader had het uit
der maete bezint 3 ) en betreurd' het nae gelange. De arts
Pauw. . bestondt hem eenen drank van moedtzalf in te

geven, die hem opbrak met een weldighe zucht en eenigh
bloedt, daer voorts heele plassen op volghdez en vloeiden
tot hij doodt was".
Of de droefheid over het verlies van zijn dochtertje
alléén oorzaak is geweest van Crombalchs dood is moeilijk
te zeggen. Waarschijnlijk is hij al zwak of lijdend geweest. Het reeds genoemde verblijf in Valkenburg schijnt
daarop te wijzen.
1) Br.

472.

2) Br. 475.

3) Bemind.
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Tesselschade droeg haar leed met een wonderbare berusting. Geeft de wijze, waarop zij Hooft, en later, zooals
wij zullen zien, Huygens toesprak bij het verlies van hun
echtgenooten, ons eenigszins den indruk, dat hier het
verstand het gevoel overheerschte, roepen haar woorden
in dit geval meer het beeld op van een stoere dan van
een weekg evoelig e vrouw, zij toonde tenminste, dat zij de
manhaftigheid, • die zij anderen aanprees, bij eigen smart
in toepassing wist te brengen.
„Tk sloofde mij af", schrijft haar Hooft op 15 Juni,
met 't saemenschraepen van stoffe, uit alle winkelen
mijner heughenisse, tot hartzalf over TTE. leedt ; ende
vondt den heelen hoop te berooit, om yetwes te baeten
tot heelnis (zoo my docht) zulk eener quetsuire : als TTE.
schrijven, gezult in ongelooflijke manhaftig heit, my komt
onderwijzen, hoe de studiën, besteedt aen 't kauwen en
verduwen der waere wijsheit, maghtigh zijn een murw
vrouwengemoedt zulx te verstaelen met rede, dat de felste
schichten der Fortuine kinken, jae, daer in, maer geen'
wonden kunnen maeken. Heil zij UE., heldinne, daer de
helden by ter schoole behoorden te gaen .... De troostbehoefster komt troosten ; de benauwde verquikken ; de
bedrukte ontlasten" 1 ). Hooft, in blijkbaar opzien tegen
het schrijven aan de zoo zwaar beproefde, had dit van dag
tot dag uitgesteld. Zij was hem vóór geweest en had,
niet minder geestkracht toonend dan het 9-jarig dochtertje
in haar stervensnood, hem den volgenden aandoenlijken
brief 2 ) gezonden
Mijn heere
Hoe het wrange noodlott door een dolle herde slach —
in teyken noyt smart alleen komt over die, die God beproeven wil mijn gedult op lijdens toetsteen op het
uyterste getoetst heeft, sullen ervaeren gedachten leevendigher sich koenen indrucken als mijn pen uitdrucken kan.
Derhalve ick tselfde, om soo naere beeltenis Tie ge1)

Br. 479.

2)

Tesselschade Roemers en hare vrienden, bl. 11.
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luckighe vreugde niet voor te schilderen, had voorghenomen die in mijn herte opghesloten te draegen, maer door
Ue aengenaeme dochter Susanna uytgeloct, en de gelegentheit van neef Sammers vertreck zich voordoende, uyt
dewelcke Tie sult kunnen verstwen siecktens eyghenschap,
stervens schielickheit, en andere omstandigheden, die ick
met een wenende siel, benaudt hert, en treurende gheest,
doch droge ooghen hebbe verdraeghen, geen andere gedacht de sin beslaende in soo droeve treurnacht, van mijn
sielson berooft, als herdencken aen mijn beminde en ach !
al te liefhebbende Adelaert, diewelck als op wiecken van
liefde sijn Tadea, ten heemel naergestegen, tonsterfelijck
voor sterfelijck lott verkooren hebbende, mij laes ! bedruct
achterlaetende het geselschap van sijn beminde andere
helft 1 ), opdat ick in dees, als in een spiegel, sijn lieve
gedaente souw stadich bij mij hebben, in 't oogti van mijn
gemoedt, mij troostende in de opperwille, tegens welke
niet te willen is.

Tesselschade Roemers.
Susanna Bartelotti, Hoofts stiefdochter, was, zooals wij
zien, in deze droeve dagen bij haar. Hooft beloofde, het
meisje zelf terug te komen halen en bood, als goed vriend,
aan Tesselschade alle hulp aan, die zij behoefde. Zijn
bezoek in Alkmaar overtuigde hem, dat Tesselscha's berustende woorden geen ledige klanken waren. Hij vond
haar, zooals hij aan Huygens schreef, „stantvastigh boven
(zijn) hope". Maar hoe flink zij zich ook hield, hoe weinig hulp-behoevend zij scheen in haar smart, zijn vriendenhand liet haar niet los. Reeds in September wordt zij
weer te Muiden verwacht 2 ).
Den volgenden zomer, als zij in gebreke is gebleven,
een brief van Suzanne te beantwoorden, ontvangt zij op
nieuw voor zich en haar dochtertje een dringende uitnoodiging, die van hartelijke vriendschap spreekt. „UE. steekt
doch zelf vol brieven," schertst Hooft, „zij brenge ons de
1)

Haar jongste dochtertje, dat haar naam droeg.

2)

Br. 495.
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moeder met de jongen, ende koome in persoon over
Hadden wij dat luk ! ik dar zoo veel naeuwlij ks wenschen..
Hoope nochthans, dat d'ouwde vonken van vrundtschap
niet t' eenemael Bedooft oft in assche verwandelt zijn" 1 ).
Noch de oude vriendschap noch de oude vroolij kheid
scheen echter gedoofd. Een paar weken later wordt Tesseltjen weer gewacht, die met haar keel de genoodigde
vrienden zal vergoeden, wat er aan het onthaal mocht
ontbreken.
Toch, al had zich haar opgewekte geest onder haar
krachtigen wil hersteld, in onveranderlijke liefde bleef zij
de herinnering bewaren aan haar beminden doode. Op
den tweeden gedenkdag van Crombalchs overlijden, Hemelvaartsdag 1636 2 ), uit zij den strijd, dien het haar kost,
om zich niet aan haar droefheid over te geven, in het
volgende eenigszins duistere gedicht, dat ook voor haar
tijdgenooten niet heel helder scheen te zijn :
Gelijck als onder 't juck der sinneslavernijen,
Doch ongheoorloft aenghenoemen eygen last,
Hetgheen niet wel een bly-hoop hemel-hertiën past,
't Welk van onhoorlij ck goet qualyk is te vrijen :
't Is onrecht, sey de geest, geruste vreucht te mijen,
Maer 't lichaem riep : o neen ; en doopte d'overlast
Met naem van suchte-plicht, tot het in traenen plast,
Soo moet de vlughe geest van 't loge lichaem lij en ;
Van daegh een stercker geest dat van zijn aerde licht,
En overreed het dus en eysten ander plicht,
Als 't vruchtelooze wrangh van Alberts smack-verjaeren 3 ) ;
1) Br. 539.
2) Dit is _ niet de tweede jaardag, zooals v. Vloten zegt, wèl waarschijnlijk de 2e herinneringsdag. Crombalch is vermoedelijk op Hemelvaartsdag gestorven. Hij werd begraven 29 Mei 1634 en Hemelvaartsdag
viel in dat jaar op 25 Mei. In 1636 was het op 1 Mei Hemelvaartsdag
en Hoofts antwoord op Tesselschacle's gedicht is gedateerd 10 Mei. In
verband met den inhoud van het vers kunnen wij dus wel aannemen, dat
T. haar smart bezong op den tweeden Hemelvaartsdag na Crombalchs dood.
3) Hiermee bedoelt zij natuurlijk het verjaren van den slag, die haar
trof door den dood van Albert of Allert. Hooft spreekt ook van een smak
van ramp op 't murwe hart van Tesseltjen (Br. 475).
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Dees deed, dat ick de sucht weêrstribbich van mij stiet,
Gheluckich was hy, die se t' eenemael verliet,
En, op so heylghen dach mocht salich Heemelvaeren.
Met Benige inspanning kunnen wij wel doordringen
tot den zin van -haar woorden, maar het is haar niet gelukt,
voor den stroom van haar gevoelens een klare uitdrukking
te vinden. En wij verwonderen ons niet over het antwoord
van Hooft : „TTE. Sonnet met zijn' hemelvaert overstijght
de wolken, telt met zijn' voeten de starren, ende maekt
ze tot zoolen zijner broozen 1 ). Ik nu, heb geen Adelaers
ooghen, om tegen zulk een licht op, laete staen daer door
heen te kijken, en zoo hoog he geheimenissen te bereiken :
't en zy Uwer E. jeghenwoordigheit my 't gezight zalve en
sterke met onderwijs tegens de kraft van zoo vinnighe
straelen" 2 ).
Die trouwe, liefdevolle herinnering aan haar gestorven
echtgenoot heeft er zeker veel toe bijgedragen, om haar
ontoegankelijk te maken voor een nieuwe genegenheid.
Dat het de 40-jarige weduwe, mooi, lieftallig en begaafd,
aan geen ernstige bewonderaars ontbrak, ligt voor de hand.
Het was voornamelijk één der vrienden uit den Muiderkring, Prof. Caspar van Baerle, zelf in Juni 1635 weduwnaar geworden, die de ledige plaats in zijn huis gaarne
door haar vervuld had gezien. En vriend Hooft was er
niet afkeerig van, v. Baerle of Barleaus, zooals hij naar
den smaak van dien tijd gewoonlijk genoemd werd, een
handje te helpen. In de eerstvolgende jaren wemelt het
in zijn brieven van toespelingen op den smachtenden minnaar en de koele, onvermurwbare Tesselscha. „Killende
Penelope ende Heeneloopster voor de straelen van Apollo,"
heet het in Maart 1636, „hoe komt UE. vervaert voor 't
ijs, ende begeeft u van de sleê op den waeghen, daer uwe
koude machtigh is, niet alleen 't ijs te sterken, maer 't
waeter te doen bevriezen, beter dan sneeuw en zout zulx
kunnen doen ? Uw Phoebus blaekt, ende leidt d' uiterste
kraften zijns vernufts te kost aen 't verheffen van de
1) Schoenen.
O. E. XVII 8

2) Br. 583.
12
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waerdy der vrouwen. De bygaende brief, te verduitschen
door den heer Dr. Paeuw, zal 't uytwijzen, ende misschien
UE. ijslijk hart bemurwen. Zoo dat niet helpen magh, zoo
luistert ten minsten nae 't hier nevensgevoeghde deuntjen
van mijnen neeve Fabri :
Faites, avec les fleurs, renaistre les amours.
't En zij dat gebeurt, zoo zeg ik, dat de Musen en
Gratiën 't uwent uit hebben" 1 ).
Op een kiesche, waardige wijze laat Tesselschade hem
gevoelen, dat zijn voorbede bij haar geen weerklank kan
vinden. Zij gaat niet in op zijn scherts, maar doet het
voorkomen, of zijn laatste woorden betrekking hebben op
de dichtkunst. „Ik hoop," schrijft zij, „dat ghy mijn laeste
brieven ontfangen hebt.... van UÈ. voorgaende legt my
dit nog in de sin : faites avec les fleurs renaistre les amours
de la poësie, of ick seg dat tot uwent de Graciën ende
Musen uit hebben. -- Dies send ick TJE. een spruytje dat
op Meydagh, sijnde ons Heeren Hemelvaert, uyt mijn
dorre wintergeest ghebot is ; send het my begracit weder,
om een beeter, als ghy my sult believen te doen weeten,
wanneer ick EJE met uw vrouw en kinderen te wachten
zal hebben, daer wy van herten naer verlanghen ; krijgen
geen tijdingh daeraf, en derven niet dencken, dat onsen
yver antwoort onthouden wort, omdat het laeste versoeck
op UE door tusschenspraeck van UE lieve vrouw vérsocht
is. Mijn dochter doet u groeten, ende verlangt seer nae
juffrouw Constantse om daermee musiek te singen, laeste
doch maer komen, op dat de vreucht volkoemen sy; soo
sal ick blijven Ue vriendinne
Tesselsch Roemers 2 ).
Dat „spraytje" op 's Heeren Hemelvaart uit haar
„dorre wintergeest" gebot, was het gedicht, dat wij reeds
leerden kennen, en dat in zijn wat troebelen vorm toch
zoo aandoenlijk spreekt van haar onverwelkbare liefde voor
den verloren echtgenoot.
1)

Br. 568.

2) Tesselgchade Roemers en hare /rienden bl. 28.
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Toch gaf Hooft het niet op, en verzuimde hij geen
gelegenheid, haar met Barlaeus samen te brengen. „Ik
at voorleden zondagh .:, .. met den vorst der Poëten, wiens
naam bij letterplaetswisseling uitbrengt Belusar", schrijft hij
aan Tesselschade, als zij pas naar Belvedère verhuisd is.
„Zeker SCHOON GEBRUIK is noch wenschlij ker dan SCHOON
ZIEN, in mijnen zin. Indien ook in uwen zin, wy zullen
passen, hem hier te hebben, als UE. zich verwaerdighen
zal ter zelver plaetse te verschijnen."
Ook van Baerle moedigt hij op dergelijke wijze aan.
Hij herinnert hem aan zijn belofte van overkomst, een
belofte, die hij te minder kwijtscheldt, omdat hij op v.
Baerles gezelschap gasten genoodigd heeft. „Op morghen,
oft overmorghen ten langsten, zal tot Muiden Joffrouw
Tessel zijn. De vermaertste van 't landt, dunkt UE. die een
haeven om verby te zeilen ?" 1 )
Een ander maal, als Tesselschade hem verzocht heeft,
v. Baerle uit haar naam te bedanken voor de toezending
van een boek, antwoordt hij : „Wy zijn eens hier te Muide
geraekt. Waer over ik den H. Barlaeus van uwer E. weghe
niet bedanken kan voor 't boek dan bij eenen brief. Nu
weet ik, dat één woordt van TIE. hand ongelijk waerder
wezen zal, dan duizent van de mijnen .... " 2 )
En dan moet ik nog even de ondeugende plagerij
noemen, als Tesselscha aan Hooft krabben heeft gestuurd, waarvan de vrienden mee gesmuld hebben. „Quaedt
met goedt te vergelden", schrijft de Drost, „is een zeldzaeme
deughd. Nochtans weet ik hier eenen die geirne TTE.
krabben met kussen betaelen zouw 3 ). „Op, op," spoort hij
v. Baerle aan, „UE. leirze, spoore en roste zich toe ter
herwaertsreize. 't Is op lestleden Dinxdagh nieuwe maen
geweest : op naestkomenden Dinxdagh zal 't nieuwe zon
zijn.... Een ander wonder : in 't Noorde zal ze rijzen,
aan de Zuiderzee dalen .... Zoo ITE. vlijtigh opwaeckt,
daer waer wel nieuwer ding gebeurt, dan oft TJE, eens
priester wierde in bonae mentis sacello". Heel zeker is hij
1) Br. 610.

2) Br. 711.

3) Br. 750.
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echter niet van zijn zaak, want hij voegt er aan toe :
Doch in dit stuk kijk ik zoo klaer niet, ende zond' er
geen Almanacken af darren uitgeeven" 1 ).
Zelfs nog in 1645, tien jaar nadat v. Baerle weduwnaar
was geworden, schijnt Hooft een laatste poging te doen,
om de zaak in orde te brengen. Hij zendt dan aan zijn
neef Wikkevoort het afschrift van een door hem ontvangen
brief met de bedoeling, dit aan Tesseischade te laten lezen.
„U Eed. Gestr. gelieve 't zelve te vertoonen aan Joffre
Tesselschade", schrijft hij, „op dat haare E., ziende dat
de H. Barlaeus van die waaren is, die ter greepe wegti
gaan, ende daar veele handen naa strekken, zich niet al
te kostelijk houde, maar toetaste oft gaape, indien hij
haar pap biedt" 2 ).
Intusschen hield Tesselscha zich wèl op waarde, en
dacht er niet aan, toe te tasten. Maar de vriendschapsbetrekking tusschen haar en v. Baerle werd niet verstoord.
Ook bij Hooft kon zij het niet verkerven. Ik heb er al
even op gewezen, dat zij wel eens wat nonchalant kon zijn,
zich wel eens wat liet bidden, zou men bijna zeggen. Maar
Tesselscha, Tessela of Tesseltje, zooals zij door de vrienden
genoemd werd (ein liebes Kind hat viele Namen), Tessel dan
mocht zwijgen op zijn brieven, zij mocht op een doorreis
zijn deur voorbijgaan, altijd weer kwam hij haar met de
oude hartelijkheid tegemoet. „De pruimen beginnen all'
tellen, op een bodt, te rijpen, en te roepen : Tesseltje, Tesseltjes mondtje. Etlijke deuntjes van Belusar en andre
roepen daer tegen aen: Tesseltje, Tesseltjes keeltje, daer
zij geirne van gezongen waeren ... Wat ik haar zeg :
Tesseltje zuft, Tesseltjen heeft pen noch inkt, om een
brief ken te beantwoorden ; zij veemen 't niet aen, ende
willen, dat ik UE. uit den droom wekke. Op, op dan,
Rozemondt, hoor je speelera nocht zingen ?
Wij verwachten UE. op 't spoedighste met UE. dochter",
luidt het in een brief van Aug 1636 3 ).
In November had zij al weer een aanmaning noodig.
„

1) Br. 795.

2) Br. 905

3) Br. 609.
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„Wist ik raedt om een' schacht uit de wieken van den Mingod,
om wat aengebrandt bloeds uit het hart dat venus voor haeren
schepter voert, en om een wit roozebladt van haer' krans, ik
zoud' er gaen maeken pen, inkt en papier af, om te proeven
oft zy maght hadden een tooghjen van UE. handt herwaerts te troonen. 't Heught my naeuw, zoo lang is 't geleden, dat ik UE. laest geschreven heb, om wat bescheids
van UE. welvaert... Zijn UE. vingers verkleumt, oft uw
inktpot bevrozen, door koude van geneghenheit ? dat's zeker
een hardt gelagh," schrijft Hooft 1 ). En hij kan niet nalaten,
er een plagerij over Barlaeus aan toe te voegen. „Maer zoo
TJE. bedooven in 't vryen steekt, en het daer meê zoo drok
heeft, dat' er niet een briefkeu uit vallen magh, ik houd
het . UE. ten besten, als die wel eer in 't zelve gasthuis heb
ziek geleghen ... Is 't zoo dier een tijdt van schrijven, zeindt
my slechts een l okj en gezengt hairs, tot teken, dat het
alzoo met UE. gestelt is : ende daer meê zal ik mijn hooft
rusten, tot dat m' er de metten van T.TE. bruiloft meê te
luyen hebbe."
Later maakt zij het nog erger. Zij reist door Muiden,
zonder haar vrienden op te zoeken, en Hooft kapittelt haar :
„Oft schoon al de wereldt van TJE. fraeyigheit gewaeght, ik
weet er een dat aen. 't Is zeker niet fraey, door Muide, en ons
als de wilde vreemden verby te gaen : daerenboven, zoo
lang een 'dagh aen .... 't verschijnen alhier te neemen
Zoo de Poëeten geenen raedt veeeten, om UE. t' ontdooyen,
ik leg UE. van ijs wel Naest kristael te worden. Doch",
vervolgt hij ; „dan bleeve UE. noch 't geen zy te vooren
was : naemlij k een spieghel voor de zinlij leste geesten.
Daeraen zie ik, dat UE. het zoo niet verkerven kan, oft
men zal haer altijds moeten in hooghe achting houden" 2 ).
En sans rancune belooft hij haar een bezoek tegen de volgende week.
Het sprekendst bewijs van zijn onveranderlijke vriendschap levert nog een brief uit een der laatste jaren van
zijn leven. Op nieuw heeft hij zich over haar te beklagen.
...

I) Br. 639.

2) Br. 737.

.
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„Ik moet UE. wat vreemds vertellen" begint hij 1 ). „Joffrouw
Maria, TIE. dochter is onlanx hier geweest, en weeder vertrokken, zonder eens t' onzent aan te spreeken. Smaakt dat
niet meer naar vervreemding, dan naar vriendschap ? Nu
heb ik UE. wat nieuws te zeggen. Onze Constantia is de
bruidt .... De bruyloft meent zy te houden op den laasten
dagh van May, ende UE. met TIE. dochter daar op te
noodighen. Smaakt dit nu niet meer naar vriendschap dan
naar vervreemding ? Oover een ruime wijle heb ik aan UE.
geschreven, en antwoordt verwacht : maar taal nocht teeken
vernoomen : doch wil my niet daarom inbeelden, uit de
eere uwer gunste geworpen te weezen : maar hoop dat UE.
de staatsi 2 ) zal gelieven met haar bij weezen te versieren.
Anders zoude 't goudt en zilver zijn' luister, de groente
haare vroolij kheit, de spijz' haare lekkernij verliezen. .
Ach ! mag er niet minlijx af, laat doch ten minste een lettertjen van beleeftheit over waayen en een bladt papiers
de voerman zijn, zoo een glas daar te goedt toe is. Doch,
hoe 't UE. gelieve met my omme te springen, 't zal zoo veel
winds niet bybrengen, dat het de geneeghenheidt blusche,
die by naa een half hondert jaaren geblaakt heeft in
UE.
onderdaan sten, dienstwilligsten
P. C. Hooft."
Met het glas, waarvan Hooft hier spreekt, bedoelt hij
waarschijnlijk een van die kleine geschenken, waarmee Tesselschade van tijd tot tijd de vriendschap onderhield. Het
waren roemers of romers, waarop haar kunstvaardige hand
opschriften, wapens ofandere versieringen graveerde, en
die door haar vrienden op hoogen prijs werden gesteld.
Meermalen zendt Hooft haar glazen, met verzoek er een
„blazoen" of een zinspreuk op te schrijven, en zelfs van
een exemplaar, dat onder 't snijden gebroken is, zegt hij
nog : „O jammer, dat aan dat eedele festoentjen zulk een
ongeluk is overgekoomen ! Zoo doodt als 't is, oft doodelij k
krank, noch verlieft er een yder op" 3 ).
.

1) Br. 881.

2) He feest.

3) Br. 846.
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't Was waarlijk geen wonder, als Tesseltje, aan zooveel
lof gewend, zich wel eens wat liet bidden. Toch hield zij
niet van ijdele loftuitingen ; een openhartig oordeel was
haar vrij wat liever. „Mijnheer", schreef zij eens aan Barlaeus bij de toezending van een gedicht ter verbetering 1 ),
„wilt dit wat betuttelen en bekladden en 't sal daerdoor
suyver werden; send het my wederom van u in 't net geschreven, om wel te spelden, met uw oordeel wat wel o ff
quaelijck is, en laet u prij sen voor minder vrinden als ick,
die verlangh van TTE. berispt te mogen werden ; en dat
sal mijn doen blijven altijd TIE. beste vrindinne en openhartigh e
M. Tesselschade."
Zij was te veel Roemers kind, haar aard was te flink
en te rond, om niet mêêr smaak te vinden in kernige
waarheid dan in gesuikerde zoetigheid. Dat verklaart misschien haar ontoegankelijkheid voor de liefde van een
smachtenden minnaar als v. Baerle, dat verklaart waarschijnlijk ook haar hartelijke genegenheid voor haar jongeren vriend Huygens. In beiden leefde een krachtige persoonlijkheid en de uitingen van dien stoeren geest wisten
zij in elkander te waardeeren. Bij den dood van Huygens'
vrouw had Tesselschade aan Hooft een voor Huygens bestemd gedicht gezonden, dat meer forsch dan gevoelig
scheen te zijn. Hooft schreef er ten minste van : „'t Nevensgaende gedicht, overgewaeit van Alkmaer, heb ik te min
geschreumt voorts te veirdighen, in toeverlaet, dat het,
onder 't vroolij k zeg heg eschal der trompetten en trommen,
(Huygens was in het leger van den Prins) uwer Ed. Gestr.
ooren te min quetsen zal ; en te min haer gemoedt, onder
die meenighte van gepeinsbreekende bezigheden. Dat ik
ze steuren dar, wij te U Ed. Gestr. haer' eighe heusheit,
die de stoutheit er op te zondighen geeft" 2 ). Maar Huygens
wist er den kern uit te halen. Zijn antwoord luidde
„Tesselschade is noit soo hoogh boven haer self gesteghen
als met eenen reghel onder de gesamentlicke goede, die
1)

Tesselschade Roeraers en hare vrienden bl. 38.

2)

Br. 673.
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TJE. de moeite genomen heeft van my te senden : Hy stell'
sijn leed te boeck, soo heeft hy 't niet t' onthouden. Alle mans en
mans hoiren hier naemaels moeten 't haer benijden" 1 ). Die
regel is dan ook beroemd geworden, en er ligt ontegenzeg
gelijk een groote waarheid in besloten. Wie er ooit in geslaagd
is, zijn leed in den een' of anderen kunstvorm te uiten,
weet, welk een bevrijding dit is van drukkende last.
Huygens had zich reeds vroeg aan Tesselscha verknocht gevoeld. Hij zegt dat in een van zijn sneldichtjes
met een toespeling op zijn naamletters C. B. (Constantijn
Huygens), die in den naam Tesselschade besloten zijn :

-

„Wel voeld' ick van der jeughd, daer was een dieper grond,
Die my aen Tesselscha oorspronckelick verbond :
Wel tuyghde my mijn hert, daer was wat meer als sterren,
Dat hem in Tesselschaes dee twijnen en verwerren !
C. H. hangt Tesselscha allom, in, aen en na,
En sonder C. en HA. bestaet geen' Tesselscha 2).

Die vriendschap werd door Tesselscha van harte beantwoord. Hooft licht ons daarover al in, als hij schrijft,
hoe hij na den dubbelen ramp, dien Tesselscha getroffen
had, haar een brief en een gedicht van Huygens toonde,
omdat hij bespeurde, „wat hartzalf het haer zijn zoude, dat
een persoon haer zoo waerdt voorstaende, zich haerens
treurens aantrokke" 3 ). Maar in Huygens' gevoel, hoe hartelijk ook, was geen weekheid, en zijn vernuft was scherp
en gespitst. Bij een verblijf in Amsterdam had Tesselschade het ongeluk, het gebruik van één oog te verliezen
door een spattende vonk uit een smidse. Barlaeus bezong
dit ongeval met een lang gesponnen Latijnsch klaagdicht,
waarvan later Bilderdijk "in een keurige vertaling het
fijn-poëtische zeer gelukkig deed uitkomen. Huygens zond
haar, door v. Baerle, een vlijmend vierregelig rijmpje,
dat deze door toevoeging van zijn Latijnschen „pleister"
meende te moeten verzachten. Het was dan ook onbarmhartig genoeg.
1) Br. 674.

2) Korenbl. III bl. 265.

3) Br. 484.
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Verstapt ghij 't, Tesselscha?
Uw aensicht is aen stucken ;
Ten minsten leert hier na
Aen beelden niet te bucken.

Doch Tesselschade liet haar wond liever uitbranden
dan met een pleister bedekken. „De geleerde pleyster
over mijn oogti", antwoordt zij v. Baerle, „is goedt en Boet
en saght en troostelijck en Goddelij ck, maer 't schijnt oft
daer een herder en strenger Heer wil zeggen : 't is altijt
niet te doen met oly in de wondt 1 ).
Het nerpend heyl van ons hoogh Hofwijcksche Poëet,
Behaeght my echter noch, het sy dan koudt oft heet.
Zijn reden wel gegrondt,
Hoe weise schier een graw is,
Is smaecklijck in mijn mondt,
Om datse nimmer lauw is" 2 ).

Dat zij hartigen kost wist te verdragen, toonde zij ook
later, toen Huygens, uit zuivere vriendschap, niet ophield,
haar te vervolgen met hekeldichten over het Roomsche
geloof.
Haar vader, ofschoon verre van een vurig katholiek,
had toch de oude kerk niet verlaten, maar wèl had hij
een protestantsche vrouw getrouwd. Ook zijn kinderen
sloten protestantsche huwlijken, en warme genegenheid
verbond de leden van het Roemer-huis met hun protestantsche vrienden. In de frissche atmosfeer van dat gastvrije huis had ook geen onverdraagzaam geloofsdrij ven
kunnen ontkiemen.
Volgens Beets 3 ) had Roemer Visscher zijn dochters
om en om in de roomsche en in de hervormde kerk doen
opnemen en was Tesselschade, evenals haar oudste zuster
Anna, katholiek. Sterck 4 ) spreekt echter van de „roomsch
geworden Tesselscha," en het sonnet v an Huygens, waarvan de beginregel luidt :
1)

Mr. J. Scheltema, Anna en Maria Tesselschade, bl. 59.

2)

Verscheidene gedichten, bl. 67.

3)
4)

Anna Roemers Visscher, Gedichten, uitgegeven door Nicolaas Beets.
J. F. M. Sterck, Aanvullingen tot het „Leven" van Roemer Visscher. Oud- Holland, 33ste jaargang 1915.
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Is Tessel op het pad na Roomen van Geneven ?

pleit voor het laatste.
Met innig leedwezen zag Huygens, de overtuigde
protestant, Tessels roomsche neigingen toenemen, en vertrouwend op haar onverstoorbare vriendschap, wette hij
zijn vernuft, om haar terug te brengen van wat in zijn
oog een dwaalweg moest zijn. Daartoe zond hij haar het
reeds genoemde sonnet:
Is Tessel op het pad na Roomen van Geneven ?
Is d' afgelockte Ziel in 't poppegoed verwerrt ?
Heeft Menschen-mymeringh bekropen 't hooge hert ?
Heeft Papen duyster licht Gods lichter uytgedreven ?
Is haer wel-wetentheyt in 't doncker uyt gewreven ?
Is in haer dampigh oogh de witte reden swart ?
Het rechte spoor te slecht, het sachte jock te hard ?
Is Roemers Roomens Kind ? ó Roemer, die dit leven,
Dit slijck gewisselt hebt voor 't eeuwige besitt
Van 't eeuwige besien, wat toenaem geeft ghy dit,
Dit Schip en goeds verlies, eer 't ancker'. of ontlade ?
Sy soeckt u, maer een mall, een stall-licht, leidt haer miss ;
Haer naeld is 't Noorden quijt, sij zeilt maer bij de gins.
0 min als Tesselscha, ó meer als Tessels schade ! 1
)

Dit laatste is natuurlijk een toespeling op de bekende
geschiedenis van haar naam, die haar gegeven werd naar
aanleiding van een storm op de reede van Tessel, waarbij
de schepen der Amsterdamsche kooplieden groote schade
opliepen.
Haar luimig antwoord gaf Tessel in het bekende
„Deuntje" van Klaas en Trijn, waarmee zij waarschijnlijkk
bedoelde, Constantijn en Tesselschade sprekend in te voeren.
Klaes seyde tegen Trijn, wat doe je weer te mis,
By dit brodroncke volk, de schatters van de Vis ?
Trijn zey mijn lieve Man, zy hebben 't rechte Noort
Van Sinte Pieters Schip, daer raeckt niet buyten boort,
Zy hebben 't Roer en Stuur, u volck zeylt by de gis,
Ick hoor de waerheyt Klaes, en ghy hoort altijt mis 2).
1) Korenba. III bl. 255.

2) Verscheidene gedichten bl. 89.
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Maar Huygens liet niet af. In zijn oprechte genegenheid voor de vriendin zijner jeugd, was hij te bezorgd voor
haar heil, om haar, zooals hij het noemde, „dien schipbreuk des geloofs te zien lijden", zonder een reddende
hand uit te steken. „Sy neem' het," schreef hij aan Barlaeus,
„Sy neem' het soo sy wil, mijn' weduw', 't zij voor baffen 1),
Voor baffen als ick spreeck, voor quetsen als ick salt',
Of my voor herten-beul, voor arger als Duc d' Alv,
Barlaee, wij ser vriend, ick will, ick moetse straffen :
Het vleyen is een gunst' van doodelick gerief :
Ick spaer de roede niet, ick heb het kind te lief"

2 ).

En hij ging voort met zijn ernstige, gevoelvolle of
scherp hekelende gedichten, waarop de slagvaardige Tesselscha het antwoord niet schuldig bleef. Toch deden deze
schermutselingen geen afbreuk aan hun vriendschappelijke
verhouding. Zij was te zeer overtuigd van zijn welmeenende
bedoeling, om er zich boos over te maken. Met geestige
scherts bewaarde zij haar goed humeur. Zoo zond zij eens
een van Huygens' bekeerings-sonnetten als een leelijk
drankje aan den zieken Hooft, die haar 66k herhaaldelijk
onder handen nam, met het volgende briefje 3 ) :
„Siet hier metier haest beantwoort UE, staetlijck
swijgen ende ons Vastaerts 4 ) revelk al. Ick meen, hy my
dees vuyle dranck toe sendt om 11E. daermede te genezen ;
doch 't en schaed niet, als 't u E. maer baet doet. Laghter
maer eens om en schudt de kors van u lever, het is genoech aan Ile. vrindinne
Tesselschade Roemers."
Intusschen werd haar rotsvast geloof niet geschokt.
„Want soo door Godts genaed de keur niet aen ons staet,
Soo is 't vergeefs gepreeckt : doet goet en laet het quaet",
schreef zij aan v. Baerle 5 ). Maar zij wist de hartelijke
1) Kwaad spreken.
4)

2) Korenbl. III bl. 258.

Huygens dikwijls „Constanter" of „Vastaert" genoemd.
5)

3) Br. 973.

Toespeling op den naam Constantijn. Onder de vrienden werd
Tesselschade Roemers en hare Vrienden bl. 47.
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zorg en de onomwonden eerlijkheid, die Huygens dwongen
tot zijn bekeeringspogingen, te waardeeren.
Na hun pennestrijd bezocht ze hem in zijn woning in
den • Haag, en hoe welkom zij hem was, getuigt hij in de
vriendelijke regels, waarin hij zich beklaagde over de kortheid van dat bezoek :
„Pas hebt ghy hier geweest, en dreight weer te vertrecken.
Ey Tessel, is de dagh niet eengin dagh te recken ?
Is Alckmaer by den Haegh zoo haegelick, soo soet,
Dat all het Haeghs behaegh voor 't on Haeghs wij eken moet ?
vroeg hij haar. En toen zij vertrokken was, zong hij haar
nog toe:
„Hier, en wegh ? in een weeck gekomen, en verdwenen ?
Dat heet ick geen besoeck. 't en is maer eens besocht,
Of ick een slaepste' hebb te geven of te leenen,
Of ick te nauwer nood 't besoek verdragen mocht.
Vindt niet vreemd dat het my gestadigh in den sin mael',
Tot dat ick 't naeste Jaer mijn' Tessel-scha weer inhael 1).

In de laatste jaren van haar leven scheen Tesselschade
nog al eens lijdend te zijn en werd zij minder levenslustig.
Reeds in den Herfst van 1644 vinden wij haar ziek te
Muiden, waar zij hartelijk verpleegd wordt, tot zij kan
worden overgebracht naar haar getrouwde zuster Geertrui
in Amsterdam. „Groet mijnheer Hooft", schrijft zij na haar
herstel aan v. Baerle,... „en seght dat al het bitter, dat
ick van sijn hand heb inghenoemen op Muyden, my nu
vergolden is met een volkomen gesontheyt, die ick hem
van herten oock toewens" 2 ). Een jaar later is zij wéér
gast op het Muider slot, maar ook toen blijkbaar niet
geheel gezond. „Tesseltjen quijnde gister", schrijft Hooft
aan Barlaeus, (,,wie weet oft het om TTE. was ?") voegt hij
er plagend bij, „ende at 's middags niet, 's avondts een
kommetjen bierenbroodts. Een paar Doctooren.... zouden
misschien practijk genoeg hebben, om haar voort uit deeze
bedroefde bedorvene weereldt te helpen, die zij doch half
gestorven is" 3 ). Hoe langer hoe meer wendde zij zich van
1) Korenbl. III bl. 270.
3) Br. 943

2) T. R. en hare Vrienden, bl. 48.
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de wereld af, om zich aan vrome overpeinzingen te wijden.
Een droeve gebeurtenis zou haar den genadeslag geven.
Het jaar 1647, waarin haar eerst haar trouwe vriend Hooft
ontviel, bracht haar een laatste bittere beproeving : haar
eenig overgebleven kind, een bloeiend meisje van 19 jaar,
bezweek aan hevige koortsen. Hoe geduldig en gelaten zij
ook dèzen slag droeg, hij sloopte haar krachten. „Die sy
't leven gaf" was, naar Huygens' woorden, „die haar 't
leven nam."
Maer 't kind had weinigh schulds ;
De moeder sagh het sterven,

En stierf, om dat sy 't haer geliet te koenen derven :
Soo berste Tesselscha van wat te veel gedulds.

De sterke geest eischte te veel van het verzwakte
lichaam. Zij stierf in Juni 1649, nadat het vorige jaar v.
Baerle haar nog in den dood was voorgegaan.
Wij hebben tot nu toe Tesselschade als vrouw gezien,
zooals haar persoonlijkheid zich voornamelijk weerspiegelt
in de brieven van Hooft. Ik wil nu nog een enkel woord
wijden aan Tesselschade, de dichteres.
Als dichteres is zij het meest bekend, maar toch geloof ik, dat door haar gedichten alléén haar naam niet zoo
glorierijk door de eeuwen heen bewaard zou zijn gebleven.
Wanneer Hooft haar noemt „Vorstinne van de overvliegende
geesten" 1 ), wanneer hij van haar spreekt als
„Een, aen wie de onsterflijkheidt
Overlang is toegezeyt",
wanneer hij haar schrijft „Ilreeds word ick droncken van

de geur uwer dichten, al en ruik ik ze maer uit het papier" 2 ),
dan mogen wij daarvan zeker wel iets op rekening stellen
van de algen eerre gewoonte der dichters uit dien tijd, om
elkaar en hun vrienden in hoogdravende woorden uitbundigen lof toe te zwaaien. Misschien komt Vondels oordeel
het meest de waarheid nabij, als hij in de opdracht van
zijn Elektra, zinspelend op Tesselschade's vertaling uit het
.1) Br. 711.

2) Br. 431.
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Italiaansch van Tasso, schrijft : „Uwe bezigheid, ondertusschen bij poozen wat uitgespannen zijnde, om de snede
van vernuft en zinnen, door het al te stadig blokken op
een zelve werk niet te verstompen, verkwikt en zegent
somtijds den Hollandschen Parnas met eenen lieflijken en
aangenamen dauw van aardige spitsvondigheden en geestige bloemen, en drukt uwe schrandere gedachten, in
verscheide talen, gelukkiglijk uit, en koomt zelve, op welgestelde tonen van lekkere poëzij, al zoetelijk en zachtelij k
aan, gelijk het luisterende hert naar den kittelenden galm
van luiten en fluiten."
Veelomvattend kan, dunkt mij, haar dichterlijke arbeid
niet zijn geweest. Van de hier en daar verspreide verzen
is slechts weinig tot ons gekomen, veel te weinig, om er
een bundeltje mee te vullen, terwijl de werken van haar
beroemde tijdgenooten, Hooft, Huygens, Vondel, een respectabel stuk dichterleven vertegenwoordigen. Dat het werk
van iemand, zoo gevierd en geliefd als Tesselschade, indien
het als geheel van groote beteekenis was geweest, niet
met even veel zorg zou zijn verzameld en bewaard, is bijna
niet aan te nemen. Haar vertaling van Tasso's Jeruzalem
heeft zij niet voltooid, ofschoon zij er, zooals uit een brief
van Hooft blijkt 1 ), al in 1633 aan begonnen was.
Is haar dichterlijke werkzaamheid dus niet groot geweest, er zijn er onder haar verzen, die aan haar echt dichterlijk talent geen twijfel overlaten. Overbekend is haar
vergelijking tusschen een „wilde" en een „tamme zanghater",
die zij schreef voor de zangeres Maria Pilt, met dien
prachtig gevonden regel : „Een zingend veedertje en een
gewieckt geluyt". Dat klinkt als uit een zangerig liedje
van Heine, in dit gedicht huppelen de woorden licht
en luchtig als vlugge voetjes in dansmaat. Vooral het eerste
gedeelte is héél poëtisch. Het zij mij vergund, uit beide
gedeelten een stukje aan te halen :
Wilde Zanghster.
Prijst vrij den Nachtegael,
) Br. 431.
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Als hij uw menighmael
Verlust, en schatert uyt :
Een zingend veedertje en een gewieckt geluyt ;
Wiens quinckelere zoet
De oore luystre doet
Gauw, nae het tiereliertje
Der vlugge luchtigheyt, van 't oolijk, vrolijk diertje.
Wiens tjilpend schril geluyt,
Gelijck een orgel fluit.
Veel losse toontjes speelt ;
En met een tongh alleen, als duyzent tongen queelt.
Zijn hoogh' en lage zwier,
Met lieffelijck getier
Van 't helle schelle zoetje,
Vermeestert al 't gelang van 't zingend' springend goetje.
Tamme Zanghster.
Maer wilde zanghster zwijght
En na uw' adem hijght,
Uw tjukken heeft geen klem ;
Noch komt niet by den aardt van Rozemontjes stem.
Die na een liever trant,
Doet luyst'ren het verstandt,
Met wisse maat, en snikjes,
Die vriend'lij kheytj es sluyt in vaster toone strikjes.
Wiens reden-stem vertaalt,
En waerdiger onthaalt
De geesjes van 't gehoor :
En hipp'len doet de ziel van 't hertje tot het oor.

Een beetje nuchter komt er dan tot slot :
Een yder oordeel nu
Van nachtegael en uw
Wat een gelijkenis
Het ydel galmen bij dit woorden Zielen is.

Bizonder mooi is ook het gedicht „Maria Magdalena",
weerspiegeling van het latere tijdperk, toen Tesselschade's
gedachten zich van de wereld afwendden, om zich slechts
te richten op hooger dingen :
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Ontoyt of toyt ghy u, Maria Magdalena ?
Als ghy uw hayr ontvlecht, verwerpt de luyster steenen,
Verbreeckt het Perlen-snoer, versmaet het schijnbaer goet,
En keurt voor vuyl en vals, al wat dat voordeel doet
Om deez' uw malsse jeucht het eeuwich te beletten ?
En op een stronckel steen uw toeverlaet te setters ?
Godtvruchte Vrouw ghy haeckt vast nae een stalen muyr,
Die niet beswij eken kan door tijt of droevig uyr ;
En van het laegh begin te slaen u krulde rancken,
Ront om een vaster voet, en wilt den Heylandt dancken
Die u heft uyt het Blij ck. Een innerlijck verstant
Verstaet, al spreekt ghy niet als met het ingewant,
Die Paerlen van uw oog ten toon op root Scharlaecken,
Die carmosijne smet der sonden suyver maecken
0 sonden wanhoop weerster !
Stilswijgends deugden eerster !
Stilswijgende verkrijgster !
Meer dan bespraeckte swijgster !
Ghy toont bewijs, dat Godt belooft der sonden soen
Aen yder, die soo doet, maer niet die 't woude doen.
Wijst het licht poëtische, het zangerige soms in enkele
verzen op den invloed van Hooft, andere hebben het
duister gewrongene, dat ook Huygens kenmerkt. We zagen
dit reeds in het Hemelvaart-sonnet, dat zelfs Hooft te
hoog steeg. Het scheen hem wel eens méér moeilijk te
vallen, tot den zin van haar woordspelingen door te dringen. „Ik heb twee gezonde Roemers ontfangen, en eenen
ongezonden", schreef hij eens, nadat zij hem een paar door
haar bewerkte bokalen had toegezonden. „Dan de drie
maaken slechts een paar, waaraf de beste helft gebroken
was, gelijk UE. schrijven in Orakels taale te kennen geeft."
En vervolgens, na het verzoek, haar macht om „glaszen
van der doodt te verwekken," d.w.z. levende in de plaats
te leveren, aan een ander glas „te werke te stellen" :
„Want wij houden 't piet den dooden niet; gelijk UE. in
de aardighe quik, die ik eerst recht verstond, als mij ze
de Heer Barlaeus uitleidde" 1 ).
1) Br. 846.
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Aan dergelijke „kwikken" heeft zij veel van haar geest
besteed. In tegenstelling met de tegenwoordige opvatting
achtten de eerste dichters van dien tijd het niet beneden
zich, hun talenten ten beste te geven voor gelegenheidsgedichten en geestige schermutselingen. Van die kwinkslagen, toepasselijk, op bepaalde voorvallen uit haar kring,
is in vele gevallen de zin voor ons verloren gegaan. Maar
wel kunnen wij nog het pittige ervan waardeeren, zooals
in die aardige „1Tytdagi.ng aen M. D."
Noch heb ik hert, al is mij 't harnas-tuyg ontdragen,
Een Rover uyt te dagen,
Die my, met schijn van deught, mijn wapens troonden af,
Die ick hem willigh gaf,
En bood' hem aen, dat ick 't geheim hem soud ontdecken,
Om tot sijn eer te strecken.
Maar hoe ! een Hopman, hoe ! een Kristen-Hertogh-heer,
Geeft die geen leerring weêr,
Onnosel afgeleent, en dat met smekend vleyen,
Als Dalilas verleyen.
Weet dat mijn kracht bestaet in geen locksoete tael,
Maer in het vinnigh stael,
Dat dwing ick naer mijn sin, daer kan ick my me wreken,
In plaets van smijdigh smeken,
En segh hem oorlog aen, die sachte vrede breeckt,
En anders doet als spreeckt.
lek sweer by 't snedigh stael, dat door kristal kan streven,
En Roemers brengt om 't leven,
Dat ghy my weder geeft, waar me ghy streefden deur,
Ce qui n'est point lhon coeur.

Blijkbaar had hier een goede kennis, een kapitein
van de landmacht, haar een graveer-stift afgetroggeld, die
hij als souvenir behouden wilde. Op dit vers maakt Hooft
een toespeling als hij schrijft : „0 Arme Tesseltjen. Is 'er
een met uw hart deur ? Dit dacht ik : maer leezende strax
daeraen : ce qui n'est point mon coeur, quam ik tot mijn
tweede gedachten, en zeide in my zelven : c'est par lá,
qu'elle parle Franchois" 1 ). Hij noemt dit gedicht „zeer
zoet en aerdigh" en waard, om onder de menschen te
1) Br. 711.
O. E. XVII 8
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komen. Op een andere plaats spreekt hij van haar verzen,
„gevalt met overaerdighe invallen, zonderling dat :
Wanneer ghy blinkt, zoo taent de zonne van mijn hart" 1).
Jammer genoeg schijnt het overige verloren te zijn
gegaan.
Herhaaldelijk zien wij Tesselscha gedichten ter verbetering aan Hooft zenden 2 ), wat zeker wel iets van zijn
geest in haar werk verklaart, al schrijft hij ook, bescheidenlijk aan haar zuster Anna : „UE. zuster heeft my eenige
vaersen gesonden om te beteren. Ick zend ze wat erger
weder over dan ze gekomen warden." Die vriendendiensten
werden trouwens in den dichterlij ken vriendenkring wederzijds bewezen. Ook Huygens, Hooft, v. Baerle onderwerpen
hun verzen aan elkaars oordeel en aan dat van Tesselschade.
Menig verdienstelijk dichtwerk hebben wij zeker te
danken aan haar bezielenden invloed. Zij spoorde Hooft
weer tot dichten aan, toen, naar zijn eigen woorden, zijn
geest zoo „verzoopen en verzonken (was) in 't rijmeloos
schrijven (zijner) Historiën, dat hem de wieken te nat
(waren), en in te diep een kuil (staken), om vlucht oft
veirt nae de poëetsche lucht te maeken." Zij bewoog ook
Huygens, zich te wagen aan zijn vertalingen der gedichten van den Engelschen prediker Donne. Huygens vertelt
ons dit zelf in het vers, waarmee hij haar deze vertalingen
opdraagt. Met een toespeling op haar overzetting uit het
Italiaansch, die hem veel te langzaam vordert, zegt hij :
Soo viel mijn' taeck Noordwest, die gaf mij uw bevel:
Mijn' onmacht beefd' er voor, e n 't kon mijn hand ontroeren,
En, meend' ick, 't was soo loet als qualick uyt te voeren :
Maer 't qualick, dat ghy wilt, werdt van uw willen wet 3).
Niet alleen vertaalde Tesselschade uit het Italiaansch,
zij dichtte ook in die taal. Zoo bijv. ter eere van de komst
van Maria dei Medici te Amsterdam 4). Verder las zij
Italiaansch met Hooft, die haar vraagt, met haar „waerdste
Crommetjen" zich te Muiden te laten vinden, „niet zoozeer
1) Br. 407.
4) Br. 694.

2) Br. 232, 407, 711.

3) Korenbl. I V bl. 306.
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om ons de aardbezen, als om Marino te helpen lezen."
Een dag of zes later mogen de andere bezoekers komen.
Maar, schrijft Hooft, „dit moet voorgaen : oft anders heb
ik er niet af" 1 ).
Latijn scheen zij weinig te kennen. Om de Latijnsche
ontboezemingen van haar vrienden voor haar te vertalen,
wordt nog al eens de hulp ingeroepen van Dr. Pauw 2 ).
Ook vraagt zij wel vriend Barlaeus om voorlichting. Bij
haar dank voor de toezending van een boek schrijft zij :
„hoewel dat ick het Latijn niet wel en kan begrijpen,"
en vervolgt dan : „Nu koem ick versoecken op UE. mildadige, beleefde geleertheyt, doch als stout op den lichten Adel van mijn leersughtigen geest, dat UE. believe
die moyte te neemen van het gedicht van onsen standvastigen Vastaert mij in proza over te setten oft wat te beduyen, opdat ickt daernaer in rijm mag verkeeren, al souwd'
het niet veel deugen Het licht van dees ster behaeght
mij, voor sooveel als ick door de donckere -wolck van mijn
onervaerenheit kan sien ; ick heb een heel festoen van
vrught en bladeren van sijn handt ; en ben daerop als bij
de Vos en Kraen te gast 3) ; UE. gelieve het my genaecbaer te raaecken" 4 ).
De mooie regels, die ons, in een brief, van haar Tassovertaling bewaard zijn gebleven, moeten ons van haar berijmde overzettingen wel ee'n hoog denkbeeld geven. ik
wil die regels nog even citeeren :
Wye ist, daer ghy, o Godt, met duysent beecken bloedich,
Het aardrijk liet besproeyt, die niet ten minste souw,
Om sulcken wrang gedacht, uytstorten, gans weemoedich,
Maer twee fonteinen van een bitter klachtendouw ?
Ghy, mijn bevrooren haet, waerona , door d' ooge heenen,
En druppelt ghy niet af, heel tot een tranen-vloet
Ghy, mijn verherde hert, breeckt en wilt u ontsteenen,
Waeckt dat ghy altijt weent, soo ghy 't nu niet en doet 5).
1) Br. 472.
3)

2) Br. 568 en 576.

D.w.z. dat zij er niet bij kan, een toespeling op La Fontaine's fabel

„le Renard et la Cigogne."
4)

Tesseischade Roemers en hare Vrienden bl. 33.

5) T. R. en hare vrienden, bl. 36.
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Deze aanhalingen mogen volstaan, om een indruk te
geven van haar gaven als dichteres, die, in vereeniging
met haar overige talenten, haar een eereplaats hebben aangewezen onder onze beroemde vrouwen. Die talenten -- zij
mogen misschien dilettantistisch zijn geweest en door haar
vrienden, in dicht en ondicht, te veel zijn opgehemeld —
zij waren toch in rijke verscheidenheid haar deel. Maar
meer nog ligt haar beteekenis in den invloed, dien zij
oefende op haar groote tijdgenooten, den invloed niet alleen
op hun dichterlijke werkzaamheid, maar ook en vooral
haar invloed als nobele vrouw. De toenaam „Sachte Sedeles",
dien Hooft haar gaf, was in dit opzicht teekenend. Die
nobele invloed was het, welke Huygens bij haar dood die
diepgevoelde regels ingaf van zijn bekend grafschrift :
Dit 's Tesselschades Graf :
Laet niemant sich vermeten
Haer onwaerdeerlickheit in woorden uyt te meten :
All wat men van de Sonn derft seggen gaet haer af.

ROGER DE RABUTIN, GRAAF VAN BUSSY
DOOR

Dr. C. DE BOER.

Men ontmoet herhaaldelijk, zoowel in de politieke als
in de letterkundige geschiedenis van een volk, personen
wier namen algemeen bekend zijn, maar die toch eigenlijk
nimmer recht op den voorgrond treden. Zij zijn, in het
geheel der feiten, niet belangrijk genoeg om ten voeten
uit geteekend te worden, ook al is men het er over eens
dat men hen in een eenigszins uitgebreid overzicht van
een tijdperk niet geheel stilzwijgend voorbij kan gaan,
maar ze met een enkel woord moet noemen en karakteriseeren. En dan kan het gebeuren dat die korte karakteristiek den vorm aanneemt van een soort „cliché", dat
men, zonder behoorlijke controle of voorstudie, van generatie
op generatie van elkander overneemt. Meermalen zal zulk
een „cliché" een geheel of gedeeltelijk onjuist oordeel uitdrukken en den persoon in kwestie onrecht aandoen. En
zelfs blijken dergelijke personen soms, bij een nauwkeuriger
bestudeering, juist in hooge mate belangwekkend te zijn.
Een sterk voorbeeld van een dergelijke miskenning
schijnt mij te zijn de man wiens naam boven dit opstel
staat: „Bossy-Rabutin", zooals hij gewoonlijk genoemd wordt.
Wat in de meeste handboeken over letterkunde van hem
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gezegd wordt is, in zijn kortheid, geheel onjuist, en, in
de meeste gevallen, klakkeloos van elders overgenomen.
Men leest eenige zijner brieven, zooals ze in alle „recueils
de lettres" voorkomen ; men kent enkele belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven ; men vindt in die brieven en
die feiten een schijnbare bevestiging van het elders genoteerde „cliché", en acht het overbodig zich nog verder
met een dergelijke tweederangsfiguur te bemoeien. En wat het
groote publiek betreft : dat kent Bussy alleen als den kwaadsprekenden neef van de beroemde Madame de Sévigné en
als den geestelijken vader van wat men een „rabutinade"
noemt. Toch beschouwt niemand minder dan Gaston Boissier
hem als : „un des personnages les plus curieux du XVIIe
siècle". Lanson, in zijn „Manuel", karakteriseert SaintEvremond en Bussy als : „des types largement représentatifs parmi les courtisans et gentilshommes dont on a des
lettres", en elders noemt hij Bussy : „un des plus exquis
exemplaires de la société francaise du XVIIe siècle". Bussy
is in briefwisseling geweest met een groot aantal bekende
personen van zijn tijd, en een brief van zijn hand te ontvangen was voor velen van hen een groote gebeurtenis : zijn
oordeel over allerlei zaken had bij hen een autoriteit die
wij tegenwoordig eenige moeite hebben ons voor te stellen.
Als jong edelman heeft hij geschitterd aan het hof te
Versailles op 't oogenblik waarop dit in zijn glanstijdperk
was, en hij heeft gedurende die jaren geheel Europa doen
spreken van zijn liefdesavonturen. Als generaal van de
cavalerie heeft hij een Turenne jaloersch gemaakt. Zijn
kasteel is nog tegenwoordig een tweede Chantilly, veel
minder bezocht, weliswaar, maar waarvan een „gids" bestaat
van 150 bladzijden. En, al behoort hij dan niet tot de
groote Fransche schrijvers, toch sprak een stylist als La
Bruyère van „écrire comme Rabutin", en heeft SainteBeuve hem gewaardeerd als „un de ceux qui ont rendu
des services à la prose francaise entre Pascal et La Bruyère".
Zeer terecht heeft dan ook Bussy's jongste biograaf, GérardGailly, de opmerking gemaakt dat hem, na de groote genieën
van zijn eeuw, zeker een der eerste plaatsen toekomt onder
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de grootheden van den tweeden rang. „On découvre BussyRabutin atous les détours du XVIIe siècle. 11 traverse
le second plan de presque toutes les scènes".
Wanneer men nu nagaat hoe het komt dat Bussy,
zoowel wat de feiten als wat zijn persoonlijkheid betreft,
zoo algemeen verkeerd wordt beoordeeld, dan ziet men dat
daarvan twee omstandigheden vooral de schuld zijn. Men
heeft hem bijna steeds slechts bestudeerd a in verband
met andere personen, zooals Madame de Sévigné, Turenne,
le Père Bouhours, a van een bepaald gezichtspunt uit, b.v.
als „libertin", als schrijver van Mémoires, als verbannene
van het hof, als krijgsoverste, als „homme a femmes", als
,,critique littéraire", als „un mécontent d'autrefois" — en
in geen van die gevallen kon een zoo veelzijdige figuur als
hij tot z ij n recht komen. Een eerste volledige, maar zeer
korte schets van zijn persoonlijkheid komt voor in de Revue
des Deux Mondes van 1842, van de hand van Bazin, maar
dit „porbrait historique" dateert van vóor de volledige
uitgave zijner „Correspondance", die in 1850 is verschenen.
Eerst voor weinige jaren is eindelijk aan Bussy de welverdiende eer te beurt gevallen van een boek 1 ), waarvan hij
zelf de hoofdpersoon is, en is eindelijk het uur gekomen
waarop hij misschien in breedere kringen op een vollediger,
juister en bill ij ker beoordeeling mag gaan rekenen. Dit opstel
moge het zijne daartoe bijdragen. Te vroeg daarvoor is
het zeker niet !
I.
Roger de Rabutin, graaf van Bussy, is geboren in
1618, te Epiry in Bourgogne : hij was dus een weinig ouder
1) 1.36rard-Gailly, Bussy-Rabutin, Sa vie, Res Oeuvres et ses Antics, met
uitgebreid,' lliagrafie. De blografische bijzonderheden in dit opstel zijn
grooterHeels aan dit boek dat overi.<,:ens geen meesterwerk is — ontleend, dun , 'in ons land geen enkel exemplaar van Bussy's „Mémoires"
aanwezig seh jiat, te zijn. Zijn „Wu-noires" eindien trouwens reeds daar
waar zijn „Corresp,ndance" bint Dov,e laatste is o a, aanwezig op de Koninklijk- e Bibliotheek in Den Haag.
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dan Pascal, Molière, La Fontaine en zijn nicht de Sévigné,
een weinig jonger dan Corneille. De Rabutins waren van
zeer ouden adel : een Mayeul de Rabutin wordt genoemd
in 1118 ; het is met dezen Mayeul dat de „Généalogie de
sa maison" begint die Bussy later zelf zou schrijven. Er
zijn in het geslacht der Rabutins hoogst merkwaardige
figuren, waaronder meer dan éen sterk sprekende trekken
gemeen heeft met Roger. Daar is Anne de Rábutin, gedood,
aan het einde der vijftiende eeuw, op de brug van Beauvais,
„pimentant son intrépidité d'un esprit qui passa en proverbe" en dien men o.a. bij Comines genoemd vindt. Daar
is Francois, bastaardzoon van Hugues, tijdgenoot van Franpois I, die „evenals Caesar", een „Commentaire sur le
faict des dernières guerres en la Gaule belgique" heeft geschreven. Daar is de vriendin van Saint Francois de Sales,
Sainte-Chantal, de grootmoeder van Madame de Sévigné,
van wie Bussy, te zamen met zijn dochter de Coligny, een
„Vie abrégée" heeft geschreven, en wier geschiedenis soms
doet huiveren. Daar is Francois, de grootvader van Roger,
wiens devies luidde : „Et si omnes, ego non". Geen enkele
van de leden van dat geslacht is banaal : overal vindt men
dezelfde onstuimigheid, denzelfden drang naar onafhankelijkheid, dezelfde zucht naar avonturen. En „les rabutinades
comme incorrigible frénésie de la race !"
Bussy spreekt bijna niet over zijn moeder. Van zijn
vader vertelt hij ons dat deze zeer belezen was en zeer
veel wist wat een officier niet bepaald noodig heeft voor
zijn vak : hij sprak o.a. vloeiend Spaansch. Roger's opvoeding
werd dan ook niet verwaarloosd. Op elfjarigen leeftijd werd
hij te Parijs op het Collège de Clermont gedaan, tegenwoordig Louis-le-Grand ; hij leerde er waarschijnlijk SaintEvremond kennen. Men zegt van hem dat hij gewillig,
vroom en schrander was ; de twee eerstgenoemde eigenschappen schijnen later min of meer verloren gegaan te
zijn. In 1634, zestien jaar oud, vertrouwde zijn vader hem
het bevel toe over een zijner regimenten ; gedurende deze
periode leerde hij, als subaltern officier, den vader van den
„Grooten Condé" kennen. Op twintigjarigen leeftij d, no, eenige
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veldtochten meegemaakt te hebben, komt hij aan het hof,
waar Richelieu hem tot „mestre de camp d' infanterie"
maakt, maar weldra genoodzaakt werd streng tegen den
jongen edelman op te treden, toen deze in een duel zijn
tegenstander gedood had. Dank zij de bescherming van
Condé kwam onze jonge kemphaan er echter nog vrij genadig af. Zijn talrijke liefdesavonturen uit dien tijd ga ik
stilzwijgend voorbij ; zij onderscheiden zich niet van die
van andere jonge edelen uit de hofkringen. Zeer bekend
is vooral zijn mislukte schaking van madame de Miramion,
die talrijke geschiedschrijvers ons in geuren en kleuren verteld hebben, waaronder ook de heldin zelve van het avontuur 1 ). Ik vermeld slechts dat een dier avonturen hem vijf
maanden gevangenschap in de Bastille kostte, wat daarom
interessant is te vermelden, omdat hij daar den bekenden,
of, wil men liever, beruchten maréchal de Bassompierre ontmoette, oud-kolonel van de garde, vriend en vertrouweling
van Hendrik den Vierde, een van die menschen wier invloed
niet anders dan funest kan zijn voor een jongmensch van
drie en twintig jaar. In een van hun gesprekken vertelde
de oude Bassompierre aan zijn jongen vriend, die vol bewondering naar hem luisterde, dat hij bij zijn komst in de
Bastille, om geen „legioen" van adellijke dames te compromitteeren, zes duizend minnebrieven had verbrand ! En we
kunnen gerust aannemen dat Bassompierre ternauwernood
heeft overdreven: daarvoor behoeft men slechts zijn Memoires te lezen, in 1665 uitgegeven door zijn secretaris, en
waarvan tien edities zijn verschenen. Bussy kan daar in
de Bastille heel wat levenswijsheid opgedaan hebben !
In 1643 huwde Bussy, een jaar vóor het huwelijk van
zijn nicht Marie met den markies de Sévigné. Bussy's ouders
hadden gaarne gezien dat de jonge Marie gravin de Bussy
was geworden, maar Roger beschouwde zijn nichtje, zooals

1) Lie de bibliografie van deze schaking bij Gérard-Gailly, p. 407.
Bussy's liefdesavonturen verhaalt in extenso Csse Dash, Les Amours de

Bussy - Rabutin (Paris, l3audry, 1850, 2 vol.) Onpartijdig voorgedragen zijn
die verhalen niet!
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hij later zelf bekende, als „la plus jolie filie du monde
pour être la femme d'un autre." Gelukkig is Madame de
Sévigné steeds doof gebleven aan dat oor, zelfs na den dood
van den markies. Maar welke verrukkelijk geestige brieven
hebben wij niet te danken aan de flirt tusschen die twee
van geest tintelende menschen. Wat een genot is de lectuur
van die briefwisseling ! „C'est le roman le mieux écrit que
nous ayons", zegt ergens Sainte-Beuve.
In 1646 zijn vader was juist gestorven vertrekt
Bussy naar Vlaanderen, waar de oorlog opnieuw is uitgebroken : hij bedekt er zich met roem ; de Groote Condé
deelt met hem de eer der overwinning en brengt hem in
zijn eigen karos naar Parijs terug. Vooral bij het beleg
van Mardick onderscheidt Bussy zich, niet alleen door zijn
talenten als aanvoerder, maar ook door groote persoonlijke
dapperheid: hij is, met den prins van Conti, de eerste geweest die in de Spaansche loopgraven binnendrong. Nauwelijks te Parijs teruggekeerd, trof hem een kort, maar zeer
hevig verdriet door den dood van zijn jonge vrouw, die
hem drie dochtertjes naliet, welke na den dood harer
moeder bij haar grootmoeder de Toulongeon werden opgevoed 1 ). Bussy zelf was genoodzaakt naar het hof terug
te keeren, in 't belang van een toekomst die schitterend
beloofde te worden.
Te Parijs teruggekeerd tracht Bussy, vol eerzucht en
ijdelheid, op alle wijzen de aandacht te trekken. Met eei
ongeloofelijke brutaliteit valt hij alles aan wat hem mishaagt ; overal en in alles laat hij den vrijen teugel aan zijn
spotzieken geest, maakt zich natuurlijk tal van vijanden, en,
zonder het te begrijpen, bereidt hij op deze wijze zijn latere
ongenade_ voor. Er is nog een andere omstandigheid, die
hem later niet milder noodlottig zou worden, en waaraan
men m.i. niet genoeg aandacht heeft geschonken. Gedurende
de tweede Fronde is Bussy aanhanger van de partij van
het koningshuis en dus tegenstander van Condé. En nu
is het vooral aan Bussy te danken geweest dat men Condé,
1) Bussy is later hertrouwd, uit welk huwelijk hem een zoon werd
geboren, van wien wij verscheidene brieven aan zijn vader bezitten.
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op zijn vermomde vlucht door Frankrijk, op het spoor is
gekomen en bijna gevangen had genomen. Men kan zonder
aarzelen aannemen dat Condé zich dit échec zeer lang
herinnerd heeft : men weet hoe rancuneus hij was !
Intusschen was Bussy door Mazarin tot „markhal de
camp" benoemd, maar, volgens zijn gewoonte, had de
kardinaal vergeten hem het geld uit te laten betalen dat
die nieuwe waardigheid eischte ; en daarmee beginnen de
geldzorgen, waaronder Bussy zijn geheele leven gebukt heeft
gegaan. Hij komt nu onder de directe bevelen te staan
van Turenne, en men weet hoe van het eerste oogenblik
af de verhouding tusschen de beide mannen veel te wenschen
heeft overgelaten. Eigenlijk was Turenne — en men kan
hem geen ongelijk geven — doodsbang voor Bussy's spotliederen en scherpe uitvallen, en hij is het die Bussy in
een rapport aan den koning genoemd heeft : „le meilleur
officier de Votre Majesté pour faire des vers". Men mag aannemen dat ook de slechte rapporten van Turenne het hunne
hebben bijgedragen tot Bussy's ongenade en ballingschap.
Later hebben beide mannen zich met elkander verzoend.
Van 't jaar 1653 dateert Bussy's beroemde liaison met
de mooie en geestige Madame de IVIontglas. Het is het
oogenblik waarop Henriette d'Angleterre aan het hof komt,
het oogenblik waarop Mazarin zijn nichten nithuwelijkt aan
de aanzienlijkste namen van het koninkrijk, het oogenblik
tenslotte waarop de jongste der edellieden, Lodewijk de
Veertiende, het leven met volle teugen begon te genieten.
Nooit had het moderne Europa een schitterender hof gezien dan dat van Versailles, en Bussy is er een der meest
in 't oog vallende persoonlijkheden. Het jaar daarop neemt

Bussy deel aan een veldtocht in Spanje, een soort militaire
wandeling, onder de bevelen van zijn vriend den prins van
Conti, die op dat oogenblik verliefd was op Madame de
Sévigné. De beide vrienden amuseerden zich „comme des
princes" ; Bussy redigeerde al zijn militaire rapporten in
versvorm 1 ). Intusschen blijven de dreigende wolken boven
1) Waarschijnlijk heeft Bussy op dezen tocht Molière ontmoet, die
op dat oogenblik de provincie afreisde. Men herinnert zich de meening
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zijn hoofd hangen. Hij had niets te verwachten van den
sluwen Mazarin; nog minder van den jaloerschen Turenne; de
vriendschap van Condé is in haat veranderd. Te Parijs teruggekeerd had Bussy bovendien de onvoorzichtigheid zijn
betrekking te verkoopera aan Fouquet, wat Mazarin hem zeer
kwalijk nam. De geldzorgen vermeerderen, en als, in 1657,
een nieuwe oorlog ontbrandt, ontbreekt het Bussy aan de
middelen zich daartoe uit te rusten. Madame de Sévigné trekt
op 't laatste oogenblik een belofte in van geldelij ken steun, en
Bussy heeft het ten slotte slechts aan zijn maitresse, Madame
de Montglas, te danken dat hij eindelijk het noodige geld
vindt. Hij vertrekt, onderscheidt zich weer, neemt voor den
koning Dixmuiden en enkele andere versterkte plaatsen.
Maar de vijandschap en de naijver van Turenne berooven
hem van de vruchten van dit alles : de maarschalkstaf,
waarop hij thans alle recht had, wordt hem ook dezen keer
weer geweigerd.
En hiermee zijn wij gekomen tot de twee gebeurtenissen
die eindelijk aan Bussy's vijanden de gelegenheid hebben
gegeven hem te treffen, en die de directe aanleiding zijn
geweest tot zijn gevangenneming en zijn verbanning : „la
débauche de Roissy" en het in druk verschijnen van de
„Histoire Amoureu se des Gaules".
Gedurende de Paaschweek van het jaar 1658 waren
eenige„ libertins" Vivonne , Nevers, Grammont, de Guiche,
Mancini Parijs ontvlucht, om op hun wijze die dagen
van vroomheid door te brengen op een der bezittingen van Vivonne, in de buurt van de hoofdstad. Op 't laatste oogenblik
werd ook Bussy uitgenoodigd het feest bij te wonen, eigenlijk
om het te leiden. En weldra liep te Parijs het gerucht dat
men zich daarginds, te Roissy, schuldig had gemaakt aan
zeer weinig vrome handelingen : het heette dat men er
een varken had gedoopt en schuine liedjes had gezongen
in den vorm van kerkelijke liederen ! De verontwaardiging
was algemeen, vooral tegen Bussy : hij toch zou de heilig.

volgens welke Conti, een echte losbol, het model geweest zou zijn voor
Molière's Don Juan.
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schennende liedjes gemaakt hebben. Hij was bovendien —
dit mag wel niet uit het oog verloren worden — de eenige
deelnemer aan het feest die niet geparenteerd was aan
een of ander lid van de koninklijke familie ! Tot de meest
verontwaardigden behoorden de koningin-moeder en
Mazarin. Bussy buigt intusschen het hoofd niet onder het
onweer, dat verschrikkelijk was ; hij toont integendeel een
groote kalmte en opgewektheid. Maar toen, korten tijd
daarna, Madame de Montglas ziek wordt, blijkt het hoe
overspannen zijn zenuwen onder dit alles geraakt zijn :
zijn energie schijnt gebroken ; gedurende verscheiden
maanden is hij gedwongen het bed te houden. Nauwelijks
genezen, verneemt hij dat Madame de Montglas wederom
ziek is geworden en zich te Lyon bevindt. Onmiddellijk snelt hij er heen. Hij vindt te Lyon zijn maitresse
omringd door een klein gezelschap van discrete vrienden.
Men vraagt hem om eens iets te vertellen over het beruchte feest te Roissy, en Bussy doet nog eens enkele van
de verhalen die daarginds zijn vrienden zoozeer vermaakt
hadden. Hij vertelt geestig en gezellig. Hij teekent nog eens
weer de „portretten" van Madame d'Olonne en Madame
de Chátillon, twee mondaines wier reputatie reeds lang
niets meer te verliezen had, en hij vertelt nog eens haar
zeer pikante geschiedenis. Hij doet nog eens het verhaal
van zijn brouille met zijn nicht de Sévigné, en teekent
opnieuw haar portret, „ce chien de portrait", zooals later de
markiezin zal zeggen, wanneer al deze verhalen uitgegeven
zullen zijn onder den titel „Histoire Amoureuse des Gaules."
Hij doet opnieuw zijn toehoorders smullen van de geschiedenis van zijn eigen liefdesavonturen, van zijn pogingen
om Madame de Sévigné ontrouw aan haar man te doen
worden, van zijn liaison met Madame de Montglas zelve,
wier portret hij nog eens teekent, onder den naam Bélise,
naast het zijne. Hij beschuldigt opnieuw Condé van moord
met voorbedachten rade op zijn vrouw. Hij spaart in zijn
„chronique scandaleuse" noch de hertogin van Longueville,
noch den hertog van Nemours, noch verscheidene andere
zeer hooggeplaatste personen. In één woord : Bussy her-
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haalt te Lyon, met een onvoorzichtigheid die hem duur
te staan zal komen, al de spotternijen en al den laster die
zijn vrienden te Roissy zoozeer geamuseerd hadden. Maar —
en zeer vele schrijvers schijnen dit niet eens opgemerkt te
hebben — de naam van den koning en die van zijn maitresse
komen ternauwernood in de „Histoire A moureuse des Gaules" Ydor ! Ik zeide reeds dat men dikwijls over Bussy
heeft gesproken zonder hem behoorlijk bestudeerd te hebben !
De kleine vriendenkring had zich kostelijk vermaakt,
en het schijnt vooral Madame de Montglas geweest te zijn
die hem op het denkbeeld heeft gebracht al deze verhalen
op te teekenen, waarvan de waarheid nooit tegengesproken
is, maar die Bussy oorspronkelijk zeker nooit anders dan
voor een kleinen, intiemen vriendenkring bestemd heeft. Ziehier thans onder welke omstandigheden zij, zeer tegen zijn
zin, onder het groote publiek zijn gekomen. Te Parijs
teruggekeerd hadden de „discrete" vrienden natuurlijk hun
mond niet kunnen houden, en weldra fluisterde men overal
in de salons dat dezen keer Bussy er zich niet toe beperkt
had op een te vrijpostige manier te spreken over den een
of anderen hoveling of over de een of andere mondaine,
maar dat hij, als tijdverdrijf, een boekje had geschreven,
waarin verscheidene zeer hooggeplaatsteof zeer bekende
personen uit de hofkringen zeer weinig eerbiedig werden
behandeld. Van nu af aan volgen de gebeurtenissen elkaar
snel op. Bussy heeft de onvoorzichtigheid zijn manuscript te
leenen aan een zekere Madame de la Baume, die in een
klooster was opgesloten vanwege haar weinig stichtelijk
gedrag, en toen hij, na een verblijf van eenige maanden
bij „Ba Grande Demoiselle", te Parijs terugkeert, verneemt
hij dat afschriften van zijn manuscript in de salons van
hand tot hand gaan. Het is een dramatisch tooneeltje geweest, dat wat afgespeeld is tusschen Madame de la Baume
en hem, ten huize van Madame de Montglas ! Toch moet
Bussy's groote ijdelheid zich in dezen aangenaam gestreeld
gevoeld hebben : gedurende verscheidene weken toch spreekt
Parijs slechts over hem en zijn handschrift. Sommigen,
zooals Mazarin en de koningin-moeder, zijn woedend -- maar
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onder de slachtoffers zelve zijn er verscheidene, zooals de
hertogin van Longueville, die volstrekt niet boos zijn : er
waren zelfs hovelingen, schijnt het, die het Bussy min of
meer kwalijk namen dat ze niet in zijn verhalen voorkwamen. Anderen zijn bepaald geestdriftig, vooral dames,
maar ook bijvoorbeeld verscheidene leden van de Académie
FranÇaise, welke hem datzelfde jaar nog onder haar leden
opneemt, zonder dat bij naar die eer gedongen had. En
wat den koning betreft : op 't oogenblik waarop deze Bussy's
benoeming tot lid van de Académie FranÇaise bekrachtigt,
had hij juist de „Histoire Amoureuse des Gaules" in manuscript gelezen !
Daar verschijnt plotseling het werk in druk !
Onbeschrijfelijk is het schandaal in Parijs ! Condé zweert
Bussy te zullen laten dooden. Men beschuldigt hem ervan
korten tijd geleden de koningin-moeder gecompromitteerd te
bebben men beweert dat hij de maker is van al het valsche
geld dat Parijs sedert kort overstroomd heeft ; men fluistert
dat hij zijn koetsier heeft vermoord in een donker hoekje
van een der buitenwijken ; men verdenkt hem van „magie
amoureuse", men schuift hem alle spotliedjes die in den
loop der laatste jaren verschenen zijn in de schoenen :
Bussy durft op 't laatst niet meer uitgaan zonder gewapend escorte ! En van nu af aan zal het hem weinig
meer baten dat zoovele dames hem aanbidden en zoovele
mannen hem bewonderen, onder welke verscheidene invloedrijke geestelijken : zijn vijanden begrijpen dat zij weldra
gewonnen spel zullen hebben. Toch blijft, te midden van
al die opwinding, éen man kalm en laat zich niet meesleepen : de koning. En deze laatste omstandigheid maakt
het ons hoe langer hoe duidelijker dat, al is het in druk
verschijnen van de „llistoire Amoureuse des Gaules" de
directe aanleiding geweest tot Bussy's gevangenneming, de
ware oorzaken van zijn daarop volgende ongenade dieper
liggen en van vroeger reeds dateeren : haat van Condé en
van de koningin-moeder, ongunstige rapporten van Mazarin
en Turenne, de vriendschap van Fouquet en, meer in 't
algemeen, het gevaarlijk spotzieke en kwaadsprekende
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karakter van Bussy zelf. Zijn boek alleen kan die ongenade
absoluut niet verklaren. Dat men het beweerd en telkens
weer herhaald heeft is hieraan te wijten, dat men dikwijls
voor een soort vervolg op het werk heeft aangezien het
minderwaardige pamflet „La France Galante", en men dit
geschrift, kort na de „Histoire Amoureuse des Gaules"
gelanceerd en dat wel de liefdesavonturen van den koning
verhaalt, aan Bussy toeschreef. In de moderne uitgave nog
van de „Histoire Amoureuse" worden beide werken tezamen
gepubliceerd ! Voor een vergissing als deze is nauwelijks
een verontschuldiging te vinden : „La France Galante"
staat ver beneden de „Histoire Amoureuse", en 't is een
beleediging voor Bussy hem in staat te achten dat werkje
geschreven te hebben, dat zoo in alle opzichten minderwaardig is. Het is een van de verdiensten van Bussy's
jongsten biograaf dit punt in een helder licht geplaatst te
hebben. Misschien is ook de koning een oogenblik dupe
van 't geval geweest, maar zeker niet lang : daarvoor was
Lodewijk veel te intelligent.
Op 16 April 1665 — „La France Galante" was juist
verschenen werd Bussy, op last des konings, gearresteerd door den „chevalier du guet" Testu en naar de
Bastille gevoerd, nadat beslag op zijn papieren was gelegd.
Het was de ongenade. En nadat zijn vrouw en zijn vrienden
hemel en aarde hadden bewogen om de gevangenschap
niet te lang te laten duren, stond de koning hem eindelijk
toe „d'aller prendre l'air en Bourgogne". Het was de verbanning. Het was trouwens hoog tijd dat Bussy de Bastille verliet : hij was er ernstig ziek geworden en zou zeker
niet bestand geweest zijn tegen een langer verblijf. Wat
zijn toestand verergerd had was de ontrouw van Madame
de Montglas, die haar minnaar in den steek had gelaten,
zoodra zij de tijding van zijn gevangenneming had vernomen.
Uit Bussy's korrespondentie blijkt overtuigend hoe deze
ontrouw hem een diepe wonde in het hart had geslagen.
6 September 1666 vertrekt Bussy met de gravin uit Parijs.
Niemand wist hoe lang de ballingschap zou duren, maar
niemand ook vermoedde dat dit zeventien jaren zou zijn.
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Wat Bussy's verderen levensloop betreft, meen ik er mee
te kunnen volstaan hier, in enkele woorden, de voornaamste
gebeurtenissen ervan mede te deelen. Zijn ballingschap
eindigde in 1683, maar, te Parijs teruggekeerd, voelde
Bussy weldra zoo duidelijk dat het einde der ballingschap
niet het einde was van de ongenade, dat hij zeer spoedig,
thans vrijwillig, het hof weer den rug heeft toegekeerd.
Het is duidelijk dat Bussy en het hof niet meer de 'oude
waren ! Zijn laatste levensjaren bracht hij op Bussy door. In
1681 sloot zijn oudste dochter, weduwe van een de Coligny,
een geheim huwelijk met een zekeren de la Rivière, een
soort oplichter, wiens beweerde adellijke afkomst zelfs zeer
twijfelachtig is. Dit huwelijk, dat de jonge vrouw zeer ongelukkig heeft gemaakt en dat gevolgd is door een der
grootste processen van de zeventiende eeuw, is voor Bussy
een bron van groot verdriet geweest, èn als vader, èn als
edelman. Tegen 't einde van zijn leven is Bussy, daarbij
geheel in den „bon ton" blijvend, vroom geworden : hij
heeft zelfs godsdienstige gedichten gemaakt ! Zijn letterkundige werken uit deze jaren ga ik hier stilzwijgend
voorbij : zij hebben voor ons geen waarde meer. Bussy
stierf 9 April 1693, vijf-en-zeventig jaar oud. Hij ligt begraven in de Notre-Damekerk te Autun.
Bussy heeft dus de jaren van zijn ballingschap en het
grootste gedeelte van den tijd na het einde van zijn ongenade doorgebracht op zijn beide kasteelen, Bussy-le-Grand
en Chaseu, vooral op het eerste, dat in de buurt van
Autun en van het oude slagveld van Alesia staat. Nauwelijks aangekomen, laat hij uit Dijon en uit Parijs een groot
aantal artisten en handwerkslieden komen : hij wil van
zijn kasteel een der mooiste en aangenaamste „gentilhommières" van Frankrijk maken. En gedurende zijn geheele
verdere leven heeft hij niet opgehouden daaraan te werken.
„La manière dont Bussy a décoré sa maison", zegt Gaston
Boissier in zijn werkje over Madame de Sévigné, „nous fait
bien voir en quel état d'esprit il était alors et ce qui occupait toutes ses pensees : il se nourrissait de souvenirs et de
O. E. XVII 8
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regrets ; it ne songeait qu'à ce monde séduisant dont it
était banni ; it voulait à that prix en avoir une image
devant les yeux." Er is te Bussy een „Salle des Belles
Femmes" of „Chambre de Sévigné", waar de portretten
geschilderd zijn van de koninklijke mattressen, te
beginnen,. met Agnès Sorel, naast die van Madame de
Sévigné, van Madame de Bussy door Mignard -- en van
Madame de Grignan, „la plus jolie fille de France." Onder
elk portret was een spreuk aangebracht, sommige zeer
Het portret zijner ontrouwe mat„gewaagd" van inhoud.
.
tresse bevindt er zich verscheidene malen, ook in andere
zalen van het kasteel. Wat heeft Bussy veel moeten houden
van die zoo mooie en zoo geestige vrouw, wier portret hij
heeft geteekend in de „Histoire Amoureuse des Gaules",
waar hij o.a. zegt : „Madame de Montglas a l'esprit vif et
pénétrant, comme son teint, jusqu'à l'excès ; elle parle et
elle écrit avec une facilité surprenante et le plus naturelle ment du monde ; elle est souvent distraite en conversation .. .,
taut elle est pleine de feu." Een andere zaal in het kasteel
heet „Salon des 65 Capitaines" : Duguesclin, Gaston de Foie,.
Bayard, de Connétable de Bourbon, Montmorency, Coligny,

vijftig anderen nog, en onder hen Bussy zelf. Gedurende
zijn ballingschap heeft Bussy zijn gedenkschriften geschreven.
„Pendant que j'étais à la Bastille", schrijft hij aan zijn
nicht, „je me mis dans la tête d'écrire mes campagnes ; it y
a trois ans que je trouvai ce travail assez beau pour
m'obliger a, l'étendre davantage et faire ce qu'on appelle
des Memoires. Le roi sait ceci, et, comme vous pouvez
croire, le yerra quand je serai à la cour ; et c'est pourquoi, ma chère cousine, je vous demande le secret" —
(Bussy had op dat oogenblik, in 1671, nog de illusie weldra
zijn ongenade te zullen zien eindigen) „Peut-être que
les actions de guerre, qui sont diversifées d'autres événements, et tout cela conté avec un tour assez singulier,
divertiront ce grand prince : tant y a qu'en l'amusant je
lui apprendrai, à n'en pouvoir douter, ce que j'ai fait pour
son service, et c'est là mon principal dessein .... " Aldus zijn
„Memoires" schrijvende kwam hij er ongemerkt toe ook
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het leven van zijn vader in 't kort te behandelen „dopt
j'ai vu la fin et dont j'ai appris le commencement par ses
papiers", daarna dat van zijn grootvader, en zoo ontstond
een soort genealogie van zijn geslacht, die hij opdroeg aan
zijn nicht de Sévigné in een terecht beroemden brief, waarop
de markiezin o.a. antwoordde : „.... Adieu, comte, c'est
grand dommage que nos étoiles nous aient séparés. Nous
étions bien propres à vivre dans une même ville : nous
nous entendons, ce me semble, à demi-mot. Je ne me
réj ouis pas bien saus vous ; et si je ris, cela ne passe pas
le noeud de la gorge". Zoo sprak de vrouw van wie Bussy ,
het beleedigende „portret" had geteekend dat het nageslacht
hem zoo dikwijls verweten heeft. Madame de Sévigné zelve
heeft weten te vergeven ; zijn wij hier eigenlijk niet „plus
royaliste que... la reine" á
Naast zijn geschiedkundig werk hij heeft nog een geschiedenis van Lodewijk XIV en een van den Grooten Condé
ontworpen neemt Bussy zijn klassieken weer ter hand,
onder welke Caesar zijn lievelingsscb.rijver is, misschien
wel omdat hij voelde hoeveel hij met den grootera Romein
gemeen had : veldheerstalenten, succes bij de vrouwen, eerzucht, adellijken trots en, als schrijver, een soberen, korten,
maar helderen en natuurlijken stijl. De rethorica van Cicero
is Bussy weinig sympathiek : misschien kwam daar wel bij
dat Cicero een parvenu was ! Hij hervat ook weer de lectuur van Fransche schrijvers, onder welke hij den voorkeur
geeft aan Marot, met wien hij zich gaarne vergelijkt. Ook
van Rabelais houdt hij veel, meer dan b.v. van Racine ;
ik kom hierop straks nader terug. Op raad van Madame
de Sévigné leert Bussy op zijn ouden dag nog Italiaansch,
maar het is hem niet gelukt ooit Italiaansch te citeeren
zonder fouten te maken.
Gedurende den geheelen duur van zijn ballingschap heeft
Bussy een groot aantal bezoeken ontvangen : hovelingen
en provincialen, geestelijken en edelen, jonge meisjes en
mondaines, zelfs een gekroond hoofd, Jean Casimir, gewezen koning van Polen. Ik zal bij al deze bezoeken niet
stilstaan, evenmin als bij zijn drie dochters, door de bezoekers
y
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„les trois graces" genoemd, en van wie de oudste, Louise
Françoise, zijn lieveling was. Zij heeft hem getroost, zij
heeft met hem gewerkt, zij heeft hem in meer dan een
moeilijke omstandigheid raad gegeven. Al degenen die met
haar vader in briefwisseling stonden hebben met de grootste
sympathie over haar gesproken. Zou men wel willen gelooven
dat de laster zelfs deze vaderliefde heeft trachten te bezoedelen ? Waarlijk, aan Bussy en zijn nagedachtenis is
niets bespaard gebleven !
En ziehier dan eindelijk degenen met wie Bussy in briefwisseling stond. Eerst de fatsoenlijke vrouwen, van wie de beroemdste zijn Madame de Sévigné, Madame de Scudéry —
de schoonzuster van de bekende romanschrijfster, een buitengewoon hoogstaande vrouw, wier warme vriendschap
Bussy tot groote eer strekt , en Marie Dupré, de vrouw
van wie men gezegd heeft dat zij in de negentiende eeuw
een „journaliste de grande verve" zou zijn geweest, en over
wie reeds heel wat geschreven is. Daarnaast de „mondaines",
van Madame de Montmorency en Madame de Longueville
tot Madame de Montespan. Wat de mannen betreft moeten
vooral genoemd worden onder degenen wier brieven het talrijkst zijn : le Père Rapin, le Père Bouhours en Corbinelli,
„le cher confident" van Madame de Sévigné, bij wie hij na
de Fronde een toevlucht had gevonden, en die gestorven
is op meer dan honderdjarigen leeftijd, nog in 't volle bezit
van al zijn geestvermogens. Wat heeft deze intelligente,
veelzijdig ontwikkelde, wereldwijze, ironisch-sceptische man
genoten van de briefwisseling tusschen Bussy en zijn nicht !
Dat is wel bij uitstek een van die menschen die ons den geest
van een eeuw doen begrijpen ! Men vindt verder in de
Correspondance" van Bussy brieven van den koning, den
hertog van Orleans, den hertog van Saint-Aignan Bussy's
beschermer aan het hof — Lauzun, Noailles, Montausier,
Colbert, Louvois, Grammont, Furetière, Boileau, Turenne,
Madame de Thianges, le Père La Chaise, Benserade, vele
anderen nog. Condé en Grignan ontbreken, om zeer begrijpelijke
ke redenen. Er zijn nog onbeantwoorde brieven van
Bussy aan den prins van Conti, den kardinaal de Retz,
„
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Saint-Evremond. en Madame de Maintenon. De brieven van
verscheidene der bovengenoemde personen zijn als 't ware
zonder inhoud : korte antwoorden, banale gelukwenschen of
bedankjes. Maar de lange lij st ervan bewijst wel dat Bussy
er uitstekend in geslaagd is zich niet te doen vergeten.

II.
Wij hebben dus nu een verzameling van drie en twintig
honderd brieven voor ons liggen, de helft geschreven door
Bussy, de andere helft de antwoorden bevattende van meer
dan honderdvijftig tijdgenooten.. Wij zullen straks zien aan
welke omstandigheden wij die brieven te danken hebben ;
eerst echter dringt zich de vraag op : welk vertrouwen
mogen wij stellen in ie briefwisseling ? Is Bussy oprecht
in het uitspreken van zijn meening over personen en feiten ?
En het antwoord op die vraag kan niet twijfelachtig zijn :
men mag zich van die briefwisseling Diet dan met groote
omzichtigheid bedienen. Meer dan eenmaal vinden we er
tegenstrijdigheden in, b.v. in de verschillende wijzen waarop
hij over zijn ballingschap spreekt. Om die tegenstrijdigheden te verklaren moeten we aan twee dingen vooral
denken : aan zijn buitengewoon nerveus temperament, en
aan het feit dat er dikwijls berekening is in die brieven,
zooals hij ons zelf meer dan eens bekent. Dat ziet er ernstig,
en zelfs verontrustend uit. Toch blijkt, bij nadere beschouwing, het gevaar minder groot te zijn dan het eerst
leek. „Bussy", zegt Lanson, „a la prkision froide de l'homme
qui, a force de réflexions, supprime en. lui le premier mou-

vement". Volkomen juist, maar na die eerste beweging is
er, als 't ware, een tweede beweging, en die weet Bussy
gewoonlijk volstrekt niet te onderdrukken. Met andere
woorden : zelfs daar waar hij zich weet te beheerschen, is
die zelfbeheersching nooit zoo volkomen dat we niet de ware
gedachte kunnen ontdekken onder het bedriegelijke seepticisme, onder de meer bittere dan lichte ironie, onder de
minachting, die dikwijls Diets anders is dan jaloezie. Wie
Bussy eenmaal kent is dan ook van dit alles niet gemakkelijk
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dupe, geloof ik : men leert tusschen de regels door lezen.
Bussy was veel te nerveus, te prikkelbaar, te ijdel, te gevoelig,
te eerzuchtig om in staat te zijn zich volkomen te beheerschen, behalve dan in zijn brieven aan den koning, zooals we
straks zullen zien. Ernstiger is het feit dat Bussy, vanaf
het jaar 1678 ongeveer, van plan was zijn korrespondentie
uit te geven, en dat degenen met wie hij in briefwisseling
stond dit wisten. „Vos leitres", schrijft hij aan Madame
de Sévigné, den 23en Februari 1678, „me réjouissent fort
et font un grand honneur a l'endroit oú je les mets". „Si
la postérité", schrijft Madame de Montmorency hem hetzelfde jaar, „me soupconne de vous avoir aimé un peu trop
tendrement, au moins louera-t-elle Waarop Bussy
haar antwoordt : „Voici un endroit qui vous sauvera sur
la galanterie a la postérité, et vous n'y serez, comme
dans mes 1V1émoires, que sur l'amitié fidèle". Men ziet het :
Bussy's korrespondentie begint meer en meer, evenals zijn
Mémoires, een werk te worden bestemd om door het nageslacht gelezen te worden, wat wil zeggen dat wij er op
verdacht moeten zijn er niet alleen gewilde en berekende
„poses" in te vinden, maar misschien zelfs passages die
in de definitieve uitgave veranderd of verminkt zijn. Laten
wij er dadelijk bijvoegen dat die gevallen zeker zeer zeldzaam zijn, want daar waar de controle mogelijk is vindt
men er zoo goed als geen voorbeelden van.
Uit het voorafgaande volgt, onder meer, dat men,
om Bussy's uitingen goed te begrijpen, moet beginnen met
zich een juiste voorstelling te maken van zijn karakter.
Laten we beginnen met den hoveling. Men weet aan hoeveel
verwijten hij als zoodanig heeft blootgestaan van den kant
van een Saint-Evremond, een Saint-Simon, een Voltaire.
Het jongste nageslacht is niet veel minder hard voor hem
geweest, en men kan niet anders dan toegeven dat bij den
eersten indruk Bussy's byzantinisme eigenlijk weerzinwekkend
is. Hij was door Lodewijk behandeld met een gestrengheid en een hardheid, die in geen verhouding stonden tot
zijn fouten, hoe groot deze ook geweest waren. De koning
had de groote diensten die Bussy hem als veldoverste had
"
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bewezen met de grootste ondankbaarheid beloond, en
telkens weer opnieuw deed hij hem de beleediging aan
-den maarschalkstaf, dien Bussy zoo vurig begeerde en zoo
volkomen verdiende, aan mannen te schenken die niet
in zijn schaduw konden staan, zooals bijvoorbeeld aan
Vivonne, den losbolligen broer van Madame de Montespán. Eenmaal slechts heeft Lodewijk zich verwaardigd
persoonlijk te antwoorden op Bussy's talrijke brieven. En
toen deze, na zeventien jaren, eindelijk weer in genade
werd aangenomen, behandelde de koning hem, na een
schijnbaar hartelijke ontvangst, met zooveel onverschilligheid,
dat Bussy begreep dat de ballingschap was geëindigd, maar
de ongenade eigenlijk nog maar half. En hij vertrok weer
naar Bussy, diep gekrenkt en teleurgesteld. En wat is nu zijn
houding geweest onder al die vernederingen ? Ik zal u niet
een van de brieven citeeren die hij aan den koning geschreven
heeft : de lectuur daarvan doet al te onaangenaam aan.
Slechts dit fragment uit een brief aan Fléchier waarna ik u
nog het verhaal zal voorleggen van zijn terugkomst aan
het hof, zooals hij dat zelf vertelt in zijn „Correspondance".
Na den koning hemelhoog geprezen te hebben in bovenbedoelden brief, gaat hij aldus voort : „Je suis allé plus loin
que je n'avais pensé, monsieur. Mais je ne me retiens pas
aisément quand il s'agit de loner notre maitre, et moins
encore quand j'en parle à un homme qui l'aime et qui l'estime autant que vous fattes. Je viens de faire faire un
grand portrait de Sa Majesté, au-dessous duquel j'ai fait
mettre cet éloge : „ Louis quatorzième, roi de France, arbitre de l'Europe, fort considéré et même craint dans les
autres parties du monde ; aimable et terrible, enfin le plus
brave et le plus galant prince de la terre."" Bussy wist
zeer goed dat deze brief aan den koning getoond zou worden !
En ziehier het verhaal van zijn ontvangst aan het hof na
zijn ballingschap. „Comme je fus à huit heures et demie du
12 avril dans l'antichambre du roi, le duc de Saint-Aignan y
entra et un moment après il me vint dire de la part de Sa
1Vlajesté qu'elle ne me voulait pas voir dans la cohue ; qu'il
me ferait appeler lorsque le roi serait levé et qu'il serait
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en.touré d'assez de gens pour que je pusse passer sans éíre
vu de Sa Majesté ; qu' alors je m'allasse mettre à la porte
de son cabinet. Tout cela se fit ainsi; et après que j'y eus
été une grosse demi-heure, le roi sortant de son prie-Dieu
vint à moi. Je me jetai à ses genoux comme il était auprès
de la porte et je lui embrassai les jambes. (Bussy was
65 jaar !) Il me dit en me prenant par les épaules ' et
en se baissant fort, car j'tais fort baissé : „Levez-vous,
Bussy". Et comme jene le fis pas d'abord, il me redit
encore d'un ton plus gracieux : „Eh, levez-vous, Bussy
Cela m'attendrit et je me levai les larmes aux yeux. Il
me dit : „Je suis bien aise, de vous voir; il y a longtemps
que nous ne nous sommes vus". Je lui répondis : „Il y a
dix-sept ans, Sire ; mais je suis ravi aujourd'hui que mon
retour et la manière dont Votre Majesté me recoit me
Passent connaitre qu'elle m'a pardonné ma mauvaise conduite". „Oui, dit-il, j'ai tout oublié ; je n'ai pas toujours
été content de voos, mais je le suis présentement depuis
quelque temps" „Vous l'auriez toujours été, Sire, lui
répondis-je, si vous aviez toujours vu le fond de mon
coeur pour vous". Et sur cela je me rejetai à ses pieds.
Le roi me serra les épaules et entra dans son cabinet. Je
m'apercus, avec le maréchal de Duras et le président de
Mesmes, que le roi, en me quittant, s'était un peu attendri, , ..". Ik zal u verdere staaltjes besparen van een byzantinisme, dat zelfs in Frankrijk in de zeventiende eeuw zonder
gelijke is bij een man van den stand en de verdiensten van
Bussy. En toch : er zijn hier zeer zeker verzachtende omstandigheden aanwezig. In de eerste plaats : Bussy had
kinderen, wier toekomst geheel afhankelijk was van den
koning, en een dergelijke afhankelijkheid was onder
Lodewijk XIV zoo volkomen, dat wij Nederlanders van de
twintigste eeuw ons daarvan nauwelijks een voorstelling
kunnen maken. Wij moeten bovendien niet vergeten dat
kruipen voor den koning in dien tijd op zichzelf als volkomen
normaal werd beschouwd. Misschien zou men dan ook
moeten zeggen : Bussy deed eigenlijk niets anders dan iets
goeds overdrijven, en is elke andere kijk op de zaak een
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anachronisme. Ten slotte schijnt ook het volgende mij
toe een verzachtende omstandigheid te zijn. Op zekeren
dag — in 1676 — drong de hertog van Saint-Aignan
er bij den koning op aan Bussy, wiens M4moires hij
den vorst juist had voorgelezen, weer in genade aan te
nemen. Waarop de koning hem antwoordde : „Je suis
bien Mel:16, Saint-Aignan, d'avoir présentement des raisons
invincibles qui m'emp6chent de le pouvoir permettre".
„Gij begrijpt, zegt Madame de Scudéry, die de zaak aan
Bussy schreef, dat onze vriend verder zweeg". En zij
voegt er bij „Nous avons raisonné sur cette réponse,
madame votre femme, madame de Rabutin et moi, et
nous avons jugé que ce que le roi appelle des raisons
invincibles pour empécher votre retour regarde M. le
Prince et M. Turenne, pour qui Sa Majesté a de grands
égards". Bussy, heel wat fijner psycholoog dan de drie
dames, begreep beter hoe de vork in de steel zat. „Je
crois bien", antwoordt hij eenige dagen later, „que Sa
Majesté a de grands égards pour M. le Prince et pour
M. de Turenne, mais je ne pense pas qu'elle les voulfit
nommer des raisons invincibles ; il faut que ce soit encore
quelque chose de plus grand qu'eux, que les gens galants
mettent au-dessus des princes et des grands capitaines,
tant y a que je ne crois pas que ce refus vienne d'aversion
que le roi ait pour moi. ." De beteekenis dezer woorden
is duidelijk : Bussy beschuldigt hier niemand anders dan
Madame de Montespan van het doen voortduren van zijn
ballingschap — en het is zeer vreemd dat niemand nog
deze passage heeft geciteerd. Van hoe groot belang zij is
wordt vooral duidelijk, wanneer men bedenkt dat men bij
Bussy tusschen de regels door moet leeren lezen om geen
gevaar te loopen zijn gedachten verkeerd te begrijpen !
Bussy heeft ingezien dat de koning in dezen handelde onder
invloeden waarvan onze „docteur en amour" al de kracht wist
te waardeeren, en het is dus volstrekt niet onmogelijk dat hij
oprecht is in de talrijke passages zijner brieven waarin hij
zegt overtuigd te zijn dat de koning au fond rechtvaardig
is, en waar hij verklaart hem nog steeds te bewonderen
‘
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en van hem te houden. Want wij weten ook door andere
gevallen dat Bussy de verdiensten en goede eigenschappen
zijner tegenstanders wist te erkennen, zooals we straks nog
nader zullen zien. Hoe het zij, niettegenstaande de bovengenoemde verzachtende omstandigheden begrijpen wij toch
beter en voelen wij meer voor de houding van een SaintEvremond, die weigerde aan het Fransche hof terug te keeren,
toen meen hem het einde van zijn ongenade berichtte.
Vergeten wij daarbij echter niet dat Saint- Evremond geen
kinderen had.
Ik heb boven gezegd dat Bussy zeer nerveus was. Zoo
heeft hij nooit een tegenslag ondervonden zonder er ziek
van te worden : de buien van toorn van zijn vader, de
uitingen van jalouzie van Turenne, zijn brouilles met
Madame de :Sévign é, de ziekte van Madame de Montglas,
zijn gevangenneming, de ontrouw van zijn m aitresse, zijn
gedwongen ontslaghemen als officier, alles maakt hem ziek.
En men kan zich voorstellen in welk een toestand van
zenuwachtigheid hij geweest is gedurende de eerste jaren van
zijn ballingschap of gedurende het proces tegen zijn schoonzoon. Deze nervositeit verklaart meer dan een zijner karakteruitingen. Niemand is persoonlijker geweest in zijn woorden en
daden en meer egocentrisch in zijn ' levensopvattingen dan
Bussy in een eeuw „qui déclarait le moi haïssable". Heeft
men hem niet vergeleken met Jean-Jacques Rousseau en met
Alfred de Musset ? „Men opent de Mémoires van Bussy", zegt
zijn jongste biograaf, „met de vrees er een valsch-bescheiden
zelfverdediging in te zullen vinden, een handig misleidende
oprechtheid, en ziehier wat men, tot zijn groote verbazing,
op de eerste bladzijde er van leest : „Je parlerai moi-même
de moi et je ne ferai pas comme ceux qui, pour avoir
prétexte de faire leur panégyrique de leur histoire, l'écrivent
sous des Doms empruntés. Je ne serai ni assez vain ni assez
ridicule pour me louer sans raison, mais aussi n'aurai-je
pas assez sotte honte pour ne pas dire de moi des choses
avantageuses quand ce sont des vérités. Et toutes ces choses
liées ensemble par des relations et par des raisonnements
composeront de moi une histoire si particularisée que je la
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pourrai appeler ma confession générale, si je ne disais
quelquefois du bien comme du mal de moi"."
Een ander gevolg van zijn nervositeit is zijn overgroote
gevoeligheid, waardoor hij voortdurend de behoefte gevoelt
zijn bedoelingen uit te leggen of zich in een of ander opzicht van schuld vrij te pleiten. Goden, wat moet die man
geleden hebben onder al den laster waarvan hij het slachtoffer geweest is, hij die zich gekwetst voelde door de
kleinste onbeleefdheid, door de geringste verontachtzaming
van de zijde van hen met wie hij in relatie stond, door
het minste bewijs van gebrek aan eerbied ! L'abbé de
Ch.oisy schreef hem eens een zeer kort briefje, dat eindigde met de woorden : „Ma gazette est courte, mais ce
n'est pas ma faute". Bussy antwoordt met een even kort
briefje, dat hij aldus eindigde : „Adieu, monsieur. Quand
vous aurez plus de choses à m'écrire, vos leitres et les
miennes seront plus longues". Wij kunnen om dit kleine
trekje van overgevoeligheid glimlachen ; ziehier echter een
ander, dat heel wat erger is. De kanselier Le Tellier had
hem een briefje geschreven waarin de eerste woorden van
den eersten zin zich onmiddellijk achter het woord „Monsieur”
bevonden. Bussy publiceert dit briefje in zijn „Correspondance", met deze opmerking : „Je connus bien par cette
réponse les hauteurs qu'on faisait prendre au chancelier,
car il ne me laissait pas la ligne .... Cela me fit .... résoudre d'avoir fort pen de commerce avec le chancelier le
reste de ma vie" !
Een derde gevolg van zijn nervositeit zijn de talrijke
en dikwijls zeer krasse uitingen van een verwaandheid en
zelfgenoegzaamheid, die dikwijls alle perken te buiten
gaan, en voor welke slechts twee verontschuldigingen zijn
te vinden : ten eerste zijn die uitingen volkomen eerlijk,
en ten tweede vertelden al zijn vrienden en vriendinnen
hem telkens weer als om strijd dat hij een buitengewoon
man was. Het is niet ieder gegeven te midden van zooveel
wierook bescheiden te blijven ! Een trekje van die ijdelheid
wil ik hier even aanhalen. De brieven aan Madame de
Scudéry die dateeren uit de eerste jaren van zijn balling-

220

ROGER DE RABUTIN, GRAAF VAN BUSSY.

schap zijn vol sarkastische opmerkingen aan 't adres van
zijn ontrouwe matresse, Madame de Montglas, die een
intieme vriendin was van Madame de Scudéry. Honderdmaal,
en op allerlei manieren, tracht hij deze te overtuigen dat
hij „1'ingrate" niet meer bemint. Waarop zij hem telkens
weer opnieuw, met allerlei fijn-ironische wendingen antwoordt
wat Phénix, in Racine's „A.ndromaque", aan Pyrrhus
antwoordt :
„Commencez done, seigneur, à ne m'en parler plus !"
En Bussy had niet, zooals Pyrrhus, het excuus naïef te
zijn ! Maar hij kon de gedachte niet verdragen te beminnen
zonder bemind te worden, of liever ten aanschouwe van
iedereen de rol te spelen van een in den steek gelaten,
ongelukkigen minnaar.
Ook als militair had Bussy een buitengewoon gunstig
idee van zichzelf, en ook hier komt hij er rond voor uit —
een eigenschap die bijvoorbeeld Madame Du Deffand zeer
in hem apprecieert. Men herinnert zich dat hij in zijn
kasteel zijn eigen portret had laten aanbrengen in de
„Salon des 65 Capitaines". Laten wij er dadelijk bijvoegen
dat hij in dezen geen ongelijk had. Niet alleen had hij in
vele gevechten blijken gegeven van een zeer grootera persoonlijken moed, maar ook van een groot talent als
aanvoerder. Hij is militair in zijn hart, en nergens is hij
zeker oprechter dan in de talrijke passages zijner brieven
waarin hij het betreurt niet meer in de gelegenheid gesteld te
worden zijn koning, zijn land en, natuurlijk, zijn eigen roem
in den oorlog te dienen. Hij is zonder twijfel ook oprecht
daar waar hij, meer dan eenmaal, verklaart groote bewondering te hebben voor Turenne ; zijn antipathie tegen den man
heeft hem nooit blind gemaakt voor de verdiensten van
den veldheer. „Je n'aime pas trop M. de Turenne, comme
vous savez.", schrijft hij aan zijn oudste dochter, „Cependant, comme j'aime la justice, je trouve que le roi ne saurait
le rendre trop considérable". „Vous avez raison", schrijft
hij ergens anders aan Madame Scudéry, „d'admirer M. de
Turenne ; il est admirable et personne n'est capable de
faire tout ce qu'il fait aussi bien qu'il le fait". En de dag

ROGER DE RABUT1N, GRAAF VAN BUSSY.

221

na Turenne's dood noemt hij dezen, in een brief aan Madame
de Sévigné „un grand homme". Daar althans kan men
hem moeilijk van berekening verdenken. Meer dan eens
ook heeft Bussy als militair zijn oordeel uitgesproken over
de wapenfeiten van de Fransche legers in zijn tijd, en steeds
met evenveel kennis van zaken als onafhankelijkheid van
geest. Toen de overtocht over den Rijn, in 1672 ,door het
geheele rijk groote geestdrift had verwekt, durfde hij openlijk
verklaren dat men schromelijk overdreef. Natuurlijk was
hij dan ook matig ingenomen met de bekende ode van
Boileau op dit wapenfeit, en hij ontzag zich niet de ontboezemingen van dien schrijver „des faÇons exagérées et des
fables" te noemen. En ten slotte, aan het einde van zijn
geduld geraakt, lanceerde hij, als een soort refrein op het
bekende laatste vers :
,Je t'attends dans deux

ans au bord de 1' Hellespont",

een spottend :

„Tararé

—

Ponpon !"

Onbeschrijfelijk was het schandaal dat deze oneerbiedige spot — een echte „rabutinade" — in geheel Frankrijk
verwekte. Boileau was woedend en beleedigde Bussy, die
daarop antwoordde op de meest hoonende en hooghartige
wijze. „J'ai de la peine a croire", schrijft hij aan een
van zijn vrienden, „qu'un homme comme lui soit assez
sot pour perdre le respect qu'il me doit, on pour s'exposer
aux suites d'une pareille affaire . . . . J'ai toujours estimé
l'action de Vardes, qui, sachant qu'un homme comme
Despréaux avait mal parlé de lui, lui fit couper le nez.
Je suis aussi fin que Vardes, et ma disgrace m'a rendu
plus, sensible que je ne serais si j'étais a la tête de la
cavalerie Mere de France". Later hebben de beide mannen
zich met elkaar verzoend ; Boileau noemt zelfs ergens
in een brief Bussy „l'homme du royaume que j'estime et
que j'admire le plus", waarop deze hem het volgende antwoord zendt : „Je ne puis assez dignement répondre
votre lettre, Monsieur. Elle est si pleine d'honnétetés et
de louanges que j'en suis confus. Je vous dirai seulement
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que je n'ai rien vu de votre facon que je n'ai trouvé très
beau et très naturel, et que j'ai remarqué dans vos ouvrages
un air d'honnête homme que j'ai encore plus estime que
tout le reste. C'est ce qui me fait souhaiter d'avoir commerce avec vous ; et puisque l'occasion s'en presente
aujourd'hui, je vous en demande la continuation et votre
amitie en vous assurant la mienne. Pour mon estime, vous
n'en pouvez pas douter, puisque vos ennemis mêmes vous
l'accordent dans leur coeur, s'ils ne sont pas les plus sottes
gens du monde". Ziedaar en het is om die reden dat
ik dezen geheelen brief citeer Bussy's stijl : sober, nuchter
zelfs, maar volmaakt wat duidelijkheid en juistheid van
uitdrukking betreft ; kleurloos, zoo men wil, maar glashelder
en correct, en waarvan het essentieele is, zooals Corbinelli
ergens zegt, „d'être naturel, sans affectation ni inutilités,
et proportionnant les expressions à leur sujet". De zuiver
klassieke stijl dus, dien men waarlijk niet in alle briefwisselingen van dien tijd aantreft ! Later hebben Bussy en Boileau
nog eens ruzie met elkander gehad, naar aanleiding van
Boileau's bekende verzen uit de achtste satire :
„Moi, j'irais épouser une femme coquette;
J'irais, par ma constante aux affronts endurci
Me mettre au rang des saints qu'a célébrés Bussy",

maar deze brouille is van heel korten duur geweest.
Maar wij spraken over Bussy als militair. Als zoodanig
moet hij nog genoemd worden als schrijver van een „Traite
de la Cavalerie", naar aanleiding waarvan de markies de
Revel, zelf officier, hem schreef: „Il ne se peut rien de
plus curieux que le Traite que vous avez fait de la cavalerie. Je vous en rends mille graces. Il n'y avait que vous
capable de eet ouvrage". Verscheidene personen houden
hem geregeld op de hoogte van de gebeurtenissen te velde,
en we lezen in zijn „Correspondance" nog een brief, van
den graaf van Limoges, met de beschrijving van een zeeslag
tegen „Tromp, Ruiter et l'amiral de Flessingue" (Adriaan
Bankert) -- een van die zeeslagen die als overwinningen
staan vermeld zoowel in de Fransche als in onze schoolboek-
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jes. liet is ook curieus op te merken dat Bussy's zoon
hem nooit over iets anders schijnt geschreven te hebben
dan over veldtochten en veldslagen. Ik zeide het reeds :
Bussy was militair in hart en nieren. En zijn ballingschap
moge aan de Fransche letteren ten goede zijn gekomen, zij
heeft Frankrijk zeker een roemrijken naam gekost op militair gebied. Laten wij ons intusschen troosten : ook op dat
gebied komt het er voor Frankrijk op een roemrijken naam
meer of minder niet aan !
Nog een enkel woord over Bussy's denkbeelden wat
betreft enkele maatschappelijke en geestelijke vraagstukken.
Hij is het type van een „libertin", in de beteekenis die
dat woord in de zeventiende eeuw had, „libertin" meer a
la Saint-Evremond dan a la Molière, die een burgerman
was, — maar toch zeer goed in staat dezen laatste te waardeeren. Alle drie zijn vrij van elk dogmatisme, van elk
apriorisme en, om deze definitie van den zeventiende-eeuwschen „libertin" te voltooien, hebben geen enkele overtuiging
die niet op een analyse berust. Op godsdienstig gebied
behoort Bussy eigenlijk tot geen enkele partij hij bekent
ergens dat hij de „Lettres provinciales" onweerlegbaar
vindt, maar schrijft tegelijkertijd aan zijn nicht : „Sauvonsnous avec notre parent Saint FranÇois de Sales : il conduit
les gens en paradis par de plus beaux chemins que ceux
de Port-Royal". Eigenlijk denkt hij over die zaken, zelfs na
zijn bekeering, als Montaigne. „Laten we in de eerste plaats
goede staatsburgers zijn, zeggen beiden, en laten we de
binnenlandsche rust niet door godsdiensttwisten verstoren".

Bussy is overtuigd : „qu'on peut se sauver dans les deux
religions". Laat ik nog dit fragment citeeren uit een brief
aan Madame de Sévigné „ . et surtout ne prenons point
les affaires trop à cur, car cela nuit fort à la longueur
de la vie. Quand je dis les affaires, je n'entends pas seulement les affaires de ce monde-ci, je veux encore parler de
celles de l'autre. C'est, a mon avis, être déjà presque
damné que de craindre trop de l'étre ; il y a raison partout.
Vivons bien, et nous réjouissons. En matière de conscience,
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toute délicatesse fait les hérésies. Je ne véux aller qu'en
paradis, et pas plus haut". Ziedaar wel de echte zeventiendeeeuwsche „libertin" ! Op 't gebied van opvoeding is Bussy
voorstander der z.g.n. klassieke, maar hij heeft een grooten
afkeer van de wijze waarop men onderwijs geeft in die
klassieken: „C'est toujours la même scolastique, fratras de
préceptes embrouillés, sans art, sans ordre .... bref, des
chinoiseries". Bussy kent geen Grieksch : hij behoort meer
tot de generatie van Corneille dan tot die van Racine.
Latijn echter kent hij genoeg om Ovidius te kunnen vertalen. Wat de opvoeding van meisjes betreft komen zijn
denkbeelden zeer dicht bij die welke Molière in zijn „Femmes
Savantes" ons als de zijne doet kennen, maar in eén opzicht verschillen de beide mannen : voor den edelman Bussy
is het huwelijk slechts een „établissement matériel". Hij
erkent eigenlijk geen andere liefde dan die buiten het
huwelijk en het is duidelijk merkbaar dat hij 't min of meer
bespottelijk vindt dat zijn nichtje De Grignan zoo oprecht
van haar man houdt. En toen hij op zekeren dag zijn„Maximes d'Amour” voorlas aan den koning, in 't bijzijn van eenige
hovelingen, onder welke de jonge markiezin de Montespan,
bleek het, dat de opvattingen van deze laatste bijna steeds
volkomen overeenstemden met die van Bussy zelf. Deze
overeenstemming maakt het onnoodig er bier lang bij te
blijven stilstaan : Bussy's opvattingen over de vrouw en
over de liefde zijn desolant, en komen telkens weer neer
op dezelfde grondbegrippen, die men gemakkelijk raadt,
zonder dat het noodig is ze hier te definieeren. Ook op dit
punt vertegenwoordigt hij uitnemend zijn milieu. En de
dames uit zijn kring vereerden hem er dan ook niet minder
om : sommigen, de mondaines, min of meer juist vanwege
die zeer vrije opvattingen, de anderen, zooals Madame de
Scudéry, met zeer veel toegevendheid ervoor. Want deze
laatsten wisten zeer goed dat eigenlijk alle mannen in die
kringen dachten als hij. Dat is inderdaad tot op zekere
hoogte een verontschuldiging. En ik zie nog iets anders
dat tot toegevendheid uitnoodigt: toen Bussy eenmaal den
leeftijd der eerste hartstochten gepasseerd was, is hij heel
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wat minder cynisell in zijn gedragingen geweest dan het
meerendeel zijner standgenooten in dien tijd. En tenslotte:
Bussy heeft een vrOl1W hartstochtelijk liefgehad, en is door
haar wreed en schandel~jk verraden: ook dat is niet iets
wat een hart vatbaarder maakt voor verheven gevoelens
op 't gebiecl van liefde! Bussy behoort ook tot zijn eeuw
,en tot zijn nlilieu door een b~jna spreekwoordelijk geworden
hoffelijkheid in den omgang met dames, zelfs met die welke
zich het meest compronlitteerden: men herinnert zieh dat
de koning zelf hierin het voorbeeld gaf door nooit een
v1"ouw, van welken stand ook, aan te spreken zonder den
lloed af te nemen.

III.
Ons rest thans nog t'e sp1"eken over Bussy als letterkundig eritieus. Maar het zal goed zijn het e1" eerst over
eens te worden, wat men hier onder letterkundig criticus
zal hebben te verstaan. Een vriend of een vriendin vraagt
Bussy naar z~jn oordeel over 't een of ander pas ve1"schenen werk, ell deze geeft dat oordeel in enkele korte, maar
duidelijke zil1nen, waarbij hij er zieh zee1" goed rekensebap
van geeft dat zijn antwoord in de salons van hand tot
hand zal gaan. Hij weet ook dat zijn oordeel in vele op-

zichten toonaangevend zal z~jn, en het is die laatste om ..
standigheid welke dat gedeelte zijner "Correspondance"
voor OilS Z00 belangwekkend maakt. Men heeft Bussy "Ie
premier Iundiste de France, Ie Sainte-Beuve du XVlle
siecle" genoemd, een vergelijking die ten slotte aIleen te
aanvaarden is voorzoover het 't groote succes betreft dat
beide schrijvers gehad hebben bij "Ie Tout-Paris" van hun
tijd. Laat ik, onder zeer vele, twee voorbeelden van dat
groote sueces citeeren. Ziehier eerst een fragment uit een
brief van een zijner collega's van de Academie Franc;aise:
"Vous tenez a toute l'Academie par des liens in visibles et
,qui n'en sont pas Inoins forts; on y parle souvent de VoUS,
on y cite l'autorite de vos pensees et de vos paroles; et
quand vous saurez. tout ce qui se dit sur votre sujet, VOliS
reconnaltrez que vous n'etes pas Ie heros du seul P. Bou-

o.
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hours". En een beroemdheid als Fléchier schreef aan onzen
banneling op den dag zelf waarop hij, Fléchier, tot lid van
de Académie was gekozen : „Monsieur, la grace que M.M.
de 1'Académie viennent de me faire en me donnant une
des places vacantes de leur compagnie, et la bonté que
le Roi a eue d'approuver le choix qu'ils ont fait, m'ont
touché très sensiblement : mais ma joie n'est point accomplie, et je ne me Liens ni bien choisi ni bien reçu, jusqu'
à ce que vous ayez eu la bonté de confirmer mon élection
et ma réception. Je sais de quel poids doit être votre
suffrage ; et je serai bien glorieux quand je serai mis encore
de votre main dans la place qu'on m'a donnée". En Marie
Dupré verzekert hem dat, inderdaad, voor Fléchier Bussy's
stem „aurait compté pour trente". Ziedaar een autoriteit
die men het recht heeft met die van een Sainte-Beuve
te vergelijken, maar men moet de vergelijking niet te ver
doorvoeren. Vooreerst is Bussy nooit meer geweest dan
een dilettant, zij het dan ook niet de eerste de beste. En
dan, zijn oordeel heeft voor ons als zoodanig weinig waarde
meer : het belang ervan is in iets anders gelegen. „Bussy
et ses correspondants", zegt ergens Lanson, „nous aident à
nous figurer les opinions de ce public du XVIIe siècle qui
admirait un peu pêle-mêle Benserade, La Fontaine, Perrault, Boileau, ne voyant pas toujours très clair dans ses
gouts, plus sensible aux qualités effectives des écrits qu'aux
principes spéculatifs des auteurs, et qui distinguant sans
doute les mérites, mais par des nuances et des degrés, non
par d'infranchissables abimes, censurait librement les grands
écrivains comme des hoormes vivants, sans apercevoir de
caractère sacré aux oeuvres qu'ils avaient vues naure. Lui
-mêestlypuarfide'hom n
lettré, appliquant à l'examen des ouvrages nouveaux infiniment de bon sens, de finesse, de gout et de connaissance
de la langue. Et si ses jugements et ses critiques nous
étonnent parfois et nous choquent, it en faut pourtant tenir
grand compte pour se mettre bien au point et se Barder des
anachronismes trop violents dans l'interprétation des chefsd'oeuvres que chaque générati on depuis deug cents ans
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a bourrés de ses propres et nouvelles facons de sentir".
Ik zal den indruk van deze zoo treffend juiste woorden
niet bederven door er iets aan toe te voegen : luisteren wij
thans naar Bussy zelf. En ziehier dan allereerst zijn oordeel
over de drie voornaamste letterkundige genres waarin hij
zelf iets voortgebracht heeft : poëzie, mémoires en brieven.
Wat de poëzie betreft : hij zegt uitdrukkelijk, in een
brief aan de gravin de la Roche, dat hij het hoogst onaangenaam zou vinden indien „des gens qui ne me connaissent
pas par moi-même confondissent les amusements d'un homme
de qualité avec les ouvrages des beaux esprits de profession". Het is dan ook zuiver als tijdverdrijf dat hij Ovidius vertaald heeft, zeer vrij trouwens, en de talrijke boutsrimés en andere gezelschapsgedichtjes, die men in zijn
brieven aantreft, hebben eveneens geen andere pretentie
dan te willen bewijzen dat hij geestig kan zijn en gemakkelijk
rijmt. Hij heeft trouwens over poëzie de meening van al de
„honnêtes gens" van zijn tijd. „Il me semble", schrijft hij
aan le Perè Rapin, „qu'un poète ne saurait avoir trop d'imagination". „Maar ook", voegt hij er onmiddellijk aan toe,
„qu'il ne saurait avoir trop de jugement. I1 faut, s'il se peut,
que cela soit égal ; mais, s'il y avait de la di fference, je
voudrais que le jugement dominát". En wanneer dezelfde Père
Rapin als zijn oordeel heeft te kennen gegeven dat
„aucun poète francais n'avait ce grand air de majesté dans
ses vers qui fait le genre sublime de la poésie et qui consiste dans la noblesse", dan vult Bussy aan : „et dans la
justesse". Wanneer hem gevraagd wordt hoe het komt dat
een episch gedicht, in 't Fransch geschreven, nooit mooi is,
antwoordt hij : „La cadence, les rimes et les repos de nos
vers lassent á la longue; ce qui n'arrive pas dans les latins, qui plaisent par la diversité". Na het lezen van deze
laatste uitspraak zou het ons eenigszins kunnen verwonderen
te zien dat Bussy Boileau's werken boven de fabels van La
Fontaine stelt, in dien we niet juist zijn voorkeur hadden
leeren kennen voor gezond verstand en juistheid van gedachte boven dichterlijke phantasie. Men meene echter
niet dat Bussy La Fontaine niet bewonderde : daarvoor had
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hij te veel smaak. Maar hij heeft toch nooit, zooals Madame
de Sévigne, de fabels van zijn grooten tijdgenoot„ divines"
genoemd. Bussy prefereerde La Fontaine's „contes".
Heel wat meer neemt Bussy zich au sérieux als schrijver
van Mémoires, en als geschiedschrijver : men ziet overal
dat hij die letterkundige genres als de aristocratische bij
uitnemendheid beschouwt. Vandaar ook de minachtende
toon waarop hij over Boileau en Racine spreekt als officieele
geschiedschrijvers des konings. ,,....Je serai fort étonné",
schrijft hij ergens aan zijn nicht, „si les deux poètes ne
tombent pas à la fin comme Nogent et l'Angeli". Krasser
kan het al niet. Zijn ideaal als geschiedschrijver schijnt
Comines te zijn geweest : hij noemt dezen verscheidene
keeren in zijn brieven en citeert hem tot tweemaal toe.
Misschien heeft tot die bewondering bijgedragen het feit,
dat Comines over een van Bussy's voorouders heeft geschreven als over een ridder „fourni de beaux et aornés
mots", en dienzelfden voorvader nog „le plus homme de
bien" genoemd heeft. Of neen, laten wij liever aannemen
dat Bussy's voorkeur voor den beroemden geschiedschrijver
van Lodewijk XI diepere gronden heeft gehad : ze is
eigenlijk zoo volkomen begrijpelijk voor wie de beide
mannen kent ! Bussy formuleert aldus zijn meening over
den zoogenaamden geschiedstijl, in een brief aan Corbinelli:
„Je veux qu'il soit court et net, car sans cela il ennuie,
quelque grands et quelque beaux que soient les événements.
J'ai lu Tacite : il me paráit serré, mais il est obscur; et,
comme dit un de mes amis, il entend toujours finesse à
fout. Je n'ai lu ni Tite-Live ni Salluste; si leur style
est partout pompeux et magnifique, je maintiens qu'il
doit ennuyer". Wat Bussy hier over den geschiedstijl
zegt is volkomen in overeenstemming met wat hij elders
zegt over den briefstijl: de beide genres staan dan ook,
in de zeventiende eeuw, zeer dicht bij elkaar, vooral
voor iemand die, zooals Bussy, brieven schreef met de
bedoeling ze later uit te geven, en die ergens aan zijn
nicht schrijft: „Il ne faut qu'un moment pour penser et
il faut du temps pour écrire". Hij besteedt dan ook buiten-
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gewoon veel zorg aan zijn brieven. „Je trouve vos lettres
thus les jours de plus belles en plus belles", schrijft hij
aan Madame de Scudéry„,je vous prie seulement de m'écrire
d4sormais par article ; cela fait une plus grande n.etteté".
Inderdaad stelt hij ze zelf op die wijze samen. En wat den
stijl betreft : „Ce que vous me mandez du comte de Quiche",
schrijft hij aan dezelfde Madame de Scudéry, „est le plus
véritable et le plus agréablement dit du monde : c'est proprement un entortillement d'esprit que ses expressions, et
surtout dans ses lettres. Comme il n'est pas bien persuad4
qu'il faille écrire comme il faut parler, il n'est presque pas
possible d'entendre ce qu'il 4crit". Voor Bussy beteekent
goed schrijven dus schrijven zooals men spreekt, maar
goed spreken is ook een gave, en die men niet forceeren
kan. „J e ne doute pas", zegt hij in een anderen brief, „que
l'obscurité des lettres du comte de Quiche ne vienne de
l'effort qu'il fait pour bien écrire. Quand on a du génie
on n'a qu'à le laisser faire et se donner bien de garde de
le forcer". En Bussy bezat die gave : hij was er zelf zeer
van overtuigd, en iedereen met hem. Uit een brief aan
Madame de S4vign4 noteerde ik nog deze karakteristieke
passage : „Votre manière d'écrire, libre et ais4e, me plait
bien davantage que la régularité de M.M. de l'Académie ;
c'est le style d'une femme de qualit4 qui a bien de l'esprit,
qui soutient les matières enjou4es et qui gaye les sérieuses".
Toen Bussy dezen zin schreef, zou hij het volste recht gehad
hebben aan zijn eigen stijl te denken. Wij mogen er

trouwens gerust van overtuigd zijn dat hij dat gedaan
heeft, al is het niet minder waar dat Bussy steeds de even
verstandige als juiste overtuiging gehad heeft dat zijn
nicht in dezen toch zijn meerdere was.
Ziedaar dus eenige van Bussy's denkbeelden waar het
betreft de genres waarin hij zelf iets gepraesteerd heeft :
laten we hem nu nog eens hooren spreken in eenige
andere „lundis". Over de klassieke tragedie spreekt hij
weinig, wat gedeeltelijk misschien is toe te schrijven aan
de omstandigheid dat hij de stukken niet zag spelen. Over
Corneille laat hij zich in 't geheel maar éen keer uit, in
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een van zijn laatste brieven : „Nous avons été ravis de
nous (Masser, avec Molière, des grands sentiments de Corneille ; on est si fáché, en le lisant, de n'être pas Romain
et d'être forcé d'admirer ce qu'on n'est plus capable de
faire ni de penser, qu'on sort tout abattu de cette lecture".
Ook over Racine slechts éen enkele, dikwijls geciteerde
passage, in een antwoord aan Madame Bossuet, die hem
geschreven had : „Je suis très-fáchée de ne pouvoir vous

envoyer la Bérénice de Racine ; je l'attends de Paris : je
suis assurée qu'elle vous plaira ; mais it faut pour cela que
vous soyez en gout de tendresse, je dis de la plus fine,
car jamais femme n'a poussé si loin l'amour et la délica-

tesse qu'a fait celle-là. Mon Dieu ! la jolie mattresse, et
que c'est grand dommage qu'un seul personnage ne puisse
pas faire une bonne pièce ; la tragédie de Racine serait
parfaite". Op dezen hoe vrouwelijken ! — brief
antwoordt Bussy, een maand later : „Je ne fais que de
recevoir votre lettre, madame, avec Bérénice ; je vieras de
la lire. Vous m'aviez préparé à tant de tendresse que je
n'•n ai pas tant trouvée. Du temps que je me mêlais d'en
avoir, it me souvient que j'eusse donné là-dessus le reste
à Bérénice". Daarna verwijt hij aan Titus niet energiek
tot Paulin gesproken te hebben : „il aurait trouvé tout
le monde soumis à ses volontés. Voilà comment j'en aurais
usé, madame, et ainsi j'aurais accordé la gloire avec
l'amour. Pour Bérénice, si j'avais été à sa place, j'aurais
fait ce qu'elle fit, c'est à dire que je serais parti de Rome
la rage dans le coeur contre Titus, mais sans qu' Antiochus en valut mieux. Les gens qui n'ont point passé par
là croient qu'il n'est riep en pareille rencontre de si naturel
et de si aisé que de chercher à se remplir le coeur de
quelque autre passion. Pour moi, j'ai éprouvé que la chose
n'est pas possible...." Tot zoover Bussy. Men moet, aan den
eenen kant, bekennen dat er over Racine's „Bérénice" nog
wel 't een en ander meer zou zijn op te merken, maar aan
den anderen kant : welk een beslist oordeel, gebaseerd op
een ervaring van het leven, die zijn waarde heeft wanneer
men een tooneel als dat van Racine beoordeelt !
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Bussy heeft trouwens een gruwelijken hekel aan de zoogenaamde „tendresse" in een treurspel. „Hoe komt het toch",
vroeg hem eens le Perè Rapin, „dat de Electra van Sophocles, de andere treurspelen van dien schijver en eenige van
Euripides na twee duizend jaren nog altijd mooi zijn, en
dat de werken van onze tooneelschrijvers het in Parijs
nooit langer dan éen winter uithouden ?" Deze woorden
werden geschreven in 1672, nadat Racine reeds Andromaque, Britannicus, Bérénice en Bajazet had doen spelen ! En
Rapin was niet de eerste de beste ! — Waarop Bussy hem
antwoordt : „Il est certain que les sentiments de tendresse
poussés trop loin out je ne sais quoi de fade qui dégoíite
dans les tragédies. Cet abus s'est introduit pour plaire aux
dames, qui veulent de l'amour dans tout ce qu'on leur
présente et qui ne sont pas satisfaites si cet amour ne va
pas dans l'excès" Saint-Evremond, die andere „libertin",
zou vanuit Londen zeker niet anders geantwoord hebben !
Tem.pora mutantur W ij vinden Racine's liefdesschilderingen nu niet juist „fade !" — En Bussy vervolgt aldus :
„Pour les ouvrages de Molière" — ook daarover had le
Père Rapin hem zijn meening in 't algemeen gevraagd —
„je vous l'avoue, je les trouve incomparables : ce n'est pas
que si on les avait bien examinés, on ne p ht trouver quelque chose a retrancher, mais il y en a très peu. Il a copié
Térence, et même ii l'a surpassé ; et je ne l'estime pas
moins pour avoir été assez souvent un peu plus loin que
la nature. Le but de la comédie doit être de plaire et de
rire. De zuiver klassieke opvatting ! Qui ne présente-

rait que des défauts ordinaires ne ferait pas cet effet :
faut done quelque chose d'extraordinaire, et pourvu qu'elle
soit possible, elle réjouit bien davantage que ce qui se voit
tons les jours." Wij bezitten verscheidene oordeelen van
tijdgenooten over Molière's kunst, maar wij treffen nergens
een zoo juist begrip aan van het feit dat de optiek van
het tooneel niet de optiek van het leven kan en mag zijn.
Niemand ook heeft beter dan Bussy gezien wat het essentieele
verschil is tusschen de stukken van Terentius en die van
Molière : Bussy's oordeel in dezen schijnt mij nog intelli-
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genter toe dan dat van Fénelon later zal zijn. Eveneens in
een brief aan le Père Rapin vinden we Bussy's herhaaldelijk
geciteerd oordeel over Molière's „Femmes Savantes."
„ ... Je l'ai trouvé un des plus beaux ouvrages de Molière ;.
la première scène des deug sceurs est plaisante et naturelle;,
celle de Trissotin et des savantes, le dialogue de Trissotin
et de Vadius, le caractère de ce mari qui n'a pas la force
de résister en face aux volontés de sa femme et qui fait le
méchant quand it ne la voit pas ; ce personnage d'Ariste,
homme de bon sens et plein d'une droite raison, tout cel a.
est incomparable. Cep endant, comme vous remarquez fort
bien, it y avait d'autres ridicules à doener à ces savantes
plus naturels que' ceux que Molière leur a donnés. Le personnage de Bélise est une faible copie d'une des femmes
de la comédie des Visionnaires ; ii y en a d'assez folles
pour croire que tout le monde est amoureus d'elles, mais
it n'y en a point qui entreprennent de le persuader à leurs
amants malgré eux." Bussy verwijt vervolgens aan Molière
dat hij Philaminte haar dienstbode doet wegjagen omdat
deze niet correct spreekt. En het is, volgens hem, ook
een fout van Molière dat hij aan die plat sprekende dienstbode
allerlei heel correcte en zelfs lang niet alledaagsche dingen
laat zeggen, bij voorbeeld wanneer deze haar meeping over huishouding en huwelijk in de volgende woorden te kennen geeft:

,,L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage ;
Les livres quadrent mal avec le mariage''.
„Het is een dwaasheid, zegt Bussy, het woord „quadrer"
in den mond te leggen van een dienstbode die, hoeveel gezond verstand zij ook moge hebben, elders het onbeschaafde
Fransch van haar stand spreekt". Bussy eindigt zijn critiek
met deze woorden : „Mais enfin, pour parler juste de cette
comédie, les beautés en sont grandes et sans nombre et
les défauts rares et petits".
We zagen zooeven dat Bussy's oordeel over „Bérénice" steunde op levenservaring; we kunnen hier hetzelfde opmerken en er bij voegen dat Bussy de kringen
welke Molière hier bespotte uitmuntend kende. Cotin, d.i.
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Trissotin, en Ménage, d.i. Vadius, kende hij persoonlijk.
Zijn dochters heeft Bussy opgevoed in volkomen overeenstemming met de opvoedkundige denkbeelden die Molière
in zijn „Femmes Savantes" verkondigd heeft. Le Pei-6
Rapin schrijft ergens aan Bussy, nadat deze hem een zoogenaamde „définition" van een zijner dochters gezonden
had : „Vous donnez un grand éloge Mademoiselle de
Bussy en disant qu'elle sait sans en faire de favon. C'est
le plus grand éloge qu'on puisse donner a une personne
de son sex et de sa qualité. Ii serait bon qu'elle v'it les
,,Femmes Savantes" de Molière pour la confirmer dans ce
caractère". En wat de Précieuses betreft : niemand wist
beter dan Bussy waartoe die uit de provincie in staat
waren ! Hij beschrijft ergens een bezoek dat Madame Foilquet, de weduwe van den Surintendant, op zekeren dag bracht
aan den bisschop van Autun. „Sa belle-soeur Fouquet
d'Aumont était avec elle, plus folle et plus impertinente
que jamais. Quand nous fames arrivés a l'évêché, elle se
mit en plein cercle a me loner sur mon bel esprit. Cela
dura jusqu'à ce qu'on se mit table, qu'elle recommenva
de plus belle, quoique chacun, embarrassé pour elle et pour
moi, vouleit changer de discours. Elle n'en voulut Hen
faire, et de la mé'tne force dit que je parlais comme un
Eyre et que Pcrivais comme un ange. Je voulus, pour
faire diversion, dire que la soupe était admirable : ce fut

le „quoi qu'on die" de Trissotin. „Ah, ma cousine, dit-elle
a Madame de la Boulaye, écoutez comme il dit cela".
Véritablement l'éciat de rire prit si fort a la compagnie
que cette folle n'osa plus parier". Ik geloof dat we, na
dit amusante verhaal, niet al te luid meer moeten zeggen
dat Molière in zijn schildering der Précieuses ;, chromelijk
heeft overdreven. En Madame Fouquet d'Aumont was niet
de eerste de beste burgervrouw ! — Tot zoover wat Molière
betreft. Ik zal niet stilstaan bij de hypothese volgens welke
Bussy Molière's model geweest zou zijn voor den rijmelenden
markies in de „Misanthrope". Wat een dwaasheid ! Zooiets
is letterkundige geschiedenis op een koopje !
In 1678 verschijnt „La Princesse de Clèves" : ziehier
1
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Bussy's „lundi", een brief aan Madame de Sévigné, waarin
ons vooral datgene interesseert wat hij over den beroemden
„aveu" zegt. „...L'aveu de Madame de Clèves à son maxi est
extravagant et ne se peut dire que dans une histoire véritable; mais
quand on en fait une à plaisir, it est ridicule de donner à son
héroïne un sentiment si extraordinaire. L'auteur, en le faisant, a
plus songé à ne pas ressembler aux autres romans qu'à
suivre le bon sens. Une femme dit rarement à son mari
qu'on est amoureux d'elle, mais jamais qu'elle ait de l'amour
pour un autre que pour lui, et d'autant moins qu'en se
jetant à ses genoux, comme fait la princesse, elle peut faire
croire à son mari qu'elle l'a offensé jusqu'au bout. D'ailleurs, it n'est pas vraisemblable qu'une passion d'amour
soit longtemps, dans un coeur, de même force que la
vertu. Depuis qu' à la cour en quinze jours, trois semaines
ou un mois, une femme attaquée n'a pas pris le parti de
la rigueur, elle ne songe plus qu' à disputer le terrain pour
se faire valoir Bussy sprak met kennis van zaken ! -Et si, contre toute apparence et contre l'usage, ce combat
de l'amour et de la vertu durait dans son coeur jusqu'à
la mort de son ami, alors elle serait ravie de les pouvoir
accorder ensemble en épousant un homme de sa qualité,
le mieux fait et le plus joli cavalier de son temps. La
première aventure des jardins de Coulommiers n'est pas
vraisemblable et sent le roman...." Ziedaar het essentieele
van Bussy's ,,lundi" over „La Princesse de Clèves".
Het is, na wat hij er hier over zegt, duidelijk dat hij
ook over een Corneille veel minder geestdriftig moet
geweest , zijn dan zijn nicht de Sévigné : hij wil immers
geen al te verheven gevoelens in de romans en op Ilet
tooneel 1 ), zooals hij ook nog eens uitdrukkelijk zegt in
zijn „lundi" over Segrais' „Zaïde" : „.... Les choses
extraordinaires ... choquent le bon sens et discréditent
les vérités". En in diezelfde „lundi" komt ook weer de
1) Het zal dan ook niemand verwonderen te vernemen dat hij
gruwelijk het land heeft gehad aan de romans uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw : hij zegt ons zelf dat hij er op 't laatst geen enkele
smeer las.
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levenservaring voor den dag, die bij Bussy een der grondslagen van zijn oordeel is. „Du reste, j'ai trouvé dans l'histoire
de Gonzalve et de Nugnabella taut de conformité avec
la mienne, que je l'ai in avec plus de plaisir que les autres.
Mais je voudrais bien vous demander si mon dom Ramire
était un assez joli garÇon pour faire excuser l'infidélité de
ma máitresse ; j'en doute un peu, car nous avons vu dans
la vie de ma Nugnabella — (zij heette Madame de Montglas, zooals men zich zal herinneren) tant de goftts bizarres, que celui-ci pourrait bien être encore de même.
Nous en rirons quelques jours, madame ; car quand vous
seriez toujours l'amie de l'infidèle, je suis assuré que vous
la méprisez et que vous aimez avec estime le pauvre abandonn4". Ik heb deze passage in zijn geheel geciteerd om
te doen begrijpen hoezeer de tijd en de ballingschap een weldaad geweest zijn voor de gemoedsrust van Bussy. Alle tot
hiertoe aangehaalde oordeelen toch dateeren uit de laatste
jaren van zijn ballingschap, behalve dit laatste, dat uit de
eerste jaren ervan dateert, toen de smart, veroorzaakt door
't verraad van zijn mhitresse, nog zeer levendig bij hem
was en voelbaar is in al zijn oordeels- en gedachtenuitingen. Maar het principe volgens 't welk hij de letterkundige voortbrengselen van zijn tijd beoordeelt zal altijd
hetzelfde blijven : „Ie bon sens et la vraisemblance avant
tout".
Tot de tijdgenooten die Bussy hoog stelde als schrijver
behoort ook La Bruyère : hij heeft ingezien dat diens
werken bestemd waren bij 't nageslacht te blijven voortleven, zooals hij dat ook voorspeld heeft aan de werken
van Molière, Boileau, Pascal en La Fontaine. Men herinnert
zich dat La Bruyère ook van zijn kant Bussy zeer hoog
heeft gesteld, vooral als stylist, en juist op dat punt was
de schrijver van de „Caractères" beter dan iemand tot oordeelen bevoegd. Het is pikant de vriendschappelijke verhouding te constateeren die bestaan heeft tusschen Bussy en dezen
„domestique" van Condé, Bussy's grootsten vijand. Men heeft
er La Bruyère een verwijt van onkieschheid van gemaakt dat hij
Condé prijst in een brief aan Bussy. Maar het wil mij voorkomen
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dat Sainte-Beuve in dezen volkomen gelijk heeft met de
opmerking, dat deze daad eigenlijk van den kant van La
Bruyère niets anders was dan „une sorte de politesse
obligée chez un féal domestique", en dat Bussy, edelman
als hij was, dit soort beleefdheid integendeel zeer geapprecieerd zal moeten hebben.
Er zou nog heel wat over Bussy te vertellen zijn. We
zouden hier nog kunnen spreken over de autoriteit die
deze generaal van de cavalerie had op 't gebied van
grammatica en lexicologie. We zouden nog kunnen doen
uitkomen hoe hij, met Saint-Evremond en de geheele
„société polie", partij koos voor de Modernen in de
beruchte „Querelle des Anciens en des Modernes". Maar
aan een dergelijke volledigheid kan in een opstel als
dit niet gedacht worden. Ik verwacht hier echter een ander
verwijt : had ik niet langer moeten stilstaan bij de relaties
die bestaan hebben tusschen Bussy en zijn nicht de Sévigné ?
Heb ik niet te zeer de beroemde markiezin opgeofferd aan
haar minder beroemden neef? Welnu, ik heb haar
inderdaad aan hem opgeofferd, en ik heb het volkomen
bewust gedaan. Want wéer zou gebeurd zijn wat reeds
zoo vaak het geval geweest is : Bussy zou wéer de dupe
geworden zijn van de superioriteit van zijn nicht. Daarom
vooral is het dat ik aan dat gedeelte van mijn onderwerp
slechts ontleend heb wat mij volstrekt onontbeerlijk scheen
voor de schets van mijn hoofdpersoon.
In een brief aan Madame de Sévigné heeft Bussy geschreven : ,,,Te dois vous Ster l'espérance que l'Iiistoire me
traite un jour mieux que n'a fait la fortune". Hij heeft,
helaas, gelijk gehad. Er is hier een „rechterlijke dwaling"
op letterkundig-historisch gebied te herzien !

RIJNVAART EN BIN NENVAARTOP
HET MERWEDEKANAAL
DOOR

W. J. VAN HAREN NOMAN Jr.

Hoeveel onzekerheid ook heersche over den toestand,
waarin het Europeesch leven na den hridigen oorlog zal
verkeeren, hierover is men het algemeen eens, dat met den
strijd der wapens de economische strijd niet zal eindigen,
en dat het van het hoogste belang is, dat Nederland zich
reeds nu toerust om economisch zoo krachtig mogelijk te
zijn. Hiertoe behoort voorzeker al hetgeen strekken kan
om onze aardrijkskundig zoo gunstig gelegen zeehavens
alle voorwaarden tot volkomen ontwikkeling te verstrekken
en zorg te dragen, dat zij de meest geschikte plaatsen zijn
en blijven voor het wereldverkeer ter zee.
Voor Amsterdam is hiertoe een eerste vereischte een
goede verbinding met den Rijn en „de Vereeniging voor een,
kanaal door de Geldersche Vallei", die tot nieuw leven ontwaakt is, heeft zich dan ook niet beperkt tot het technisch onderzoek naar de belangen, welke zulk een kanaal,
voor de afwatering van een zeer ruim gebied, zal kunnen
hebben, maar ook nagegaan in hoeverre de scheepvaart
bij de tot standkoming van dit kanaal belang heeft.
Het resultaat van dit gedeelte van het onderzoek meen
ik reeds nu in wijdere kringen bekend te moeten maken,
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en het is een plicht der dankbaarheid de welwillende
medewerking te vermelden, welke ik mocht ondervinden
van de Heeren G. S. Vlieger, Secretaris-penningmeester
van het Hoofdbestuur der Schippersvereeniging „Schuttevaer", en redacteur van het weekblad dier Vereeniging,
en J. van Hasselt, Directeur der Nederlandsch-Duitsche Transportmaatschappij, die voor een zeer belangrijk deel mij de
gegevens verschaften voor onderstaande beschouwing.
Voor een bloeiend . havenbedrijf moeten drie voorwaarden vervuld worden :
lo. een korte, veilige en ruime verbinding met de zee,
• 2o. een behoorlijke toerusting der haven zelve en
voorziening met al hetgeen tot vlugge verwerking der aangevoerde goederen kan dienen,
3o. een goede en snelle verbinding te water met het
Achterland.
Voor de Amsterdamsche haven is de eerste dier voorwaarden in vervulling gekomen, toen 40 jaar geleden het
Noordzeekanaal aan de weder oplevende hoofdstad de gelegenheid gaf haar oude plaats van wereldhaven, thans
zich aanpassend bij de eischen van het stoomvaartverkeer,
te hernemen.
De voortdurende zorg der Regeering, --om het Noordzeekanaal en de sluizen te IJmuiden aan de hoogste
eischen van het moderne zeeverkeer te doen beantwoorden,
bewijst, hoezeer het belang dezer verbinding wordt gevoeld.
Nu bij de wet van 2 Januari 1917 (Stsbl. No. 3) cpnieuw een hoogst aanzienlijk bedrag bestemd wordt ter
verbetering van die sluizen en daarna ook de vaargeul in
het Noordzeekanaal verbreed en verdiept zal worden,
hebben de belanghebbenden bij de verdere ontwikkeling
van Amsterdam, bij de groote voldoening, welke zij gevoelen over dit krachtig en vooruitziend optreden der
Regeering, hieruit de gevolgtrekking meenen te mogen
maken, dat ook de verbindingen met het Achterland verbeterd zullen worden, daar toch bedoelde wet eerst volkomen haar nuttig effect zal kunnen bereiken, wanneer

RIJNVAART EN BINNENVAART OP HET MERWEDEKANAAL.

239

ook die verbindingen geheel beantwoorden aan de eischen
des tijds.
Ook wat betreft de tweede voorwaarde werken de
Stedelijke Regeering en particulieren samen om de havenoutillage op het hoogste peil te brengen en te houden.
Daarentegen kunnen wij slechts zeer matig ingenomen
zijn, wat betreft de wijze, waarop thans nog de vervulling
plaats heeft van de derde voorwaarde, bepaaldelijk van
de verbinding van Amsterdam met den Rijn en met het
zeer uitgestrekte en belangrijke Achterland, dat langs die
rivier kan worden bereikt.
h1 het midden der vorige eeuw vormden nog de z.g.
Keulsche vaart via Wrecht-Vreeswijk en de vaart via Gouda,
beide te Amsterdam in den Amstel eindigend, de verbindingen van de hoofdstad, zoowel met den meest bevaarbaren . Rij naren, als met Rotterdam en het geheele zuiden
van ons land. Dat beide verbindingen onvoldoende waren
werd na de openstelling van het Noordzeekanaal in 1876
algemeen erkend. Minister Tak van Poortvliet diende dan
ook een wetsontwerp in, dat zoowel den aanleg van een
kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei en de
Betuwe naar de Waal bij Dodewaard, als de verruiming
van het vaarwater langs Gouda omvatte. Ondanks den
grooten bijval, welken dit wetsvoorstel te Amsterdam mocht
verwerven, werd het verworpen met de meerderheid van
slechts één stem. Daarop diende de Regeering een nieuw
wetsontwerp in om Amsterdam door een kanaal via Vreeswijk naar de Merwede bij Gorinchem, zoowel een aansluiting
aan het Rijnverkeer, als een betere verbinding met Rotterdam
te bezorgen, en dit ontwerp werd in 1881 tot wet verheven,
hoewèl de Amsterdamsche handel, die binnen eenige weinige
dagen een bedrag van ongeveer 3 millioen guldens bijeen
bracht, als vrijwillige bijdrage aan het Rijk, ter bestrijding
van de meerdere kosten aan een kanaal door de Geldersche
Vallei verbonden, zijn rechtmatige en gegronde voorkeur
voor dezen laatsten verbindingsweg aan den dag legde.
Van de beide doeleinden van het Merwedekanaal, dat
met bekwamen spoed werd tot stand gebracht, is de ver-
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betering voor het binnenlandsch verkeer gedeeltelijk bereikt,
maar gelijk de Amsterdamsche Handel reeds toen met helder
oordeel en vooruitzienden blik had ingezien, is de bedoeling
Amsterdam met den Rijn eerre voor onbepaalden tijd bevredigende verbinding te bezorgen, niet in vervulling gekomen. Een ieder, die onbevooroordeeld met de feiten
rekening houdt, zal moeten erkennen, dat reeds een kwart
eeuw na de openstelling, het Merwedekanaal niet de voldoende vervoerscapaciteiten blijkt te bezitten voor het
geheele Achterland, dat de Amsterdamsche haven het hare
mag noemen.
Het Achterland van een haven omvat toch alle plaatsen,
welke zóódanig zijn gelegen, dat zij voordeel hebben bedoelde haven en niet hare concurrenten te gebruiken bij
uitvoer of invoer over zee. Naarmate de wegen en vervoermiddelen, zoowel te water als te land, welke op een haven
uitloopen, talrijker, goedkooper, vlugger, gemakkelijker
en langer zijn, des te grooter gebied mag door die haven
als haar Achterland worden beschouwd, en de praktijk heeft
bewezen, dat, voor het goederenverkeer met dat Achterland,
waterwegen, als de meest goedkoope verbinding de voorkeur genieten.
Is de haven zoo gelukkig gelegen, dat het Achterland
zich uitstrekt tot over de grenzen van het Rijk, dan
onderscheiden wij dit havenverkeer in „doorvoer of transitoverkeer" voor Amsterdam samengevat in het woord
„Rijnvaart" en het binnenlandsch verkeer of „binnenvaart". —
Doordien Nederland een klein land is met vele goede
havens, is het transitoverkeer voor al deze havens een
levensfactor en danken zij hare voorname plaats in de rij
der Europeesche continentale havens hoofdzakelijk, zoo
niet uitsluitend, aan haar enorm transitoverkeer.
Hadden onze zeehavens uitsluitend Nederland tot
Achterland, dan zouden hare aanvoeren en verzendingen
dermate beperkt zijn, dat tal van geregelde stoomvaartverbindingen van uit die havens niet zouden kunnen bestaan.
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Daarom is het van zulk een groot algemeen belang
steeds het oog open te houden voor de eischee van het
transitoverkeer van onze havens. Omvangrijke import en
export lokken er de zeeschepen heen en stellen daardoor
handel en nijverheid in de gelegenheid zich in alle richtingen
onder de meest gunstige voorwaarden te ontwikkelen.
Alle verbetering van het transitoverkeer komt niet alleen
het binnenlandsch verkeer ten goede, doch is tevens
aan de binnenlandsche nijverheid en handel ten zeerste
bevorderlijk, evenals al hetgene, dat strekken kan om
onze zeehavens van de beste en meest moderne haveninrichtingen en werktuigen tot lossen en laden te voorzien,
zoodat zij goedkoop en voordeelig kunnen werken.
Amsterdam is vanouds de groote koopstad van Nederland, het eindpunt van belangrijke zeevaartverbindingen,
in de eerste plaats met onze koloniën, doch daarnevens
ook met Zuid-Amerika, de Middenlandsche zee, de
Oostzee, het Engelsche Kanaal en natuurlijk de geheele
Noordzee. Het Achterland van deze haven omvat niet
alleen geheel Nederland, maar ook het grootste gedeelte
van Duitschland, een belangrijk gedeelte van OostenrijkHongarijee en van Zwitserland. De Rijnvaart bedient dit
geheele Achterland, voor zooverre het te bereiken is, langs
waterwegen, welke naar den Rijn voeren.
De beteekenis en gelukkig gedurige toeneming van
het transitoverkeer, tusschen Amsterdam eenerzijds en
Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland anderzijds,
blijkt uit de navolgende cijfers :
In 1893 was het aantal tonnen 196.696
360.214
1898 55
31
436.416
1903 55
51
703.927
1908 51
51
,1
794.033
55
51
15
978.177
1910 ,5
1.017.300
1911
.15
5,
1.352.680
1912 5,
3,
1913 55
1.531.049
,5
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

O. E. XVII 8

16
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De vermeerdering bedroeg in deze 20 jaar 1.344.358
ton, dus 678 %.
Deze reusachtige toeneming maakt het verklaarbaar,
dat de wegen, welke voor dit verkeer gebruikt worden,
overvuld zijn, vooral bij de eveneens steeds toenemende
binnenvaart, daar men voor de Rijnvaart van Amsterdam
eigenlijk niet van wegen mag spreken, doch slechts van
één weg : „het Merwedekanaal".
Bedoeld, zoowel als verbinding van Amsterdam met den
Rijn, als tot ontlasting van de andere waterwegen der
binnenvaart, blijkt het Merwedekanaal niet bij machte deze
beide gedeelten van het Amsterdamsche scheepvaartverkeer
naar eisch te bedienen. Dit is eerder een reden tot vreugde
dan tot klacht, mits men nu ook inzie, dat de Amsterdamsche
verbindingswegen aanvulling behoeven.
Dit klemt destemeer, omdat beide soorten scheepvaartverkeer elk hare eigene eischen hebben, samenhangende
met den bouw der voor haar gebruikte schepen en den
duur der reis.
Voor Amsterdam mogen wij in het algemeen aannemen,
dat het laadvermogen van een binnenvaartuig varieert van
50 tot 250 ton, terwijl de Rijnschepen zijn gebouwd met
een laadvermogen wisselend tusschen 500 en 3500 ton
(de ton . = 1000 K.G.).
Deze bouw der Rijnschepen wijst er reeds op, dat het
Merwedekanaal wegens zijne te geringe breedte aan de
tegenwoordige eischen van het Rijnvaartverkeer niet kan
voldoen.
De breedte van het kanaal bedraagt in den bodem
20 M. De grootste toegelaten breedte der vaartuigen op
het kanaal is 10.50 M. De kimronding is bij vele der
Rijnschepen gebogen naar een straal van 20 c.M., bij andere
naar een straal van 40 c.M., bij de laatste dus, bij het
gunstigste geval, is de bodembreedte van het grootst toegelaten schip 10.50-0.80 = 9.70 M.
Is de straal der kimronding slechts 20 c.M., dan heeft het
schip een bodembreedte van 10.50-0.40 = 10.10 M.
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In het eerste geval hebben dus twee vaartuigen van
bedoelde grootte, die elkaar op het kanaal moeten voorbijgaan, te zamen 19.40 M. noodig en blijft dan nog een
vaarbreedte van 60 c.M. over, in het tweede geval komt
men echter 20 c.M. vaarbreedte te kort en is wisselen dus
onmogelijk, tenzij op de verbreede gedeelten bij sluizen
en bruggen. Doch zelfs het wisselen of voorbijvaren van
vaartuigen met een kimronding van 40 c.M. straal, moge
in theorie kunnen plaats hebben, elk practicus zal erkennen,
dat bij een overschot van slechts 60 c.1VI. vaarbreedte de
manoeuvre moeielijk en gevaarlijk wordt.
Men bedenke slechts, dat twee vaartuigen elk van
9.70 M. bodembreedte niet gezamenlijk 19.40 M. bodembreedte
vorderen, doch minstens 20.20 M., daar de kimronding,
welke over het kanaaltalud kan strijken, wel, maar die aan
de andere zijde der beide vaartuigen niet, voor aftrek in
aanmerking komt.
Daarenboven de met elkaar wisselende schepen kunnen
toch niet rakelings langs elkander schuiven. De ruimte
tusschen hen moet minstens op 50 c.M. worden gesteld.
De vereischte doorvaartruimte op den kanaalbodem is dus
minstens 20.70 M., zelfs als men geen rekening houdt met
het feit dat een varend schip, dat schuivende langs het
kanaaltalud gaat, zeer groote neiging toont daar af te
loopen. Behalve op de enkele verbreede punten is evenwel
slechts een bodembreedte van 20 M. in het kanaal beschikbaar.
Ligt op walk een verbreed punt van het kanaal een
derde vaartuig aan den oever gemeerd, of bevindt zich
naast 44n der Rijnschepen een opgeloopen zeilvaartuig of
sleeptrein, of wel bevindt zich naast het Rijnschip een
oploopende goederen- of passagiersboot, dan is zelfs daar
het wisselen nagenoeg onmogelijk. Dat deze omstandig
heden zich herhaaldelijk op bet kanaal moesten voordoen
volgt uit de drukke scheepvaartbeweging.
In de sluis van het Merwedekanaal ten Westen van
Utrecht werden in 1900 53.224 schepen geschut met
5.144.100 ton en in 1910 72.956 schepen met 8.944.604 ton,
dus een toeneming met 19.732 schepen en 3.800.504 ton.
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In het laatst genoemd jaar waren het 3.225 Rijnschepen
en 69.731 binnenvaartuigen, welke door de sluis geschut
werden, zoodat de geringere breedte der binnenvaarders
meer dan opgewogen wordt door hunne talrijkheid.
De toeneming van de scheepvaart doet de klacht over
de engheid van het Merwedekanaal steeds meer beteekenis
verkrijgen, vooral omdat niet alleen het aantal schepen
de capaciteit van het kanaal begint te overtreffen, maar
ook de afmetingen dier schepen, zoodat de tonneninhoud
nog sterker toeneemt. Was deze in 1900 gemiddeld 97
per schip, in 1910 was dit cijfer reeds tot 122 geklommen.
Het belang van het bezwaar der engheid van het
Merwedekanaal is evenwel hierdoor nog niet ten volle
overzien, daar hierbij niet rekening gehouden is met het feit,
dat thans vaartuigen breeder dan 10.50 M. niet van het
kanaal mogen gebruik maken. Op dezen verbindingsweg
behoorden Rijnschepen van elk charter, zeer buitenmodelsche uitgezonderd, te kunnen worden toegelaten,
doch zulks is geenszins het geval. Voor vele Rijnschepen
is Amsterdam volstrekt onbereikbaar, wegens hunne te
groote breedte. Ten bewijze volgen hier de breedte-cijfers
van eenige middelmatig groote Rijnschepen :
Cano
1435 ton breed 10.85 M.
10.80
1191 19
Cimbria
„

Coblenz
1566 51
Deutsch .Amer. Petr. Ges.
1590 51
Karl Schoevers XVIII 1732/1509 51

11.07 „
11.00 „
10.96 „

11.07
„ 11.10
1639 ,,.
15
1625
„
51
,, 11.10 „
1638
52
11.16 ,,
5.7
55
„
10.55 ,,
1460 55
53
„
54
1454 ,,
„ 10.46
Dergelijke schepen kunnen Amsterdam dus niet bereiken en dit niet alleen om de bepaling van het Reglement, maar omdat de toegelaten breedte van 10.50 reeds
werkelijk meer is dan het te enge kanaal kan verdragen.
Mannheim 49

1636

19

„

„

„
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De onvoldoende capaciteit van het kanaal blijkt nog nit
een andere eveneens noodzakelijke bepaling van het scheepvaartreglement, nl. die, waarbij wordt voorgeschreven, dat
schepen van meer dan 85 M. lengte afzonderlijk moeten
worden gesleept. Beteekent dit een verhooging van het
gewone sleeploon, de onmogelijkheid zich van breede
schepen te bedienen heeft eveneens hoogere kosten van
vervoer tengevolge, m. a. w. deze, door de engheid van het
kanaal noodzakelijk geworden reglementsbepalingen, doen
Amsterdam, ten opzichte der vervoerkosten, achterstaan bij
concurreerende havens.
De te geringe breedte van het Merwedekanaal heeft
nog een ander zeer nadeelig gevolg en wel, dat het bevaren
van het kanaal te veel tijd vordert.
Doordien de Rijnschepen van eenige afmeting, gelijk
boven uiteengezet, met de uiterste voorzichtigheid moeten
worden gesleept, kan slechts met een dusdanig beperkte
snelheid worden gevaren, dat met het sleepen van een
Rijnschip van Amsterdam tot voor de sluis te Vreeswijk
één dag gemoeid is, dus een veel te groote tijdsruimte
voor een afstand van 47 K.M. bij de tegenwoordige eischen
van vlug vervoer.
Nog erger is het wachten bij de sluizen, want het
kanaal wordt, gelijk wij boven zagen, door zeer veel binnenvaartuigen bevaren, zoodat bij de sluizen herhaaldelijk
geruimer tijd op de beurt van schutten moet worden
gewacht; het is zelfs voorgekomen dat te Vreeswijk dit
wachten 70 uren duurde.
Nu is weliswaar aan de Rijnvaart het recht van
voor-schutting gegeven en wordt deze dus minder dan de
binnenvaart door dit wachten getroffen, doch men vergete
niet, dat ook de Rijn vaart een belangrijk tijdverlies ondervindt door het in- en uitvaren der vele binnenvaartuigen
bij de sluizen, en door het volpakken dier sluizen met
schepen, waartoe de sluismeester, wegens het overdrukke
verkeer, wel wordt gedwongen.
In 1910 was het aantal schepen, door de Westelijke
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sluis bij Utrecht geschut, 72.956, en dus niet minder dan
290 schepen gemiddeld per dag.
Bovendien hebben de Rijnschepen alléén recht op
voor-schutting, wanneer zij lading aan boord hebben, dus
niet als de Rij nreederij en bij onverwacht sterken aanvoer
van overzee, teneinde hunne beschikbare scheepsruimte
zoo vlug mogelijk aan te vullen, leege Rijnschepen uit
Rotterdam of de Ruhrhavens laten komen. Dan ontstaat
door de langzaamheid van het verkeer niet alleen kostenopdrijving, maar ook het gevaar, dat het aanvullingsmateriaal
niet tijdig te Amsterdam aanwezig is. De Reederij en moeten
dan op andere wijze zorgen, dat de lossende zeestoomer
geen vertraging ondervindt, hetgeen vooral bij laag water,
hoog water of gevaar voor ijs, met niet onbelangrijke
finantieele o ffers gepaard gaat, zoodat de ook in dit opzicht
te geringe capaciteit van het Merwedekanaal en het daardoor veroorzaakte tijdverlies, Amsterdam, ten aanzien der
vlugge en goedkoope verbinding met het Achterland, bij
de concurreerende havens doet achterstaan.
Indien het Merwedekanaal dus hoe langer hoe meer
blijkt niet in staat te zijn een in elk opzicht bevredigender
verbindingsweg voor de Amsterdamsche Rijnvaart te vormen
en nog veel minder, wanneer die Rijnvaart, gelijk te verwachten en te wenschen is, in bloei en omvang toeneemt,
dan is daarmede nog geenszins gezegd, dat dit kostbaar
Kanaalwerk geldverspilling is geweest en niet nuttig zou
zijn, noch blijven, voor de Amsterdanlsche haven. In een
noodzakelijke behoefte toch van de binnenvaart heeft het
wel voorzien en die behoefte is in omvang toegenomen op
een wijze, welke niemand had durven voorspellen.
Wij hebben reeds opgemerkt, dat in 1910 de sluis ten
Westen van Utrecht in het Merwedekanaal niet minder
dan 69.731 maal gebruikt is voor het doorlaten van een
binnenvaartuig, en men kan zich nauwelijks denken, hoe
de binnenvaart mogelijk zou zijn geweest, wanneer niet
op dit kanaal gemiddeld 190 schepen per etmaal hadden
kunnen verkeeren.
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Weliswaar zijn onder deze schepen vele voor Rotterdam
enz. bestemd, maar toch is door het Merwedekanaal de
vaart langs Gouda nog geenszins opgeheven, gelijk uit de
statistieken blijkt.
Vóór de openstelling van het Merwedekanaal, ging
de vaart van Amsterdam naar Rotterdam en het zuidwesten
des lands langs Gouda. In 1890 passeerden nu door de
Mallegatsluis aldaar 27933 vaartuigen, metende gezamenlijk
2.342.156 ton. Gemotiveerde klachten over het langdurig
oponthoud bij die sluis waren aan de orde van den dag.
Ditzelfde was het geval ten opzichte van de schutsluis aan
den Overtoom bij Amsterdam.
Toen dus het Merwedekanaal was geopend, dat voor
de binnenvaart zooveel voordeel aanbood, ging een gedeelte
van de vaart naar Rotterdam en het zuiden des lands,
langs dit nieuwe kanaal en vervolgens de rivieren af. Toch
was in 1900 het verkeer bij de Mallegatsluis te Gouda
nog toegenomen en geklommen tot 28.271 vaartuigen. De
tonneninhoud dier schepen was evenwel geslonken tot
1.891.791 ton.
De invloed van het Merwedekanaal is uit deze cijfers
ten duidelijkste merkbaar. Voeren in 1890 nog vele particuliere vrachtschepen via Gouda en was dientengevolge het
gemiddeld tonnental 84, in 1900, toen deze schepen meer
hun route over Vreeswijk namen, was het gemiddeld
tonnental slechts 67.
De toeneming der scheepvaart via Gouda is dus in
hoofdzaak aan de uitbreiding van de kleinere vaart, beurten pakketbooten toe te schrijven.
In 1910 waren de cijfers voor de Mallegatsluis : 33.49 7
schepen met 3.010.984 ton. Voortdurende stijging dus. Ook
de gemiddelde tonnenmaat is nu weer toegenomen en
nagenoeg 90 geworden. Zij overtreft dus het middencijfer
84, in 1890 bereikt.
Was de Mallegatsluis te Gouda eens niet ontlast geworden door het Merwedekanaal, en moesten de binnenschepen naar Rotterdam enz., welke thans Vreeswijk passeeren, nog langs Gouda varen, en daarenboven in de genoemde
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sluis worden geschut, dan zou sinds lang reeds voor de
binnenvaart de toestand onhoudbaar geworden zijn. Zelfs
al ware de in uitzicht gestelde vergrooting van de Mallegatsluis te Gouda reeds een feit geworden, dan zou toch deze
sluis zonder ,Merwedekanaal bij lange na niet in de behoefte
van het verkeer kunnen voorzien. Bovendien zouden de
vaarwegen Amstel, Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder en Gouw, geenszins het bestaande binnenvaartverkeer kunnen omvatten.
Is het Merwedekanaal dus noodzakelijk voor de binnenvaart, het kan aan deze bedoeling niet ten volle beantwoorden, doordien de Rijnvaart eveneens op dezen verkeersweg is aangewezen.
De Rijnvaart toch geniet op het voor haar gemaakte,
ofschoon te enge kanaal, faciliteiten, welke niet beletten,
dat zij door de binnenvaart gehinderd wordt, maar wel
verhinderen, dat de binnenvaart van het kanaal al het
mogelijke profijt trekt. Vooral het recht van voorschutting der beladen Rijnschepen bezorgt haar een zeer
kostbaar tijdverlies. Ook dit komt ten nadeele van de
Amsterdamsche haven, waarvoor de binnenvaart evenzeer
een hoogst belangrijke factor is. Dikwijls toch is de meeste
spoed noodzakelijk bij het vervoer van ladingen, welke ter
beurse worden aangeboden, welke overgelaten moeten worden
in de stoombooten van het groote zeeverkeer, of, in omgekeerde richting, als grondstoffen naar de fabrieken worden
vervoerd.
Aanmerkelijke vertraging van. dergelijke zendingen,
door oponthoud in het Merwedekanaal, kan voor den betrokkene een groot nadeel opleveren, zoodat hij gedwongen
kan zijn kostbaarder 'vervoermiddelen te gebruiken, tot
belangrijke schade van de binnenschipperij.
Deze heeft dan ook reeds haar klacht doen hooren
over de door haar ondervonden belemmeringen wegens de
te beperkte afmetingen van het Merwedekanaal. Op de
agenda der algemeene vergaderingen van de schippersvereeniging „Schuttevaer" te Deventer in 1915 en te Bodegraven
in 1916, werd door de afdeeling Sliedrecht een voorstel
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geplaatst om bij de Regeering op verbetering van het
Merwedekanaal aan te dringen en werd de noodzakelijkheid
van zulk een verbetering door de vergadering ten volle
beaamd. Toch meende het hoofdbestuur, dat elke verbetering
van het Merwedekanaal slechts van tijdelijken aard en niet
voldoende zou blijken te zijn, zoolang deze waterweg door
de Rijnvaart, zoowel als door de binnenvaart, moet worden
gebruikt. Het oordeelde, dat aan de bezwaren der afdeeling Sliedrecht en der overige binnenvaarders eerst zal
worden tegemoet gekomen, wanneer een afzonderlijke verbinding, tusschen Amsterdam en den Rijn, het Merwedekanaal
van de Rijnschepen heeft ontlast. Daarom stemde het
hoofdbestuur in met het doel der Vereeniging voor een
kanaal door de Geldersche Vallei.
Het Merwedekanaal toch kan, bij de voortdurende
toeneming van het vervoer te water, naar en van de Amsterclanasche haven, onmogelijk zoowel Rijnvaart, als binnenvaart
blijven bedienen. Beide hinderen en belemmeren daardoor
de verdere ontwikkeling der verbindingen tusschen de
Amsterdamsche haven en haar ,Achterland.
De Rijnvaart wordt door de te geringe breedte van
het kanaal in een keurs gewrongen, dat haar niet meer
past, en niet beantwoordt aan de behoeften van den tegenwoordigen tijd. Alleen een breed opgezet kanaal, voldoende
aan de meest moderne eischen van het Rijnverkeer, zal
dit in staat stellen de gestadige ontwikkeling van het
Amsterdamsche zeeverkeer te volgen. Eerst dan zal het
groote kapitaal, in de verbetering van het Noordzeekanaal
gestoken, alle vruchten opbrengen.
Eerst het Merwedekanaal, naast de Vaart Langs Gouda,
ter beschikking van de binnenvaart, en het Nieuwe Kanaal
naar den Rijn door de Geldersche Vallei, in staat de
grootste Rijnschepen vlugge reizen te doen maken, zullen
met alle kracht kunnen medewerken om Amsterdam tot
die wereldhaven te ontwikkelen die het kan, en in het
algemeen belang des Lands, verdient te zijn.
,
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Amsterdam was tot het einde der 18de eeu de voornaamste graanmarkt van Europa. Het ligt dus voor de
hand dat voor de kennis van duurte-maatregelen, in
vroegere eeuwen in ons land genomen, een onderzoek in
het archief van Amsterdam belangrijke resultaten zou
kunnen opleveren. Door Dr. Unger is een dergelijk onderzoek voor de Middeleeuwen (tot ± 1575) ingesteld, waarvan
hij de resultaten in zijn proefschrift „De levensmiddelenvoorziening der Hollandsche steden in de Middeleeuwen"
heeft meegedeeld. Schrijver dezes heeft de bescheiden uit
de 17de eeuw onderzocht. Voor de eerste twintig jaren
dezer eeuw leverde dat onderzoek weinig belangrijks op.
In dien tijd is er blijkbaar geen schaarschte van eenige
beteekenis geweest. Maar dan komen er in 1623, 1629 en
1630 jaren van gebrek en dreigender hongersnood. Daarvan
heb ik een en ander meegedeeld in mijn brochure „Duurtemaatregelen te Amsterdam in de 17de eeuw" 1 ).
Dan zwijgen echter de resolutie-boeken der Vroedschap
weer tientallen jaren lang over dit onderwerp. Voor het
jaar 1662 leveren zij echter eenige hoewel spaarzame —
gegevens. Danzig had den uitvoer van graan verboden.
Den 23sten April 1662 besluit de Amsterdamsche Vroed1) A. H. Kruyt, Am sterdam, 1915.
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schap — voor het geval de „Pontcamer" te Danzig langer
dan men vermoedt gesloten blijft — aan den Raad dier
stad verlof te vragen tot uitvoer van 500 tot 600 last
rogge ten behoeve van Amsterdam 1 ). Een dergelijk verzoek is vroeger reeds meermalen toegestaan. Bovendien
wordt besloten uit de stedelijke graan-magazijnen wekelijks
60 a 70 last rogge aan verschillende bakkers te distribueeren.
Dit stadsbrood mogen de bakkers echter alleen verkoopen
op vertoon van lootjes, die de behoeftigen bij de buurtmeesters kunnen bekomen. De buurtmeesters geven deze
lootjes slechts „nae naerstige genomen informatie van ieders
nootdruftigheyt". De bakkers zijn verplicht de opbrengst
van den verkoop van het stadsbrood, na aftrek van hun
bakloon, aan de stads-tresorieren af te dragen. In de volgende maanden is er aldus uit de stedelijke pakhuizen een
groote hoeveelheid rogge afgeleverd. Daar de voorraad
sterk verminderd is, wordt op 31 Aug. besloten opnieuw
een hoeveelheid van ten hoogste 2000 last in te koopen 2 ).
Dat was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uit een
resolutie van 8 December blijkt dan ook dat het besluit
van 31 Aug. — wegens den hoogen prijs van het graan —
nog steeds niet was uitgevoerd 3 ). Gedurende den winter —
zoo zegt de resolutie van 8 Dec. — is geen prijsverlaging
te verwachten, zoodat de inkoop eigenlijk pas in het a.s.
voorjaar mogelijk zal zijn. In de stads-magazijnen is nog
een voorraad van 1118 last rogge, terwijl bovendien de
bescheiden hoeveelheid van 200 last rogge en tarwe is
ingekocht. Bovendien heeft de stad 281900 pond rijst gekocht, zoodat men voorloopig voldoende geproviandeerd
is. Men besluit dan ook den inkoop van graan tot het
voorjaar uit te stellen.
Tevens zijn blijkbaar pogingen gedaan om aanvoer van
graan uit Zuid-Europa te bekomen. Dat blijkt uit een
resolutie van Maart 1663. Het graan, dat men ten tijde
van de „meeste schaersheyt ende dierte" uit de Middel1)

Resolutie-boeken der

2)

Ibid. f. 203.

3) Ibid. f. 220.

Vroedschap, bd. 24 f. 192.
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landsche Zee heeft ontboden, is nu aangekomen 1 ). De
stedelijke Tresorie beschikt echter niet over genoeg geld
om dat te betalen. Daarom worden de burgemeesters gemachtigd om f 100.000 te leenen tegen 3 % „prefererende
daartoe meest de penningen van de Weescamer".
In langen tijd is er dan geen bijzondere schaarschte
meer geweest 2 ). Maar het jaar 1698 brengt weer een noodtoestand. Voor de gebeurtenissen en maatregelen van dat
jaar levert het Amsterdamsche archief overvloedige gegevens.
Want voor dezen tijd beschikken we niet alleen over de
Resolutie-boeken der Vroedschap maar ook over de zeer
uitvoerige correspondentie tusschen Burgemeesteren en de
Gedeputeerden der stad in Den Haag.
Prof. Kernkamp heeft er in de inleiding van zijn
Bontemantel-uitgave terecht over geklaagd dat de resoluties
niets over de beraadslagingen zelve meedeelen doch slechts
het resultaat daarvan vermelden. De genoemde correspondentie geeft ons echter een veel levendiger beeld van de
gebeurtenissen dan de onpersoonlijke en vrij dorre resoluties. Uit deze bronnen is het volgende verhaal van de
gebeurtenissen der fel-bewogen dagen in den herfst van het
jaar 1698 geput.
Verbod van uitvoer en andere maatregelen.
Het is wel opmerkelijk dat terwijl Amsterdam zich
in dergelijke gevallen meestal tot het uiterste tegen een
verbod van graan-uitvoer verzette in het jaar 1698 de
aandrang daartoe juist van de hoofdstad is uitgegaan. En
dat nog wel op raad van eenige kooplieden, die ditmaal
wel zeer onbaatzuchtig gehandeld hebben ! De oorzaak der
1)

Ibid. f. 245.

2) Vermelding verdient echter een besluit van 7 Dec. 1671. In de
stedelijke pakhuizen zijn eenige honderden lasten gedroogde rogge, die daar
al 10 jaar liggen. Daar het aantal branderijen toeneemt, zou deze rogge
voor een goeden prijs verkocht kunnen worden. Aldus wordt besloten. Het
geld zal gebruikt worden om nieuwe rogge te koopen, die beter voor gebruik geschikt is. Res. boeken Vroedschap bd 27, f. 174.
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schaarschte blijkt uit de geraadpleegde stukken niet duidelijk. Wel dat de stad Danzig den uitvoer van graan verboden had. Vermoedelijk was dus in Polen de oogst mislukt.
Den l4den October zijn enkele van de voornaamste
graankoopers der stad in burgemeesterkamer gekomen en
hebben „op een seer convenable wijze" verklaard dat zij
zich als getrouwe inwoners der stad verplicht gevoelden
„selfs tegens haar particulier voordeel" aan de overheid
bekend te maken dat er hongersnood zou ontstaan wanneer
niet „sonder eenig dilay" de uitvoer van graan verboden
werd 1 ). De burgemeester De Vries heeft toen eens bij de
Admiraliteit 2 ) geinformeerd en daar vernomen dat het
overschot van invoer boven den uitvoer sedert begin Juni
15000 last moet bedragen. Als men het verbruik over de sinds
den genoemden datum verloopen maanden op 3000 last
begroot, zou de aanwezige voorraad dus nog 12000 last bedragen. Dat was een gerustellende mededeeling maar toen
men dit aan de bovengenoemde kooplieden meedeelde,
betoogden zij „met veel omstandigheden" dat op deze berekening van de Admiraliteit absoluut geen staat te maken
was. Zij hebben deze opvatting ook nog schriftelijk gemotiveerd maar dit stuk is helaas niet bewaard gebleven.
Hun betoog maakte in elk geval grooten indruk op
de Burgemeesters ; dezen zeggen n.l. dat de argumenten der
kooplieden zoo klaar en duidelijk zijn „dat een ygelijk, die
dezelven leest, gaerne zal willen advoueren, dat op zoodanige informaties bij de Admiraliteit gehaald, gantsch geen
staet te maken zij" 3 ). Van den geringen voorraad, die
er is, wordt veel uitgevoerd naar andere steden. Op een
enkelen marktdag soms tusschen 1000 en 2000 last. De
burgemeesters zijn van deze informaties blijkbaar erg geschrokken en hebben nog op dien zelfden dag direct met
1)

Stads - missiven concerneerende de affaires van de dagvaart en de

Haagsche deliberatiën, dl. 4 f. 171.
2) De inning van de in- en uitvoerrechten der Republiek geschiedde
door de Admiraliteits-colleges. Eón dier colleges was te Amsterdam gevestigd.
3) Ibid 1. 173.
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een ijlbode een brief aan de gedeputeerden der stad in Den
Haag gezonden met opdracht om te bewerken dat de Staten van Holland zoo spoedig mogelijk een verbod van uitvoer zouden uitvaardigen. Zij moesten in de eerste plaats
trachten „met alle beweeghlijke redenen" den Raadpensionoris Heinsius gunstig te stemmen voor een dergelijk
uitvoer-verbod 1 ). Mocht de raadpensionaris of iemand anders
de zaak op de lange baan willen schuiven „Soo gelieven
UEd. Achtb. aan hem heer Raadp. in 't particulier, en als
in confidentie te verstaan te geven, dat wij hebbende
in deze stad een seer talrijke menighte van menschen,
en daar onder verre het grootste gedeelte, die met haar
handen arbeijt de kost moeten winnen, behalven soo excessiven getal, die door de Godtshuysen moeten worden gealimenteerd, en daar en tegens te gemoet siende, in corte
dagen tot groote benauwtheyt sonder voorsorge te sullen
worden gebracht, amptshalven en als uyt noot niet sullen
konnen onderlaeten, alhier soodanige ordre te stellen, als
wij tot voorkominge van alle die onheylen, sooveel wij
konnen, vertrouwen sullen dienstigh te zijn, dog waarinne
wij veel liever sagen, dat bij haar Ed. Gr. Mog. unanimiter
wierde voorsien." Zooals men ziet schrikten ook de ambtsvoorgangers van de heeren Tellegen en Wibaut er niet voor
terug tegenover de Haagsche regeering een krachtigen toon
aan te slaan!
Het was reeds na tien uur in den avond toen deze
dringende missive in handen kwam van de gedeputeerden
in Den Haag. Den volgenden morgen vroeg hebben zij direct bij. den raadpensionaris aangeklopt. De heer Heinsius
bleek niet veel voor den gewenschten maatregel te voelen
maar beloofde ten slotte toch een dergelijk voorstel in de
vergadering der Staten te zullen doen op grond van een
overweging, die men bij een Hollandsch regent van die
dagen niet zoo spoedig zou zoeken, nl. uit vrees voor de
publieke opinie 2 ). In hunbrief van 15 Oct. schrijven de
1) Ibid. f. 172.
2) Missiven gedeputeerden ter dagvaart te 's Gravenhage aan burgemeesters en regeerders van Amsterdam, deel 26, brief van 15 Oct. 1698.
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Gedeputeerden over dit onderhoud : „hoewel Zijn WelEd.
daar jegens veele consideratien hadde, en zeide, dat, als
hij de zaake in haar zelven aanzag, eigentlijk niet voor
het voors. verbod zonde wezen, doch als nu daartoe inclineerde, omdat de gemeente van de gedagten over dit subject, gelijk als de lugt hebbende gekreegen, niet te vreede
zoude werden, als men het zelve verbod zoude nalaaten ; te
min omdat de gemeente, geen reflexie maakende op 't verminderen van 't rendement van de middelen van de collegien
ter Admiraliteit, op de Biversie van negotie, of diergelijke
consideratien, die Regenten op een verbod jegens den uitvoer formeeren, het zelve verbod als absolut dienstig of
noodig aanziet, of overzulks zonder zodanig een verbod
niet gecontenteert zonde werden".
Het voorstel vond des middags in de vergadering een
gunstig onthaal. Iedereen was overtuigd van de noodzakelijkheid van een dergelijk verbod van uitvoer. Men meende
echter dat dit verbod door de Staten-Generaal voor alle
landen der linie behoorde uitgevaardigd te worden. Het
stond echter te vreezen dat ondertusschen de kooplieden
van de gelegenheid gebruik zouden maken om nog zoo
veel mogelijk graan uit te voeren, zoodat het „het quaet
buyten remedie soude sijn" als eindelijk het gewenschte
plakkaat kwam. De Heeren van Gouda kwamen opgewonden ter vergadering met de meedeeling, dat „haer gisteren
soo groten getal schepen, geladen met granen, sijn tegengecomen dat in die tij t sijn gepasseert meer dan duysent
lasten" 1 ). Daarom werd dadelijk aan de burgemeesters van
alle Hollandsche steden per ijlbode een verzoek gezonden
om onmiddellijk al het voor uitvoer bestemde graan aan
te houden. Des avonds laat werd deze boodschap te Amsterdam ontvangen. Onmiddellijk gaven Burgemeesteren de
noodige orders zoodat reeds den volgenden morgen „verscheide vaartuigen, die met graanen na buiten wilden
schieten, aen de boomen deezer stad aangehouden zijn" 2 ).
Den 16den October werd ook door de Staten-Generaal
1)

Ibid.

2)

Stads-missiven dagvaart 4, f. 173 v.
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een plakkaat tegen den uitvoer van graan uitgevaardigd 1 ).
De overtreders werden zelfs met lijfstraf bedreigd. Den
volgenden • dag werd het gebruik van koren voor het maken
van brandewijn, bier en azijn verboden 2 ). In de vergadering van de staten van Holland maakten de afgevaardigden van Schiedam eerst wel bezwaar tegen dezen maatregel, daar in hun stad 30 brandewijn-stokerijen gevestigd
waren, maar ten slotte gaven zij toe „met postpositie van
haar particulier interest ten besten van het gemeen" 3).
De Raadpensionaris had in de vergadering der Staten
van Holland de vraag opgeworpen of het niet wenschelij k
zou zijn een maximum-prijs vast te stellen voor boekweit,
evenals men dat in het jaar 1630 had gedaan. Immers de
„voorkoopers" jagen tegen elkaer de prijs der boekweit
op zoodat de grutters al bij den Raadpensionaris zijn gekomen om hun beklag te doen 4 ).
De afgevaardigden van Amsterdam vragen daarover
nu het advies van hun lastgevers. In hun antwoord ontraden de burgemeesters dit voorstel ten sterkste b). Zij
voeren aan dat de boekweit in groote hoeveelheid wordt
ingevoerd zoodat, indien een maximum-prijs wordt vastgesteld, er alle kans bestaat dat de boekweit naar andere
landen, waar hoogere prijzen gemaakt kunnen worden,
zal worden gezonden. De vergelijking met het jaar 1630

gaat niet op, daar het gebruik van boekweit tegenwoordig
veel grooter is. Dit plan is dan ook niet ten uitvoer gebracht.
In de vergadering der Staten van Holland van 25
November komt een voorstel ter tafel om het bakken van
wittebrood te verbieden en de tarwe met gerst te doen
mengen s). Men achtte het echter beter dit aan het beleid
der stadsbesturen over te laten. Enkele andere kwesties
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Groot-placcaat-boek IV, p. 1369.
Ibid. p. 1370.
Missiven van gedeputeerden, dl. 26, brief van 16 Oct.
Ibid. brief van 18 Oct.
Stads-missiven dagvaart 4, f. 175.
Missiven ged, dl. 26, brief van 25 Nov.
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werden aangehouden. Dit was o.a. het geval met een voorstel tot het verbieden van het brouwen van sommige soorten bier, waartegen de heeren van Haarlem, Delft en
Rotterdam bezwaar maakten. Amsterdam verzette zich
hardnekkig tegen uitvaardiging van een verbod van het
maken van stijfsel. De gedeputeerden schrijven naar huis
dat zij in deze zaak tot „singulariteit" zijn gebracht. Men
achtte de argumenten van Amsterdam over 't algemeen
wel van gewicht „maar niet in deeze tijd, daar de hooge
nood alle andere consideratien van negotie, manufactuur
etc. sonde moeten doen cesseeren. . en dat eindelijk ook,
opdat de gemeente zonde zien dat men alles doet het
geen de schaarsheid der graanen zonde konnen verminderen,
het voors. verbod uit dien hoofde nuttig zonde zijn."
Den volgenden dag werd niet vergaderd omdat de
heeren van Dordrecht naar huis waren vertrokken „om
de heeren hare principaien omtrent het werk van de
graenen wat facielder te maeken" 1 ). In de vergadering
van 27 1Nov. stemde Amsterdam eindelijk toe in het verbod
van het vervaardigen van stijfsel 2 ). In dezelfde vergadering
werd door Schiedam, Rotterdam en Schoonhoven aangedrongen op een verbod van den invoer van hoorn-brandewijn. Deze invoer werd nl. hoe langer hoe grooter. Niet
alleen kwam er veel brandewijn nit Duitschland maar
nu zelfs ook al uit Engeland. Nu het stoken van brandewijn hier te laude verboden was, trachtten zelfs lieden.
van elders hier de brandewijn-ketels andere instrumenten tegen hooge prijzen op te koopen. Op die manier zou de
brandewijn-stokerij „'t geen hier te lande een considerabel
manufactuur is", te niet gaan. Maar Amsterdam verzette
zich zoodat het gewenschte verbod niet tot stand kwam.
De Amsterdamsche heeren betoogden nl. dat in geval van
1)

Ibid. brief van 26 Nov.

2)

Ibid. brief van 27 Nov. Op 20 Dec. krijgen de stijfselmakers van

Oostzaan, Westzaan en Wormer verlof de reeds voor het maken van stijfsel
bestemde tarwe, die als voedsel toch niet meer te gebruiken is, nog te
verwerken. Ibid. brief van 20 Dec. Verg. Resolutieboek Staten v. Holland
1698 p. 583.
O. E. XVII 8
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een dergelijk verbod men in Duitschland zeker geen uitvoer van graan zou toestaan. Bovendien zou „veel prejuditie aan de scheepvaart werden toegebragt, door dien
seer veel van de voors. koornbrandewijnen op de scheepen
wert geconsumeert." Eveneens mislukte door den tegenstand van Amsterdam en Rotterdam een poging van Leiden
om een verbod van uitvoer van wol tot stand te brengen.

.

Pogingen om nieuwen aanvoer te verkrijgen.

Het g roote gevaar van hongersnood bracht er de Staten van Holland reeds den 17den Oct. toe om het plan te
overwegen voor rekening der provincie uit Rusland of van
elders graan te laten komen 1 ). Aan Amsterdam werd
hieromtrent voorlichting verzocht. De Vroedschap benoemde
daartoe een commissie. Het resultaat van het onderzoek
was echter zeer teleurstellend. Immers het bleek dat eerst
tegen Augustus uit Rusland graan zou kunnen komen 2 ).
Intusschen drong Amsterdam er in Den Haag telkens
op aan dat men door bemiddeling van den Koning-Stadhouder aanvoer van graan uit Engeland zou verkrijgen.
Te dien einde had de Amsterdamsche pensionaris Buys den
Oden Nov. een vertrouwelijk onderhoud met den raadpensionaris. De heer Heinsius antwoordde dat hij onlangs reeds
op het Loo met den Koning over deze kwestie had
gesproken maar daarbij den indruk had gekregen dat
Engeland daartoe niet genegen zou zijn 3 ). De raadpensionaris beloofde echter dat hij den Koning hierover nogmaals zou schrijven. Ook werd afgesproken dat men alle
mogelijke moeite zou doen om de regeering der stad Danzig
te bewegen de „Pontcamer" weer open te stellen. Inderdaad
hebben de Staten-Generaal den volgenden dag besloten
om gelijk Amsterdam ook reeds had gedaan een
plechtig schrijven aan Danzig te zenden met verzoek eenigen
uitvoer van graan toe te staan. Toen de raadpensionaris
1) Resoluties Staten van Holland IV p. 452.
2) Res.-boeken Vroedschap dl. 44 f. 170 e.v.
3) Missiven gedep. dl. 26, brief van 5 Nov.
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dit aan Buys meedeelde, haastte deze zich het goede bericht
naar Amsterdam te schrijven. In hetzelfde gesprek vertelde
Heinsius dat hij zijn belofte om den Koning te schrijven
reeds had vervuld en dat hij Zijn Majesteit in dien brief
tevens had verzocht een schrijven te richten tot den Keurvorst van Brandenburg. De raadpensionaris vond het echter
bezwaarlijk om den Koning te vragen — zooals Buys wilde —
ook zijnerzijds aan Danzig te schrijven „meenende dat er
eenige incongruiteit was, dat, als de Staat zelfs zonde
schrijven, den Heer Stadhouder verzogt zoude werden het
zelve mede te doen." Al deze brieven schijnen echter niet
veel te hebben uitgewerkt.
In het „besogne" der Staten van Holland van 22 Nov.
werd het plan geopperd om ter aanmoediging van den
invoer aan de kooplieden verlof te geven de helft van het
in het a.s. voorjaar in te voeren graan wederom uit te
voeren. Naar aanleiding hiervan schrijven de Amsterdamsche
burgemeesters aan de gedeputeerden der stad dat dit plan
hun niet wenschelijk lijkt 1). Want is het graan elders duurder dan hier dan zal de koopman er toch de voorkeur aan
geven zijn geheele scheepslading direct daarheen te zenden.
Beter zou 't zijn dat de Staten een premie van eenige
goudguldens per last uitloven aan degenen, die in het a.s.
voorjaar hier graan invoeren. Hoe vroeger in 't voorjaar
het graan komt, des te hooger behoort ook de premie
te zijn. Burgemeesters hebben getracht de kooplieden te
animeeren graan uit Toscane, Genua en Sicilië te doen
komen maar dezen hebben er niet veel zin in omdat 't nog
zoo onzeker is hoe hoog de graanprijs in 't voorjaar zal
zijn. Het beste zal dus zijn dat de Staat zelf door bemiddeling der kooplieden in die streken graan koopt. Dat
moet echter spoedig beslist worden want de schepen moeten
uitzeilen vóór dat de vorst invalt. Verder moet men den
kooplieden direct geld ter hand stellen want zij zullen
niet geneigd zijn dit uit eigen zak voor te schieten.
Deze adviezen werden door de gedeputeerden aan de
1) Stadsrnissiven dagvaart 4 f. 180a e.v.
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Staten medegedeeld. Het voorstel om aan de kooplui toe
te staan de helft van het ingevoerde graan weer uit te
voeren werd toen verworpen 1). De Gecommitteerde Raden
werden gemachtigd om voor rekening der provincie in
Italië of elders graan te doen koopen of om door een stelsel van premies of door het waarborgen van den afzet de
kooplieden te animeeres dit voor eigen rekening te doen.
Uitdrukkelijk werd vastgesteld dat de Gecommitteerde
Raden hierbij steeds in overleg met Amsterdam zouden
moeten handelen.
Op verzoek van Gecommitteerde Raden zonden de
Amsterdamsche burgemeesters hun den 10den Dec. een
advies toe omtrent den aankoop van graan in Sicilië, Sardinië, Toscane, Majorca, Barbarije en elders. In dit rapport
wordt er o.a. op gewezen dat men gebruik kan maken van
de omstandigheid dat er nu in de Middellandsche Zee Hollandsche schepen zijn, die wegens den misoogst van rijst
en krenten i n die gewesten geen retourvracht hebben.
Men heeft in Den Haag in deze zaak erg getalmd.
Uit een brief van gedeputeerden van 22 Dec. blijkt, dat
er toen nog steeds geen vast besluit genomen was. Op
dien dag hebben de afgevaardigden van Amsterdam hierover een speciale conferentie gehad met den raadpensionaris 2 ).
Tegen het systeem om de kooplieden door premies aan te
moedigen waren allerlei bezwaren gerezen; de brief spreekt
van de „bekende inconveniënten". De Amsterdamsche afgevaardigden trachten nu den raadpensionaris te overtuigen
van de noodzakelijkheid, dat de provincie zoo spoedig
mogelijk aan één of twee der steden opdracht zou geven
om in Moscovië, Sicilië, Italië, Barbarije of elders graan
te koopen. De heer Heinsiu.s had er wel ooren naar, maar
hij was toch niet „resolut" ; hij wees er op dat de Gecommitteerde Raden en in 't bijzonder de beide heeren, die te
Amsterdam waren geweest om met burgemeesters te overleggen, „de zaake geheel anders begreepen". Welk besluit
1)

Missiven Ged. dl 26, brief van 25 Nov.

2)

Ibid. brief van 22 Dec.
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tenslotte genomen werd, blijkt uit deze briefwisseling niet 1 ).

Maatregelen ten aanzien van den Termijnhandel.

Dr. Unger heeft in zijn proefschrift de aandacht gevestigd op een memorie, die omstreeks 1557 werd opgesteld,
en waaruit blijkt, dat toen reeds te Amsterdam termijnhandel in graan zeer gebruikelijk was. Graan, dat „noch
in Oostlandt" of elders is, wordt verkocht tegen „merckelic
hoogeren prijs, dan 't coren gemeynlicke vercocht wordt
ten daghe van den voorseyden coopen". Deze koopers, de
haussiers, strooien dan geruchten uit omtrent toekomstige
schaarschte, waardoor zij kunstmatig duurte verwekken 2 ).
Tegen het einde der 17de eeuw was de omvang van
den termijnhandel vermoedelijk nog heel wat grooter. Bij
plakkaat van 17 Oct. 1698 werd door de Staten-Generaal
de verkoop van graan op tij d verboden. Immers het was
gebleken, dat „meer en meer werdt gepractiseert, dat groote
quantiteyten van granen werden verkocht bij die geene, die
geen granen, of geen soodanige quantiteyt als sij verkoopen,
in eigendom hebben, en dat daer door de selve granen
merckelijck in prijs souden konnen steygeren ,, 3).
In de vergadering der Staten van Holland werd nu op
één der volgende dagen de vraag opgeworpen of het niet
wenschelijk was ook den termijnhandel in hop te verbieden. Tevens werd het voorstel gedaan om de reeds vóór
de uitvaardiging van het plakkaat gesloten termijncontracten te vernietigen 4 ). Vooral tegen het laatstgenoemde
1)

In het voorjaar van 1699 — toen er wederom groot gebrek

heerschte — werd voor rekening van Holland en van de stad Amsterdam
graan ingekocht in Duitschland en in Italië. Dit geschiedde door bemiddeling van eenige groote firma's n.l. Jean Pels en Soonen, Frans en Hendrik
Verrijn, Billiotti en Sardi, Adolf Visscher, Jan Daems en Daniël Hochepied.
Wellicht waren dit dezelfde „voorname graankoopers", die 14 Oct. in Burgemeesterskamer waren verschenen,
2) Unger, De levensmiddelenvoorziening der Hollandsche steden in
de Middeleeuwen, p. 51.
3) Groot-placcaetboek IV, p. 1371.
4) Missiven van Gedeputeerden dl. 26, brief van 22 Oct.
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voorstel werden door de afgevaardigden van Amsterdam,
Edam en Hoorn vele bezwaren geopperd. Zij betoogden
o.a. dat het niet gebruikelijk is om aan wetten terugwerkende kracht te verleenen en dat een dergelijke maatregel
aan vele kooplieden groote schade zou toe brengen.
De raadpensionaris antwoordde op het eerste bezwaar,
dat dit beginsel volstrekt niet altijd wordt toegepast en
wat het tweede bezwaar betreft was de heer Heinsius 't
wel met de Gedeputeerden van Amsterdam eens „dat er
dese en geene particulieren daer bij souden comen te lijden
ofte te verliesen maer dat het voorz. verlies wierde gecompenseert per utilitatem publica ra " 1 ). Hij voegde hier nog
aan toe dat het verbod van termijnhandel weinig nut zou
opleveren als men het alleen voor de toekomst liet gelden
„doordien niet alleen bij diergelij cke handelingen meer
granen en hop vercoft en gecoft sijn als in de Provincie
werden gevonden, maar dat oock ingevalle de voorz. handelingen stand souden grijpen en dat vervolgens de vercopers tot de dadelij cke leverantie souden werden geobligeert, het koorn ende de hop noch meer in prijs sullen
steygeren als deselve bevorens sijn geweest". De gedeputeerden schreven om nadere orders naar Amsterdam. De
Vroedschap benoemde toen uit haar midden een commissie
om de zaak nader te onderzoeken. Reeds den volgenden
dag (24 Oct.) bracht deze commissie haar rapport uit 2 ).
De commissie verklaart te hebben vernomen dat in hop
geen windhandel noch koop en verkoop daarvan op tijd
tusschen kooplieden onderling gedreven wordt. Het is dus
ook niet noodig een verbod daarvan uit te vaardigen. Wel
is 't gebruikelijk dat de kooplieden met de boeren een
vóórkoop van hop aangaan maar 't zou heel verkeerd zijn
deze te verbieden aangezien door deze voorkoopen verhoed
wordt dat de hop naar het buitenland gaat. De commissie
erkent echter dat er in graan veel windhandel gedreven
wordt. Er is zeer veel graan verkocht met de conditie om
vóór ultimo December steeds te mogen en na dato te moeten
1)
2)

Ibid.
Resolutie-bleken der Vroedschap 44, f. 168 e.v.
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leveren. De verkochte hoeveelheid is zelfs zóó groot dat
deze op verre na niet geleverd zal kunnen worden. Door
de noodzakelijkheid om toch te moeten leveren zal de
prijs vermoedelijk sterk worden opgedreven. De commissie
voelt daarom wel veel voor het plan om deze contracten
te vernietigen maar meent aan den anderen kant dat dit
toch wel veel „hardigheid" meebrengt „ten reguarde van
zodanige menschen, die op een wettige en geoorlofde
manier, bij zodanige koop op tijd voordeel hebbende gedaen, en gevaer van verlies geloopen, door zodanige annullatie daervan zouden werden berooft."
De commissie slaat daarom een „middelweg ofte temperament" voor, die daarin zou bestaan dat de koopers gedwongen worden genoegen te nemen met een prijs van
f 160 per last rogge. Zij hebben dan nog een redelijke
whist want de meeste partijen zijn verkocht tegen f 112
f 115. De bedoeling der commissie was dus blijkbaar dat
de verkooper in plaats van werkelijke levering zou kunnen
volstaan met betaling van het verschil tusschen 1160 en
den afgesproken prijs per last. Uit de wijze waarop de
commissie deze zaak bespreekt blijkt wel dat de zg. „Differenz-geschdfte" of „optie-partijen" waarbij niet werkelijke
levering doch slechts uitkeering van het prijs verschil beoogd wordt, toenmaals op de Amsterdamsche graanbeurs
zeer gebruikelijk waren 1 ). De Vroedschap vereenigde zich
met de conclusies der commissie zoodat de gedeputeerden
opdracht kregen in den geest van het rapport te handelen.
Het resultaat was ten slotte dat de Staten van Holland.
den 25 sten Oct. een besluit namen waarbij aan „Burgemeesteren en Regeerderen" der steden de vrije hand werd
gelaten, om ten aanzien van de loopende termijncontracten
te handelen zooals zij wenschelijk zouden achten 3 ). Een
pover resultaat dus ! Vermoedelijk zal de Amsterdamsche
-

1)

-

Dit was trouwen.s ook reeds omstreeks het midden der 16de eeuw

het geval. Verg. Unger p. 51.
2)

Resolutien der Staten van Holland over 1698, P. 503.

3) Ibid. IV p. 556. Verg. Stadsmissiven dagvaart 4 f. 182 en Missiven van Gedep. van 21 en 25 Nov.
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stadsregeering wel gehandeld hebben in den geest van het
rapport. Er deden zich echter allerlei moeilijkheden voor
zoodat de Staten van Holland den 28sten Nov. op verzoek
van Amsterdam het besluit namen „een vaste ende generale
voet" voor te schrijven voor het afdoen van dergelijke
contracten. De verkoopera zijn niet gehouden „effective"
te leveren maar kunnen volstaan met betaling van de helft
van de som, die het verschil uitmaakt tusschen den prijs,
in de contracten uitgedrukt en den graanprijs op 16 Oct
d.w.z. op den dag, waarop de uitvoer werd verboden (volgens de prijscourant van 18 Oct.).

De toestand te Amsterdam en de aldaar genomen maatregelen.

.

Toen het Amsterdamsche gemeente-bestuur na het
bovenvermelde bezoek der kooplieden van 14 Oct. tot het
besef gekomen was dat er werklijk hongersnood dreigde,.
was één zijner eerste maatregelen door de kapiteinen der
burgerwacht in hunne respectieve wijken een onderzoek te
laten instellen naar den aanwezigen graanvoorraad 1 ). Den
24sten Oct. volgde toen een besluit van de Vroedschap om
voor rekening van de stad een hoeveelheid graan, erwten,
boonen, rijst en andere levensmiddelen aan te koopen 2).
Het noodige geld zou uit de stedelijke Wisselbank geleend
mogen worden.
Voor den graanhandel werden den 5den Nov. strenge
voorschriften uitgevaardigd 3 ). Om nog grootere prijsstijging
te voorkomen werd bepaald dat voortaan de graanhandelaren alleen zouden mogen verkoopen aan degenen „die
dezelve graenen tot haer neringe en eggen gebruijk van
nooden hebben" of aan degenen, die door burgemeesters
zijn aangesteld „om het gekochte aen de bakkers en de
andere neringdoende te distribueren". De speculatieve
tusschenhandel werd dus onmogelijk gemaakt. Overigens
is de beteekenis dezer resolutie mij niet duidelijk. Want
.

1) Res.-boeken Vroedschap dl. 44 f. 165.

2)
3)

Ibid. f. 173.
Ibid, f. 183.
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waartoe dient de aanstelling van tusschenpersonen voor
de distributie wanneer tevens aan graankoopers en neringdoenden de vrijheid gelaten werd direct onderling zaken
te doen P Of zou de resolutie — ondanks het woord „of" —

toch zóó uitgelegd moeten worden dat dit laatste verboden
was P Ook de instructie der op 18 Nov. benoemde tusschenpersonen — welk stuk in het Groot-Memoriaal te vinden
is — geeft daaromtrent niet voldoende opheldering. Wij
vernemen daaruit dat Pieter de Haan en Jan Matthijsz.
in compagnie, Adriaen Munkedam en Dirk Bet in comp.,
Jacob Backer, Pieter Tak en Jan Ebbenhorst in comp.
aangesteld zijn tot het inkoopen van graan om dat wederom
te verkoopen aan bakkers, brouwers, grutters en andere
personen, die in hun bedrijf graan gebruiken. Zij mogen
ook wel aan „buitenluiden" verkoopen maar dit graan mag
natuurlijk niet zonder verlof van burgemeesters worden
uitgevoerd. Zij inoeten de koopers „op 't civielste gerieven"
om geen duurte te veroorzaken. Zij mogen geen hoogere
prijzen vragen „als naedat de Cours en prijse dagelijx ter
Beurse onder de kooplieden zal zijn". Wekelijks moeten
zij aan Burgemeesters opgeven hoeveel zij hebben gekocht
en verkocht, welke soorten en de namen der makelaars,
door wier bemiddeling de koop tot stand kwam 1 ).
Op deze instructie hebben Munkedam en Bet den eed
afgelegd terwijl de anderen „bij ware woorden in plaats
van eede" beloofden hun verplichtingen te zullen nakomen.
Men kan niet zeggen dat deze instructie veel licht verspreidt aangaande den aard der nieuwe instelling. Vermoedelijk zal hier wel bedoeld zijn zooveel mogelijk den
tusschenhandel, die de prijzen immers opdrijft, uit te schakelen .
Men onderscheidde nl. te Amsterdam — weliswaar volgens
gegevens uit lateren tijd — drieërlei soort kooplieden : 1°
de importeurs, 2° de kooplieden of „tweede hand", die de
ingevoerde waren dadelijk opkoopen en opslaan, 3° de corn1) Hun wekelijksche rapporten zijn nog voorhanden. Zij berusten in een
dossier „Rekeningen betreffende aankoop van graan in de jaren 1697-1702".
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missionairs, de den schakel vormden tusschen de „tweede
hand" en het publiek 1 ).
Door de bovenvermelde besluiten der Staten van Holland
en der Staten-Generaal was de uitvoer naar het buitenland
verboden. Maar bovendien beperkte Amsterdam ten zeerste
den uitvoer uit de stad naar de andere steden en dorpen
der provincie en der Unie. Den 5den Nov. besloot de Vroedschap dat voor geen enkele plaats méér zou worden afgegeven dan naar het oordeel der Amsterdamsche burgemeesters -- voor levensonderhoud absoluut noodig is
terwijl in Amsterdam minstens een voorraad van 7800 last
zou moeten blijven 2 ).
Er werd blijkbaar door de kooplieden tersluiks toch
wel meer graan uitgevoerd dan door burgermeesteren ter
voorziening in den nood van de andere steden en dorpen
der Unie werd toegestaan. Immers den 7den Nov. bleek het
noodig een ernstige waarschuwing tot de kooplieden en
schippers te richten tegen het uitvoeren van graan zonder
het vereischte paspoort 3 ). Niemand mag met een schip,
waarin graan geladen is, „tusschen de wagthuysen op deser
Stede boomen gesteld" varen zonder voorzien te zijn van
een paspoort.
Voorts deelera Burgemeesteren op 5 Nov. aan den Raad
mede dat de broodprijs weer met eenige stuivers zal moeten worden verhoogd 4 ). Het staat te vreezen dat de „kleine
gemeente" misschien „tot buitensporigheden en feitelijkheden zouden kunnen vervallen, waerdoor de stad in groote
confusie en disordre zoude worden gebracht." Burgemeesteren achten niet wenschelijk om de stads-korenmagazijnen
aan te spreken „alzoo het zelve veel geroeps zoude veroorsaken". Men besloot dus het vanouds beproefde middel
maar weer toe te passen om nl. aan de behoeftigen door
de wijkmeesters lootjes te doen uitgeven, waarvoor zij het
1)

mischen
2)
3)
4)

W. L. D. van den Brink, Bijdrage tot de kennis van den econo-

toestand van Nederland in de jaren 1813-1816, p. 73.
Res.-boeken Vroedschap f 178 e v. Keurboek R. f. 121v.
Keurboek R. f. 122.
Res, boeken Vroedschap fol. 183.
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roggebrood van zes pond twee stuivers beneden den gewonen prijs kunnen verkrijgen.
Den 11dell Nov. wordt voor de tweede maal aan de
kapiteinen der Burgerwacht bevolen een onderzoek in te
stellen naar de hoeveelheid koren in pakhuizen en vaartuigen alsmede in de huizen der bakkers en grutters 1 ).
Wie een onjuiste aangifte doet, zal gestraft worden met
een boete van f 1000. Smokkelen had blijkbaar ook toenmaals voor velen groote verleiding. Zoo vernemen we uit
een verordening van 14 Nov. dat „sommige quaadwillige
eu baatsuchtige menschen" zich niet ontzien graan zonder
paspoort uit te voeren „door verscheide sinistre en ongeoorloofde practijken" 2 ). Ze verpakken het graan nl. in
balen, zakken, koffers, kisten enz. en trachten 't dan „bedektelij k" uit te voeren.
Hoe zeer de overheid zich beijverde de gevoeligheid
van het lagere volk in dezen tijd van gebrek niet te kwetsen,
blijkt uit het volgende geval.
Met St. Nicolaas waren de Amsterdammers blijkbaar
gewoon een bijzonder soort fijn en lekker gebak te eten.
Het bakken van dit soort brood wordt den 29sten Nov.
verboden met de volgende motiveering 3 ) : „Nademaal de
tijd aanstaende is, in dewelke men binnen deze stad Amsterdam de gewoonte heeft te bakken een soort van brood
genaamd deuvekater alsmede andere formaten van gebak,
onder de naam van St. Nicolaasgoed bekend, waertoe gebruijkt werd de blom van het tarwemeel, en welkers grover gedeelte dan weder vermengt werd onder het deeg van
ander brood, en dat het bij de jegenwoordige schaersheid
van koorn en de steigering van de prijs van dien ten
c

1)

Keurboek R. f. 122 v.

2)

Ibid. f. 123 e. v.

3) Keurboek R. f. 124 v. Het St. Nicolaasfeest werd te Amsterdam
blijkbaar steeds druk gevierd. Een andere verordening van 29 Nov. 1698
verbiedt n.l. het staan met kramen en kruiwagens om „poppegoed en snoeperijen" te verkoopen op den Dam en elders op St. Nicolaasavond en den
volgenden dag.

Want er komt dan „een groote meenigte van volk uit alle

hoeken der stad ... onder dewelke veele dieven zig mengen". Het gevolg
is „groote disordren, confusies en ongeregeltheden."
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hoogsten billijk is, dat het brood op een gelijke wijze
werde gebakken, en de minvermogende met de meerder
daaromtrent gelijk zij .... "
De brood-bedeeling gaf tot verschillende misbruiken
aanleiding. Er waren bakkers, die twee, drie, vier en soms
nog meer lootjes verlangden voor één brood. Het kwam
ook voor dat er een soort handel in lootjes werd gedreven
of dat deze in brandewijn werden omgezet. Voorts gaven
sommigen, bij het halen van lootjes bij de wijkmeesters,
hun familie grooter op dan deze inderdaad was. Tegen de
bedrijvers van al deze wandaden worden bij een verordening van 10 Dec. strenge straffen bedreigd 1 ). De bakkers, die voor de eerste maal op dergelijk bedrog betrapt
worden, verbeuren f 100 op elk lootje, dat ze te veel ontvangen en zullen zes maanden lang hun bedrij f niet mogen
uitoefenen ; bij recidive zal hun dat voor altijd ontzegd
worden.
Onder het lagere volk bestond in deze dagen blijkbaar
groote ontevredenheid. Er heerschte een oproerige geest,
die o.a. tot uiting kwam in een onhebbelijk optreden
tegen de wijkmeesters bij de uitdeeling van lootjes. In
plaats van de „goede voorzorge met alle bescheidenheid
naar behooren te erkennen" gedraagt men zich oneerbiedig
en „onheusselij k" tegenover de wijkmeesters en ontziet
zich zelf niet „omtrent derzelver huysen en persoonen insolentien te plegen". Daartegen wordt den 16den Dec. een
enstige „waarschouwing" uitgevaardigd 2 ).
Moeilijkheden tusschen Amsterdam en de andere steden.
In het vertrouwelijk onderhoud, dat Buys den Oden Nov.
met den raadpensionaris had, gaf de handige Amsterdamsche
diplomaat „eerst wat duisterder en daarna klaar" te kennen,
aangezien de graanvoorraad in de stad
dat Amsterdam
binnenkort wellicht verplicht zou
sterk verminderde
1)
2)

Ibid. f. 126 e. v.
Ibid. f. 128.
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zijn „de hand te sluiten" 1 ). Heinsius antwoordde daarop
dat hij in elk geval verwachtte dat — mocht het onverhoopt noodig zijn — de Amsterdamsche regeering
liever allengskens, met het toestaan van spaarsamer uitvoer,
zoude gelieven te doen, als eensklaps, gelijk men zegt".
De missive, waarin Buys verslag doet van dit onderhoud, dat vn. de mogelijkheid van graantoevoer uit Engeland betrof, werd den volgenden dag in de vergadering
van de Amsterdamsche Vroedschap voorgelezen. Deze nam
toen het reeds vermelde besluit om zeer spaarzaam te zijn
bij de afgifte van graan voor andere plaatsen. Natuurlijk
had dit besluit allerlei onaangenaamheden ten gevolge.
Vooral met Rotterdam, Gouda, Dordrecht en Delft had
men 't telkens aan de stok. Burgemeesteren beklagen zich
in hun briefwisseling met de gedeputeerden bitter over
de veeleischendheid en de ondankbaarheid der andere steden.
Het is dan ook met blijkbare ingenomenheid, dat zij in
hun brief van 24 Nov. melding maken van een „seer beleefde missive van dankbaerheyt", ontvangen van de burgemeesters van Haarlem. De gedeputeerden krijgen daarbij
tevens opdracht om „onder vier oogen" aan den pe.nsionaris
van Haarlem mee te deelen dat zijn stad nog wel wat
krijgen kan maar dat 't dan spoedig aangevraagd moet
worden aangezien de voorraad opraakt 2 ).

De Amsterdamsche gedeputeerden hadden zich in de
Staten-vergadering telkens tegen de verwijten van de afgevaardigden der andere steden te verdedigen. Dat was
blijkbaar niet altijd even makkelijk. Vandaar vragen zij
in hun brief van 20 Nov. een opgave van de hoeveelheden
graan, die Amsterdam sinds het verbod van uitvoer aan
andere steden heeft doen toekomen „omme ons daermede
tegens de attacques van de andere steden te cunnen veijligen".
1)

Missiven van gedep., dl. 26, brief van 5 Nov. De bezorgdheid

van het stads bestuur voor oproer is zeer begrijpelijk. Het was immers nog
maar twee jaar geleden dat te Amsterdam het Aansprekers-oproer had gewoed, waarbij o.a. de huizen van burgemeester Boreel en van De Pinto
totaal waren uitgeplunderd.
2)

Stadsmissiven dagvaart 4, f. 180 d.
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Na afloop van de vergadering der Staten van Holland
van 21 Nov. trad de raadpensionaris op de heeren van
Amsterdam toe en gaf uiting aan zijn groote bezorgdheid 1 ).
In vele steden -- o.a. in Gorkum, Woudrichem, Asperen
en Heukelom dreigde hongersnood, zoodat Heinsius
vreesde voor „stremming in de negotie en navigatie, binnenlandse tweespalt en verdere inconveniënten". Hij was van
oordeel dat aan de steden, die het meest gebrek leden,
verzocht moest worden om precies op te geven hoeveel
zij noodig hadden. Daarin zou dan moeten worden voorzien
door die steden, die nog over eenigen voorraad beschikten.
Voorts betoogde Heinsius dat 't noodzakelijk was om de
beloofde zending van 150 last graan voor den bisschop van
Luik in Dordrecht door de regeering dier stad eigenmachtig aangehouden te doen doorgaan daar men den
bisschop vooral geen voorwendsel mocht geven om naar
de Fransche zijde over te gaan. Want de koning-stadhouder
had vernomen, dat de bisschop met Frankrijk onderhandelde.
Toen de raadpensionaris dit „in secretesse confieerde",
vroegen de Amsterdamsche heeren oolij k „of hij die zaake
par politique ook zwaarder maakte als ze inderdaad was".
Heinsius antwoordde echter dat de Koning den vorigen
avond daarover zeer ernstige berichten had vernomen. Men
zal wellicht vragen waarom de raadpensionaris zich over
deze kwestie tot de Amsterdamsche afgevaardigden richtte,
daar toch Dordrecht hierin de schuldige was. Dat komt
omdat de regeering van Dordrecht zich verontschuldigde
met de bewering dat Amsterdam weigerde graan voor de
godshuizen van Dordrecht te laten uitvoeren. De burgemeesteren van Amsterdam zijn over dit verwijt zeer verontwaardigd. Zij kunnen „met de ronde waarheid" zeggen
dat zij sinds het verbod van uitvoer aan Dordrecht consent tot uitvoer van 194 2 /3 last hebben gegeven 2 ). Het
is waar dat Dordrecht eenige dagen geleden 25 à 30 last
heeft verzocht voor haar diaconie (niet 30 à 40 last, zooals men ter vergadering heeft beweerd !) Amsterdam heeft
1)
2)

Missiven van gedeputeerden dl, 26, brief van 21 Nov.
Stadsmissiven dagvaart 4 f 180.
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15 last toegestaan maar die zijn Diet eens afgehaald !
Den volgenden dag (22 Nov.) werd door de Staten
van Holland een „besogne" gehouden. Bij die gelegenheid
betoogden de gedeputeerden van Amsterdam dat hun stad
jaarlijks wel 10000 last voor eigen gebruik noodig had.
In hun brief van 24 Nov. zeggen de Amsterdamsche
Burgemeesters dat deze opgave hun zeer „behaeghlijk" is
„omdat wij hebben verstaan dat de andere steden haar
nootdruft jaarlijks mede wat ruym hebben genomen" ;
werkelijkheid heeft de stad echter zoowel voor het brouwen
van bier als voor het bakken van brood niet meer dan
9000 last noodig ! Wat het voorstel betreft, dat de
raadpensionaris in het besogne ter tafel heeft gebracht —
'del. dat iedere stad precies zou opgeven over hoeveel graan
zij nog beschikt zeggen burgemeesters te vreezen dat
de opgave der steden niet altijd „conform de waarheijt
sonde wesen." De gedeputeerden krijgen daarom opdracht
om Diet te veel los te laten en eerst eens af te wachten
wat de andere steden doen „om dien naer advenant, ook
meer of min specificq te gaan." In elk geval mogen gedeputeerden naar waarheid zeggen dat Amsterdam niet
eens meer voor een vol jaar voorzien is en — „hoe seer
wij sonden connen worden geconsidereert aan ons eygen
selfs de naaste te sijn" — ook geen plan heeft om Ind&
vast te houden dan als provisie voor zes maanden noodig
is. Sedert 16 Oct. heeft Amsterdam in totaal al voor 5000
last verlof tot uitvoer gegeven en de stad is nog steeds
bereid om aan de steden en dorpen, die het ergste gebrek
lijden, eenig graan af te geven. Het zal echter moeilijk
gaan ook nog de andere provincies te helpen. Men moet
echter uit de „verkeerde suppositie, als of alhier nog veel
te haelen soude wesen" geen onjuiste gevolgtrekkingen
maken.
Ten slotte betoogen burgemeesters in dezen uitvoerigen
brief nog dat Amsterdam veel voelt voor de militie der
Republiek, die in garnizoen ligt in de steden der Generali1) Ibid. f 180 a e.v.

272

DE DUURTE VAN HET JAAR

1698.

teit en in de Spaansche Nederlanden maar dat 't naar
hun meening —meer op den weg van den koning ligt om
het Parlement te bewegen uitvoer van koren uit Engeland
ten behoeve van die garnizoenen toe te staan. Amsterdam
wil echter nog wel een kleine hoeveelheid graan voor die
garnizoenen afstaan. De ongelukkige stad Gorkum kan
ook nog wel wat krijgen, al is het eigenlijk meer de plicht
van Dordrecht om daarvoor te zorgen, aangezien die stad
„volgens haar eijgen bekentenisse" nog voorraad voor een
heel jaar heeft. Maar het grootmoedige Amsterdam wil
„alleen reflecterende op de redelijkheijt en verbintenisse
die er tusschen ons en een mede-lid van de provincie is,
liever een goed exempel aan anderen geven, als een quant
exempel van een ander opvolgen"!
In de vergadering der Staten van 20 Dec. werden
harde noten gekraakt over het onderhoud der troepen in
de Spaansche Nederlanden, die „van honger sonden moeten
vergaan of t' eenemaal verlopen" als zij niet van graan
zouden worden voorzien 1 ). Voor de landsverdediging zou
dat natuurlijk noodlottig zijn en bovendien zou men later
„bij wervingh van nieuwe trouppes in plaets van de gesturve of gedeserteerde ongelooflijke oncosten hebben te
supporteren". De uitslag der beraadslaging was dat men
een verzoek richtte tot Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht,
in welke steden naar men meende -- nog wel voorraad
was, om 200 last voor het genoemde doel beschikbaar te
stellen. De afgevaardigden der genoemde steden protesteerden levendig tegen de bewering dat in hun steden nog
voldoende voorraad aanwezig zou zijn. Toch stelde Amsterdam volgens een brief van burgemeesters van 22 Dec.
nog 100 last beschikbaar 2 ). In dezen brief wordt echter
tevens met nadruk betoogd dat dit de laatste hoeveelheid
is, die Amsterdam kan missen.
—

Maar toen de nood zoo hoog was gestegen, was gelukkig ook de redding nabij. Het was een zachte winter zoodat
1)
2)

Missiven van gedep., brief van 20 Dec.
Stadsmissiven dagvaart 4 f. 188v.
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den 13den Jan. 1699 geconstateerd kon worden dat „bij
dit vaerbaer en open winterweer reeds eenige granen zijn
ingekomen en, onder Gods zegen, nog meerder staen te
volgen". De vroedschap haast zich dan ook de belemmerende
bepalingen voor den graanhandel, op 5 Nov. uitgevaardigd,
weer in te trekken „opdat de negotie, de zuil en 't welvaren van deze stad, des te vrijer en met minder beletsel
nagh werden gedreven en de kooplieden en andere te
meerder aangemoedigt om hun graenen herwaerts te laten
brengen" 1 ). Voor uitvoer blijft echter voorloopig nog een
consent noodig. Het zou trouwens spoedig blijken dat men
zich had blij gemaakt niet een doode musch. Want in het
voorjaar was de nood wederom zeer hoog geklommen.
Daarover hoop ik in een volgend artikel nog een en ander
mee te deelen.
Uit de hier medegedeelde gegevens blijkt duidelijk
dat de eigenaardige regeeringsvorm der Republiek ook in
tijden van duurte en van dreigender hongersnood het nemen
van snelle en krachtige maatregelen belemmerde. Tevens
blijkt welk een wantrouwen en welk een gebrek aan samenwerking er tusschen de steden onderling heerscheen. Amsterdam had op de besluiten der Staten in deze kwesties een
overwegenden invloed. De machtige stad voerde in het
besef dat zij over de grootste voorraden beschikte zoowel
tegenover den raadpensionaris als tegenover de andere
steden een zeer hoogen toon.
Ten slotte vestig ik er de aandacht op dat, bij het
nemen der soms zeer ingrijpende maatregelen, de angst
voor de publieke opinie en de vrees voor onlusten van
grooten invloed zijn geweest.
.

1) Keurboek R, f. 128v.
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Alles gebeurt, zelfs het onwaarschijnlijkste.
leste.
Wanneer iemand had voorspeld dat in onzen tijd, in
het Hoftheater te Dresden, de stad van Richard Strauss
een opera van een Hollander met groot succes voor het
voetlicht zou worden gebracht, dat die daarna o.a. te
Mannheim, Leipzig, Hamburg, Karlsruhe, Wiesbaden,
Frankfort zou worden opgevoerd, men zou de schouders
hebben opgehaald en den profeet in het gezicht hebben
gelachen.
Opera's van Hollanders zijn te allen tijde zeldzaam
geweest; zelfs in de laatste jaren, nu er op ander gebied
in de muziek door landgenooten heel wat geproduceerd
wordt, was de oogst schaarsch 1 ) en de nieuwe Nederlandsche
Opera te Amsterdam bestaat nog te kort, dan dat zij bevruchtend zou hebben kunnen werken. Nog veel kleiner
is uit den aard der zaak het aantal opera's van Hollanders
die tot het buitenland doordrongen. Uit het verleden kan
ik er mij niet één herinneren, in later tijd betoonde het
Hoftheater te Weimar zich een enkele maal. herbergzaam
voor een landgenoot. Ziedaar alles. En toch had de profeet,
,.

1) Agnete van Röntgen en Attima van Constant van de Wall.
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op wien straks werd gedoeld, zich veilig aan zijn voorspelling kunnen wagen. Want de première van de opera
van een Hollander heeft te Dresden plaats gehad (den len
April van het vorige jaar) en het werk heeft de ronde door
Duitschland gedaan (en is nu ook te Weenen gunstig
ontvangen). Zoo is dan aan een Hollandschen toondichter
gelukt, wat nog door geen was bereikt : met een opera in
Duitschlan.d naam te maken. Iets nieuws dus onder de zon.
Mij dunkt het geval merkwaardig genoeg om er bij stil
te staan.

I.
Het was in 1883, dat ik op zekeren dag op het bureau
van Het Vaderland een rolletje vond; het was uit Zutphen
verzonden en bleek te bevatten : „Sechs Lyrische Stücke
und Variationen für das Pianoforte", van Jan F. W. Brandts
Buys, met de opdracht „Seinem Grossvater C. A. Brandts
Buys zum 71. Geburtstage". Het bleken korte, eenvoudige
stukjes en kort en eenvoudig waren ook de variaties. Hier
en daar was Beethovensche geest merkbaar en liet zich
de invloed van Grieg gevoelen en er was ook iets „du
terroir" in. Aangenaam deed het natuurlijke, gezonde in
de melodie aan, het zoo goed als geheel ontbreken van al
wat naar effect zweemt. En bij allen eenvoud was hier
toch niets onbeholpens, alles was goed voor klavier geschreven. Een paar maal had de canon-vorm dienst gedaan,
maar de variaties eindigden zonder de gebruikelijke fuga.
Toen ik in een korte aankondiging gewaagde van iets
hards in de harmoniseering — de lezer houde in het oog
dat de ooren een derde van een eeuw geleden nog niet
zooveel hadden leeren verdragen — schreef de vader van
den componist mij, dat hij dat bij den druk met opzet
onveranderd had gelaten, opdat men wel zou merken dat
dit het werk was van een jeugdig beginner.
Jan was inderdaad, toen hij met dit opus debuteerde,
nog geen vijftien jaar oud. Zijn wieg stond te Zutphen
en hij genoot het eerste muziekonderwijs van zijn vader,
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den organist-componist-muziekdirecteur Marius Brandts
Buys, waardigen zoon van den organist en muziek-directeur C.
A. Brandts Buys, die vele jaren aan de spits stond van
het muzikale Deventer 1 ). Ik kan mij Jan nog goed als
knaap herinneren : een echt Geldersch type, blank, blond
golvend haar, heldere oogera. En levendig staat mij nog
voor den geest hoe zijn orgelspel mij verbaasde. Vroeg
trad hij als organist in zijn vaderstad op (als dertienjarig
gymnasiast) en vroeg ook ging hij muzikaal zijn eigen
weg, studeerde op eigen houtje theorie en compositie en
componeerde ijverig. Zoo verliepen eenige jaren en vader
Marius had zich wel niet anders voorgesteld dan dat Jan,
die hem, als hij ziek was, reeds menigmaal aan het orgel
en bij lessen verving, zich voorgoed te Zutphen zou
vestigen en hem als muziekonderwijzer en organist opvolgen. Het kwam mij voor dat Jan voor iets hoogers was
bestemd en ik drong er op aan dat hij eenigen tijd in het
buitenland zou studeeren. De middelen evenwel ontbraken
en. het kostte eenige moeite den vader te bewegen een
stipendium van de Regeering te vragen, ook nadat hem
uit de beste bron de verzekering was gegeven dat hij geen
nul op het rekest zou krijgen 2 ). Gelukkig had Grieg zich
zeer gunstig over Jan's eerste composities uitgelaten. Dat
gaf den doorslag, het rekest ging in zee en 15 April 1889
kwam de gunstige ministeriëele beschikking. Jan studeerde
nu een paar jaren te Frankfort aan het Raff-Conservatorium : compositie bij Anton TTrspruch, klavier bij Max
Schwarz. Hij schreef toen o.a. een klaviertrio, liederen op
Duitsche teksten en een klavierconcert met orkest. Al die
werken bracht hij 3 Oct. 1890 te Zutphen ten gehoore.
Sistermans, toen in des levens zomer, zong de liederen en
1)

Ook de begaafde musici Ludwig Felix en Henri F. R. Brandts

Buys waren zonen van den Deventer patriarch.
2) Laat ik hier even V. de Stuers gedenken, die zich bij deze en
zoo menige andere gelegenheid jegens onze jonge musici zoo welgezind
toonde. Zijn opvolger Roijer bleek hun niet minder een goed hart toe te
dragen en ik ben er zeker van dat dit ook voor den tegenwoordigen referendaris v. K. en W., Mr. Duparc, geldt.
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Wagenaar kwam uit Utrecht over om de voor een tweede
klavier bewerkte orkestpartij van het concert te spelen.
net trio en de liederen verschenen weldra in druk bij de
firma Steyl en Thomas, die ook werken van Diepenbrock,
Kes, Daniël de Lange en Cath. van Rennes uitgaf; dan volgden (bij dezelfde Frankforter firma) de klavierstukken op. 5,
Aus dem Lande Rembrandt's : „Eens had ik mijn wagen",
„Palm-Paschen", „Vasten-avond" : vrij stoute en technisch
niet lichte bewerkingen van bekende volkswijzen (Louw,
Louw„ leelijke Louw — 'k Heb zoo lang met de rommelpot geloopen 't Was in de Mei). In 1891 componeerde
hij de „Nachtliedjes" uit Van Eeden's Ellen en met dit
werk maakte hij zich in wijder kring in ons land bekend ;
het getuigde dan ook van een niet gewoon, voornaam en
zelfstandig talent.
Reeds in het begin van Febr. 1892 was het plan bij
hem gerijpt — onder welken invloed is mij onbekend —
zich te Weenen te vestigen en hij trok er heen. Moeilijke
tijden wachtten hem in de Oostenrijksche hoofdstad. Zijn gezondheid liet veel te wenschen over en zwaar drukten
hem de zorgens des levens. Een paar aanhalingen uit
brieven, geschreven in dien eersten Weener tijd, geven
zijn stemming weer.
„'t Is jammer dat er altijd, al is het nog maar zoo'n
klein beetje, zand en water noodig is om planten te laten
leven en bloeien en jammer dat het zoo moeilijk is voor
kunstmenschen om dat noodige te verkrijgen, op een andere
manier dan op de hart- en oorverscheurende, kinderen en
piano's en meesters verschrikkende en kwellende. Ik schrijf
veel en verscheur nog meer. Hebt u mijn liedjes ontvangen
Mag ik om een stukje tijd verzoeken omgezet in papier en
inkt en gedachten `1) ." „Voortdurend ben ik nog ziek
wat mij belemmert in uitgaan, lessen geven etc. En 't wordt
me hier te eentonig, altijd op mijn kamer met dingen die
geduldig luisteren, maar niets zeggen behalve mijn
piano die echter praat wat ik wil."
Om te leven moest hij tot het kopiëeren van muziek
zijn toevlucht nemen. Maar, hoe ziek ook en door zorg
-
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gekweld, hij bleef vlijtig componeeren, voltooide een „Zang
der Zee" voor groot orkest en instrumenteerde een werk
voor orkest, baryton en slotkoor (op het bekende hoofdstuk over de liefde, I Cor. XIII). Een brief gedateerd
October 1893 klinkt al veel opgewekter „....Mijn volharden in honger lijden en noten afschrijven bracht me
hier tot resultaten die ik in Holland niet bereiken kon".
En hij meldt dat Cranz van Hamburg zijn klavierconcert
zou uitgeven, verder de orkestpartituur van de „Zang der
Zee" ; bij Cranz verschenen ook een aantal klavierstukken
op. 9, 11 en 17, waarvan het laatste, „Tänze und Weise",
nummers bevatte die zonder aarzelen konden worden gesteld
naast het beste in dat genre door buitenlanders geleverd.
Cranz bezorgde hem arrangementen : „wel geen verkwikkend werk, maar toch beter dan les geven." In dezen tijd
valt de kennismaking met Hans Richter (toen dirigent
der Philharmonische concerten), wien hij een en ander
voorspeelde en wiens goedkeuring hem nieuwen moed gaf.
„U ziet, de grootste moeilijkheden zijn overwonnen en
daarom geloof ik ook dat mijn chronische geldzorgen langzamerhand verdwijnen zullen." In 1897 behaalde hij den
Bösendorfer-prijs voor een klavierconcert en in hetzelfde
jaar trad hij in den echt met een adellijke Polin. Na dien
tijd werden de berichten van hem in ons land spaarzamer.
Indirect kwam mij ter oore dat zijn jonge vrouw vaak
lijdende was 1 ), dat hij met zijn kamermuziek te Weenen
succes had (het Fitzner-Kwartet bracht ook hier daarvan
ten gehoore), dat Lilli Lehmann liederen van hem zong,
Brahms zich warm voor hem interesseerde. En het feit
dat de nieuwe „Universal-Edition" te Weenen (in concurrentie met de Peters-editie op touw gezet) hem al spoedig
tot vasten medewerker koos bewees dat hij aan autoriteit
aanmerkelijk had gewonnen. Hem zelf echter bevredigde
dat alles niet geheel; zoolang zijn naam niet tot het
grootere publiek was doorgedrongen achtte hij de verwach1) Zij stierf jong. Jan hertrouwde met Frl. Alma Schapiro; de overeenkomst van dezen naam met dien der pianiste Vera Schapira leidde tot
de vergissing in de bladen dat Vera zijn vrouw was, of is.
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fingen, die men in ons land op hem had gebouwd, niet
vervuld. Hij beproefde zijn geluk als opera-componist.
Een eerste poging in die richting (Das Veilchen fest, in
1909 in de Komische Oper te Berlijn) had geen succes ;
beter slaagde de eenakter Das Glockenspiel, tekst van Bruno
Warden en J. M. Welleminsky, te Dresden in 1912 opgevoerd, maar het werkje bleef niet lang op het repertoire.
Met Die Schneider von Schönau echter, tekst van dezelfden,
schijnt, wanneer niet alle kenteekenen bedriegen, onzen
landgenoot „der grosse Wurf" gelukt te zijn. De warme
ontvangst te Dresden, in het Hoftheater, waar kort te
voren de nieuwste opera van Eugen d'Albert, Die toten
Aug en (tekst van Hans Heinz Evers 1 )), sensatie had gemaakt,
de snelle verbreiding van Die Schneider von Schönau door
Duitschland (tot Januari was deze opera in zes-en-twintig
schouwburgen ter opvoering aangenomen) en het feit dat
zij zich handhaaft, geven recht tot de meening dat hier
meer dan een ephemeer succes is behaald.

II

.

In de opera-literatuur komt de kleermaker nogal eens
op de proppen. Hij doet dienst in een „Singspiel" van Wenzel
Müller (Weenen 1793) en in een van Rösler (Weenen 1800) ;
in combinatie verder in Le Bowe et le Tailleur van Gaveaux
(Parijs 1804) en in Der Sänger und der Schneider van Peter
Winter (München 1820). Uit de tweede helft der 19de
eeuw dateeren Der Schneider von Kabul en Der Schneider
'von Ulm en nog geen jaar geleden had Berlijn de primeur
van een opera van Wendland, Der Schneider von Malta;
met het oog op den oorlog werd — groote oorzaken hebben
kleine gevolgen Malta tot Arta vérdoopt ! Het is bijna
onnoodig te zeggen dat al die werken of werkjes tot het
komische genre behooren. Kleermakers maken in den regel
geen heroïek figuur en de openbare meening stelt hen achter
bij andere gilden ook bij dat der schoenmakers, hoewel
zij daarmee veel gemeen hebben. Zeker is dit hier aan toe
1) De auteur van den merkwaardigen roman Alraune.
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te schrijven, dat zij doorgaans worden gerekruteerd uit de
lichamelijk minder bevoorrechten. In Engeland is „a ninth part
of a man" voor „tailor" bijna spreekwoordelijk 1 ), hoewel juist
in Engeland een auteur het aandurfde een kleermaker tot held
van een roman te kiezen het is waar, Kingsley's Alton Locke
was, evenals de schoenmaker Hans Sachs, dichter „dazu".
In de opera van Jan Brandts Buys treden drie leden
van het gild tegelijk op. Het stuk speelt in een klein
Wurtembergsch stadje, Liebenzell. Daar woont een jonge,.
schoione en rijke weduwe, Veronika Schwälble, voor wie
drie kleermakers van het naburige Schönau in liefde zijn ontbrand. Zij maken haar het hof en zenden haar minnebrieven.
De weduwe heeft niets tegen een tweede huwelijk want zij
gevoelt zich zeer eenzaam ; zij vindt het echter moeilijk een
keuze te doen tusschen haar drie aanbidders, toonbeelden van
deugd en vlijt, en komt raad vragen bij den burgervader tevens
horlogemaker van de plaats, Christian Folz. Zij vindt hem
niet thuis, maar ontmoet in zijn winkel op de markt Florian, een jong en knap reizend gezel, een echten „Schwerenöter", die haar aanvankelijk voor de vrouw van den horlogemaker houdt, haar zeer naar zijn smaak vindt en dat ook
niet onder stoelen of banken steekt. De ontmoeting zou
met een kus zijn geëindigd, ware de burgemeester niet nog
juist bij tijds teruggekeerd. Florian verbergt zich in een
groote staande klok en is aldus getuige van het bezoek
der drie vrijers, die bij de weduwe aandringen op een beslissing. Veronika is besluiteloos, Florian stapt uit zijn
schuilplaats en raadt haar, ten einde geen van het drietal
te krenken, geen van drie te nemen, maar een vierde en
die vierde is : hij zelf. Deze raad is natuurlijk niet naar den
zin der heerera uit Schönau, en ook Veronika verwerpt
dien. Zij bescheidt het drietal den volgenden namiddag bij
zich om haar besluit te vernemen en wijst Florian barsch
de deur. Toch is zij den mooien blonden jongeman, al ziet
hij er wat schunnig uit, in haar hart niet „böse", zooals
uit den monoloog blijkt, waarmede de 2e acte begint (Ye1) Men herinnert zich Teufelsdröckh's vermakelijke apologie van den
„tailor" in Carlyle's Sartor resartus
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roeika's tuin aan de straat). Daar verschijnen de leerjongens
der drie kleermakers, elk met een hart van marsepein; dan,
terwijl de weduwe zich feestelijk gaat kleeden, Florian die
over den tuinmuur is geklommen en, als hij stemmen hoort,
in een boom klautert ; vervolgens Christian met een voor
Veronika gerepareerde klok, wat hem aanleiding geeft
tot een bespiegeling over de liefde ; daarna de drie kleermakers in feestgewaad samen op een schimmel, elk met
een bloempot. Een voor een steekt een declaratie af en zet zijn
bloempot voor Veronika's voeten. De burgemeester van
Schönau komt ook het weeuwtje tot een besluit manen,
want dat bewijzen de kleeren die twee hem vergezellende
gemeentedienaren vertoonen de drie kleermakers zijn,
sedert zij verliefd werden, totaal de kluts kwijt en verknoeien alles. Veronika is ten einde raad ; Florian, die uit
de hoogte alles heeft gehoord, laat zich uit den boom glijden en doet het volgend voorstel. De drie vrijers zullen
hem elk een pak kleeren maken en die het eerst er mee
gereed is zal dan de echtgenoot van Veronika worden.
De beide burgemeesters keuren dit goed, de weduwe schikt
zich in haar lot en de drie ellenridders gaan hoewel met
woede in het hart, Florian de maat nemen. Tenslotte blijven
Florian en Veronika alleen, er wordt een kus geroofd, het
weeuwtje vlucht het huis in en het scherm valt langzaam terwijl Florian langs de klimoptakken het venster bereikt,
waaraan het schoone weeuwtje zich te voren had vertoond.
Overeenkomstig het bevel van Christian zal de naaiwedstrijd in het openbaar worden gehouden. Men ziet dan
ook, wanneer het scherm voor de 3e acte opgaat, de drie
kleermakers op de markt, door hun leerjongens bijgestaan,
druk in de weer, terwijl het volk om hen heen staat te kijken
en Florian lachend tot spoed aanzet. De heeren maken
inderdaad spoed en zijn tegelijk klaar, wat zij met
smart, de omstanders spottend constateeren. Zoo bleef dan
de wedstrijd onbeslist. Wat nu te doen ? Christian weet er
wel wat op. Florian zal de drie pakken aantrekken en wie
het best zittend pak heeft gemaakt zal de gelukkige zijn.
Na een teeder onderhoud tusschen het weeuwtje en Florian
,
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gaat deze in Christian's huis om te passen ; het blijkt nu
dat de drie pakken even goed zitten en het eenige resultaat is dat Florian, op zijn fraaist uitgedost, het weeuwtje
nog meer bekoort. Ten slotte spelen de drie kleermakers —
op voorstel van Florian blindekoe en de looze gezel
zorgt er wel voor dat geen van de drie Veronika te pakken krijgt. Terwijl zij met verbonden oogera tasten, is hij
met haar ter kerke gegaan en getrouwd komen zij, onder
orgelspel, te voorschijn. Groote woede der gefopte kleermakers ; Christian brengt hen tot bedaren en onder gejuich
van het volk valt het gordijn voorgoed.
De zwakheden van dit libretto liggen voor het grijpen.
De stof is voor drie, den avond vullende acces spaarzaam ;
de situatie (Florian verborgen, Veronika besluiteloos, de
kleermakers zich aan een proef onderwerpend) herhaalt
zich en reeds in de l e acte laat zich de afloop voorzien,
zoodat van spanning geen sprake is. Het gegeven op zich
zelf houdt met de werkelijkheid, de ontwikkeling der intrige
met de logika geen rekening. Dan, de auteurs laten geen
oogenblik den lezer of toeschouwer omtrent hun bedoeling
in het onzekere. In biedermeier-costuums vertoond, speelt
dit . stuk „unzeitlich" en niemand zoeke Liebenzell of
Schönau met opzet doorzichtig gekozen namen op de
kaart. Een burgemeester Kälble en drie kleermakers, op
de namen Wiegele, Biegele, Ziegele antwoordend, behooren
natuurlijk tot de klucht. Inderdaad Die Schneider von Schönau
is als klucht of burleske bedoeld maar met een sterk
romantisch tintje. Doen de namen Florian en Veronika
niet denken aan een verhaaltje uit de oude doos, aan
een gekleurde prent van „Anno dazumal" ? De verzen, soms
met een allerbeminnelijkst sans-gêne aan elkander geflanst
en berijmd, mogen voor een groot deel in de kuittel-categorie thuis hoorera, te hoogdravend worden wanneer de
zeurig-zalvende burgervader-horlogemaker aan het woord
is, zij verheffen zich tot een hooger peil in de lyrischromantische tooneelen van Florian en Veronika. Ook om
te laten zien hoe goed de auteurs door hun versificatie aan
de muziek te gemoet wisten te komen, laat ik hier een
(
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deel volgen van de eerste ontmoeting in Christian's winkel.
Veronika noemt Florian minachtend :
„Een Tunichtgut

—

von nirgendsher !''

Waarop deze antwoordt :

„Oho, Madam, Ihr irrt Euch sehr !"
En dan, met emphase :
„Ich bin ein. König, jung und stolz,
„Gekrönt vom Sonnenschein !
„Mein Szepter ist aus Haselholz
„Mein Thron der Meilenstein !
„Mein Kronschatz ist der Uebermut,
„Die Jugend mein Panier!
„Und alles schuldet mir Tribut
„Und neigt sich tief vor mir !
„Ich bin ein König, jung und reich,
„Die ganze Welt ist mein !
„Auf Erden kommt mir niemand gleich,
„Im Himmel Gott allein !"
En de dialoog gaat monter voort, met strijkages van

beide kanten :
Veronika : „Vor soviel Hoheit beug' ich mich!
Florian : „Vor soviel Anmut neig' ich mich!
Veronika : „Ihr seid zu gnädig, Majestät!
Florian : „Der Schonheit knie ich, wo es geht!
Veronika : „Was macht er da für tolle Possen!
„Steh' er doch auf -- wenn man uns sieht!
Florian : „0, das hat mich noch nie verdrossen,
„Wenn einer sieht, dasz einer kniet." enz.
Er is meer dat ten gunste van dit libretto pleit : het
is vol beweging en afwisseling. Het grappige gaat wel
vaak niet boven de „Situationskomik", maar wat bij het
lezen allicht het hoofd doet schudden, is er wel op berekend
bij de vertooning de lever te doen schudden. Van scenes
als het aanbieden der bloempotten, het maatnerven en de
naai - wedstrijd is het tooneeleffect zeker. En deze drie actes
geven den componist gelegenheid zich van verschillende
kanten te toonen, lyrisch en komisch, in solo's, in kleine
en groote ensembles.
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Hoe men over het libretto oordeelen moge, het heeft
de muze van Jan Brandts Buys gelukkig geïnspireerd.
Gounod vergeleek eens een goeden operatekst met een
mooie vrouw, bij wie hij een gezond kind kon verwekken.
In casu kan men zeggen, dat, dank zij deze drie actes,
een welgeschapen, levensvatbaar kind ter wereld is gekomen.
De muziek van Die Schneider von Schönau is, evenals
de componist zelf, van goeden huize. Het in het geslacht
Brandts Buys erfelijke talent heeft zich hier schitterend
„bewährt". Bij het lezen van den tekst bekroop mij de
vrees dat de componist, om zich daarbij aan te passen, zich in
het vaarwater der operette-posse had moeten begeven.
De kennismaking met het door de bekende firma Schott
te Mainz royaal uitgegeven klavieruittreksel heeft die vrees
beschaamd. Deze muziek staat hoog boven het libretto -- en
past er toch goed bij. Zij is vroolij k, rhythmisch interessant,
komisch naar wensch, maar wordt nergens plat ; overal
doet zich de hand van een even gedistingeerden als
vaardigen musicus gevoelen. Hoe alles klinkt laat zich
niet afleiden uit het klavieruittreksel dat geen aanwijzingen geeft omtrent de instrumentatie. Deze lijkt wat
vol tegenover de melodie en men is geneigd te meenen
dat de stoute, • zeer geavanceerde harmoniker, die in
Brandts Buys steekt, hem hier en daar te ver dreef ; ook
is een voorliefde voor bepaalde accoord-opvolgingen en
modulaties niet te miskennen. De tekst is doorgecomponeerd, maar elke scene vormt een afgerond, gesloten geheel ; de muziek, in modernen stijl geschreven, is klaar en
natuurlijk. Men zou die Schneider von Schönau een compromis kunnen noemen tusschen de vroegere „komische Oper"
en het muziekdrama. Bij alle verschillen is er uiterlijk
verwantschap tusschen den tekst van Die Schneider van
Schönau en dien van Die Meistersinger von Nürnberg. In
beide werken komt een vechtpartij en een wedstrijd voor ;
Christian doet in de verte aan Hans Sachs, Florian aan
Walther von Stolzing denken. Gelukkig want Wagner is
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liet de
een even gevaarlijk als verleidelijk voorbeeld
weinig
influenceeren.
Hollandsche componist zich daardoor
Hij „uieistersingert" eventjes bij Florian's eerste optreden,
in Christian's laatste toespraak ; ziedaar alles. Dat het slot
van Die Schneider aan het slot van Die Meistersinger herinnert komt op rekening van de librettisten alleen: de situatie
is analoog. Leidmotieven zijn er niet in Die Schneider von
Schönau ; wel keeren sommige motieven meermalen weer,
zoo een fluitmotiefje bij Florian, een spotmotief op de
kleermakers, het meest een vierkwart van zeven maten,
dat tegelijk den klok- en den hartslag symboliseert en dat
als liefdesmotief dienst doet, de opera inleidt en besluit.
Waar de tekst dat wettigde, gebruikte de componist tevoren
aangewende rhythmen, respectievelijk melodie, of begeleidingsfiguur. De treurmarsch — een meesterstukje van
muzikale parodie bij het gelijktijdig voltooien van de
drie pakken wordt weer vernomen, wanneer het blijkt dat
de drie pakken even goed zitten, en de kleermakers kondigen zich in de le en in de 2e acte op dezelfde wijze aan,
wanneer zij Veronika met hun aanzoeken vervolgen. Vooral
in de 2e acte, bij de aanbieding der bloempotten, is de
juiste toon getroffen. Naast het boertige komt hier iets —
men zou 't kunnen noemen galants tot uiting. En gelijk de
liefde voor een wij le het drietal poëtisch maakt, zoo veredelt de
muziek den tekst. De „flotte" Florian en het weeuwtje
zijn gelukkig gekarakteriseerd. In Florian's „Steig' auf
mein Lied" komen eenige maten voor, die men als
een groet aan Grieg zou kunnen beschouwen en in den
treurmarsch. meen ik iets van Dvorak's „Waldtaube" te
speuren. Zoowel de grootere als de kleinere ensembles
zitten stevig in elkaar. Aardig wordt in de finale der le
acte de „Balgerei" tussch en Florian en de kleermakers
onderbroken door Veronika's „Doch er mach' dasz er weiter
komm" — wat Florian leuk beantwoordt met het bekende
„Wenn Menschen aus einander geh'n". De componist had,
dunkt mij, met dit citaat de acte kunnen besluiten; maar
de tekst schreef een herhaling van het spektakel voor,
zelfs op grooter schaal : de klokken beginnen te slaan,
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en -- echt „possenhaft" de vechtenden blijven als versteend staan terwijl het scherm valt. Wat de finale van
de 3e acte aangaat, een fugato voor koor en orkest „Nun
singt und preist den frohen Tag", het is meesterlijk geschreven en heerlijk frisch: in waarheid de kroon op het werk.
Brandts Buys is thans bezig met een opera van ernstigen
aard, waarvan Dresden zich wederom de „primeur" heeft
verzekerd, en hij heeft in de laatste jaren van allerlei
geschreven, daarmee ook het bewijs leverend, dat het tooneel
de absolute muziek in zijn hart niet heeft verdrongen. In
het vorige jaar werden van hem te Weenen met groot succes
liederen met klavier en fluit (met medewerking van Ary
van Leeuwen) en in het Konzertverein onder Löwe's directie een concertstuk voor violoncel (door Paul Grummer)
uitgevoerd. Hij heeft nieuwe liederen met strijkkwartet gecomponeerd, stukken voor klavier en orgel, strijkkwartetten,
een strijksextet, een klavierkwintet, een suite voor klein
orkest. Tot een symphonie schijnt hij nog niet te zijn gekomen : ook Brahms begon daar laat mee, naar men weet.
Zoo toont zich dan onze landgenoot zoowel veelzijdig
als vruchtbaar : een stoere werker, iemand die wat te zeggen heeft en niet in raadselen spreekt, modern en daarbij
goed geëquilibreerd. In de kunst zijn dergelijke mannen
altijd welkom, zij zijn dat vooral in een periode van onrust
en onklaarheid, als waarin de muziek (en de muziek niet
alleen) verkeert. Holland mag zich een beetje verhoovaardigen op een componist als Jan Brandts Buys ; hem kan
een voorname plaats onder de toondichters van dezen tijd
niet ontgaan.

Maart 1917.
Naschrift. In October zal de Nederl. Opera te Amsterdam Die Schneider vertoonen.

BELGISCHE BEELDHOUWKUNST
VAN DEZEN TIJD
DOOR

ANDRÉ DE RIDDER.

Men zal voor dit overzicht wel op geene volledigheid
rekenen, hoop ik. 't Is geene wetenschappelijk-historische
en ook geene kritische studie. Een dergelijk streven zou
me te ver leiden, door al te uitgestrekte landen, en de
gidsen ontbreken me op dit oogenblik, terwijl ik het ook
niet waag alleen den brozen draad van mijn eigen herinneringen en reeds door den tijd vervaagde indrukken te
volgen, om door de doolwegen van eene in België bij uitstek
rijke kunst te dwalen. Ik heb een meer bescheiden en
beperkt doel in dit stuk, dat slechts van mijnen kant ee n
uiting van bewondering is en voor de lezers eene aan wijzing en eene uitnoodiging tot grondiger kennismaking.
Eerst zal in een inleidend gedeelte een bondig overzicht van de ontwikkeling onzer beeldhouwkunst sedert
1830 geschetst worden, en dat zal ons toelaten even het
roemrijk geslacht van 1840-1850 te begroeten met
Constantin Meunier en Juliaan Dillens, Jefs Lambeaux en
Karel van der Stappen, Paul de Vigne en Thomas Vincotte, Guillaume Charlier en Isidoor de Rudder en zoovele
anderen en daarna hunne jongeren op hun spoor te volgen, in hun zwaar en edel labeur ... Daarna zal ik eenigs-
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zins omstandiger een paar dezer kunstenaars bespreken,
die op meer synthetische wijze het veelvuldig leven van
ons Belgisch land samenvatten, in de meest karakteristieke
richtingen van de evolutie onzer kunst en volgens de meest
representatieve vormen van onzen volksaard.
Door de besten onder de buitenlandsche kunstkenners
werd het heugelijk feit beaamd : dat op beeldhouwkundig
gebied op den bodem van het kleine België een kunst is
ontbloeid zoo veelzijdig vertakt en rijk en sterk en oorspronkelijk als in geen ander land van Europa, misschien.
Wandel in vreemde „salons", en 't zal opvallen hoe —
ondanks de aanwezigheid van zeer groote artiesten — de
grenzen tusschen de verschillende kunstenaars veel minder
scherp getrokken zijn, hoe onder honderden beelden en
groepen, in dat eene familiehuis verzameld, zoo zelden
verrast het durvende gebaar van een maker, die zijn stamvaders heeft kunnen vergeten, en zich om zijn broeders
niet bekommert, om zijn eigen weg te gaan. De strijd
tusschen traditie en persoonlijkheid woedt er heviger nog,
dunkt me, dan in het open huis van Vlaanderen en Wallonië... Ik weet maar al te best hoeveel een Lambeaux
bij v. aan Carpeaux te danken heeft, of een De Vigne aan
Rude, en wat een Meunier zelfs aan Rodin verschuldigd
is, maar ik geloof niet dat ze zijn stil gebleven bij hun
inspiratie, deze al te eenzijdig opgenomen hebben .. .
En onder de beeldhouwers van denzelfden tijd in België
onder de echte artiesten natuurlijk, ik spreek niet van
metsers en kleibewerkers en grafsteenhouwers vind ik
er geen twee die dóór en dóór op elkaar gelijken ... Zelfs
ben ik geneigd te veronderstellen, dat het België is dat aan
de hedendaagsche beeldhouwkunst een gemarkeerd ideaal
heeft verstrekt, want hoe groot het genie van Carpeaux en Barye, Rude en Bartholomé in Frankrijk, van
Canova in Italië, van Thorwaldsen in Scandinavië, van
Flaxman in England ook geweest is en gebleven, tot in
het begin van de tweede helft dezer eeuw bestond er slechts
een zeer los verband tusschen de verschillende Europeesche
uitingen van de boetseerkunst, was geen vast omschreven
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en zeer bewuste richting aanwezig ; de Belgische Renaissance heeft daar wel verandering in gebracht, geloof ik...
En als men weten wil waarom die herleving van de
sculptuur plaats gegrepen heeft, in België in ruimere mate
dan elders, laat me dan wijzen op onze traditie. Sedert
de 12e eeuw werd bij ons de beeldhouwkunst beoefend met
den vlijt en den zwier waarmede ook in de schilderkunst
werd gearbeid, en van dat oogenblik af leerde ieder oudere
geslacht aan ieder jongere het secreet der moeilijke kunst,
en van de 12e eeuw tot de 20e eeuw is er gekomen in onze
Vlaamsche en Waalsche provinciën eene onafgebroken opvolging van scholen en kunstenaars. Edoch, al de meesterwerken van de verstreken eeuwen zijn niet even goed bekend, en vele van de allermerkwaardigste stukken zal men
te zoeken hebben in verborgen hoekjes van ons land, in
oude kerken of kloosters of gemeentehuizen, of in vreemde
streken, vermits in de 15e en 16e eeuw, de vorsten van het
buitenland wedijverden om onze Vlaamsche beitelaars en
boetseerders aan hun Hof te verbinden. In de eigenlijke
Middeleeuwen klonk de roem der Doorniksche school
reeds tot ver over onze grenzen. Lambert Patras
zijne „copères", kopersmelters en kopersmeden van Dinant,
stonden nog beter aangeschreven. Dan gebeurde het wonder
van de Burgondische school, met Claus Sluter, de sterkste
en verhevenste meester der Gothiek, die Dyon verrijkte
met de onovertroffen Mozes-fontein, zijn beeld van St.
Jan Baptist en zijn grafmonument voor Philips den
Stoute ; hij had twee helpers, die schier even geniaal waren
begaafd als de meester zelf, Jacques de la Baerse en Nikolaas
Van de Werve, en den steen te bezielen wisten met heel
het diepe en stoere leven van hun geloof.
De pracht- en weelde-droom der Renaissance vond
in Vlaanderen toovenaars die hem in steen en hout
en koper, tot glorie der statige vorsten, met prinselijken
zwier te vieren wisten : Pieter de Becker en Jacob Jonghelinckx gaven aan Maria van Burgondië en Karel den Stoute
echter leven na den dood, door de graven welke ze te
Brugge lieten oprijzen, in de Onze Lieve Vrouwe Kerk ;
O. E. XVII 8
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Cornelis Floris trok naar Zweden en legde in zwaar arduin
en brons de nagedachtenis van Christiaan I van Denemarken
en van Gustaaf Wasa vast ; aan Louis van Boghen en Conrat
Meyt dankt Lyon de merkwaardige grafsteden in de kerk
van Brou, en Meyt mocht Philibert van Savoïe, Margareta
van Burgondië en Margareta van Oostenrijk gedenken.
Alexander Colijns streefde nog hooger, en wellicht
bestaat geen grootscher en indrukwekkender doodsmonument dan dat van Keizer Maximiliaan, te Innsbrück, met
zijn drie en twintig bronzen koningen en koninginnen en
zijne vier en twintig historische bas-reliefs.
In de zestiende eeuw droomden Guyot de Beaugrant
en Lancelot Blondeel de wonderbare bloemenranken en het
fijne kanten-spel van de groote schouw van het „Vrije van
Brugge".
Jacques du Broeucq versierde zoo kunstzinnig de Sint
Wandru kerk te Bergen dat zijn faam leerlingen van alle
landen tot hem lokte en Giovanni da Bologna, tot zijn
twintigste jaar, in zijne werkplaats zijn stiel aanleerde.
Overal vinden we dus de roemrijke sporen van deze
Vlamingen en Walen ; overal om ter aanminnigste werden ze genood en met de verleidendste beloften aangehaald :
in heel Frankrijk, Duitschland, Bohemen, Denemark,
Zweden, Spanje zullen we hun werk gaan opzoeken, zoo
we niet voor een lange kunst-pelgrimage terugschrikken
en volledig ons verleden willen eeren.
In Rubens' tijd verovert Luc Faidherbe de wereld,
maar 't is een bombastische en zeer zoete kunstenaar.
Te Marly, Trianon, Versailles worden onze meesters
„galants" en „précieux", en de oogen der „belles marquises",
rusten glimlachend op de liefelijke arabesken van hunne
liefde-groepen. De „bassin de Latone" het meest bevallige
waterwerk van Versailles, werd door de gebroeders Margy
gefantaseerd, le Roi Soleil ten behage.
In de zeventiende eeuw eindelijk haalt Francois Duquesnoy de palm weg ; Urbaan VII roept hem naar Rome en gelast „il flamingo" met het uitvoeren van het bronzen „baldacchino" boven het hoogaltaar van Sint Pieters, en kopjes van
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de meest engelachtige kindertjes glimlachen tusschen het
ranke spel van fijn-gesneden loof, zoo aanminnig, zoo bevallig, zoo speelsch ; in dezelfde kerk plaatste Duquesnoy
nog een groot en ernstig Sint Andries-beeld, dat edoch
zijn kinderpoëmen niet evenaren kan, want die zijn niet
te evenaren .
Door overlevering, bloedverwantschap en kinderliefde
namen onze huidige beeldhouwers toch wel iets over van
de handwerkerskunde en de intuïtieve kracht van
hunne voorloopers uit de Middeleeuwen en Renaissance ;
uit een lang artistiek verleden gaat op een volk, in min
of meer sterke mate en met min of meer bewustheid, in
vloed uit, en de verworven roem wekt eerbied bij de massa,
zoodat de plastische kunsten in België steeds meer in
eere zijn gehouden dan de literatuur bij v., die we na 1830
terug hebben moeten opbouwen, geheel en al, uit povere
puinen Staatsbestuurders en stadsbeheerders hebben altijd
de beeldende kunsten met voorliefde aangemoedigd en b(Yesteund, omdat ze wisten dat ze tot onze oudste en roemrijkste
geschiedenis behooren, en al onze gebouwen en parken
en straten zijn overvol van de door onze administratie's
ruimschoots uitgedeelde bestellingen, en onze academie's
van schoone kunsten worden tegenwoordi g meer dan ooit
met milde vrijgevigheid gesubsidieerd . . . Laat ons ook
een economisch feit memoreeren : de aanwezigheid in onzen
bodem van de beste grondstoffen welke in de edele beeldhouwkunst worden gebruikt, klei en leem en arduin en marmer . .
Maar ondanks al deze uitleggingen blijft het Mysterie
van de kunst onopgelost, hier en elders, nu en altijd, en
't is een geluk wellicht, dat hier nog een groot mysterie
voor ons opdoemt.
Tot 1850 heeft onze beeldhouwkunst gesluimerd. Niet

in een betooverd paleis te midden een bloeiend woud.
heeft ze geslapen, maar in de dufriekende zalen van de Academie's, waar — na de blootlegging van Pompeï en Herculaneum — het klassieke zegevierend alle jonge en borrelende krachten in zijnen zoeten sluimer wiegde, onder de
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betoovering van dein antieken droom. De conventionneele
stijl van Lucas Faidherbe en van de Mechelsche school,
de in klassieken winter bevroren volmaaktheid van al onze
na-David's en na-Ingres' bracht eene droevige decadentie
te weeg.
Godecharles is de eenige oorspronkelijke kunstenaar
uit genen tijd; men kan hem niet een groot meester heeten,
maar hij is fijn en gevoelsvol en rechtzinnig, en in zijn
klein werk -- zooals in de kindergroep van het Brusselsch
park of in Iet bad, dat in het Brusselsch Museum prij kt zeer
bekoorlijk. Wij worden in dit bevallig werk ten minste
niet door stijf-vallende peplums en hardkorstige sandalen,
urnen en kolommen uit onze genoegelijke stemming
gewekt. Dit alles is zeer rustig en bescheiden en werd
niet buiten het leven omgeschapen, al klopt de levensgloed
nog maar zwak in het vleesch van deze beelden.
Tegen het kille en dorre en levenslooze van de academische beeldhouwkunst trok eindelijk de generatie van 50
voor het eerst te velde en dit zou een echte beeldenstorm worden .... Nog kunnen we op geen blijvend werk
wijzen, want Geefs en De Bay en Fraikin zijn bange revolutionnairen, en S zoo burgerlijk en zoo voorzichtig, maar
ze hebben zich alreeds van de grieksche naplaasterij los
gemaakt en dat is veel, ja, de eerste beslissende stap
naar de bevrijding. Simonis, hun tijdgenoot, blijft onder
hen allen de meest mannelijke en levensgevoelige, en in zijn
„Godfried van Bouillon" heeft hij getuigenis afgelegd van
onafhankelijkheid en decoratieven zin ; er zit laven in het
fraaie ruiterstandbeeld, en paard en graaf bewegen en roeren
en in hen gist het eerste bloed van een nieuwe kunst.
De tweede stoot wordt tusschen 50 en 70 gegeven, en
weer schommelt het oude huis der pedanten op zijn grondvesten, en daar brokkelt de cier van zijn ornamenten af.
De beeldhouwers beginnen eiken dag een beetje meer te
begrijpen dat er buiten het atelier en de gipsen modellen een
heele wereld van menschen en dingen ligt, waar het al
wemelt en rumoert en groeit en verandert ; men ontdekt
de natuur, want 't moest, eilaas, toen een echte ontdekking
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beteekenen

ook in de schilderkunst, trouwens — en
niet onbelangrijker dan deze van een nieuw werelddeel.
Fassin, Cattier, Van Hove, Bouré, Sopers, Mignon,
De Groot, die namen zullen we met eerbied trachten in
ons geheugen te houden. Want 't is een lange weg dien
we moeten afleggen — van 1640 ongeveer, na den dood
van Franpis Duquesnoy, onzen laatsten grooten meester,
tot 1870-80 -- en vele mijlpalen vallen nu reeds in gruis.
Men aanzie slechts de opsomming dezer namen als eene
voorloopige „daad van rechtvaardigheid".
In Paul de Vigne's en Karel van der Stappen's werk
zingt de nieuwe Lente, bot weer onze oude kunst in
frissche bloesems en sappige vruchten uit. Beiden werden
in 1843 geboren, exposeerden voor 't eerst in 1869. En hun
werk zullen we niet slechts met eerbied bejegenen, uit
historische dankbaarheid, maar we zullen er van houden.
In den grond is Paul de Vigne de volmaakte vertegenwoordiger van den klassieken beeldhouwer, maar niet in plagieerenden en louter copieerenden zin ; hij heeft, gelijk het kind aan
de moederborst, de melk van de Oudheid gezogen, en deze
heeft hem gevoed en tot eigen leven laten wassen en volgroeien. Zijn plastiek steunt op de traditioneele schoonheid
van de Grieksche kunst
niet deze uit de Ronaeinsche
decadentie, maar uit Phidias' en Perikles' zuiversten tijd —
maar drukt eigen modern gevoel uit. Het klassieke verlamt hem niet, maar wakkert eene angstvallige zorg aan,
een streven naar gaven en zuiveren stijl, naar vlekkelooze
perfectie en strenge harmonie. Hij heeft zelf verklaard, dat
voor hem „waarheid" en „ideaal" niet te scheiden zijn en
dat hij nog steeds gelooft in de majesIeit van een „grand
art" : „de kunst, zegde hij, zal niet anders dan edele gedachten vertolken", en dat confiteor heeft hem tot plechtig
en zeer fijngevoelig scheppen aangespoord. Zijn „Kroning
der kunst" op den gevel van het Brusselsche Museum, zijn
„Onsterfelijkheid", zijn „Poverella" en zijn meest mannelijk
en expressief legaat, het standbeeld van Breydel en De
Coninck, te Brugge, hebben buitengewoon veel stijl, correctheid en karakter.
—
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Ook Karel van der Stappen moeten we noemen als
een der leiders en stichters van de moderne school. Zijn
beste werken zijn decoratief, zooals bijv. zijn gevelversieringen van den Alhambra-schouwburg, het Conservatorium, het Paleis van schoone Kunsten (te Brussel), of
zijn standbeeld van Willem de Zwijger, in het Zaveltuintj e
zijn bas-reliefs, die meer geteekend dan geboetseerd schijnen,
— „staciatto's" volgens de conceptie van Donatello, en naar
den trant van Roty en Charpentier, in meer moderne tijden
behooren ook tot zijn meest origineele uitingen. In
zijn eigenlijk groepenwerk overwint hij niet altijd zijn
iets of wat koele en te zeer gebonden natuur. Maar hij
verdient veel lof omdat hij zich nooit in een individueele
stelling heeft verstard ; zijn „Stedenbouwers" (1894) en
„Ompdrailles" (1892) zijn roerende en gespierde beelden,
en men raadt achter hunne flinke kontoeren den zoekenden
geest van iemand die met zijn stijl wil meégaan ..
Na Paul de Vigne en Karel van der Stappen duurt
de stijging voort : en we hebben de ongeveer 10 jaar jongeren te boeken, den sereenen Juliaan Dillens en den
hartstochtelijken Jef Lambeaux, en naast hen Thomas Vin9otte, Willem Charlier, Isidoor de Rudder, Karel Samuël,
Paul Dubois en Jacques de Lalaing. 'Weer een 10-tal
jaren later treden op den voorgrond Julius Lag ae, Achille
Chainaye, Victor Rousseau, Jean-Marie Gaspar, Godfried
De \reese, Pieter Braecke, Egide Rombeaux, Julius van
Biesbroeck, Georges Minne, Julius Gaspard, en thans is
het jongste geslacht aan het werk, om de glorieuze lijn
naar een steeds schitterender toekomst voort te trekken,
met mannen als Rik Wouters, Jules Verm eiren, D'Havebooze, Puttemans, Wolfers enz. En dan heb ik er nog streng
op gewaakt dat in deze kronologische lijst geene minderwaardige namen zouden worden genoemd .... 't Spijt me
slechts dat ik in dit kort opstel geen recht kan laten
wedervaren aan al deze scheppers ... .
Boven hen allen echter staat de Meester, de groote,
goede, simpele Meester, hij die onze kunst tot op Europeesche hoogte verheven en er den stempel der eeuwige
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schoonheid op gedrukt heeft, en van Phidias, Donatello en
Rodin de me dedinger in de geschiedenis is geworden :
Constantin Meunier.
Meunier behoort ook tot de generatie van 1830—'50,
hij was zelfs iets of wat ouder dan Van der Stappen en De
Vigne en ongeveer 20 jaar ouder dan Lambeaux en VinÇotte.
En hoeveel jonger is hij dan zij allen, van die eeuwige
jeugd en kracht van het genie, dat werken kan scheppen
die geteekend zijn om te blijven leven.
Z ij n lot is vreemd en heeft hem zoo diep beïnvloed
dat een paar biographische bijzonderheden hier niet ten
onpas komen.
't Is te Etterbeek dat hij in 1831 het levenslicht zag.
Zijn vader, een streng ambtenaar, pleegde zelfmoord, omdat
hem geld ontfutseld was, waar hij de bewaring van had, en
hij den dood boven de schande verkoos. De moeder bleef
als weduwe met zes kinderen zonder het luttelste inkomen
achter. Vroeg gaan de zoons op stiel. Vroeg kent Constantijn den nederigen handenarbeid en leert hij een treffelijk
en stil maar gelukkig leven in te richten.
Hij begon als beeldhouwer op het atelier van Fraikin —
en reeds kennen wij dat midden van stof en spinnewebben
en mediocriteit en gedokenheid, waar Venus en Apollo
en Mercurius in alle hoeken heerschen maar het leven,
geen plaatsje vindt. De volmaking van de tucht en van den
stiel duurde hem te lang en daar hij veel met schilders
omging wierp hij den beitel weg om het penseel op te
nemen. En hij schilderde veel ; zijn doeken zijn talrijker
dan zijn beelden. En hij schilderde goed, op zijn eigen
wijze, naar nieuwe methoden en met zeer oorspronkelijke
vizie. Zijn „Brug op de Theems" is als een Claude Monet,
echt en levensdiep en vol irisatie in den mist. Hij schilderde ook de Trappisten in hun hoog en simpel kloosterleven, behekst door den Gothieken droom, welke ook zoo
fantastisch door zijn vriend Charles De Groux werd uitgebeeld, in zijn vroom-gevoelige en nobele en smartelijke
werken. Eerst in 1880 begint voor Meunier, en hij was reeds
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50 jaar oud en vond dus wel laat zijn weg naar de glorie,
de Zomer van zijn kunst. Hij reisde door het zwarte land,
de sombere en zwarte kolenbekkens- en hoogovens-streek
van Zuid België, rond Bergen en Charleroi, om het boek
van zijnen grootera vriend, den machtigen Camille Lemonnier te versieren. Daar ontdekte hij plots het nieuwe leven.
Het drong in hem als een golfslag, het overweldigde
en beroerde en staalde hem op schier mirakuleuze wijze.
En nadat hij zijn taak had volbracht en het „Pays Noir"
had geteekend en geschilderd, gebeurde het groote wonder
in 1885 nam hij terug den beitel op, welken hij sedert meer
dan 25 jaar niet meer in handen had gehad, en werd
beeldhouwer opnieuw, de grootste van Europa, met en naast
Rodin.
Ik noem zonder schroom den naam van den Franschen
meester : ze zijn collega's geweest te Brussel eerst, waar
ze samen als handwerkers voor rekening van ondernemers
en industrieelen beitelden. Ze zijn collega's thans in de
glorie en in de onsterfelijkheid. Moest ik me uitspreken
en kiezen tusschen hun beiden, ik zou aarzelen. O, ik weet
wel : Rodin is veelvuldiger, krachtiger en vlugger, meer
boven-menschelijk en algemeener en symbolischer; als bij
Donatello, is bij hem de liefde voor alle vormen van het
leven, in veelvuldige herschepping, in gestadige begeestering, in caritate; zijn stiel ook is knapper, leniger, volmaakter
dan dezen van den op 54 jaar beeldhouwer geworden Meunier. Maar laten we aan onze liefde voor Rodin een oogenblik het zwijgen opleggen hij is ondanks alles klassiek ; het
klassieke naakt en het eeuwige rhythme des menschelijken
lichaams en het vreemde symbool der ziel zijn ook hem
stof en grond voor zijn werk ; hij heeft de vormen en de
rhythmen van Phidias en Donatello vernieuwd, maar heeft
hij er ongekende geschapen? Helden die we niet ontmoetten,
nimfen die we nog nooit beminden, epheben die we nergens zagen ? Ik geloof het niet. Maar dat deed Meunier
wel: hij leerde ons zien den stoeren, krachtigen held der
nieuwe tijden, en met de bezieling waarmee Phidias
de Grieksche worstelaars en de Helleensche godinnen

BELGISCHE BEELDHOUWKUNST VAN DEZEN TIJD.

297

schiep, deed hij leven in steen en brons de buildragers
onzer havens, de mijnwerkers onzer koolbekkens, de glasblazers en puddelers van onze fabrieken, de zaaiers en
maaiers van onze velden, de lenige, jonge en veerkrachtige,
maar verslaafde vrouwen van de groot-industrie. En die
helden kenden we niet, bemin den we niet v66r hem. Hij
is de schepper van een nieuw klassicisme, zooals Emile
Verhaeren in de literatuur of Claude Monet in de schilderkunst. En het is een heele wereld, in eigen definitieve
schoonheid die opengaat . .
Het werk van Meunier wordt door geen woord beter
gekenschetst dan door deze uitlating van Rodin, welke
ik in zijn bekende boek „L'art" vond : „La tragique volupté
de l'admiration". Dat is, ja, de inspiratie van Meunier :
bewonderen maar in pijn en wrangheid, de menschelijkheid
ontdekken en begrijpen en smartelijk uitdrukken na
smartelijk- met haar me 6 te hebben geleefd.
Een geweldige vizie is in hem gegroeid, een eenvoudig
en toch zoo grootsch en zoo subliem gevoel, een zoo diepmenschelijk streven naar zuiverheid en ontroering in de
uitdrukking, en een zoo sterk streven, in de boetseering,
naar het aluemeene en het monumentale.
Want hadde hij in den buildrager alleen het decoratieve gezien, laten we zeggen : het gezonde en krachtige
spel der spieren en der ledematen, of in den smid het
typische van zijn requisieten, als ik me zoo uitdrukken
mag, de schilderachtigheid van schootsvel en hamer, of in
een groep als „Het grauwvuur" het gemakkelijk tot dramatisch geheel te groepeeren schouwspel van een op het
lijk van haar verbranden zoon treurende moeder, dan zou.
zijn werk niet hebben voor ons al het geniale en universeele, dat we er thans in vinden . .. Dan zou het zijn
gewone effectmakerij bij middel van meer moderne symbolen
en succesbejag door tusschenkomst van alle weeke zielen
ontroerende motieven : dan zou eenvoudig als decoratief
bestanddeel de hamer van den smid of de rakel van den
puddeler den drietand van Neptunus of het gevleugelde
wiel van Mercurius vervangen en dan zou de rouwende
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volksvrouw louter een surrogaat zijn voor alle vroegere
Niobe's van hedendaagsche boetseerders met de pruik,
en even onbeduidend en leeg van zin
Maar door de materialiteit van deze stukken héén,
brandt de innerlijke klaarte en gloed van den licht-ontroerden en zachtmoedigen en geestdriftigen mensch, die
deze groepen beitelde.
Gedurende zijn eerste periode (na 1885, wel te verstaan) is 't de weemoed en het medelijden welke in hem
overheerschen : hij ziet vooral de ellende van al die zwoegers, die met moede borst en hijgende leden, hun zwaar
werk verrichten, al te vroeg gesloopt door het bran den
der vlammen, door de te zware nachten, door de duisternis en het stof van de mijn. En 't is alsof de stakkerds
om erbarming smeeken, hunne handen heffen in wrang
gebaar van smart en protest. Dit is de tragedie van den
arbeid, de tragedie der gekromde ruggen, der vereelte handen, der gewonde knuisten, der gezwollen beenen, der gerimpelde gezichten, der gebroken lichamen en der verbeeste zielen.
Maar die smartelijke opvatting wordt later door een
meer milde, geestdriftige en lyrische vervangen. En nu
barst zijn bewondering uit in hooglied, terwijl veel' lager
zingt de deun van a eernis. En het wordt een apotheose van
het willig, sterk, veerkrachtig lichaam, van de strakke,
onvermoeibare spieren, van het willen en kunnen, het
arbeiden en scheppen. Nu wordt de werkman iets grootsch,
iets heldhaftigs, iets legendarisch bijna, en zijn moed moet
voor dien van geen door harnas en helmet en zwaard bewapenden vorst wijken. En in al die figuren is de lijn
zoo simpel en grootsch-momumentaal, zoo samenvattend
en expressief de uitdrukking, dat beelden als De Smeder,
..

.

De Glasblaser, De Man die drinkt, De Man met de teug, De
Zaaier en De Maaier, De Nijverheid, Pieta enz. een nieuwe
periode in de beeldhouwkunst openen, en een dergelijke
kunst weer wordt na eeuwen scheiding tusschen kunstenaar en menigte als de gothieke kathedralen waren :
symbolen van een collectieve ziel, en van een gemeenschap-
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pelij k ideaal, weerspiegelingen van de echtste „psysche"
van den tijd waarin ze werden geschapen.
De stijl van Meunier is ruw, eenvoudig mannelijk, trachtend naar het teekenende ; hij bekommert zich weinig om
fragmentarische verfijning, om nauwkeurig geziene en uitgewerkte bijzonderheden : het zeer spontane scheppen en het
steeds beoogen van het monumentale (al de beelden van Meunier kunnen de vuurproef van de vergrooting• ongestraft doorstaan) verlammen in hem de lust tot het uiteenzetten en afwerken van alle onderdeeltjes. Meunier vereenvoudigt waar
hij kan, schept zooveel mogelijk algemeene typen, offert
de bekoring der interessante en schoone détails en zelfs
der afwisseling op : hij herhaalt gestadig zekere vormen
om ons des te beter van hun sierlijkheid of kracht te
overtuigen, om ons beter door zijn grootheid te imponeeren.
En het reusachtige Monument „Verheerlijking van den
Arbeid" is daar om te bewijzen hoe geniaal hij zijn werk
heeft kunnen bekroonen. Toen Meunier zijn hoofd te rusten
legde kon hij met zekerheid voor zijn werk de toekomst
tegemoet zien en wachten op het leven dat nog uit hem
geboren zou worden.
Meunier resumeert heel ons land en heel ons volk ;
zoo kompleet is zijne kunst dat de dubbele ziel van België
in hem leeft, met de twee schijnbaar tegenstrijdige, en toch
in zeer kernachtige harmonie in onzen volksaard en onze
kunst samengegroeide instincten en idealen, door Verhaeren
zeer synthetisch geheeten : „l'idéal charnel" en „l'idéal mystique" en verder in hun samenhang als „le paganisme mystique
de la Belgique" omschreven. En vermits ik onder vele kunstenaars die me lief zijn een keuze moet doen, zal ik -- met enkele
woorden méér mijn indrukken weergeven over deze beide
beeldhouwers, die méér speciaal de incarnatie van de twee
kanten van ons nationaal voelen en scheppen hebben gebracht en die zeer kenschetsend en op hoogst-eigen wijze
en met veel roem belichamen : het sensueele en levenszatte
en vormrij ke en kleuruitspattende Vlaanderen, aan de eene
zijde, en het mystieke, droomerige, diep naar binnen
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levende en mijmerende Vlaanderen, aan de andere zijde,
en die twee boetseerders zijn de Antwerpenaar Jef Lambeaux en de Gentenaar Georges Minne.
Lambeaux is de man die, in de borreling van zijn
zinnen en van zijn bloed, onder den drang zijner prikkelbare en ontvlambare natuur, heeft geslaakt den luidsten
kreet van onze kunst, den wildsten en den meest heidenschen. Zijn levenslust en zijn levensvreugde hebben hem
ontelbare werken vol vuur en gloed en vol sterk-geëxalteerde zinnelijkheid ingeboezemd, gezond als een stuk aarde
en warm als het sap der gistende boomen , . .
Hij is Antwerpenaar. Een vreemd toeval heeft gewild
dat hij geboren werd nabij de plek waar thans zijn „Brabo"
triomfantelijk rijst. Zijn vader had op enkele stappen van
het Stadhuis een winkeltje van tinnen en koperen voorwerpen en was zelf een zeer eigenaardige man, dien men
in Antwerpen Napoleon heette, om zijn kleine gestalte en
zijn spottende scherpte.
Op 19 jarigen ouderdom telde Jef Lambeaux onder de
leerlingen van de Academie van Schoone kunsten en bezocht tevens de vrije werkplaats van Jan Geefs. Na de voleinding zijner studies breekt de eerste periode van zijn loopbaan
aan, een zeer banale periode, deze van zijne humoristische
groepjes, zoo herhaaldelijk gereproduceerd en zoo gretig
gekocht door de stille zielen, die van „anecdoten" en
van „het leuke" en „het prettige" in de kunst houden :
en 't zijn allerlei bij uitnemendheid illustratieve en goedkoope kinderfiguurtjes en bourgeois-groepjes, zooals Kinderronde, Zeg : bonjour !, Het gedwongen bad, Een ongeval enz. Men zal ze nog in vele Belgische salons op de
eereplaats terug vinden, tusschen een pseudo-Louis XVIkastje en een Empire-fauteuil. Wat hebben die dingen
aan de faam van Lambeaux geschaad, zooals later de door
zijn buitengewoon succes door allerlei fabrikanten van
bronswerken hem regelmatig bestelde busten en salonstukken ook bij zoovele kunstminnenden de vereering voor
zijn reuzentalent hebben belemmerd. Maar niet deze voor
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geld gewrochte en al te gemakkelijk neergeduimde dingen —
want hij had veel geld noodig en werkte soms al te vlug,
zonder bezonkenheid zullen ons een oordeel over Lambeaux ingeven. Hij was zeer ongelijk, zooals alle heel spontane werkers en zooals alle enthousiasten, maar hij heeft
heerlijke, boeiende en opwekkende beelden verwekt, en zijn
„Brabo", zijn „Folle Chanson", zijn „Kus", zekere gedeelten uit zijne „Passions humaines" kunnen als maatstaf van
een.e zeer fiere vereering dienen.
Spoedig begreep Lambeaux dat het niet met de bevallige
lijnen van zijne mollige kinderlichaampjes en hunne
guitige gebaartjes was dat hij zijn kunstdrooM zou verwezenlijken. Hij trok naar Parijs om beter zijn stiel te leeren, bleef
er drie jaar, kwam ontnuchterd en ontmoedigd terug, maar
had toch zijn tijd niet verloren : onmiddellijk na zijn
terugkeer stelde bij zijn „Kus" ten toon, en 't waren twee
slanke lichamen, met fijn spel van zenuwen onder de
gladde huid, met sierlijk gebaar van liefde en verlangen.
Kort daarop beitelde hij „De worstelaars" een waardevol
stuk van mannelijke plastiek, vol zwier en lenigheid.
Dank aan den steun van de Stad Antwerpen kon hij
naar Florentië vertrekken en daar bij de Italiaansche
meesters heeft hij zijn realisme verscherpt en de groote
bewogen lijn leeren zoeken. Giovanni di Bologna en Michel
Angelo hebben hem kracht geschonken, hebben hem het
momumentale helpen omvademen. Zijn derde periode
begint, zijn vruchtbaarste en roemrijkste, en op twee
meesterwerken allerminst kunnen we wijzen : „La folle
Chanson" en „Brabo".
Kijk naar het „Dwaze lied" en staar naar den dartelen en lachenden sater, en zie hoe zijn wijdgeopende en gulzige lippen van zwaren lach dronken zijn, en zijn oogen
van guitigen pret schitterend; zijn 44ne hand houdt het
schudden van zijn buik en van zijn zware borst tegen, terwijl zijn ruige bokspoot op de aarde kiemt ; en met zijn
andere hand stoot hij het kind op zij, dat luisteren wil,
en nog te jong en te onervaren is om de noodiging der
bacchanten te vernemen. De nymfe zelf, ze is jong en
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lenig en haar lijf is zoet-gebogen en zacht en rijk aan beloften, en ze fluistert in het oor van den dikbuikigen en
schuddelachenden sater het verleidelijke woord en het bekoorende lied der levensvreugde.
Wat heeft Lambeaux zelf met gretigheid geluisterd
naar den fluisterzang van alle nymfen der vreugde en van
alle saters der losbandigheid. Hij heeft met kinder-gretig
oor opgevangen het woord dat beroest en dol maakt en
het leven doet liefhebben. Hij heeft het vleesch aangebeden
met de liefde van een antieken minnaar en met begeerige
armen heeft hij de vormen des lichaams gekneld tegen
zijn borst, die breed ademde ... Zoek bij hem geene gedachten en geene verfijning en geene symbolen. Hij is een
stuk natuur en hij dorst naar leven, naar vorm, naar lijn,
naar beweging. De anatomie van het lichaam met het
eurhythmische spel van spier en zenuw en met het zuivere
rhythmus van de daad, de weelde van levend en roerend
vleesch, de sierlijkheid van het hartstochtelijk en sterk en
grootsch gebaar — dat ziet hij, vergroot, verheftigd, in
een pantheïstischen droom. Men weet hoe moeilijk het is
in de beeldhouwkunst de overdaad en de volheid en de
weelde te paren met zuiverheid van lijn en edelheid van
vorm, en dat heeft hij nochtans bereikt.
Maar laat me u leiden naar „Brabo", de grootsche
fontein, welke op de Antwerpsche Markt van zijn kunst
getuigenis aflegt voor altoos, en gemeengoed van de Antwerpsche bevolking is geworden, één met de stad, gelijk
de spits van den O. L. Toren, de put van Quintin Metsys
en Rubens' schilderijen in de hoofdkerk. Daar staat op den
hoogen rotszuil Salvius Brabo, en hij komt als overwinnaar
terug; hij heeft den wreeden reus geslagen, die de stad
verdrukte en de scheepvaarders uitbuitte, en juichend,
onvermoeid, door zijn trots 'opgezweept, haast hij zich naar
de vesting terug, lenig van tred en zwaaiend boven zijn
hoofd de afgehouwen hand van den dwingeland. Het
is een beeld van jong leven en durvende kracht. Op
den voet van het standbeeld, bewonderen we de attributen van de haven, het scheepsbedrijf en de zeevaart.
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Men moet het beeld zien in vollen zomer, met het water
bespat dat als zilveren bloed uit de hand neerspuit en op
de rotsen schittervonkt, terwijl de zon speelt op den soberen,
trotschen gevel van het Renaissance-stadhuis. In dien
„Brabo" zegeviert de wilskracht, de weeldelust en de
ostentatie van het nieuwe Carthago.
Ik wil Lambeaux' grenzen in deze lofspraak niet te
buiten gaan. Ik weet wel : hij is geen Meunier ; de innerlijke stuwing en het diepe en algemeen-menschelijke gevoel, de sobere tragiek en de geestelijke harmonie van den
schepper van het Monument des Arbeids rusten niet in
hem, liggen niet in zijn bereik. Eens heeft hij willen zijn
kunst vergrooten en veredelen, als denker scheppen zijne
„Passions humaines" doch het is hem niet gelukt : zijn
tafereel is overladen en al te bont en zonder rust en gedegenheid in zijn geheel ; al zijn ook hier vele oerkrachtige
en in hun bruute sterkte en volbloedige vleeschelijkheid
weer heerlijk zich uitlevende en fluks-bewegende fragmenten.
Een stuk van Vlaanderen leeft in hem, het Vlaanderen van Breughel en Jordaens en Rubens, en het is een
merkwaardige verdienste voor Lambeaux aldus een onzer
grondige tradities te hebben laten voortbestaan, en deze
niet door zijn werk verbroken of geschonden te hebben.
Naast de titanische rompen van Lambeaux, wil ik
toonen de graciele, schrale, devote gestalten van Minne,
als kaarsen wit en slank en vroom.
Hij boetseert niet de driften en de schoone werkelijkheid in overvolle figuren, gelijk Lambeaux, die steeds in
den steen de overdaad van zijn kracht en zijn leven svereering sluit, hij boetseert niet gelijk Meunier de
tragiek en de heroiek van onzen eigen tijd, noch de
heilige daad van den arbeid, --- maar hij beeldt uit in
den blanken steen, in marmer bij voorkeur, bloot een gevoel en onder de fijnste van onze sensibiliteit, bloot een
droom en onder de ingetogenste van onze fantasie, bloot
een symbool en onder de pakkendste van ons innerlijk
leven. Dit is haast-geestelijke schoonheid, en nieuwe
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gothiek... En de beelden zijn simpel, maar simpel van alleringewikkeldsten eenvoud als, bij den „Armen visscher", vau
Puvis de Chavannes — even fijn-bezenuwd en teer-gespierd
en even fijn, binnenwaarts. . . . Wat een weemoedige
wulpschheid in deze vorm-uitbeelding, en wat een wij ding
die door de stof heenschemert, als een ziel...
Minne volgt de natuur bijna niet doch interpreteert ze los en droomerig en peinzend, en dat is alles meer
hemelsch dan menschelij k, meer uitgedacht dan materieel,
en steeds in hoogeren, afgetrokken zin opgevat. De realiteit dient tot wipplank voor de fantazie en het droomgin
en het overdenken van den beeldhouwer. Maar ze is niet
louter zijn doel, gelijk bij al de anderen bijna, die zooveel
spontaner werken en méér verlustigd leven.
Het decadente, het moeë, het wrange van onzen tijd,
en al het gecompliceerde en pijnlijke van onze zielen dat
heeft Minne in zijne beelden gelegd. Hij zelf is gekrenkt,
gekwetst -- men voelt het in die uitingen van godsdienstlooze
mystiek en gesloten en zeer bewust. Het instinct spat
hem niet boven het hoofd, doch hij houdt koel in de
handen den sleutel van de sluizen die den stroom beteugelen. Daarom heeft hij scherper den toetssteen op de menschheid van zijn tijd gezet en heeft er zijn eigen merk in
gegriffeld. En zooals Maeterlinck in zijn marionetten-drama's
in verdoofde klanken op sentimenteele en symbolische en
gespiritualiseerde manier, naar buiten heeft laten schijnen
de innigste geheimen der ziel en de diepere beteekenissen des
levens, zoo heeft Minne in zijne groepen, op even gevoelige
wijze, en in zeer voorzichtige en schaarsche en ingetogen
vormen, laten schemeren de binnen-klaarte van wat er aan
symboliek in onze periode leeft.. .. Zeer hoog is dat alles,
aristocratisch van stiel, ten zeerste geraffineerd van opvatting en inzicht.. .
Karel Van de Woestijne, die lang met hem te Sinte
Maertens Laethem aan de Leie leefde, heeft zeer duidelijk met een paar woorden zijn streven samengevat: „het
meest intense gevoel in den meest monumentalen vorm uit
te drukken en heeft gelijktijdig helder aangeduid hoe het
-
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individueele gevoel bij Minne steeds tot breedere algemeenheid wil gedijen.
Hier is niets grof sensueels meer, maar alles is bezonken, gezift, gelouterd, na de ontvangenis, vooraleer de hand
heeft uitgebeeld. En dat bezonkene van zijn wezen dat
meer is dan de impressie van een hyper-gevoelig menscb. —
zal hij in de meest sculpturale en zoo eenvoudig mogelijke
en van alle overdaad ontdane lijnen prenten.. .
In hem herkennen we met de fijnste schakeeringen
verrijkt een vaandeldrager van een tijd en een toestand
(wellicht door den oorlog ten doode gedoemd) waarin
„het voelend denken en denkend voelen" alle andere, ook
technische, bekommernissen heeft overwonnen, en daarin
ligt tevens weemoed en trots, neerslachtigheid en hoop,
zooals in Baudelaire en Laforgue, in Puvis de Chavannes
en Maurice Denis .. .
Maar laat me even met een paar woorden zijn
„stiel" -- wat zwaar woord ten zijnen opzichte ! -- belichten. Hij draagt de kenteekenen van zijne opleiding als
bouwkundige, verloochent zijne monumentale bedoelingen
niet, legt nooit zijn architectonisch inzicht af. En waar
reeds Meunier veel vereenvoudigde, daar treedt Minne
nog oneindig kritischer op, zoodat ten langen duur zijn
vormen, schijnbaar armoedig, heel schraal en mager zijn.
Doch op den versten afstand bewaren ze lijn en schijn. De
oud-bestuurder der Brusselsche Kunst-Academie Karel Van
der Stappen, van wien ik reeds sprak, noemde Minne
eens : „le sculpteur du geste", en dat woord getuigt ook
van grondige kennis, want de beelden van Minne zullen
ons, inderdaad, méér treffen door een gebaar of teeleen, door
het zakken laten van een hand, het buigen van een borst,
het hellen van een schouder of het knielen van een been,
dan door een volledig uitgewerkte „pose", door vernuftige groepeering of door voorbedachte keuze va n
stand of beweging. Le roeren schier niet de mensch-symbolen die hij kneedt en vormt, en gesticuleeren amper ;
bijna rechtlijnig en streng als omgehouwen blokken arduin
of marmer rijzen ze : in geknielde of leunende of luisO. E. XVII 8
20
.
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terende of peizende houding, als beelden van smart en
van stil leven .. .
Ik maak er mezelf bijna een verwijt van dat ik -- in
deze schets zoo onvolledig ben geweest, en dus, alhoewel ongewild, heel onrechtvaardig. Enkele zeer groote en
zeer waardevolle artisten heb ik slechts kunnen vermelden. Zo o,
de strenge en sobere en edele Juliaan Dillens bijv., onder de
ouderen, en hij is een en al eenvoud en grootheid: een simpele,
nobele denker, die in het meditatieve symbool van „De
Gerechtvaardigheid" bij v. of van de bas-reliefs van het
Solvay-Instituut heeft uitgedrukt het reinste van zijn
denken over goedheid en broederschap en het volmaaktste
van zijne evenwichtige techniek.
Zoo onder de school van 60-70 : de twee zeer losse
en zeer verfijnde en in subtiel en harmonisch spel van
lijnen en teere, aristocratische liefde voor vorm en beweging
zich uitdroomende artiesten Victor Rousseaux en Egide
Rombeaux, en zoo de natuurgetrouwe en diep-interpreteerende Vlaming Julius Lagae, in Holland bekend door
zijn krachtigen en synthetischen Gezelle-kop.
Onder de jongeren moet de wonderbare vernieuwer Rik
Wouters met den schoonsten lauwer worden gekroond, en
deze hulde moeten we niet eens uitstellen onder voorwendsel, dat zijn werk niet af is, of dat hij het nog verbreeden en verlevendigen zal. Want hij overleed in ballingschap, enkele maanden geleden. Toch ben ik overtuigd
dat hij, nog levende, eerst nu en later ons met het wildste
en woeste en als wind en regen gezonde en primitieve
van zijn impressionistisch kneedwerk zou hebben verrast.. .
Maar dat deze slot-woorden geen rouwkreet wezen
We zijn al te rijkelijk beschonken door al onze kun stenaars, die zijn heengegaan, en we hebben zooveel verwachting voor de toekomst... Rik Wouters zelf is een begin :
de toepassing van het impressionnisme op de beeldhouwkunst opent vele nieuwe banen... Een ander jeugdig
beeldhouwer Jules Vermeien luidt misschien een morgenlied voor de toegepaste snij- en boetseerkunst in. Zelfs de
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sociale kunst van Meunier, die nog steeds te veel alleen
staat in zijn hoog willen en kunnen, wijst aan vele jongeren
den weg. De oorlog zal misschien daar niets meer dan
het lijden en de beproeving kunstenaars doet rijpen
in de ontzetting van de slachtvelden of de ellende van
de verlaten steden, een dantesk motief worden. En er ligt
een ruim arbeidsveld open : veel oud stedenschoon is
vernield; laat de jongeren trachten het verwoeste te vervangen door eigen schoonheid. Laat hen, op hunne beurt,
met liefde en eerbied het gelaat des Vaderlands omkransen, het thans zorgvol geplooide, smartelijk vertrokkene
maar waarop spoedig weer — hopen we -- de glimlach
ontluiken zal, en de milde schijn van den vrede leggen de
wij ding van het geluk.
—

FRAGMENT UIT DEN CYCLUS
ARIADNE EN DIONYSOS
DOOR

EL LEN.

Aan Johan de Meester.
I.

ARIADNE'S KLACHT.
Ik heb een droom bemind, een schoonen waan,
Ontgooch'ling moest het wreed ontwaken wezen.
Theseus, mijn Lief, ging mij een wonde slaan
Die mij geen laat're vreugd ooit zal genezen.
Gelijk een dief sloop hij van mij vandaan,
Eer 'k uit een blijden sluimer was verrezen.
Hij die den Minotauros kon verslaan,
Vermocht het niet in liefde een held te wezen.
Ik heb een wáán bemind ! Noodlottig woord,
Dat alle blijdschap, alle licht doorduistert.
In welke stilte is 't mij toegefluisterd,
Waar heeft mijn hart het huiv'rend aangehoord P
O heilloos heil, gesloten liefdepoort,
Waaraan 'k in klauw van smart blijft vastgekluisterd !
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II.
en gebroken
Zoo jammert Ariadne om Theseus
Van snikken radeloos om hem die haar verliet,
Ligt ze in den sluier van heer haren weggedoken
En roept zijn naam .. , en wéér ... in haar verdwaasd
[verdriet.
Dan heeft haar de eigen stem met hoon en spot gestoken
Waar Echo slechts zijn naam voor haar weergalmen liet;
De oogen, dofgeschreid, heeft ze als in dood geloken.,
Niet leven wil zij meer en kan toch sterven niet.
Daar, plots'ling, scheurt de stilte aanzwellend vreugd[geschater,
En knapeslank, omstuwd van uitgelaten stoet
Van Nimfen en Bacchanten, van Sileen en Sater,
Jaagt Dionysos' zegekar haar tegemoet.
Hij nadert Ariadne, aanschouwt haar hoop'loos weereen :
„Ontzie haar smart" spreekt hij tot Faunen en Silenen.

O Saters en Bacchanten tier zoo niet,
Je juichgeluid kan 'k langer niet verdragen
Nu 'k door de weelde dezer najaardagen
Moet dragen weedom van mijn zielsverdriet.
Het „Evoë" is mij een tartend jubellied,
Dat gaat van veel vergane vreugd gewagen,
Dat mart'lend hartsverlan gen óp doet jagen. ... ,
Zwijgt stil, zwijgt stil en kwel mij langer niet !
Mijn hart is in mij als een open wond,
Waaruit het vloeit en vloeit, terwijl daarbuiten
De vreugde staat. Mijn mond schreeuwt naar zijn mond,
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Nu druiven rijpen en de faunen fluiten
En kan dan niets, o Dionysos, stuiten
Uw vaart van vreugde, die mijn weedom wondt ?

IV.

DYONYSOS' LOKKING.
Ariadne, laat mij in dien stroom van leed
Mijn blijdschap storten ! Zie, ik ben een god,
Die schenkt vergetelheid in vreugd-genot,
Ik droog de tranen, die smart schreien deed.
„Pluk 't rood geluk"! Zoo luidt mijn blij gebod ;
Vloei 'k in u over, dan vergaat hl leed
En in de omhelzing van uw vreugde-god
Verstilt de smart, die ge ongeneeslijk heet.
Tracht niet mijn vreugde-straling te weerstaan,
Volg me als mijn bruid naar verre morgenlanden,
Werp weg een dorre droom en strek de handen
Naar gave vrucht. Bijt rijpe blijdschap aan
Van donzen druiven, drink de purpren wijn
En laat ons beide' als goden zalig zijn.

V.
Zij zag naar waar hij stond op zijnen zegewagen,
Die werd getrokken door 't gevlekte pantherpaar;
Om 't schoonti hoofd had hij een wijngaardrank geslagen
De rijpe druiventrossen hingen in zijn haar.
Het sap droop langs zijn wang; en in zijn hand gedragen
Symbool van kracht —, klimop-omwonden Thyrsus. Zwaar
Van de oksels tot den dij, viel 't panthervel, geslagen
Om 't godd'lijk knapelij f van den veroveraar.
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Zoo zag hem Ariadne. Als vuren, die verspreiden
Van ver een gouden gloed, zoo, in zijn aangezicht
De felle blik der oogen, die haar vreemd verblijdde,
Al deed zij door dien glans verblind de wimpers dicht,
Om dan, betooverd door zijn blik op haar gericht,
Te storten zich in de armen die hij openbreidde.

VI.

ARIADNE'S VERWACHTING.
Nu sta ik in een najaar uit te staren,
Dat als een gouden poort voor me opengaat;
Vergaan de dagen die vol weedom waren,
Vergaan door Dionysos' stralend godgelaat.
Hoe zal ik zulken ommekeer verklaren,
Daar ik het dal van droefenis verlaat?
Wat blééf van leed, dat wilde niet bedaren
Dat nu, vervluchtigd, als een schim vergaat?

O Dionysos, die mij zijt verschenen
Oinstuwd van uitgelaten vreugde-stoet,
Bij uw gelukslach wil 'k niet langer weereen,
Mijn hart wordt luid, 'k hoor 't bonzen van mijn bloed,
O draag, drá ;g me over smart-ravijnen henen
Tot vreugde-hoogte, die mij duiz'len doet !

XIII.
Toen, met een gil, die schril door de avond gierde,
Heeft Ariadne zich in vreugdefeest gestort,
Waar Sater en Menade in wilde rij ën slierden,
Met slingers wingerdloof de lendenen omgord.
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Zij lachte toen een faun haar kloeke leden sierde
Met druivenranken, juichte : „Zie hoe schoon ik word !"
't Goudblonde haar wijduit om 't hoofd haar zwierde
En in Bacchante-dans trad ze op haar droom-verdord.
In purpre vreugd heeft zij haar leed vertreden,
Zij tr d op doode weelde en op verscheurde smart
En danste dood gansch dat geluksverleden,

a

En danste, danste dood den weedom van haar hart
En danste door den nacht tot aan het morgenrood
En danste, danste 't leed om Theseus' ontrouw dood.

XV.
Dan, plotseling, uit wijde wilde rij ën
Van Saters en Bacchanten stortte zij
Op Dionysos toe: Ik zocht verblijën
In drift van dans, in vreugde velerlei ;
Ach mocht ik met vergetelheid me omvleien,
Maar 't ééne leed blijft eeuwig mij nabij;
Om alle blijdschap zou' ik kunnen schreien
En bitterheden overstelpen mij.
Toch heb 'k i lief. Het is me een staag verruk

U áán te zien en van de bange nachten
Waar me overvallen donkere gedachten,
Waar 'k eenzaam mijn verlatenheid uitsnik —
Is immer 't einde een alomvattend smachten
naar geluk.
Naar uwe godenvreugde

—
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X VI.
Zij heeft bij Vreugdegod haar weedom moegeschreid
En eind'lij k uitgeveend, liet zij zich willoos leiden
Naar versch violebed en heeft zich neergevleid
En sliep aleer een Nimf haar bloemepeluw spreidde.
Doch Dionysos ging alleen, naar de eenzaamheid
Van eigen loovertent, waar hij haar komst verbeidde ;
Want eenmaal zou het zijn als hem was aangezeid:
Dan zou een vreemde smart zijn vreugdeweelde wijden.

Toen Ariadne ontwaakte uit milde sluimering,
Is ze, op een pantherrug, tot aan zijn tent gekomen
En zij was naakt van vreugde en. afgevallen droomera.
Z66 heeft de vreugdegod haar aan zijn hart genomen ;
In huiver van geluk haar bleeke leed verging
En weemoed was de vrucht van hun bezwijmeling.

LEESTAFEL.

J. P. Lotsy. De Wereldbeschouwing van een Natuuronderzoeker (in verband met de voorgestelde wijziging van
Art. 192 der Grondwet). 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1917.
„Ik heb lang geaarzeld, vóór ik ertoe kon besluiten, deze
schets te doen verschijnen.
Niet zoo zeer, omdat ik mij maar al te zeer bewust ben van
de moeilijkheden, die een behandeling van de stof mede bracht ;
de, zonder twijfel door mij gemaakte, feitelijke fouten zullen wel
door in onderdeelen meer bevoegden verbeterd worden.
Maar omdat trots de, naar ik hoop zuiver zakelijke, behandeling
dit boek de gevoelens van anders denkenden zal kunnen kwetsen."
Aldus de aanhef van het „Voorwoord." Gaarne breng ik den
heer Lotsy hulde voor zijn streven andersdenkenden niet te kwetsen. Dit streven wordt niet alleen uitgesproken in het voorwoord,
--- wat gemakkelijk is, !-- maar blijkt ook uit het verdere boek
waarvoor meer zelf beheersching vereischt wordt. Wel beschouwt
de heer Lotsy de „andersdenkenden" als menschen, die hopeloos
verkeerd tegenover de wereld staan. Maar dat is zijn recht, hun
goede trouw en zuivere bedoelingen trekt hij nooit in twijfel. En
wanneer hij eens wat heftig uitvalt, doet hij dat op zulk een „goed
ronde" wijze en toont hij zich zoo eerlijk overtuigd, dat men zijn
uitingen niet kwetsend kan noemen.
Maar aan den anderen kant komt het mij voor, dat de „moeilijkheden, die de behandeling der stof medebracht", al was de
schrijver er volgens zijn verklaring van bewust, door hem toch
niet zwaar genoeg zijn geteld. Wanneer hij dan ook zegt (Voorwoord pag. XV) : „Mitsdien wendt dit boek zich slechts tot hen,
die ongeveer gelijke aanleg als den schrijver hebben, want anderen
bereikt het niet", schaar ik mij onder degenen, voor wie het boek
niet bestemd is en aan wie het niets te zeggen heeft.
Reeds dadelijk kan ik de wereld niet zoo eenvoudig zien, als
de heer Lotsy dit doet. Hij ziet daarin twee levensbeschouwingen,
--

LEESTAFEL.

315

die der mystieken (de „andersdenkenden", menschen, die maar op
grond van hun gevoelens en wenschen oordeelen) en die der natuuronderzoekers (menschen die op verstandige gronden oordeelen,
menschen „van ongeveer gelijke aanleg als den schrijver"). Het komt
rij voor, dat deze onderscheiding ook in groote trekken niet is
door te voeren. Maar bovendien komt het mij voor, dat de heer
Lotsy met een hopeloos gebrek aan begrijpen staat tegenover de
geestelijke gesteldheid der door hem als „mystieken" gekwalificeerden. Godsdienstig geloof is voor hem een „voorbarige hypothese",
en de „mystieke wind, die weer eens door wetenschap waait"
schrijft hij toe aan ongeduld, tengevolge van een (vermeende) te
langzamen gang der wetenschap. Ook het „bankroet der wetenschap"
wordt nog eens ter sprake gebracht, en daartegenover wordt gewezen op de vele resultaten door de wetenschap bereikt.
Dit alles lijkt mij toch wel zeer onjuist. Het godsdienstig
geloof is geen „voorbarige hypothese" en juist de schitterende
resultaten der wetenschap hebben het fiasco, dat zij maakte, als
zij als leidsvrouw voor het leven en gids op geestelijk gebied
wilde optreden, des te dieper tot ons bewustzijn doen doordringen.
Maar wanneer men zich op het standpunt van den heer Lotsy
stelt, zou men nu verwachten, dat hij, ten keering van dien mystieken wind, ons die belangrijke resultaten zou laten zien. Dat doet
hij echter niet. In plaats te schrijven over onderwerpen, waaraan
hij de snelle en schoonti ontwikkeling der wetenschap kon demonstreeren, schrijft hij hoofdstukken over den oorsprong van ons
sterrensysteem, over het ontstaan van de biospheer, van het leven
van de psychen, van de godsdiensten, enz. De schrijver zelf vangt
het hoofdstuk over het ontstaan van het leven aldus aan :
„voilà une question !
Over weinig onder onderwerpen is meer geschreven en weten
wij minder
een combinatie, die trouwens algemeen is --- dan
over het ontstaan van het leven".
Inderdaad. Men zou zoo zeggen : „Hier kan een punctum
staan''. De heer Lotsy laat het er echter niet bij, maar schrijft
nog een geheel hoofdstuk over het onderwerp. Ik heb het gelezen.
Sinds dien ben ik niet wijzer aangaande het ontstaan van het leven
dan ik voor dien was. Hetzelfde geldt voor het „ontstaan der
psychen" en andere onderwerpen.
Het belangrijkste hoofdstuk van het boek zal wel zijn dat
over het ontstaan der soorten. Daar is de schrijver op het terrein
van zijn eigen onderzoekingen en geheel van het onderwerp, waar—
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over hij schrijft, op de hoogte. Minder gelukkig is hij bij het bespreken van onderwerpen, waarbij physische theorieën te pas komen.
Het is zeer te betreuren, dat hij niet iemand gevonden heeft, die
iets van de hedendaagsche natuurkunde afwist, en die zijn manuscript eens wilde doorlezen. De schrijver zelf heeft de wenschelijkheid hiervan wel ingezien. Hij zegt (Een woord vooraf pag. IX) :
„Over vele onderwerpen, in deze schets aangestipt, had ik
nog gaarne overleg met specialiteiten gepleegd, overtuigd dat er,
op de door mij minder bekende terreinen, die ik toch verplicht
was te doorloopen, vele voetangels en klemmen liggen, waaraan
ik wel niet zal ontkomen zijn. Maar zucht tot nauwkeurigheid mag
thans de publicatie niet tegenhouden ; beter een onnauwkeurig
baken, voor hem die zijn stem bij de aanstaande verkiezingen bepalen wil, dan in het geheel geen".
Over de stelling aangaande de bakens kan verschil van meening
bestaan. Een onnauwkeurig baken kan oorzaak zijn dat een kapitein,
die zich ernaar richt, zijn schip op een zandbank doet vastloopen.
Maar bovendien, is het alternatief juist ? Zou het Nederlandsche
volk inderdaad dolen als een kudde, die geen herder heeft, indien
de heer Lotsy niet met zijn „onnauwkeurig baken" voor den dag
was gekomen ? Ik geloof eer, dat wij moeten zeggen, dat de heer
Lotsy zich beijverd heeft in een zee, die reeds wemelde van de
bakens van allerlei kaliber, het aantal reeds aanwezige bakens nog
met een onnauwkeurig exemplaar te vermeerderen. W.
Felix Ortt. Inleiding tot het Pneumat-EnergetischMonisme. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1917.
De ondertitel van dit boek luidt : „Een beschouwing over God,
de Wereld, het Leven, Mensch en Maatschappij van uit het standpunt der Natuurwetenschap". Evenals de schrijver van het hierboven aangekondigde boek pretendeert de heer Ortt dus een
levensbeschouwing te geven op natuurwetenschappelijken grondslag. De resultaten waartoe beide auteurs komen zijn echter zeer
verschillend. Of eigenlijk is het beter hier niet van resultaten te
spreken, maar te zeggen, dat de levensbeschouwingen, die zij met
behulp van natuurwetenschappelijke beschouwingen uiteenzetten
onderling zeer verschillend zijn. Want het komt mij voor, dat de
levensbeschouwingen wel onafhankelijk van de natuurwetenschap
ontstaan zullen zijn en dat deze laatste in de betoogen slecht een
apologetische rol vervult.
Men kan aangaande het boek van den heer Ortt verklaren,
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dat het stelselmatig is samengesteld en dat de grondgedachte op
consequente wijze is ontwikkeld. Toch heb ik ernstige bezwaren
tegen het boek, waarvan ik er twee wil noemen. In de eerste plaats
beweert de schrijver, dat in de onorganische wereld de processen
in een bepaalden zin verloopen, (die door natuurkundigen wordt
bepaald door de toename der entropie) terwijl zij in de organische
wereld in tegengestelden zin zullen verloopen. Ik geloof niet, dat
er veel natuurkur digen zijn, die dit den beer Ortt zullen toegeven.
Wel is de regelmatige toename der entropie in de organische
wereld misschien niet boven twijfel verheven, maar dat ooit afname
van entropie zou voorkomen, is dat toch evenmin. En die gepretendeerde afname der entropie die door den heer Ortt aan de
„entelechie" wordt toegeschreven, vormt den grondslag voor alle
verdere beschouwingen.
Een tweede nog ernstiger bezwaar is, dat de schrijver te veel
aan woorden hecht, en dat woorden als „waarde" en „orde " gebruikt worden om zeer verschillende zaken, als b. v. de „vrije
energie" der physica en verschillende geestelijke eigenschappen van
den mensch, schijnbaar onder één begrip en één principe onder te
brengen.
Dit is niet aan een onwillekeurige slordigheid in het denken
toe te schrijven. Integendeel is het natuurlijk de bewuste bedoeling
van den monistischen schrijver het verschil tusschen het physische
en het geestelijke zoo klein mogelijk voor te stellen. Maar ik meen
er van mijn kant tegen te mogen opmerken, dat m. i. de eenheid

toch maar schijnbaar verkregen wordt, en dat noch de physische
wetten noch de psychische waarden bij een dergelijke menging
van begrippen, behoorlijk tot hun recht komen. W.

Dr. J. V. de Groot. Denkers over ziel en leven. N. V.
Uitgevers Mij . v.h. Paul Brand te Bussum en J. L. Veen
te Amsterdam.
Deze studies van Prof. de Groot getuigen van een rustige
zakelijke belangstelling in psychologische, biologische en wijsgeerige
onderwerpen, en zijn belangrijk voor den lezer, zeker ook om hun
inhoud, maar allermeest om de geestelijke houding van den schrijver. Wat den inhoud aangaat merken wij op een voorliefde voor
fi guren die buiten het slagveld der wijsgeerige inzichten staan :
Boerhaave, Maine de Biran, Lacordaire. Ongetwijfeld valt uit de
geschriften dezer schrijvers veel belangwekkends te voorschijn te
halen, maar men kan ze ook voorbijgaan, hetgeen niet mogelijk is
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tegenover Spinoza, Kant, Hegel. Juist dit zoeken naar onderwerpen buiten het strijdperk is kenteekenend voor den geest des
schrijvers en (wellicht) voor de roomsche wetenschap. Men zegt
wel eens spottenderwijze dat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, voor zoover naar buiten blijkt (bijv. op het gebied der O. T.
studie) bovenal adiafora behandeld worden, zekere voorliefde voor
adiafora lijkt mij ook aan den schrijver dezer studies eigen. Dit
verkeer buiten de vragen des tijds drukt zich uit ook in stijl en
beeldspraak. Een konservatief stempel is op deze studies ingedrukt.
Met voorliefde verwijlt Prof. de Groot bij Lacordaire en hij
brengt in zijn beschouwing over deze figuur iets van het élan over,
aan den Franschen redenaar eigen. Maar zoowel in deze studie als
in de overige treft ons het gemis aan kultuurbegrip. Voor den
vereerder van ,,den Aquiner", gelijk voor den Roomsche in het
algemeen moet de nieuwere kultuur een eigenaardige vergissing zijn.
In de dertiende eeuw leeft de groote filosoof Thomas van Aquino,
de groote dichter Dante en ontstaat de Gothiek. Daarna kon er slechts
achteruitgang zijn : Renaissance, humanisme, hervorming, Spinoza,
Kant, Hegel, Goethe en wat dies meer zij, het is alles afwijking,
afzinking. Wie aldus de kultuur beoordeelt, (wat Prof. de Groot
in zijn boek niet uitspreekt) kan geen lijn zien, geen voortbeweging
en is veroordeeld tot een der meest kapitale misverstanden. Zijn
oog ziet slechts bevestiging of ontkenning van het roomsche
standpunt, ziet alles als waar of niet waar, d. i. als tegelijk bestaande
en begrijpt geen perspelctie f. Dit gemis van kultuurbegrip, gemis
aan perspektivisch zien komt sterk uit in Prof. de Groot's studie, .
Een figuur als Cartesius b.v. wordt even dichtbij geteekend als
had men te doen met een hedendaagsch professor, wiens begrippen
onderzocht worden naar hun houdhaarheid ; hij wordt behandeld
als collega.
In plaats van Cartesius op te vatten als een moment in de
wereldgeschiedenis van het menschelijk denken wordt overwogen
welke „de sterke of zwakke zijde van zijn leer" is. Dan worden
„kiemen-van ernstige dwalingen" ontdekt, over welke wij ons bijkans
ongerust zouden maken ! Belangrijk is Cartesius slechts, zoo wij hem
zien als figuur in de beweging der menschelijke gedachte en om het
nieuwe gezichtpunt door hem geopend, en de gestrengheid waarmee
hij het gezichtspunt heeft volgehouden of om de mate waarin hij daarvan is afgeweken ; maar zóó beschouwt Prof. de Groot hem niet. Voor
hem zijn wijsgeeren mannen die een zekere hoeveelheid waarheden
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hebben uitgesproken en een zekere hoeveelheid dwalingen ; alle
kultuurbegrip wijkt hier voor een personeele geschiedenis der
filosofie. Dit is een wezenlijk roomsche zienswijs. De roomsche
filosofie, gelijk de Middeleeuwsche scholastiek, kent begrippen,
maar kent niet het begrip.
Dergelijke behandeling maakt een figuur als van Cartesius
mat. Wie zou bij lezing dezer studie vermoeden de vuurziel van
den Renaissancist, den hartstochtelijken waarheidszoeker, die hij
inderdaad geweest is ? Prof. de Gr. laat hem „zich vermeien in
waarnemingen en deducties die hem de stille werkuren ongemerkt
deden voorbij snellen".
De voornaamste en ook vooraangeplaatste studie in dezen
bundel draagt den titel : de H. Thomas van Aquino en de nieuwe
biologie. De Schr. bewijst hier dat hij op de hoogte is van wat
in de laatste tijden op dit gebied is geleverd en overweg kan met
een zeer omvangrijke litteratuur en het belangrijkste daarvan weet
te gebruiken. Maar nu overweegt in deze verhandeling de akkumulatieve weergave van de inzichten van een aantal biologen ten opzichte
hunner mechanistische of vitalistische gezindheid. Wie zich buiten
eigen studie-gebied begeeft kan wel weergeven, maar niet scheppen en waagt zich niet vrij-uit. Deze gebondenheid blijkt ook hier.
De Schr. heeft echter met zijn studie een bepaalde bedoeling : te
bewijzen dat de nieuwe biologie voortgaat op den weg reeds door
„den Aquiner" gewezen. Om het Aquinistisch karakter der nieuwere
biologie te betoogen, worden eerst Benige onjuiste meepingen als
accidenteel ter zijde gesteld, waarna verblijft de organische opvatting van het leven in 't algemeen. Thomas van Aq. is een volgeling
van Aristoteles en dankt zijn opvatting van het levend wezen aan
de Aristotelische filosofie. Een mechaniseerende en een organiseerende opvating staan reeds in de Grieksche wijsbegeerte tegenover elkaar. Thomas, de Aristotelische lijn volgend, is de tweede
opvatting toegedaan. Zij vindt thans weer grooten aanhang, nu
de mechaniseerende beschouwing bewezen heeft de levensverschijnselen op onvoldoende wijze op te helderen. Hiervoor Thomas v.
Aquino dank te zeggen of van zijn invloed deze herleving der
organiseerende zienswijs af te leiden heeft geen zin. Mochten ook
roomsche biologen meenee dat zij hun inzicht aan Thomas dankten, hij dankt het aan Aristoteles ; en in waarheid zijn er twee richtingen van gedachte die door de eeuwen heengaan. Ook hier treft
ons het gemis van kultuurbegrip en de gebondenheid aan een bepaalde denk-persoon, die door de kerkelijke autoriteit is uitgekozen
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uit de historie, als autoriteit voor ware begrippen. Wij vinden hier
op het gebied der wijsbegeerte overgebracht de behoefte van huldiging van een specialen patroon. De vrije wijsbegeerte kent zulk
patronaat niet. B. D. H.

Holland. Verzen van Albertine Steenhoff- Smulders. Leiden.
J. W. van Leeuwen.
Sterk zijn deze verzen niet, noch van bewoording en plastiek,
noch van innerlijke aandrift. De dichteres voert geen taal die ons
overtuigt of aangrijpt ; maar wij vernemen de rustige vroomheid
en het zachte verlangen eereer roomsche vrouw, die zich voor den
geest roept hoe in lang verleden tijden poorter en rid4er naar
Heilo togen en neerknielden voor 't beeld der Maagd ; en hoopt dat
het weer eens zoo zijn zal:
Wij willen ook weer gaan
De handen saamgevouwen
Met kinderlijk geloof
Met ridderlijk vertrouwen
Oprecht en rein,
Wij willen ook weer doen
Wat onze vadren deden

... .

Het onbelijnde der verzen en hun blijmoedige rustigheid toont
verwantschap met den schildertrant der gemoedelijke monniken
van Beuron. Dat er in de wereld grooter dingen gebeuren, dat
er steilten en afgronden zijn wordt in dit werk niet bespeurd. Een
gedicht als „Paschen" dat grootsch moest zijn, is vlak. De moderne
vrouw bemerken wij in deze gedichten nergens, noch ten kwade
noch ten goede. Maar onbetwistbaar heeft de dichteres een warme
liefde voor de natuur en vermag zij somtijds daaraan schoone
uiting' te geven ; het best in het gedicht getiteld : eerste voorjaarsdag :
De wolken waaien met den wind....

vaarvan het slot luidt :
Een zoeler wind gaat door het bosch
En 't koren door de voren dringt,
De elzenknoppen springen los,
De lijster zingt ! De lijster zingt !
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Overneming verboden,.

DE SCHOONE BOUW
DOOR

MARIE SCHMITZ.

De aarde was vervuld van de uitbundigheid van den
zomer toen een man in den prillen morgen naar buiten
trad uit zijn kleine woning. Zij lag midden in de velden
bij een kleine rivier, eenzaam ; dicht erachter was als een
dreigende donkerte het dennenbosch.
Hij trok de deur achter zich dicht, gespte vaster den
kleinen buidel op den rug en begon te loopen. Zonder naar
links of rechts te zien staarde hij recht voor zich uit, als
zag hij het doel al voor zich aan den verren horizon.
Het waren barnende gedachten en verlangens, die hem
voortdreven in den blanken zomermorgen uit zijn veldeneenzaamheid naar het verre doel, de hoofdstad van het
koninkrijk, die vele uren gaans naar het Noorden lag.
Gedachten van ijdelheid, verlangens van matelooze eerzucht
jaagden hem, den trage, uit zijn vadsige rust.
Door een toeval was het tot hem doorgedrongen, het
gerucht, dat hem had opgeschrikt, geprikkeld tot zoo
plotse en ongewone werkzaamheid : de koning, de ijdele,
weeldezieke, wilde zich doen bouwen een nieuw paleis.
En hij wenschte het schitterender, luisterrijker dan voor
eenig vorst ter wereld ooit een slot gebouwd was. Boden
O. E. X`'II 9
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waren gezonden naar vele bouwmeesters in het rijk, hun
aanzeggend hun talent en vernuft in het werk te stellen,
opdat uit hun ontwerpen de koning kiezen mocht wat hem
het meest behagen zou.
Toen deze mare doordrong tot den bouwmeester in zijn
eenzaamheid ontwaakte een teugellooze drang in hem te
reiken naar deze opperste glorie. Wat al roem en streeling
van zijn ijdelheid, wat al wereldsche en weelderige geneugten droomde hij zich ! Het zou hem licht vallen te
dingen naar dit begeerde ; had hij niet vele ontwerpen,
schitterend, zwaar van weelde, vaak reeds in den geest
aanschouwd ? En had hij ook niet, zij 't dan minder vaak,
zijn verbeeldingen in lijn en kleur op het papier vastgelegd
en ook, al geraakte hij door de traagheid van zijn wezen
daartoe nog zeldzamer, het gedroomde doen uitvoeren in
schoone materie ? Maar dit, dit zou rijker en heerlijker
worden dan wat hij zich ooit gedacht had.
Van dit alles was zijn wezen vervuld terwijl hij ging
langs de stille zomerwegen.
De eerste zonnestralen braken weifelend door de
ochtendnevelen en deden goudige reflexen trillen over de
golfrimpelingen van het riviertje. Een eindweegs vergezelde
dit hem nog met het vroolijk geplapper van zijn golven.
Maar na eenigen tijd keerde de weg zich af en ging dwars
door de vlakke velden. Door bosschee vond de man zijn
weg, waar tenauwernood een zonnestraal door de blaren
boorde, dwars door liefelijke dorpen, waar kinderen speelden
en vrouwen in de open deuren hem verwonderd nastaarden.
Maar hij hoorde niet de sproke, die golven en blaren
zongen met den wind, hij zag niet den glimlach, die blonk
op het stralend aangezicht der aarde, noch aanschouwde
hij de glorie der zonneluchten. Want de ooren en oogen
van zijn ziel waren gesloten voor wat om hem was. Hij
hoorde slechts de stem van zijn jagende gedachten en
aanschouwde niets dan de gedroomde glorie van zijn
verlangen.
Hij ging zonder rusten tot d'avond kwam zinken over
de aarde. Toen zag hij voor zich, tegen de warm-door-
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gloeide avondlucht, het silhouet van een machtige stad.
Hij vergat zijn vermoeidheid en verhaastte zijn schreden
— daar voor hem lag het doel ! En eer de nacht alle
dingen had verhuld in haar kleed was hij ingegaan door
de poort en betraden zijn voeten den grond van zijn
begeeren.
Het was met een blinden ijver, dat hij aan het werk
toog om zijn droom te verwezenlijken. Er was slechts
drang, die hem stuwde, machtig, onweerhoudbaar zijn
naar roem hunkerende ijdelheid. Fel leefde het in hem,
dat hij moest vinden de uitdrukking van de uitbundigste
pracht, de verbeelding van de ongebreideldste weelde, dat
hij moest scheppen een vorstelijk paleis, in schoonheid
uitblinkende, opdat, mocht zijn ontwerp den vorst behagen,
zijn, des bouwmeesters roem, de wereld overstralen zou.
Dagen en nachten zat hij gebogen aan zijn werktafel
over teekeningen en papieren en de denkbeelden, die
leefden in zijn brein, kregen lijn en vorm. En naarmate
zijn arbeid vorderde groeide zijn zelfstreelende bewondering
ervoor, steeg zijn ijdel welbehagen in zijn werk. En de
glimlach van zelfingenomenheid plooide staag zijn lippen.
Al zijn smachten naar zelfstreeling, heel de vooze ijdelheid
van zijn kleine ziel lagen open kenbaar in dien glimlach
en in het behaagziek gebaar van zijn zachte blanke hand,
die zijn krullende haren streelde. Dan prevelde hij — en
als zijn gebaar waren zijn woorden van een opzichtigen
pronk —: „De wereld zal sprakeloos zijn van verbazing
en bewondering, want nooit zal zij iets dergelijks aanschouwd hebben ! Geen koning der aarde zal ooit hebben
gewoond in een paleis aan dit gelijk. Men zal mij roemen,
men zal mij prijzen ; tot in alle uithoeken der wereld zal
mijn naam worden genoemd met bewondering en ontzag.
ik zal de eerste zijn van allen, de eerste. .."
Maandenlang duurde zijn stage arbeid, die langzaam,
langzaamaan de voltooiing begon te naderen. Toen eindelijk
het geweldig plan in alle onderdeelen in vele teekeningen
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was vastgelegd, was de zomer lang voorbij. Nu wist de
bouwmeester den dag nabij, dat hij tot den koning zou
gaan om het ontwerp hem voor te leggen. Een hoovaardige vreugde doorvoer hem, adembeklemmend ; hij was zoo
zeker van zijn triomf, er was geen aarzeling in hem en
geen schroom, niet de stille zachte blijdschap, die leeft in
de ziel van wie offeren mocht eigen ontroering en innerlijke vreugde, niets dan een hard begeeren van het loon.
Van zijn hovelingen omringd ontving de vorst den
bouwmeester.
Velen reeds hadden hem hun plannen voorgelegd,
maar niets had hem, den weeldezieke, kunnen voldoen.
En nu stond hier voor hem die vreemde bouwmeester,
wiens naam in zijn rijk een onbekende was. Verveeld en
een weinig geringschattend ook zag de koning op zijn
buigende gestalte neer. En de bouwmeester, in wiens ziel
de ijdele hoovaardigheid oplaaide als een felle vlam, omdeed zijn gebogen wezen met een bedriegelij ken schijn
van deemoed.
„Welnu", sprak eindelijk de vorst, „wat brengt gij mij ?
Wat hebt ge voor mij uitgedacht?"
De bouwmeester trad naderbij, hij hield de rollen
papier omvat.
„Mijn vorst", zeide hij
en pronkeriger dan ooit was
de gezwollenheid van zijn woorden — „Vergun mij, dat
ik, wiens naam gij zelfs niet kent, U mijn werk kom aanbieden als een vereering van U w heerlijkheid. Toen ik
vernam Uw wensch een paleis te doen bouwen, dat in
schoonheid en pracht iedere aardsche woning overtreffen
zou, heb ik mij aan het werk gezet. Ik heb gezocht naar
het heerlijkste en verhevenste, dat ooit door menschen
kan zijn uitgedacht, opdat het waardig zou zijn, dat Uw
verhevenheid daarin woonde. Mijn Koning ! In alle nederigheid waag ik het uit te spreken, dat dit mij, dank zij mijn
vereering voor Uwe Majesteit, niet geheel en al mislukt is.
Vergunt gij mij, mijn Heer, dat ik U mijn plannen toone ?"
De koning wuifde een licht handgebaar.
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„Laat mij zien uw ontwerp".
Op een marmeren tafel legde de bouwmeester zijn
papierrollen uit. En hij toonde en verklaarde, beschreef. . .
Hij sprak van de zeldzame schatten, het kostbaar marmer,
zijden stoffen, gesteenten, goud, die deze woning zouden
maken als tot een paleis uit een sproke. De stroom van
zijn woorden ging met een begoochelend geruisch. De koning
en zijn hovelingen luisterden zwijgend. En terwijl de bouwmeester beschreef, gebarend, met zijn woorden hun voortooverend den fabelachtigere luister van dit paleis zijner
verbeelding, zagen zij in den geest het verrijzen als iets
wonderbaarlijks, onbegrijpelijks.
gend.
Toen hij uitgesproken had wachtten allen zwijgend.
De koning had nog immer niet gesproken, maar de verveeldheid was van zijn wezen afgegleden, een levendiger
tinteling blonk in zijn oog. Vragend zag hij den kring
zijner hovelingen rond.
„Wat dunkt u, Heeren, zou de uitvoering van dit
werk een vervulling van onzen wensch beduiden ?"
Een gemurmel ging op onder de hovelingen, toen
sprak een :
„Koning, het komt ons voor, dat dit schooner is en
vorstelijker, dan al wat wij tot heden zagen. Wanneer
aldus een paleis voor U gebouwd wordt, dan zal dit
zeker waardig zijn om Uw heerlijkheid ten woon te
dienen."
In glimlachende peinzing zag de vorst op de teekeningen neer en trachtte zich voor te stellen de werkelijkheid van deze verbeelding. Toen vraagde hij :
„Zeg mij, Bouwmeester, waar zult gij vinden al wat
gij noodig hebt voor uw bouw ?"
„Mijn vorst", antwoordde de bouwmeester, „wel zal
veel te vinden zijn in Uw eigen rijk, dat immers vele
schatten bezit, maar toch, zeer veel zal moeten worden
aangevoerd uit verre landen, zeldzame weefsels en gesteenten,
ivoor. . . men zal overal moeten zoeken naar het kostelijkste, zal werkelijk deze bouw kunnen warden de glorie,
die van Uw glorie spreekt".

326

DE SCHOONE BoL^ VY.

Dit zal vele bezwaren met zich brengen, Bouwmeester,
en wel zeer, zeer kostbaar worden ... ?"
„Ja Heer, dat zal het. Maar bereikbaar is het. Want
al wat voor mijn bouw benoodigd is kunnen nijvere handen
uit de aarde winnen. En zijn niet Uw land en Uw verre
koloniën rijk aan heerlijkheden ? Velen, velen zullen voor
U arbeiden om het allerschoonste voor U te scheppen."
Toen ademde de koning diep en rondziende den kring
der wachtenden, sprak hij :
„Welaan Bouwmeester, gij zult mijn woning bouwen."
„

Met een eindeloos leger van arbeiders werd het werk
begonnen. Toch vorderde het slechts langzaam. Want de
schepen, die zeldzame kostbaarheden uit verre streken
moesten medebrengen, deden wel eens langer op zich wachten
dan men gemeend had. Dan gingen er soms gefluisterde
verhalen van onwil en verzet onder hen, wier vlijt en
kunstvaardigheid het schoonste verschaffen moest en van
wie het ongeloofelij ke, het bijna onmogelijke werd geëischt
voor een karig of heel geen loon.
En zij, die arbeidden aan den grootera bouw, werkten
zwaar en lang. En voor heel den duur van het werk waren
zij van de gemeenschap afgesloten. Want rond den slottuin, waarin het nieuwe paleis verrijzen ging, had men
opgetrokken een hooge steenen ommuring. Niemand vermocht daarbinnen te dringen streng was er de wacht
en geen van die daar den zwaren arbeid volvoerden
betrad de wereld buiten de onverbiddelijke ommuring.
Op het volk drukten zware lasten dien tijd. Want
schatten, telkens en telkens weer, waren noodig om den bouw,
die aan kostbaarheid al denkbaars overtrof, te voltooien.
Zoo gingen in stage wisseling de seizoenen over de aarde.
Meer dan eén kleurige herfst was tot witten winter
verbleekt, meer dan eén lente was ontbloeid tot rijpen
zomer en nog immer was onvoltooid het geweldige werk,
waaraan honderden het beste van hun leven ten offer
brachten.

* *
^
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Boven de donkerheid der stegen droomde de blanke
avond.
De hemel, teeder en doorschijnend, stond als een doorglansde koepel uitgespannen en was zoo mild en vertroostend
over der huizen schamelheid. Hoog zweefde een koele
wind voorbij.
De zomer was nu wel lang vergaan. Herfst had de
aarde gestriemd met de felheid van zijn vlagen ; onder den
geesel van zijn stormen hadden de luchten getrild. Maar
eensklaps was alles anders geworden, een blanke stilte
zonk als een koestering neer. En deze laatste avonden van
verklaardheid, van hooge limpiede -blauwe luchtekoepeling,
zij waren vol ontroerend-teere blijheid als prille voorjaarsavonden.
Aan hun deuren wijlden laat de menschen ; hun stemmen gingen gedempt over en weer van woning tot woning
en uit een nauwer slop klonk maar schaars het heller
gejoel van de opgeschoten jongens en meiden. Op de trap
van een vuile kelderwoning zat een jongen te spelen op
een fluit, een murmelend vaag melodietje, zooals een, die
in gepeins verloren, een wijsje neuriet voor zich heen.
Er was een vreemd-ontroerde ernst over de gelaten
der meesten. Wel waren immer hun monden zorg-verbeten
en hun oogen donker van veel leed, maar er leefde nu
een andere ontroering, een sterker bewogenheid in hun
trekken, de afschijn van een verbaasd, bijna bang verwachten schemerde in hun oogen.
Een paar mannen en vrouwen stonden tezamen.
„Geen mensch mag 't zien", zei een man, dempend
zijn stem in fluistering, „geen mensch ! Ze houden er dag
en nacht de wacht. Alleen Eli's zoon Maarten. .."
„Ja, ja, Eli's zoon Maarten", fluisterde snel een jonge
vrouw. „Hij alleen, twee nachten geleden . .. Hij kwam
laat uit het bosch terug . de nacht was donker en hij
kan sluipen als een kat. Hij heeft de wacht verschalkt en
is den slottuin ingegaan . . .
„Maar toen is hij bang geworden en heeft nog bijna
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niets gezien !" schimpte minachtend een jongen. „O ! Als
Ik die kans gehad had!"
„'t Ging om zijn leven, jongen !" zei stug de man, die
het eerst gesproken had. „De koning heeft strenge orders
gegeven ; die ontdekt wordt op het omsloten grondgebied,
zal het wel met zijn leven moeten betalen."
„Ja, de bevelen zijn streng", zuchtte een oude man.
„En waartoe ? Wat geschiedt daar dan toch binnen de
ommuring van den slottuin, dat wij niet zien mogen ? Als
onze vorst zich een nieuwe woning bouwen laat, mag dan
zijn volk het werk niet aanschouwen ?"
„Ze zijn bang vader, dat je dan je eigen paleis wat
al te armoedig vinden zult !" riep overmoedig een jongen ;
zijn schelle lach .sloeg tegen de wanden van de steeg.
„Stel je voor, dat je er dan eens niet meer in zou willen !"
„Stil toch ! Stil toch !" kwam het heesch gefluisterd
vermaan van alle kanten. „Het is gevaarlijk zulke dingen
te zeggen. 't Is soms of de muren ooren hebben !"
Men schoof wat dichter bijeen en dieper dempten zich
de stemmen. In de gezichten, die naar elkaar toegebogen
waren, leefde de felste aandacht.
De jonge vrouw was het, die fluisterend nu weer begon
te spreken. Haar oogen blonken als van een, die in den
geest een ver en schoon geluk aanschouwt.
„Wat Maarten vertelde, zoo weinig als hij maar gezien
heeft ... o, dat is . .. Het moet grooter zijn dan eenig
huis, dat ooit gebouwd is ! En in den donkeren nacht was
het wit en blinkend van marmer en edelgesteenten ! En
aan de torens glinsterde het of er goud in zat. Denk
toch, Maarten zei, de nacht was zoo zwart, dat hij zijn
eigen hand niet zien kon, maar het paleis stond er zoo
blinkend en blank, of het een licht uitstraalde van
zichzelf!"
In haar woorden had een bedwongen verrukking getrild en het brandend verlangen toch zélf te mogen aanschouwen dit nooit gedroomde schoon. Haar denken zweefde
weg, ver over de krottenwereld.
Maar een jongen hoonlachte :
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„Vraag of je eens op bezoek mag komen ! Dan kan
je beter zien !"
„zooveel weelde ... zooveel weelde ..." mijmerde een
oude vrouw bedroefd en stil. „Hoe kan de lieve God dat
goed vinden?"
„Die vindt zooveel goed ! Die vindt het ook goed, dat
jij daar in je kelder woont !"
Zwaar sloeg na de bittere woorden de stilte neer. Allen wachtten en zwegen ; om de gesloten monden, in de
strakke oogen ziedde het felle leven.
Toen klankte een broos en vluchtig trillertje ; het
klonk als het fluiten van een merel in zomeravondrust.
Het drukkend wicht der stilte was eensklaps weggevaagd.
Op zijn keldertrap ineengehurkt zat het fluitspelertje en
liet zijn fluitje zingen. Het waren maar simpele wijsjes,
ach, het waren eigenlijk geen wijsjes zelfs : hij zong maar
zoo stil voor zich heen van wat er leefde in zijn eenvoudig
hart, weemoed en pijn om ontbering en ellende, ook geluk,
warme vreugde om goede en schoone dingen en verlangen,
warm en diep.
In wisselend rhythme zongen de melodieën door de
nauwe steeg en er was er geen, die niet luisterde, geen
in wiens ziel het niet in bevende trillingen meezong. Alle
hardheid smolt en werd tot teederheid, die in zichzelve
geluk was. De vrouwen staarden droomend weg in de
klare avondlucht, haar oogen waren vol verlangen. Van
de zorg-verbeten monden der mannen gleed de stroefheid
heen. En de jongens en meiden, die zoo graag dolden en
stoeiden, zij waren nu heel stil geworden. De meiden glimlachten, ze neurieden en wiegden en vochtig blonken haar
oogen. Ze vergaten, dat het leven hard was en wisten
alleen van geluk.
Toen het fluitje zweeg bleef nog de stilte doorzongen
van muziek als van een zoeten geur doorstroomd. Een
jonge vrouw zuchtte en drukte haar kind vast aan zich,
droef en toch glimlachend-verheerlijkt.
Maar een jongen greep een der meiden om het middel en
sleurde haar mee in den dans en zoende haar op haar rooden
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mond. En hel lachen schalde klaterend weer op tegen de
wanden en in bruisende uitbundigheid leek wel de gelukstille weemoed teloor gegaan. Maar in de oogen bleef het
zachte licht van de nauw-bewuste geluksgedachte, zooals
aan den avondhemel nog wijlde de naglans van de zon.
Dieper viel duisternis als een donzen kleed ; velen
waren nog niet naar binnen gegaan. Maar niemand sprak
nu meer van dat, wat zoo heftig hun wezen had bewogen.
* *
Temidden van de goud- en bronstintige herfstboomen
van het slotpark was de blanke bouw van het koninklijk
paleis verrezen. Het stond daar als een vreemd ding,
vijandig aan de rust van zijn omgeving.
In de stilte van den morgen ging de bouwmeester
rond en aanschouwde het nu voltooide werk.
Vele maanden, gegroeid tot jaren, hadden honderde
handen met stugge vlijt daaraan gearbeid, onder het toezicht van hem, den bouwmeester, zelven. Schatten van zeldzaamheid en schoonheid waren uit de verste landen aangebracht om deze schepping te maken tot het heerlijkste
en rijkste, dat ooit de tijden zouden hebben aanschouwd.
Het kostelijkste marmer, blank als zeeschuim, teertintig als
zeespiegel onder avondlucht, vreemde en kostbare gesteenten
met verholen glans als van smeulend vuur, gedreven goud,
warm gloeiend als hemel in zonnebrand, rijk-bewerkt zilver,
zoo kunstig uitgesneden, dat het was als een luchtig
spinsel van zilverdraden, bleek-glanzend ivoor en welriekend
hout, tapijten en zijden kleeden van een vreemde kostelijkheid en beschilderd met geheimzinnige voorstellingen
en figuren.
Met een trotsch gebaar hief zich het bouwwerk naar
den teederen herfsthemel.
Van de hoeken der muren, die waren opgetrokken
van blank ongeaderd marmer, rankten in strakke lijnen
de slanke torens opwaarts. Hun spitsen van goud vonkflitsten in de zon. Een trap van zeven marmertreden voerde
van het grasgazon tot de zuilengalerij, waarachter, monumentaal, de ingang openwelfde. En de zuilen waren van

DE SCHOONE BOUW.

331

goud-tintig marmer en de zoldering, die zij droegen, was
een koepel van ivoor, doorvonkt van vreemd-kleurige steenen.
Achter den wijd-bogenden
enden ingang was de eerste zaal,
immens als een gewelf. Het licht viel er gedempt naar
binnen langs de zijde-behangen wanden. Maar daarachter,
daarachter lag de zaal, die zich de schepper van dit bouwwerk had gedacht als het schoonste en volkomenste, dat
ooit in menschendenken was geworden, door menschenhanden was gemaakt.
Vier zware zuilen vormden de hoeken van deze ontzaggelij ke ruimte ; zij droegen kruisgewijs twee hooggewelfde
gouden binten, waarvan kristallen luchters afhingen. Door
de hooge kleurenvensters vloeide rijk en mild het licht
omlaag. Tapijten, waarin de zonnige weelde van het Oosten
leek vastgehouden, dekten den vloer van marmer, bleekgroen als zee in avondlicht.
Maar het kostelijkst van al was de dubbele troonzetel
aan den achterwand, majesteitelijk rijzend op een verhevenheid van drie treden. Hier was gezocht naar de uitdrukking
van de meest verfijnde, de kostbaarste weelde, als symbool
van hen, wie deze zetels dienen zouden. De hooge rugleuningen, gesneden uit eén plaat goud, droegen een zinnebeeldige voorstelling van de koninklijke macht en heerlijkheid op aarde. De stijlen en armleuningen vonkten in
duizenderlei kleurflitsen van de kostbare steenen, daarin
gevat.
Tot statiezaal, tot gouden kroningszaal zou deze schitteren de ruimte zijn bestemd; er was geen vertrek in het
paleis in pracht en rijkdom aan dit gelijk.
Een schittering van ijdele voldoening blonk in de oogen
van den bouwmeester toen hij deze, zijn schepping, aanschouwde. Zijn blikken gleden langs de zin-verrukkende
weelde van lijn en kleur en glans van het bouwwerk, dat
was geworden tot een verwerkelijking van de meest uitzinnige pracht, die ooit door menschen was gedacht of
begeerd.
Van een hoovaardige verheuging was zijn ziel vervuld.
Dit, dit grootsche en heerlijke had hij gewrocht ! Hoe zou
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men hem roemen den hoogsten kunstenaar ! Hoe had niet
de koning hem geprezen : den voortreffelijken meester;
groot waren zijn verrukking en bewondering voor deze
woning van weelde.
Ja, nu zou voor hem zijn het heerlijkste, dat, waarvoor
alleen hij dit langdurig en moeitevol werk volbracht had,
waarvoor hij had gearbeid, schier dag en nacht, zich
nauwelijks rust of verpoozing gunnend. Nu zou voor hem
zijn dat, waarnaar zijn streven was geweest, al deze lange
maanden hij eischte het, waar hij dit gegeven had
nu was voor hem het loon, dat de aarde den kunstenaar
schenkt : de roem, de onsterfelijkheid.
* *
—

De goud-bekleede boomen van het slotpark stonden
slank geheven naar den ijlen herfsthemel; er ging door hun
kruinen een suizing, een melodisch geneurie. Overigens
was er niets, dat de diepe stilte brak. De vijvers lagen
bleek-goud overschenen in hun groene randen, over de
grasperken lag het herfstkleed van gele en bronzen blaren
luchtig gespreid. En temidden van deze in sterven als
vergeestelijkte schoonheid verhief zich de zware pracht
van het koningsslot. Het stond daar trotsch en blinkend
in zijn vervaarlij ken luister, die niets gemeen had met de
zuivere schoonheid-in-rust der alomme herfstheerlijkheid.
Het was heden, dat de vorst van zijn nieuw paleis
bezit zou nemen en met koninklijke praal het inwijden zou.
De hooge steenen ommuring, die den tuin omgeven
had, was weggebroken en vervangen door een hek van
ijzeren smeedwerk. De deuren van de ingangen waren met
gouden lofwerk versierd.
Het was nog vroege morgen; te middag zou de feestelijke intocht plaats hebben. Dan zou het groote hek zijn
breede deuren openen en de duizenden en duizenden van
het volk, die de wijdheid van het plein kon bergen, zouden
aanschouwen dit zeldzaam gebeuren : de koning, bezit
nemend van zijn nieuwe heerlijkheid.
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Al hooger was de zon gestegen. Het ijle herfstloover
wiegde in de middagloomte. Er hing onder de boomen een
zondoorgloeide rust.
Ontzaggelijk was de menigte, die was saamgestroomd
aan de buitenzijde van het hek en daar nu wachtte. Uit
alle hoeken, uit alle straten en stegen had de stad haar
volk gestuwd naar dit eene punt. Er waren jongen en
grijsaards, armen en ook wel rijken, maar het waren toch
vooral de haveloozen, de zeer haveloozen, die te wachten
stonden aan de ingangen van het slotpark. Van den weg af,
tusschen de stammen der boomen, zagen zij vaag de blanke
rijzing van het slot.
Er was een breede stilte over de menigte, de uitdrukkingsvolle stilte, die wijlt over hen, die wachten.
Nog enkele oogenblikken en de tonen, die van den
klokketoren zouden komen galmen, zouden de menigte ten
teeleen zijn, dat de vorst en zijn gevolg hun tocht begonnen.
Bij het slaan van bet tweede uur van den middag zou de
koninklijke stoet het oude paleis verlaten en in feestelijken
optocht uittrekken naar het nieuwe slot.
De verwachtingvolle spanning was tot een strakke
ijlheid gestegen ; als een tastbaarheid was de stilte, die de
menigte omhing.
Binnen, aan den hoofdingang van het slotpark, stond,
aan elk der breede hekdeuren de stramme figuur van een
lakei. Zij droegen livreien van scharlaken en goud en op
bun schoenen blonken gouden gespen. Zij stonden op hun
post in zwijgende onbewegelijkheid.
Toen barstte daar eensklaps los over het zwijgen der
duizenden de jubeling van het klokkespel. In juichende

klaarte zongen de zuivere klanken hun vreugdeschalmeiïng
door de lucht. Even slechts duurde dit — toen zweeg het.
Nadrukkelijk en vol beteekenis was de stilte, die volgde ;
toen zongen, in sonore volheid van klank, twee breedgedragen galmen over de zwijgende massa.
Toen de laatste klank in de luchten was verstorven
rolde een golf van gedempt geluid over de menigte : het
murmelend gemompel uit duizende monden. Het was als
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het vage geneurie van een onnaspeurbare melodie, maar
allengs verflauwde en verstierf het en het werd wederom
stil gelijk daarvoor.
Toen zoemde door de stille luchten het gedruisch van
verwijderde juichkreten ; bij iedere herhaling klonk het
duidelijker en meer nabij. Er ging een onrustige beweging door de massa.
Aan den nog gesloten hoofdingang stonden strak de
lakeien. Het rood-en-goud hunner livreien laaide met een
wreede felheid in het loonre licht.
Het gejuich der menigte klonk nu zeer nabij, plotseling, als een aanrollende golvenmassa, stortte het zich uit
over het wijde plein. Langzaam naderde, door het opeengestuwde volk, de vorstelijke stoet.
Met een bijna automatisch-gelijktijdige beweging hadden de lakeien de breede hekdeuren geopend ; op een hoog,
donker-glanzend paard reed de heraut, die den stoet voorafging, het slotpark binnen.
Een stilte sloeg neer over de menigte toen zij de nooitgedroomde pracht aanschouwde.
Vooraan, in hun gouden statiewagen, getrokken door
driemaal twee zilverblanke schimmels, reden de vorst en

de vorstin ; het zonlicht blonk in den luister van het goud
en de gesteenten hunner versierselen, in de pracht hunner
zijden gewaden. Langzaam gleed het rijtuig het park binnen en daarachter de onafzienbare rij van het vorstelijk
gevolg. Ook de bouwmeester was daaronder. Het was als
had zijn wezen een verandering ondergaan. Zijn aangezicht
was als verstard tot een masker van hoovaardigheid, zijn
oogen, die staarden, hadden den strakkere glans van doode
juweelen. In zijn ziel was alles verschroeid door deze
brandende voldoening, dat hij nu bereikt had, dat nu van
hem was, zekerlijk, deze hoogste glorie, die hein verhief
boven allen.
De rijtuigen bleven binnenglijden, het een na het
ander, in wisselende schittering en pracht. Het was een
schouwspel, zwijgen, doch in zijn zwijgen van een bovenmatige uitbundigheid.
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Toen was het of de menigte ontwaakte. Een wilde
kreet van verrukking barstte uit de duizende kelen en zwol
tot een storm van geluid. De stemmen juichten en joelden,
de armen zwaaiden in wild gebaren, de oogen, die daar
aanschouwden de overweldiging van weelde, blonken in
een begeerende, bijna dierlijke verrukking.
Een oogenblik zonk het stemmengeweld ineen. Rond
het onwrikbare hek geschaard stond de menigte en staarde
zwijgend, als in afwachting, naar de verdwijnende rijtuigen.
Maar toen alles zich achter het verre boomengewemel in
vaagheid had verloren, barstte het weder los in heftige
kreten, als van ongeduld. Al luider en heviger klonk het
gejuich, het geschreeuw der menigte. Totdat daar opsch aide
de roep van een, uitbarstend boven het geweld der velen :
„Opent ons het hek ! Laat ons binnen ! Wij willen zien !
Opent ons het hek !"
In strakke onbewogenheid stonden de lakeien op hun
post. Hun aangezichten waren als maskers. Alleen in hun
blikken, die elkaar zochten, brandde de vrees.
Al heviger werd de stuwing van de massa tegen het
hek. Al wilder werden de kreten, die nu aan alle zijden
van het plein werden overgenomen : „Opent ons het hek !
Wij willen zien ! Laat ons binnen !"
Zij, die het meest vooraan stonden waren in een hopelooze

beknelling tusschen de steeds heftiger opdringende menigte
en het zware hek, dat niet week. Doodsangst laaide in hun
oogen, zij trachtten het veege lijf te redden door zich te
keeren tegen hen, die achter hen kwamen. Maar onmeedoogend stuwde de onafzienbre schare haar massaalheid
náar de roerlooze tarting van het hek. Er klonken gillen,
jammerlijke kreten, door het geroep der menigte overgild,
toen een kraken ... tot een orkaan zwol de triomfantelijke
jubel der massa.
De zwijgende lakeien hadden hun post verlaten ; in
laaienden angst snelden zij naar het paleis. Door de lanen
schalde hun gillende roep : „Het volk ! Het volk ! Zij verbreken het hek ! Zij komen !" Zooals de opgezweepte stroom,
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dammen en dijken verbrekend, zich stort over de weerlooze
lage landen, zoo overgolfde de menigte den wijden stillen
tuin.
De heftigheid van het tumult was allengs gezonken
tot een domp gezoem van stemmen, dat langzaam, langzaam flauwde en stierf. Over het zacht-knerpend zand der
paden ging alleen de doffe dreun der duizende voetstappen.
Zwijgend schreed de ontzaggelijke menigte naar het
paleis, dat in hooge blankheid oplichtte achter de boomen.
Uit alle lanen en paden kwamen zij opdoemen en
vulden de wijde onbeplante ruimte, die rondom het paleis
was vrijgelaten. Het werd een onafzienbare deining van
donkere gestalten. Even, bij het aanschouwen, ging een
gedempte kreet over de massa, een kreet van niet-begrijpende
bewondering. Toen viel een stilte, een vreemde, zwaar-beangstigende stilte.
In starren trots rees het massale bouwwerk, wit. Strak
van lijning spitsten de torens naar den hemel. De gloed
der middagzon blonk in de ruiten ; in het goud van de
torenspitsen, in de gouden vensterspangen ; in de steenen,
die de zuilen sierden, flitsten vreemd-kleurige glansen.
Achter de zuilengalerij welfde de hooge ingang wijdopen ; in donkere pracht lag daarachter de eerste zaal.
Maar ook in den achterwand daarvan waren de zijden voorhangen wijd vaneen geschoven ; daarachter verloren zich
de blikken in den onwerkelijken luister van de gouden
kroningszaal.
Tronend op hun vorstelijke zetels, hoog boven de
menigte, waren daar de koning en zijn gemalin ; het
kleurenlicht, dat door de vensters binnenvloeide, glansvonkte in de versiering van hun kleedij. Aan hun voeten,
in een onoverzienbare dooreendwarreling van glans en
kleur, ging de stoet der edelen met hun vrouwen.
Een haag van wachters stond geschaard voor de zeventredige trap ; hun hoofden waren gehelmd en hun handen
droegen het blinkend zwaard. Vóór hen stond de einde-
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looze schare van het zwijgende volk. Geen kreet, geen
woord klonk op in de broze stilte, het zand knerpte niet
onder de roerlooze voeten.
Een huiver daarvoer de massa. Donker-verwijd staarden
de oogen naar het nooit-geziene daar voor hen, naar deze
uitzinnige weelde, die was als een tot werkelijkheid geworden
sproke. En vandaar schouwden zij naar elkander. En toen
zagen zij. Zij zagen hun kleinheid, hun armelij kheid, hun
schamelheid, hun nietigheid. Zij zagen hun monden, die
waren verwrongen in jaren-lange pijn en bitterheid, zij
zagen hun oogen, die hongerden naar licht, naar geluk,
naar vreugde-in-schoonheid. Zij zagen, dat zij waren de
misdeelden, de vertrapten, dat zij hadden part noch deel
aan de heerlijkheid, die de aarde schenkt. Een kreunen als
van pijn wrong zich uit de borsten van die velen, die daar
werden éen.
Ongenakelij k rij- den zich de zuilen, in starre kilheid
rezen óp de blanke muren, doch in de wreede wellustigheid der kleuren was een spottend-tartende grijns.
Het feestgedruisch uit de verre statiezaal kwam aangonzen als een gedempte hoonlach.
Toen ging een stem op, die klonk als een snik : „0,
zeg mij dan, wat is 6ns deel ? Waar is de vreugde, die
onze ellende troost ? Waar is de heerlijkheid, die zich
erbarmt over onze droefheid ? Waar is de schoonheid, die
onze schamelheid kleedt ?"
Een wilde glans brandde in de oogen, een glans van
fellen haat.
Strak en zwijgend stonden de wachters tegen de
zwijgende strakheid der muren.
Toen brak een woeste kreet uit de menigte, een smartkreet, opwellend uit éen ontzaggelijk fel-bonzend menschenhart: „0, geeft ons ! Geeft ons de vreugde, die ge ons
ontsteelt ! Wáar is voor óns ooit vreugde ?"
Nauwer sloten zich aaneen de wachters, vanuit de
zalen zwol aan het feestgedruisch.
En dringender, dreunender zwol de kreet der menigte.
O. E. XVII 9
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Toen ontketende zich de ontembare stroom van woedende hartstochtelijkheid.
„Vervloekt, vervloekt deze heerlijkheid ! Verdoemd
deze vreugde, die onze ellende bespot ! Slaat neer ! Verdelgt
dezen gruwel voor God's aangezicht !"
In breed-geweldige stuwing drong de menigte vooruit.
Onwrikbaar stonden de wachters ; in het licht flitsten
de ontbloote zwaarden.
Even was de botsing van een grelle verschrikkelijkheid.
Er was een donkere dooreenwarreling van menschenlij ven, waaruit, in rauwen jammer, de kreten van pijn opgilden door den blanken middag. Warm kleurde het bloed
den grond. Maar hoog schalden de jubelingeii van de
triumfeerende menigte -- te groot was hun overmacht op
de kleine schare van wachters als een roode brand
laaide hun hartstochtelijkheid omhoog. Zij kwamen aanrukken over de gevallenen, in breede rijen, onweerhoudbaar
in hun heftig-willende beslotenheid en als een vernielende
stortvloed overgolfden zij de verwaten zelfgenoegzaamheid
van het paleis.
Als een fantasie van koorts-zieke hersens, zoo wild
en wreed was de aanblik van den slottuin in den avondval.
Schimmig-donkere gestalten, grillig belicht, gingen door
de lanen, die daar lagen hel gebaad in den grellen gloed
van de vlammen-laaiïng. De , luchten waren vervuld van
jammerende kreten, van het krakend splinteren van balken
en binten, van het neerstorten en vergruizelen van steenen.
Hoog zwierden naar den verbleekenden hemel de schichtige vlammenslierten.
Voor de ingangen, de passie-verwrongen koppen in
rooden brandgloed, het zwaard der gesneuvelde wachters
in de hand, stonden de kerels, de stoeren, en geen van
die daarbinnen waren, ontkwam den dreigenden dood.
Ads een droom van gruwelijke schoonheid lag daar
het brandende paleis. In al heftiger kronkeling warrelden
de vlammen, in al wilder werveling stoven de vonken, als
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een juiching van triomf ging hoog het vlammengeloei.
De menigte was verder en verder teruggeweken, vrijlatend een wijde cirkeling rond de heftigheid van den
brand. Zwijgend en wachtend aanschouwden zij.

Het was of een uitputting zonk over de woedende
vernieling, of de demonische krachten ineenzonken. De
vlammenwarreling luwde, langzaam verstomde het gekraak.
Door de zwart-berookte venstergapingen, die de vlammen
nu telkens vrijlieten, ontwaarde men binnen de holle
ruimten. De blanke muren waren zwart-berookt, breede
scheuren doorreten hen van boven tot beneden. Drie der
torens waren verdwenen, de vierde, beroofd van spits en
versieringen en gescheurd en berookt als de muren, lijnde
in vreemde onevenwichtigheid boven den verminkten
onderbouw omhoog.
Het was nu geheel stil geworden. De laatste vlammen
lekten met groote tusschenpoozen in grillige kronkelingen
uit dak en ramen.
Door de galerij van verbrokkelde en gescheurde zuilen,.
achter de gapende donkerte van de eerste zaal zag men
in de lichte blankheid der kroningszaal. Nog ongerept, .
als door een wonder gespaard, lag daar, onbelemmerd zichtbaar achter de half-weggerukte muren, deze hooge ruimte, het
hart van dit gedoemd paleis, in tartend ongeschonden luister.
Zwijgend stond de menigte. Niemand bewoog, niemand sprak. Zij waren geboeid in een rustige zekerheid
van verwachten.
Toen kwam door de stilte een nieuw geluid, het
scheurend kraken van steenen. In den laatst overgebleven
.

toren gaapten de scheuren wijder. Even was het als wankelde hij; toen, met een plotseling heftig kraken, met een doffen zwaren dreun, viel hij te pletter op de ruinen onder hem.
Een enkel oogenblik kon niemand iets onderscheiden _
in den chaos van vallende steenen, rook en puin. Even schoten
opnieuw de vlammen omhoog, doch oogenblikkelijk verstierf hun gloed.
Toen zag de menigte, hoe achter de vernielde zuilen-
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galerij, in de leeggebrande zalen hoog de steenmassa opgestapeld lag. Verdwenen was de pracht van marmervloeren, van gouden binten, van koningszetels vonkend van
juweel. Vernietigd lag daar, tot vormloos puin ineengestort, wat weinige uren tevoren zich verhief in schijnbaar
onvernietigbaren luister.
Over de menigte zonk nu de stilte, zooals over den
hemel was uitgebreid de stilte van den nacht. De felle
hartstocht, die de zielen der duizenden had opgezweept tot
de daad van vernietiging, van vergelding, van zelfbevrijding,
was geslonken en verzonken ; leeg waren zij nu van drift
en er daalde in hen een groote moeheid, die droefheid was.
Wel proefden zij nog de wreede maar zuivere voldoening
van de schoone vergelding, maar hun menschelijkheid
proefde de wreedheid bitter. Er was, na de vernietiging,
een onbewuste hunkering in hen naar de verzoening.
Zooals de goudflonkering der sterren trilde achter de
boomen, waardoor nauw een wiegeling ging van wind, zoo
kwam door de duistere stilte de schromende beving van
kleine fluiteklanken. Als een ritseling van waterdruppelen
kwamen de tonen en verstierven en het was weer stil.
Aan een boom geleund stond de kleine fluitspeler, afgewend van het verwoeste paleis en schouwend, als in droom
verloren, naar de verre weiden achter het park, die lagen
stil en blank in den schijn van den hemel. Hij hield de
fluit aan de lippen, zijn vingers bewogen, zijn adem blies
in het instrument, maar het geschiedde als onbewust, of
zijn ziel zong in het fluitje en hij het zelf niet wist.
Gelijk een effen-blanke stroom golfden nu de tonen
achter elkaar. In een zacht-wiegend rhythme vergleed de
vage melodie, droomerig, onwerkelijk, verruischend naar
onzienlijke verten.
Toen kwam door de bleeke wiegeling der klanken
sidderen met plotse helderheid een kleurige modulatie. Hoog
schalde op, als een klare roep, een korte jubel van blijdschap. Dan zonk weer hert droomerig neuriën als een
monotone golvenruisching, maar telkens weer, al heller en
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klaarder, ging hoog daaruit het vreugdig zingen der
alleene stem. In steeds dieper innigheid zong het door den
nacht.
Aandacht omgreep de menigte en hield haar roerloos.
In de oogen ging blinken een milder glans.
In stijgenden jubel ging de gouden melodie. De klanken zwollen en wiessen in een parelende juiching, hooger,
heller. Vreugde, breed en krachtig als een stroom, toch
teer en innig als 's harten warmste kloppingen, vloeide
uit, mild en vertroostend over de duizenden, wier ziel éen
hunkering naar vertroosting was. Een eindelooze liefde,
als een woordlooze klank trillend van wezen tot wezen,
als een geur omvloeiend, als een laving zegenend alle
harten, die dorstten, vervulde den nacht.
En dit was de verzoening voor deze velen, in diezelfde
stille aandacht gebonden hun oogen aanschouwden wat
hun haat vernietigd had, den trotschen bouw, die nu onder
zijn puinen borg vorsten en hun hoovaardij, den bouwmeester en zijn machtelooze ijdelheid, maar in hun harten
was het besef der eeuwige liefde, die bouwt en bindt.

HET GEUZEN LI EDBOEK 1 )
DOOR

Dr. E. T. KUIPER.

Van onze klassieke loopgravenpoëzie kennen de meesten
onzer weinig meer dan de naam. Zelfs indien iemand er
zich over uitlaat, is het allicht in de enigszins naief-lichtvaardige trant van deze woorden van de literair-historicus
van een voorbijgegane periode : „wij hebben niet noodig het
te doorbladeren om met de stemming die deze liederen in de
pen gaf bekend te worden". Inderdaad, indien men de stemming der liederen al van te voren kent, en indien men
blijkbaar van het overige zo weinig verwachting heeft, dat
men het niet wenst te léren kennen, dan kan men zelfs
het doorbladeren nalaten, en dat heeft Jonckbloet, aan
wiens Nederlandsche Letterkunde 2 ) ik de aangehaalde
woqrden ontleen, dan ook gedaan : het is alles wat hij
van het Geuzenliedboek zegt.
Het zou zeer onbillik zijn te beweren dat ook de lateien
het zich zo gemakkelik hebben gemaakt. Te Winkel in
zijn Ontwikkelingsgang en Kalif in zijn Geschiedenis der
1)

Hoewel de Redactie van „Onze Eeuw" de voorkeur blijft geven

aan het bestaande spellingstelsel, zoolang van Regeeringswege geen besluit
is genomen tot wijziging daarvan, meent zij den schrijvers die de z.g. „vereenvoudigde spelling" gebruiken, daartoe vrijheid te moeten laten.
2)

3e uitg. II, 521.
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Ned. Letterk. in de 16e eeuw en vooral in zijn grote
Geschiedenis der Ned. Letterk. houden zich ernstiger, de
laatste veel ernstiger, met de geestelike en politieke stromingen, zooals zich die in onze letterkunde der 16de eeuw
openbaren, en dus ook met de geuzenliederen, bezig.
Toch ben ik van oordeel dat het Geuzenliedboek tot
nu toe niet genoeg de aandacht heeft getrokken juist van
de mannen van het vak, of laat ik zeggen: niet genoeg
au sérieux is genomen. Zowel histories als literaries is het,
geloof ik, belangrijker dan men het tot nog toe heeft
geacht. Bovenal, het is een histories monument van belangrijke waarde. En ik wil trachten door enkele karakteristieke elementen op de voorgrond te brengen en door
op sommige dingen histories licht te doen vallen deze
bewering te motiveren.
De liederen in het Geuzenliedboek zijn voor een deel
historiese volksliederen, maar lang niet allemaal, want de
verzameling is allesbehalve homogeen. Maar van wat in
de meest ware zin des woords geuzenliederen zijn, zou ik
in de eerste plaats dit willen zeggen :
In de geuzenliederen vinden we de meest onbevangen
uiting van de motieven, waardoor het Nederlandse volk
in zijn lagere lagen bij het voeren van de strijd tegen de
Spaanse overheersing meende te worden gedreven. Ik
zeg „meende" te worden gedreven, omdat er ongetwijfeld
vele en misschien sterkere motieven waren, die wel werkten, maar waarvan dat volk zich niet altijd bewust was.
Maar welke kracht men aan die onbewuste en algemeen
werkende motieven moge toekennen, dat wat het volk wel
voelt mag daarom in de verklaring der daden toch zeker
niet over het hoofd worden gezien. Politieke verdragen,
oeconomiese verhoudingen, diplomatiek beleid zijn op de
loop der dingen van geweldige, en enigszins berekenbare,
invloed, maar de zielestemming van het volk is daarom
geen non-valeur. In de natuurlike uitingen van liefde en
haat vindt men dikwels beweegredenen, die we in de
archieven niet vinden ; en wanneer we aan de andere
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kant in wat het volk zegt en zingt geen weerklank vinden van beweegredenen, waarvan onderzoek elders het
bestaan waarschijnlik heeft gemaakt, hebben we ook daarop
te letten. Ook al zouden we nu aan de gemoedsstemming
en aan de overtuiging van het volk in de meer beperkte
zin van het woord weinig gewicht hechten, waar het gaat
om het verklaren van de loop der dingen op politiek terrein, onze weetgierigheid wordt toch opgewekt, minstens
onze nieuwsgierigheid geprikkeld door die vraag : hoe dacht
toen het mindere volk ? De volksmening, ook de volksdwaling, is een belangrijk histories motief.
Ook in de wijze, waarop de volksdichter, dat wil hier
zeggen : de dichter uit het volk, op de gebeurtenissen
reägeert, ligt dikwels een nuttige vingerwijzing. Het histories volkslied ontstaat bijna altijd onder de onmiddellike
indruk van de gebeurtenis. En het verhaal er van in het
lied zal wel is waar zelden nauwkeurig zijn, en hoogst
zelden onze kennis met nieuwe biezonderheden van het
gebeurde verrijken. Maar het geeft de stemming, waarin
het gebeurde wordt aanvaard, en wel niet alleen de eigen
stemming van de volksdichter, maar die, welke hem met
zijn hoorders gemeen is.
Juist dit is het wat het histories volkslied een veel
betere kenbron doet zijn dan bij v. pamfletten en dergelijke
proza-stukken. Vooreerst zijn die gewoonlik van meer ontwikkelden en dus minder onbevangenen, maar bovendien
zijn die met een bepaalde bedoeling geschreven, willen zij
een gevoelen wekken, niet er uiting aan geven. Waarbij
ik intussen niet verzwijgen mag, dat vele geuzenliederen
een soort pamfletten zijn.
Nu zijn er een groot aantal volksliederen uit de tijd
waarin ook de geuzenliederen thuis horen, maar die niet
in het Geuzenliedboek staan. Dikwels volkomen gelijksoortige liederen, wier niet opneming nauweliks meer kan
zijn dan een bloot toeval. Wat ik van de liederen vaJn het
Geuzenliedboek gezegd heb, geldt natuurlik ook voor die.
Maar ze zijn toch voor ons minder waard en niet zó belangrijk. En wel juist omdat ze op zich zelf zijn blijven
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staan. Le hebben, wil ik zeggen, de hoogst belangrijke taak
niet mee vervuld, die het Geuzenliedboek eeuwen lang bij
ons volk vervuld heeft. Want het Geuzenliedboek is voor
een brede schaar van ons volk één eeuw, misschien twee
eeuwen, lang niet een geschiedboek alleen, maar het heldendicht van de glorietijd geweest. Een echt volksepos is daaruit niet gegroeid. Het is de tragedie van onze nationale
beschaving, die zich ook daarin openbaart. De hoger ontwikkelden, die hier het materiaal opgehoopt vonden, waarmee zij hadden moeten verder bouwen, hebben, losgescheurd
van het volk door een internationale opvoeding, de begeerte
daartoe niet in zich gevoeld, en ze waren er ook niet
meer toe in staat : een diepe kloof scheidde hen van de
gedáchten van het volk. Dat het Geuzenliedboek jaren en
jaren voortging de bron te zijn, waaruit de mensen hun
vaderlandse herinneringen putten, en waaraan ze hun
nationaal bewustzijn sterkten, is voor mij het allermerkwaardigste van deze merkwaardige bundel. De hogere
standen waren al lang te goed geworden voor deze krachtige
uitingen van de volksziel, toen het aan zich zelf overgelaten mindere volk er nog voortdurend naar greep.
Ik grijp deze dingen niet zo maar uit de lucht. Toen
Collot d'Escury omstreeks 1830 zijn omvangrijk werk
Hollands roem in kunsten en wetenschappen schreef, merkte
hij op, dat van de „zogenaamde geuzenliederen" weinig
meer over zijn. Bij de mannen, waaruit hij zijn kennis
putte, vond hij er blijkbaar weinig meer van dan de naam.
Toch ken ik nu een dertigtal drukken, van verschillende
andere kan ik het vroeger bestaan aantonen, en niettegenstaande mijn nasporingen zullen er ongetwijfeld hier en
daar nog exemplaren van mij nog niet bekende uitgaven
verborgen zitten. Hier te lande heb ik de meeste oude
openbare boekerijen, en sommige particuliere doorzocht.
In het buitenland heb ik bij talrijke navraag gedaan, maar
niet bij alle ; en de particuliere bibliotheken in België, en
elders misschien, zullen zeker nog heel wat verborgen
houden. Dan zijn er stellig nog veel uitgaven waarvan
alle spoor verdwenen is. Wanneer wij bedenken, dat van het
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merendeel der drukken, die mij bekend zijn, niet meer dan
één exemplaar over is, valt de waarschijnlikheid daarvan
des te duideliker in het oog.
Het valt niet te schatten, hoe groot het aantal uitgaven dan wel geweest mag zijn, maar het is dus zéér groot.
Nu is de oudste uitgave die we kennen van 1581. Elders
zal ik aantonen 1 ), dat de eerste druk moet gesteld
worden op 15 74. De jongste, waarvan we exemplaren bezitten, is van 1687. Een druk van 1872, door v. Lummel
bezorgd, kan natuurlik niet worden meegerekend, die is
uit geheel andere behoeften voortgekomen.
Al die oude uitgaven dus vullen een tijdperk van niet
veel meer dan een eeuw. Hoe veel moet het volk ze dus
wel niet hebben ter hand genomen.
Hoe de geuzenliedjes op vliegende blaadjes, afzonderlik of in groepen van 2, 3, 4 gedrukt, verspreid zijn door
zwervende straatzangers, zooals we ze nog kennen, behoef
ik hier niet te vertellen. Het is bekend genoeg en we
hebben de treffende biezonderheden van het door v. Lummel
achter in zijn vroeger genoemd Geuzenliedboek meegedeelde proces van de zeventienjarige liedjeszanger Cornelys
Pietersz uit Haarlem maar te lezen, om er ons een goede
voorstelling van te maken. Maar waarom heeft een boekdrukker het eerst het plan opgevat deze losse straatliedjes
tot een bundel te verenigen P
Met zekerheid kan ik die vraag niet beantwoorden.
Ik geloof niet, dat het met propagandistiese bedoelingen
is geweest, maar onmogelik is het zeker niet. Bredero vat
het wel zo op : in de Spaanse Brabander klaagt de schout,
die het zo bitter druk heeft:
Daer is gisteren weer een Geus-Liedtboeck verspreyt,
Dat bitter schemt en schiet op onze Geestelijckheyt
En op den Roomschen Paus met al wat inde stadt is
Ja op den Coningh selfs, dat's crimen laesae majestatis.
Maar de laatste opmerking geeft me van Bredero's
1) Tijdschrift y. Nederl. taal- en letterkunde.
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nauwkeurige kennis van geuzenliedboekjes ook al geen
hoog denkbeeld, want een geuzenliedboekje van omstreeks
1575
en in die tijd ongeveer laat Bredero zijn stuk
spelen levert in die richting zeker nog niet veel op :
vóór 1581 wordt de Koning op een enkele, trouwens hoogst
belangrijke, uitzondering na nog altijd met eerbied genoemd.
Kon ik wèl op Bredero's nauwkeurigheid in deze zaak
rekenen, dan hadden we hier meteen een getuigenis van
een ouder geuzenliedboekje dan dat oudste, waarvan we
een exemplaar bezitten, dat van 1581. Maar ik denk niet,
dat Bredero gelijk heeft, ik geloof, dat de eerste evenals
de volgende drukkers alleen tot de samenstelling van hun
bundels zijn gekomen, omdat er bij het publiek vraag naar
was. De geuzenliederen zijn wel ten dele ontboezemingen
en noodkreten van onderdrukten of ook vertroostingen en
opwekkingen, maar ze vormen voor een ander deel ook
een poëtiese histoire contemporaine voor het volk. En het
ligt voor de hand, dat het volk spoedig, nadat de eigenlike strijd was aangevangen en tot een enigszins waarneembaar resultaat begon te leiden, heeft gewenst de vroeger
als vliegende blaadjes verspreide en dus licht verloren
gegane liederen bijeen te hebben.
Niet alleen om ze nog eens te lezen, maar om ze te
zingen ook. Bij al de in de geuzenliedboeken opgenomen
liederen staat altijd zorgvuldig de wijs opgegeven. Dat ze
indertijd zingende zijn verspreid lijdt geen twijfel, maar
het volk is ook later voortgegaan ze telkens en telkens
weer over te zingen. Het eerste is begrijpelik genoeg : op
die wijze, en op die wijze alleen, kregen velen een geregelde
mededeling van wat gebeurd was, en het is opmerkelik
dat men juist de kroniekmatig verhalende gedichten blijkbaar zeer op prijs stelde : verschillende van die in ons oog
onbeduidende en vervelende kronieken komen ongeveer in
alle drukken voor. Maar ook het tweede moeten we wel
aannemen, al lijkt het ongeloofwaardig, als men die soms
oneindig lange beschrijvingen van bepaalde gebeurtenissen
leest. Er zijn twee geuzenliederen over de ondergang van
de onoverwinlike vloot, het ene is 180, het andere 400
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verzen lang, en nauwgezet geven toch de liedboeken voor
het eerste de wijs van de 50e Psalm aan, voor het tweede
de wijs van het lied : Mijn droefheyt moet ick claghen, Fortuyn
is my geschiet. Dat men inderdaad later de geuzenliederen
niet alleen las, ook wel degelik zong, daarvan heb ik een
curieuse aanwijzing, ik wil het niet te zwaarwichtig maken
door te zeggen : een bewijs.
We hebben allen in onze jeugd wel eens gezongen of
horen zingen :
Wilhelmus van Nassouwen
Ben ik van Duitsen bloed
De elleboog door de mouwen
De haren door de hoed
De tonen door de schoenen
Het hemd al uit de broek, enz.

of iets dergelijks met allerlei variaties en bijvoegsels.
Ik heb die regels altijd voor een parodie gehouden
zonder meer. Maar dat is het niet. Het is eenvoudig een
fragmentje uit een ander geuzenlied, dat in de volksmond
een eeuw of wat *as blijven hangen en in het Wilhelmus
was geraakt, omdat het geuzenliedje, waarin het thuis
hoorde, op de wijze van het Wilhelmus werd gezongen.
Het is het liedje : Hoe die Spaensche hoeren comen klagen,
om dat men de Spangiaerts wil verjaghen" en het bedoelde
koeplet luidt :
Wat wilt ghy ons versnouwen
Ghy quaemt wt Spaengien coen;
Met d'ellebooch door de mouwen
Die teenen door de schoen.
Het hembde door de broecken,
Bracht u Duckdalf int landt
Ghy meucht hem nu wel vloecken
Hy heeft u hier gheplant.
Ten tijde van de tachtigjarige oorlog en lang er na
heeft dus het lagere volk deze nationale historiese liederen
gelezen en gezongen. Ze hebben al vroeg en nog laat verlangd ze in bundels bijeen te hebben. Omdat het volk ze
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dus belangrijk achtte en op prijs stelde, is het voor ons
van belang te trachten de geuzenliederen en de geuzenliedboeken nader te leren verstaan en over de afkomst en het
karakter, over hun inhoud en hun waarde wil ik enige
mededelingen doen, fragmentaries natuurlik en dikwels ook
wat gissenderwijze, dat kan moeilik anders.
Laat ik in de eerste plaats de vraag aangaande de
letterkundige waarde der geuzenliederen aanstippen. Door
onze eigene schrijvers is daarover in het algemeen zeer
ongunstig geoordeeld, altans bij het merendeel der liederen.
Het is onnodig daarvan voorbeelden aan te halen. Buitenlandse schrijvers, die zich met het geuzenlied hebben bezig
gehouden oordelen heel wat gunstiger. Het volgend oordeel
is van Philipp Wackernagel uit zijn boek Lieder der
niederländischen Reformierten aus der Zeit der Verfolgung
im 16 Jahrhundert : Ich glaube der Zustimmung sicher sein
zu dürfen, wenn ich die in dem vorliegenden Hefte mitgeteilten
Lieder schöne nenne. Freilich dürfen wenige von ihnen das
zweifelhafte Verdienst künstlerischer Dichtung in Anspruch
nehmen, welche mit Hilfe der Phrase und der Verskunst innerliche Beunruhiging abthut oder überstandenen Bedrängnissen
in behaglicheren Zeiten Denkmähler setzt, vielmehr sind die
meisten unmittelbar zur Zeit der Noth selbst gedichtet, wo in
wahrhaften Leiden das ge ingstete Herz aus den Tiefen die es
umbrausen zu Gott seinem einzigen Helfer schreit u. s. w.; later :
man wird sich auch vergebens unter den Liedern aller Welt
nach anderen so wahrhaft empfundenen und so tief ergreifenden
umsehen; en nog later : An den Liederbücher der Geusen noch
mehr denn an den älteren der W iedertöufer kann man lernen
was Volkslieder sind.

Deze oordeelvellingen zijn overdreven, zal men menen.
Ik geloof het ook. Maar indien men eerst de ziel en de
ware zin van de geuzenliederen tracht te vinden, zal men
de betrekkelike juistheid er van erkennen. Ik zal me hier
van voorbeelden om dat te bewijzen onthouden. Juist in
het histories verband komt de ware zin der liederen alleen
maar goed uit. En in het volgende zal ik dus wel een
enkele maal gelegenheid hebben mijn bedoeling duidelik
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te maken. Alleen dit wil ik nu reeds opmerken. Er is één
geuzenlied, dat iedere Nederlander, altans ten dele, kent
het Wilhelmus, en de mening is algemeen, dat dit dan
ook zo wat het enige is, dat ook als vers verdienste heeft.
Dit nu acht ik zeer bepaald onjuist ; het Wilhelmus is
zeker niet het meest echte, maar ook niet het mooiste
geuzenlied.
Over de historiese waarde, ik bedoel bepaaldelik de
waarde voor de historie, moet ik iets meer zeggen. In de
aanvang heb ik daar al met een enkel woord over gesproken, wat ik nu wat nader wil uitwerken. Ik heb daar
al opgemerkt dat Kal if van de liederen van de 16 eeuw,
ook van de geuzenliederen, als kenbron voor de geestelike
stromingen onder het volk, ernstig werk maakt, meer dan
Te Winkel. De laatste maakt bij een vroegere gelegenheid,
naar aanleiding namelik van de geschiedzangen der 15e
eeuw, een juiste opmerking over de historiese betekenis van
geschiedzangen :
Door frischheid en aanschouwelijkheid munten deze liederen,in den regel uit, en zoo leveren zij aan den geschiedvorscher
een eigenaardige reeks van oorkonden, waaruit hij niet alleen
allerlei kleine van elders niet bekende, bijzonderheden kan leeren
kennen, maar waardoor hij vooral in staat is den indruk na
te gaan, die ennige historische gebeurtenis op het volk heeft gemaakt, en de vervorming, die deze in de voorstelling onderging.
,

Het eerste, het leren kennen van nieuwe biezonderheden is, geloof ik, zeldzaam; altans uit de geuzenliederen
zou ik weinig voorbeelden weten te geven. Maar het tweede,
het nagaan van de indruk, die een gebeurtenis op het volk
gemaakt heeft, is juist daar zeer mogelik.
Onze historici hebben in deze geest de geuzenliederen
ook wel gebruikt. Maar ze hebben er meer zo nu en dan
illustratie, soms ook wat versieringen alleen, van hun verhaal in gezocht dan voorlichting. Ik kies voor de hand
een paar voorbeelden, en wel opzettelijk uit werken van
de eerste mannen van het vak.
Blok haalt in zijn Geschiedenis (2e druk II bl. 55)
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om aan te tonen, hoe groot de indruk van de terechtstelling van Egmond op het volk was, en hoe de bevolking
van schrik „als verlamd" was, de volgende regels uit een
der geuzenliederen aan :
Een prince van groter machten,
Den grave van Egmont,
Als een schaep ghinc ter slachten
Daer wasser die ure en stoet,
Men sach er weenen en treuren
So menige man en wijf
Te Brussel binnen der mueren
Al om dit wreet bedrijf.

Maar die regels geven van de stemming van het gedicht in zijn ,geheel een allesbehalve juiste indruk, als
men ze zo op zich zelf neemt. Verlamd van schrik ? Neen,
juist verbitterd en geprikkeld tot wraak :
Al met u bloedige tanden,
Als Pharao en Iesabel
Comt ghy in dees Nederlanden
Als Herodes quaet en fel.
Hanghen, moorden en branden
Ontlyven al metter spoet;

Ghy sult met Babel comen te schanden
Om dat onschuldig bloet.

Zie daar het dreigend einde van het door Blok geciteerde geuzenlied. En het is het enige niet over dit
onderwerp. In het andere, dat in het Geuzenliedboek is
bewaard, heerst nog een heel andere stemming. Daar is
van die verlamdheid van schrik nog veel minder te bespeuren.
Daar klinkt een bijna onverschillig „eigen schuld", al
begint dat lied dan ook :
Och hoe bedroeft is nu bet Nederland.
Want waarom is het zo bedroefd ?

Om een die van de waerheyt is afgevallen.
Wil men dus de geuzenliederen gebruiken om daaruit
de indruk weer te geven, die de gebeurtenissen hadden
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gemaakt, dan moet men de liederen meer zelflaten spreken.
Hier werd eenvoudig een koeplet buiten verband gebezigd
om een reeds gegeven voorstelling te illustreren.
Fen ander voorbeeld ontleen ik aan dat merkwaardige
stuk, waarin Bakhuizen van den Brink in de kwestie van
de tiende penning bijna de partij van Alva neemt tegenover onze voorvaders. Hij maakt daarbij meer dan eens
een doeltreffend gebruik van de geuzenliederen. Al dadelik
haalt hij zeer ad rem als motto de „2e boetpsalm van de
hertog van Alva" aan, met die bittere woorden :
't Bederven haers landts hadden sy geen acht,
Soo langh ick haer bij den vleeschpot liet blijven
Maer nu ick haer Mammon aenroer met kracht,
Willen sy my uyt die landen verdrijven.

Ik ga de andere gelegenheden, waarbij Bakhuizen hier
naar geuzenliederen verwijst, stilzwijgend voorbij, maar op
één geval wil ik de aandacht vestigen als een voortreffelik
voorbeeld van een gebruikmaking van een plaats in een
geuzenlied op een wijze, die hijzelf zich bij een ander
histories document niet zou hebben gepermitteerd. In het
weinig malse requisitoir tegen de verschillende elementen,
die zich bij het hernieuwde voorstel van de tiende penning
daartegen verzetten, in het jaar 1571, noemt Bakhuizen
het niet te verwonderen, dat men weigerde mee te werken
tot het plan van de hertog, omdat hij aan zijn onderhorigen
geen vertrouwen had weten in te boezemen. Maar, zegt
hij, als nu eens een ander landvoogd het had voorgesteld,
zouden de Staten dan ook terecht hebben geweigerd ?
„Verscheidene bezwaren, waarvan zij hoog opgaven, waren ongegrond of overdreven. Wij spreken niet van de wijze, waarop
men • het plan • in de oogera des volks verdacht maakte : een dier
valsche uitleggingen werd op straat gezongen, en hoe ongerijmder
zij was, des te levendiger indruk moest zij maken :
„Hy eyst" -- zo luidt het in de Geuse Liedekens —
Hy eyst den Thienden met geweldt :
Die 't geeft sal niet behouwen,
Want geeft men dick van Thienen één
Daer blijft ten lesten een noch geen.
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Wol mach een herder stillen;
Dees wolf is met wol noch melck te vreên;
H y wil de schaepkens villen.

Had men iets beters kunnen verzinnen om verslagenheid te
verspreiden onder de kleine renteniers, onder de pachters en onder
allen, die hun leven dachten te slijten met hetgeen hun van
een beperkt kapitaal over zou schieten."
De kritiek van Bakhuizen op dit koeplet is niet ongegrond: de voorstelling is zo dwaas en zo onjuist mogelik.
Toch zeg ik nog eens: van geen ander histories document zou
de schrijver zo willekeurig hebben gebruik gemaakt. Drie
vragen zou hij bij zo'n ander document hebben pogen te
beantwoorden, die hij hier niet stelt zelfs. „Van wanneer
is dat stuk ? Waar hoort het thuis ? Wat was er de eigenlike bedoeling van?"
De eerste vraag heeft hij wel beantwoord, maar niet
gesteld. Voor de waardering van het gehele gedicht is ze
natuurlik van groot belang. Ik ben ten slotte na ernstige
overweging ook tot de conclusie gekomen, dat het gedicht
in 1571 thuis hoort, evenals de steller van het opschrift.
Maar Bor, die het gedicht aanhaalt, plaatst het in 1569,
dus na Alva's eerste voorstel.
De tweede vraag is van niet minder gewicht. Maar
ook die beantwoordt Bakhuizen stilzwijgend : hij neemt
aan, dat de bestrijders van de tiende penning het, in Brus-

sel en in andere hoofdsteden zeker, in omloop hebben gebracht. Ik zal daar niet meer van zeggen : het hangt samen
met het volgende. Wat is de bedoeling van het gedicht ?
En bij de overweging van die vraag blijkt al dadelik één
feit, dat me al herhaaldelik is voorgekomen : het opschrift
past zeer bepaald niet bij het liedje. Dit is volstrekt geen
lied tegen de tiende penning. De tiende penning komt er
alleen maar in voor. Het is een polemies, propagandisties
lied — we zullen daar later meer van horen --- waar in
de eerste en verreweg de voornaamste plaats over de godsdienstonderdrukking en eigenlik maar ter loops en met
kennelike geringschatting van dat bezwaar, van de tiende
penning wordt melding gemaakt, met een, wij zouden
O. E. XVII 9
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zeggen : „ontaktiese minachting, waar het er toch om te
doen was alle ellementen van verzet onder de prins van
Oranje tegen Alva te verenigen.
Wil men aan de eisen, die ik naar aanleiding van de
aanhaling van Bakhuizen van den Brink stelde voor een
wetenschappelik gebruik maken van de liederen uit het
Geuzenliedboek, voldoen, dan dient men enigszins nauwkeurig te kunnen nagaan èn in welke tijd een geuzenlied
thuis hoort èn ook, waar het onstaan is. Het laatste is
dikwels nog moeiliker dan het eerste.
Ook voor het inzicht van de betekenis van het geheel
van het Geuzenliedboek is dat noodzakelik. Zoals wij nu
de bundel kennen, gemeenlik uit de toch al niet onberispelike uitgave van v. Lummel, is hij eigenlik pas geworden
in de dagen, toen de oorspronkelike betekenis van de
geuzenliederen al voor, een deel was voorbijgegaan.
Het karakter van het Geuzenliedboek is oorspronkelik
in hoofdzaak Noord-Nederlands, beter nog : Hollands. Wat
wij in de oudste drukken vinden, niet alleen in de oudste,
waarvan we geen enkel exemplaar meer over hebben, en
die we dus alleen door vergelijking van de bestaande kunnen reconstrueren, dus de drukken van 1574, 1575, 1577,
1581 ; maar in alle drukken van de 16e en van het begin
van de 17e eeuw, is wel niet uitsluitend in Holland ontstaan en betreft wel niet alleen Noord-Nederlandse gebeurtenissen, maar toch wel het een en het ander in de
eerste plaats, en het draagt een Noord-Nederlands stempel. Een groot deel van die liederen, waarmee de verzameling
van Lummel begint, die felle anti-katholieke liederen en
vooral de scherpe spotliederen tegen de katholieke kerk,
vinden we in de oudste geuzenliedboeken niet. Noch de
dansliedekens op de verkiezing van een nieuwe Paus
Ick sal u ringhen een goet nieu Liet,
Kinderen wilt nu hoorera,
Int Roomsche Ryck daer is jolijt
Daer is een Paus ghecoren,
Ten is gheen Uodt, ten is gheen mensch
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Hij hevet al nae zijnen wensch,
Hy drinckt so geern den wijn
Hy drinckt so geern den wijn,
Ist gheen Godt, off ist gheen mensch,
Soo moet het een Duyvel zijn,
noch het beruchte devoot papen-ghesangh, dat de mis
belachelik maakt :
Hebdy niet ter missen gheweest
In der Papen kercke,
noch het sarrende troostliedje :
Pater grypt doch eenera moet,
En kust eens u Abdisse
geen van die scherpe anti-roomse spotliederen behoren,
ofschoon ze oud genoeg zijn, in de eerste geuzenliedboeken.
Het merendeel vinden we pa s in een verzameling, die in

1616 is uitgegeven.
Daarin kan natuurlik enig toeval schuilen : er zijn
ongetwijfeld liederen, die men stellig in die oudste bundels
zou verwachten, en die er in niet staan. Maar deze ontbreken al te zeer doorgaand.
Nemen we intussen het Geuzenliedboek, zoals het dan
in de loop der jaren geworden is, dan vinden we voor het
grootste deel verhalende gedichten, merendeels verhalende
de feiten van de oorlog en van de binnenlandse politiek,
een allesbehalve volledig overzicht daarvan trouwens. En
daar naast staan de zoëven besproken spotliederen, voorts
godsdienstige liederen, die Of geloofsvrijheid of bekering
tot het ware hervormde geloof prediken, soms zelfs verdraagzaamheid en zachtmoedigheid, maar ook verzet tegen
geloofsvervolging en inquisitie. Als een derde rubriek
onderscheid ik die, welke een politieke bedoeling hebben
aansporing tot verzet, eis van politieke vrijheid, hand-

having der privilegiën, verzet tegen de tiende penning.
Tot die rubriek behoort een bepaalde soort, die ik
nader wil bespreken.
In zijn Nederl. Historiën spreekt Hooft van verscheidene
geschriften, waarmede de prins het raadzaam vond, de herten.

.
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der gemeenten tot afval van A lva te bereiden. Bij andere ge-

schiedschrijvers van de tijd van de oorlog vinden we dergelijke getuigenissen. Waaruit bestonden nu die geschriften,
die Willem ongetwijfeld op verschillende tijden heeft doen
verspreiden ? Ten dele zijn het zonder twijfel liederen geweest. Om invloed te oefenen op het volk in zijn lagere
kringen was geen middel doeltreffender. Een dergelijk lied
was, naar ik meen, het Wilhelmus. Zouden er onder de
geuzenliederen niet nog andere te herkennen zijn ? Iets beslissends is daar moeilik van te zeggen. Ik heb een 15 tal
gedichten behalve het ' Wilhelmus, waarvan ik het mogelik,
of waarschijnlik acht, dat ze uit de koker van de prins
komen. Maar naar welke kenmerken moeten we kijken ?
In de eerste plaats, zou ik zeggen, moet de dichter
geen eigenlik volksdichter zijn, al kan en zal hij natuurlik trachten het te schijnen. Een zeer goed voorbeeld
levert lied LXI „Hoort toe nu menschen tin desen tijt", een
lied tijdens het beleg van Alkmaar , ook overigens een
voortreffelik voorbeeld van het propagandisties genre. De
dichter is een literaries gevormd man, die opzettelik en met
veel sukses in de volkstoon schrijft, met een droog en
raak soort humor. Geen geloofsgeestdrift, geen hooggestemd
vertrouwen op God, geen haat tegen de katholieken,
nuchtere overwegingen. De enthousiasten, de overtuigde
patriotten, daarvan is hij van te voren al zeker ; neen,
juist de gematigd onverschilligen, de vredelievende
optimisten, die moeten bekeerd worden. En wat doet hij
dat handig !
EEN NIEU LIE DEKEN
op de wijze : Te May als allen de Voghelkens singhen enz.
Hoort toe nu menschen in desen tijt
Ghy die den Spaengiaert gunstich zijt
Ghy wenscht hem alle vreden,
Meent ghy dier door te wezen bevrijt
Off 1) hy quam binnen u steden ?
1)

Off:: indien
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Zijt ghy soo slecht man ende vrou,
Meynt ghy dat u dat baten sou,
Datmen u Catholijcken noemen,
Soo neemt exempel aen Bossou
Die in Rotterdam is ghecomen.
By nam de stad in zijn gheweldt,
Wien heeft by van ghelooff vermeld,
Off nae ghelooff doen vraghen ?
Hy heeft den luyden neder gheveldt,
Doorschoten end doorslaghen.
Spieghelt u aen Mech'len in Brabant,
Zy quamen met onghewapender hant,
Den Spaengiaert te moet gheganghen,
En droeghen processy triumphant,
Wat loon hebben sy ontfanghen ?
Sy wierden verslaghen al warense coen,
Die burghers waren in dit saysoen
Vol suchten ende treuren :
Alsulcken gracy end pardoen
Soud' u Catholijcken ghebeuren.
Te Zuthpen, hoort nae myn vermaen
Quamen de Spaengiaerts binnen gaen.
Met alsoo corten spacy,
Ghinc men het volck met zweerden verslaen.
Wast niet een schamele gracy ?
Zy quamen voor Naerden metter spoet
Thien borghers vielen Don Fredrick te voet,
Die hem om gracy baden,
Ick sal u doen (sprak hy verwoet)
Ghenade, en gheen ghenaden.
De borghers hadden noyt sulcks ghehoort
Gheen verstant hadden sy wt dit woort,
Eer die stadt was opghegheven,
Doe werden aldaer de mannen vermoort,
De vrouwen liet hy meest leven.
Te A.ssendelft hoorde men t' volck seer claghen,
Zij spraken. wij geusden noyt onse daghen,
Hoort, wat de Spaengiaerts seiden :
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Daerom willen wy u zielen ten hemel draghen
Eer u de Geusen verlegden.
Hierom ghy borghers hier wel op past,
En stelt u niet in sulcken last,
En laet u niet bedrieghen :
Een spaens pardon, dat hout soo vast
Als een open hant vol vlieghen.
Alckmaar de stadt seer wijs bedocht
Die heeft gheen Spaens pardoen ghecocht,
Daerom was sy beleghen.
Oock Benen storm daarvoor ghewrocht,
Godt danck noch onvercreghen.
Ghy die den Prins wilt hebben verdreven
Soudy liever den thienden penning gheven
Is dat al u verlanghen ?
Duck dalve u beminde neve
Die wilse gheern ontvanghen.
Off wildy u selfs tot eyghenschap keeren
Daar en derft ghy gheen spaens om leeren,
Treck liever in Westphalen,
Daer willmen wel eyghen slaven begheeren,
Men spreeckter duytsche talen 1)
Oorlof ghy borghers fijn en oprecht,
Al wat u de Spangiaert toesecht
Off wat sy u beloeven,
Dat houdense als een hont sijn echt.
Wacht u voor sulcke boeven.

Ik aarzel niet dit een juweeltje van propagandistiese
volkspoëzie te noemen. Men voelt toch wel, dat het
nuchtere, die afwezigheid van mooie woorden een grote
verdienste is ? De dichter kende zo opperbest die eigenaardigheid van het Hollandse volk : de achterdocht tegen
de frase. Maar hij weet ook voortreffelik met een enkel
ironies woord de trots van de vrije Friese boer te prikkelen.
En het is of ik hem zie staan, met zijn nonchalant air,
de handen in zijn zakken, terwijl hij zo bij zijn neus langs
1) Nederlands.
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die hatelikheden zegt tegen de betrouwbaarheid van een
Spaans pardon en van de beloften der Spanjaarden.
Maar al is het dus een propagandist, die aan het
woord is, daarmee is nog niet bewezen, dat hij op aandrang
of in overleg met de prins handelde. Ik acht het waarschijnlik, maar alles behalve bewezen.
Er is in sommige andere van de hier bedoelde propagandistiese liederen iets, wat we hier wel niet geheel
missen, maar toch in veel mindere mate vinden : de propaganda voor de prins zelf. De dichter van het aangehaalde
lied noemt hem even : „Ghy die den Prins wilt hebben
verdreven". Maar die andere liederen stellen hem zeer sterk
op de voorgrond, en dat geeft dan een nieuwe, niet onbelangrijke steun aan mijn gissing omtrent hun oorsprong.
Als voorbeeld kies ik no. XC. Dit lied staat in letterkundige waarde bij het zoëven besprokene ver achter. Het
heeft niet die leuke satieriese toon en het nonchalant rake
van het vorige. Maar het geeft veel meer de indruk op
bestelling te zijn gemaakt.
Wilt nu gby Nederlanden
Te samen zijn verblijdt
Middelburch is in handen,
Des Princen nu ter tijdt,

Den Prince van Oraengien,
Met zijn vorstelijck ghemoedt,
Drijft het crijchsvolk van Spaengien
Wt Middelburch met spoet.
.

Het begint met de Prins en het eindigt met de Prins ;
het is de Prins voor en de Prins na. De Prins heeft Middelburg
genomen, de Prins jaagt de Spanjaarden voor zich uit. Maar
de Prins vecht niet voor zichzelf, maar voor jullie heil. Zorgt
er dus voor, dat je hem steunt. Denkt om de druk van het
Spaans bestuur, denkt om je vrouw en kinderen, denkt
om de drukkende belastingen en de tiende penning. En
dan een merkwaardige, volkomen hartstochtloze en dus
allesbehalve zogenaamd kalvinistiese aansporing betreffende
de godsdienstvervolging, een gemoedelik overredend woord,
als van een diplomaties vredestichter :
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Spaensche inquisiteuren
Die u hebben gheplaecht,
Verdrijft wt uwer mueren
Ontfanght u volck verjaecht
Laet Godes Woordt floreren
U daer. niet téghen steldt
Soo suit ghy prospereren
End vreesen gheen gheweldt.

Men ziet het, ten opzichte van degenen, tot wie het
lied is gericht, is er wèl gelijkenis met het vorige. Het is
weer de kleurloze middenstof, het zijn weer de gematigd
katholieken, en de gematigd onverschilligen van daareven.
Later treedt weer de Prins op de voorgrond :
.

Den Prins wilt die handt bieden
Die voor U 't leven waecht

en eindelik
Maeckt met den Prins ghepresen
Een sterck verbondt voortaen,
Voorspoedich sult ghy wesen
Oorlofi, vaet dit vermaen.

Het is bijna een berijmd pamflet, met iets van een
politiek plan de campagne er in. Maar het merkwaardigste
koeplet sloeg ik over.
Den Ooninck is u schuldich
Nae synen eedt, 't is claer,
T's landts vryheyt menichfuldich
Te beschermen eenpaer,
Soo hy dat niet wil houwen
Maer bruyckt cracht en gheweldt,
Van uwen eedt voltrouwen
Heeft by u vry gheweldt.

„De koning moet al uw kostbare privilegien gelijkelk
beschermen. Doet hij het niet, dan zijt ook gij van uw
eed van trouw ontslagen". Mij is, uit de geuzenliederen
geen zo vroegtijdige uiting (1574) van dit beginsel bekend.
Maer wel bekend is het, dat het een vaste en meermalen,
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ook in pamfletten 1 ), uitgesproken overtuiging van Oranje
was, een overtuiging, waarvoor hij ook persoonlik meermalen propaganda maakte. De Prins van Oranje, zegt Blok
(2e dr. II bl. 174), kan dan ook beschouwd worden als de
verspreider van deze denkbeelden in de Nederlanden.
Het aangehaalde koeplet geeft dus, dunkt me, een niet
onbelangrijke steun aan mijn veronderstelling, dat het
lied uit de koker van de Prins kwam, dat het door hem,
zal ik maar zeggen, was ingeblazen.
Ik wil nog twee liederen aanwijzen, die ik onder de
rubriek „liederen vanwege de Prins" heb gebracht. Ze
komen met de reeds genoemde, nu met het ene dan met
het andere, in allerlei punten overeen. Beide behoren ze
tot de meestbekende geuzenliederen.
Het eerste is het lied Helpt nu u self, soo helpt u God,
waaruit ik al vroeger (blz. 352) een koeplet aanhaalde. Dat
is niet dat hebben we al gezien een lied op de
tiende penning, zoals het opschrift in de geuzenliedboeken
zegt. Neen, terwijl de vroeger genoemde zich tot de politieken godsdienstig-onverschilligen in het biezonder wendden,
wendt zich dit tegen de hervormden en tegen de lui van
een meer „praktiese" levensopvatting beiden :

Helpt nu u self soo helpt u Godt,
Wt der tyrannen bant en slot,
Benaude Nederlanden,
Ghy draecht den bast al om u strot,
Rept flux u vrome handen.
De Spaensche hoochmoet valsche en boos
Sant u een beudel goddeloos,
Om u godloos te maken
Gods woordt rooft hij door menschen gloos, 2 )
En wilt u 't geld ontschaken.
Soo neemt by elck zijn hooghste goet.
Die 't woordt, der Zielen voedtsel soet,
1) Verg. bijv. het door Dr. M. Rudelsheim in de Navorscher van
1905 afgedrukte pamflet : Clachte des verdructen Nederlandts over zijn slappe
onghetrouwe ingheboerne, die tot hen eygen verlossinge niet en helpen.
2)

1?itlegging.
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Om draf niet willen derven,
Bekoopent met haar roode bloet,
Of moeten naect gaen swerven.
Maer die sijn hert op Mammon stelt,
Moet oock ontbeeren 't lieve ghelt,
Sijn Godt syn vleesch betrouwen
Hy eyscht den thienden met gewelt
Die 't geeft sal niet behouden.

Aan beiden wordt dan op het hart gedrukt te kiezen
tusschen den herder die voor u strijdt en den wolf die u eerbij t. En vooral : Weest niet meer neutralisten.
Al moet ik erkennen, dat de sarkastiese, bittere toon,
waarop de aanbidders van. het „lieve geld" worden aangesproken, een ernstig bezwaar tegen mijn opvatting vormt,
toch blijf ik er toe overhellen ook in dit lied een dier
geschriften te zien, waarover Hooft in de aangehaalde
plaats sprak. En wel vooreerst om de nadrukkelike wijze,
waarop gewezen wordt op de „herder" die men volgen
moet, en ten tweede, omdat ook hier de schuld niet alleen
bij Alva zelf wordt gezocht, en Alva ook niet des paus
trawant, der papen sant is, zoals elders in de geuzenliederen
van, deze periode, maar rechtstreeks wordt gewezen op de
Spaanse hoogmoed die deze beul heeft gezonden, en dus
ook hier, dus al in 1571, de vinger wordt gericht naar de
koning, wel niet zo duidelik als in het lied van 1574, maar
toch onmiskenbaar.
Het tweede lied, dat ik nog wilde noemen, is het niet
minder beroemde „Ras seventien provincen". Ook hier wordt
er sterk op aangedrongen zich te scharen onder de banieren
van Oranje, maar ook hier vindt de dichter het nodig
te midden van deze meer geestdriftige en krijgshaftige
woorden een woordje toe te roepen aan de rustige burgers,
de pacifisten door dik en dun. Ik zal dit zeer bekende
lied voor mijn doel niet verder ontleden. Het is ook bij
dit het minst nodig: het heeft zo volkomen het karakter
van een proclamatie van Oranje vóór zijn veldtocht van
1572, dat v. Lummel al melding maakt van de mening
van sommigen, dat het aan Marnix zou zijn toe te schrijven.
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Alleen nog Mn opmerking. De wijs is hier die van het
Wilhelmus. Dat komt onder de liederen van de hier besproken rubriek veel voor.
Ik voel zeer goed, dat mijn bewijzen voor het bestaan
van deze rubriek nog niet afdoende zijn, en dat de kenmerken de daartoe gerekende gedichten niet overtuigend
karakteriseren. Het is ook moeilik afdoende kenmerken te
vinden. Maar ik ben positief overtuigd, dat er onder de
geuzenliederen zijn, die op bestelling, ja volgens ontwerp
of schema van de Prins zijn gemaakt en verspreid. En dan
moet het de moeite wel waard zijn, te zoeken, welke dat
dan zijn, èn voor de kennis van de inzichten en bedoelingen
van de Prins, èn voor de kennis van ons volk.
De dichters van de meeste der geuzenliederen en dikwels juist van de meest echte zijn niet bekend. Dat is
gemakkelik te verklaren. De meesten waren gelegenheidsdichters in de beste zin van het woord.
De enige eigenlik, die we wat beter kennen is Laurens
Jacobsz Reael 1 ), de Amsterdammer koopman, die in 1567
naar Emden uitwijkt, de vader van de ook als dichter
bekende gouverneur-generaal Laurens Reael. Hij is de maker
van de vier Psalmen van Penitencie van de hertog van
Alva en van een zestal andere geuzenliederen, die in de
bundel zijn opgenomen, ook nog wel van andere van
dezelfde aard, die hun weg niet naar het Geuzenliedboek
hebben gevonden. Kalff, die, zoals ik gezegd heb, voor
het eerst wat ernstiger aandacht aan de geuzenliederen
heeft gewijd, heeft in zijn Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde ook aan Reael recht gedaan.
Er is geen enkel ander dichter, waarvan we in het
Geuzenliedboek zo'n reeks gedichten hebben. Gewoonlik
zijn de geuzenliederen ongetekend, zeer zelden getekend
met de naam van de dichter, meermalen met een devies.
Uit die deviezen kunnen we dan gemeenlik opmaken wie
1)

Zie over hem Dr. Joh. C. Breen, Amsterdamsch Jaarboekje van
voor Vad, Geseh. en Oudheidk. IIIe Reeks, X, 69.

1897 en Bijdr.

364

HET GEUZENLIEDBOEK.

de dichter was. En dan treft ons een enkele bekende naam;
Coornhert en Lukas de Heere, waarvan het Geuzenliedboek
trouwens alleen maar een rhetories refrein geeft 1 ), en wa t
opmerkeliker is : Valcoogh 2 ). Dirk Adriaensz Valcoogh is
de bekende schoolmeester uit Barsingerhorn, die in rustiger
tijden Een nut en pro fijtelyck Boeksken, ghenaemt een Regel
der Duytsche Schoolmeesters, die Prochie-Kerken bedienen uitgaf.
Zijn deftige verskunst zou men waarlik niet herkennen in
de sarrende rijmen van het Claechliedeken vande Paepsche
soldaten:
Eylaes wy moghen wel claghen
Wy papouwen al te hoop,
Omdat wy dus alle daghen
Moeten tyen opter loop,
Van deze duyvelsche boeren.
Maar voor 't merendeel zijn ze, ook als we hun namen
weten, toch nog vrij wel onbekenden. Hun stemming, hun
karakter, de kring waarin ze thuis horen, wijzigt zich in
de loop der jaren. Dat is natuurlik. De dood van Oranje
vormt de meest duidelik waarneembare scheidingslijn. Het
karakter der geuzenliederen is dan ook anders geworden
ze worden niet meer de profundis aangeheven, en vertonen
niet meer zo die wisseling van diepe verslagenheid en
weer oplevende hoop.
Onder de dichters van deze gewijzigde richting treedt
op de voorgrond de in zijn soort lang niet onverdienstelike Cornelis van Niervaert. Hij is het type van een nieuw
soort geuzendichters, die onder de invloed van Maurits'
militarisme opkomen. Bisdom is ook, ofschoon een minder
zuiver voorbeeld, van dat type. We hebben, jammer genoeg,
van Cornelis van Niervaert maar drie liederen, bij v. L.
CXLIV, CXLV, en CXLVII. Het laatste draagt bij . Van
Lummel geen onderteekening En bij Van Lummel ontbreekt nog iets, dat Niervaert juist zo karakteriseert. In
1) y. L. CXXVI. In de drukken wordt geen aanwijzing gegeven,
maar volgens Bor is het van De Heere.
2) In v. L. geen ondertekening, maar de druk van 1581 geeft
„Tgemeen leeft door een" en dat is Valcoogh's spreuk.

.
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de oudste drukken staat onder deze drie liederen telkens :
Fecit Cornelis van Niervaert Canonnier. Hij schrijft dat met
al de trots van de militair van beroep. En zoo is de inhoud van zijn liederen ook, vooral van het eerstgenoemde :
Het Caets-spel van zijnder Princelij leer Excellentie. Het „kaatsspel" zo zou een vroeger geuzenlieddichter het niet licht
hebben genoemd. Daar is in deze liederen iets van de
„frische, fröhliche Krieg" dat de vroegere geuzenliederen
vrijwel geheel missen. Dáár is ook wel eens een zeker
welgevallen aan de oorlog, maar dan is het toch meer
een grimmige blijdschap om een welgelukte aanval, of
bijtende spot.

Uit 't Hollands pleyn, hoor wat ick meyn
Is een jonck helt ghereden,
Graef Maurits reyn, dat edel greyn
Van keyserlicke zeden !

Dat is de oude toon niet meer, en Maurits is in 't geheel
niet de godsheld, die Willem vroeger dikwels was, maar
de echte grote generaal.
En in CXLV.
Als ons ghebedt nu was ghedaen,
Sachmen doen heerlick vieren
Met heele en halve cortouwen saen
Den kloecke canonnieren.
Dus hebben wy daer een werck begonst,
Ghewaecht ons leven, getoont ons konst,
Daer sachmen huysen en wallen
D' onderste boven vallen.

De tegenwoordige oorlogsberichtgevers zouden ook
zeggen : de artillerie deed prachtig werk.
Zelfs in het derde, en verreweg aardigste van de drie
ons bekende liederen van Van Niervaert, dat in het geheel
geen krijgslied is, maar de welbekende klacht :
Hoe den Prince van Parma hem beciaecht,
Dat hy wordt verjaecht, door gebreck van gelt,

verloochent zich het : artilleristen- hart van Cornelis niet :
.
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Graef Maurits coemt oock voor Nimwegen drijven,
En brengt met hem krijgsvolck en stucken blanck

...

.

een vroegere geuzendichter zou er niet zo aan gedacht
hebben er op te wijzen, hoe keurig de kanonnen er uit

zagen.
Cornelis van Niervaert is volstrekt de enige niet, die
deze militaire toon doet horen. Ik noemde Bisdom al,
ofschoon ik hem niet voor een soldaat houd. Wat dunkt
u van dit tafreel (CLVIII), van een niet genoemde dichter
afkomstig :
Graef Maurits van Nassouwen
Rydent als een vroom helt,
Gaf die soldaten moet,
Seggende dat sy souwen
Haer cloeck quyten in 't velt
Want 't kostte lijff en goet,
En sprack op staende voet
Siet hier de plaets om vechten,
De zee hebdy adaer,
Stryt kindren als lantsknechten
Ick wil u zijn een vaer.
En die nieuwe toon klinkt ook zeer hoorbaar in een
lied van 1602, een lied, dat in v. L. niet wordt gevonden,
waarin bijv :
In Holland hoortmen de trommelen slaen
Aen elcken cant
Wie met Graef Maurits woude gaen
Al na Brabant.
Men sach ons volck int openbaren
Seer triumphant,
By den Elterenberch vergaren
In Gelderlant.
Aldaer soo laghen ons vrome soldaten
Met die ruyters playsant
Sy worden ghemonstert van myn heerera de staten
In Gelderlant
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Over de Wael sijs sy ghetoghen
En Ryn playsant
Haer Vaendelen daer lustich vloghen
Int Cleeffsche landt.
In het begin heb ik betoogd, dat in het Geuzenliedboek
een deel van de motieven moeten te vinden zijn, die de
handelingen van het lagere volk in de dagen van de grote
oorlog hebben bepaald. Het zal dus de moeite waard zijn
na te gaan, of de geest dezer liederen met de officiële
meningen of met de meningen van de toonaangevende
kringen overeenkomt, en of die geest wel altijd zo is,
als we verwachten.
Men kan de uitingen over verschillende dingen schiften
en onder bepaalde rubrieken brengen. Maar om een zuiver
beeld te krijgen zal het bijv. nodig zijn, scherp na te gaan,
niet alleen uit welke tijd, maar ook uit welk milieu ieder
lied stamt, niet alleen of het Hollánds, Zeeuws of ZuidNederlands is, maar ook tot welke lagen van de bevolking
het behoort.
Intussen aan deze voorwaarden is niet gemakkelik
te voldoen. Ik wil hier alleen bij wijze van voorbeeld ten
opzichte van enkele voorname punten het hoofdkarakter
van de geuzenliederen trachten vast te stellen.
We kennen het Geuzenliedboek als een bundel vol
geloofshaat. En als we het godsdienstig karakter er van
zouden willen aangeven, dan zouden we zeggen, allicht tenminste, dat het echt dogmaties kalvinisties moet zijn.
Nu is het allesbehalve gemakkelik een zuiver kenmerk
van wat kalvinisties is te geven. Sommige schrijvers maken
het zich gemakkelik genoeg en spreken dadelik van kalvinisties, zodra iets bijbels, vooral oudtestamenties klinkt,
zodra het godsdienstig en anti-katholiek is, eigenlik altijd
vooral, als het fel en fanatiek lijkt.
Over het al of niet specifiek kalvinistiese van onze
opstand is al vroeger vrij wat te doen geweest. Over het
algemeen heeft men het Kalvinisme als een hoogst belangrijk element er in erkend, en, altans voorzover men reli-
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gieuse motieven als hoofdmotieven in de opstand aanvaardde, dat religieuse bestanddeel als specifiek kalvinisties
gekenschetst.
Met die andere kwestie, ook weer voor enige jaren
op de voorgrond gekomen, of de stoot tot de uitbarsting
van 1566 van de kant van Genève zou gegeven zijn, hangt
dat maar indirekt samen. En op die vraag is in het Geuzenliedboek ook geen antwoord te vinden. Want die kwestie
betreft meer het Zuiden en het Geuzenliedboek is in vele
van zijn oudste en belangrijkste bestanddelen meer Hollands en Zeeuws.
Maar aangaande de vraag of het Kalvinisme uit zijn
aard meer agressief is geweest dan de andere protestantse
sekten en of de bevolking, met name ook in het Noorden,
onder kalvinistiese invloed stond en in een kalvinistiese
gedachtensfeer leefde in die eerste jaren van de opstand,
kan men ook in het Geuzenliedboek aanwijzingen vinden.
Al blijft het bij gebrek aan duidelik waarneembare kenmerken van het echt kalvinistiese moeilik tot een positief
resultaat te komen, het heeft toch zijn nut te pogen, het
karakter van het Geuzenliedboek ook in dat opzicht nader
vast te stellen. Natuurlik kan ik dat hier alleen door
énkele aanhalingen doen.
Ik moet vooreerst de opmerking maken, dat de naam
Kalvinisten in de geuzenliederen maar zeer zelden voorkomt, d. w. z. in de eigenlike geuzenliederen, die, laten we
zeggen, tot op de dood van Oranje, die uit d e eigenlike
geuzentijd dus. W e vinden vaak van Luthrianen, soms,
maar ook niet dikwels, van Wederdopers gesproken, maar
slechts zeer weinig van Kalvinisten.
In een lied van 1567, van Noord-Nederlandse herkomst (LXXXI) wordt Calvij n's naam het eerst genoemd
en wel op deze wijze :
De een die hout het met Calvijn
De ander wil een Luyter zijn
De derde blijft noch een papist
Die vierde is een Mennonist.

Ook in een lied van Reael van 1571 worden de Kalvi-
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nisten naast de Lutheranen genoemd. Maar de eerste plaats,
die ik dan vind
ik wil de mogelikheid niet ontkennen,
dat ik een enkele plaats heb voorbijgezien
is uit het
„Claechlied van den Prince van Parma" door Cornelis van
Niervaert in 1592 :
Gheef my doch raet, en hulp vol argelisten
Dat ick weerstaen mach al dees Calvinisten...
maar ook in dit lied komen de Lutheranen er toch naast :
Och, princelicken paus, verhoort mijn klagen,
Wilt al dees Luyters door het vaeghvuur jaghen
Die my dit vlas hebben gerockent straf,
Met eeren en sal ickt niet spinnen af.
Het Geuzenliedboek staat trouwens niet op zichzelf in
dit spaarzaam gebruik maken van de naam Calvijn. In
Anna Bijns wordt Calvijn's naam het eerst in de 3e bundel
een paar maal genoemd, en die is van 1567 1 ) en Kalff
getuigt, dat van de toenemende betekenis van het Kalvinisme toen en nog later, „in de letterkunde niets blijkt" 2 ).
Dat is trouwens begrijpeliker dan het ontbreken van
de naam in deze strijdliederen. Daarin vindt men buiten
het Geuzenliedboek uit dezelfde tijd, als waarover ik sprak,
heel wat meer over Kalvinisten. Zo in de zo opmerkelike
Refereynen uit 1577 en 78, uitgegeven in de Vlaemsche
Bibliophilen 3 ).
Die scherpe en soms geestige refereinen komen echter
van de roomse kant en, wat vooral van belang is, ze
horen alle in Gent thuis.
Hoe staat het nu met de specifiek kalvinistiese uitingen
en met de algemene geest? Geloofshaat, spot tegen de
roomse kerk, de toon van de Bijecorf, ze zijn allesbehalve
zeldzaam, maar uitsluitend kalvinisties zijn ze niet. En een
andere stemming en een verschillende toon ontbreken
daartegenover toch ook niet, en die tegenovergestelde ge1)

Kalif, Letterkunde III, 58.

2)

Ibidem, 235.

3) 2e Serie No. 7.
O. E. XVII 9

24
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voelens van gematigdheid en verdraagzaamheid zijn wêl
ónkalvinisties.
Ziehier een voorbeeld, in dien al niet van geloofshaat,
dan toch van brandende verontwaardiging tegen de roomse
kerk. Het is uit het oudste Geuzenliedboek genomen uit
een refrein, waarvan dus iedere strophe op dezelfde klinkende aanhaling uit de Apocalypse eindigt. Natuurlik
wordt met Babel de roomse kerk bedoeld.
Vliet wt, vliet wt Babel mijn wtvercoren volck
Elck verlosse zijn ziele met wijsheyt voordachtich
Vander sonden des koers, sy moet inden vyerigen kolck
Op dat ghy niet en wert haer plagen deelachtich,
Want ist dat yemant t' beest aanbidt of zijn beelt prachtich
Een merckteeken ontfanght in zijn voorhooft offt rechterhant,
Die zal oock drincken van den wijn mijns toren warachtich
Ja zwaerlick ghepynicht werden inde helsche brant :
Een Coninghinne ben ic (seyt sy) tot mijnen schant
De hemel can ic sluyten, die Engels ghebied ic pleyn
Dat heb ic by mijner zielen gezworen, want
Zy sal noch een ander liet leren singen met geweyn
Daerom vliet van deze hoer ; volck reyn
Wilt den rechten klaren wijn van my om niet coopen
Want ic bent alleene, die levendige fonteyn,
Die den paus doodde, en doe over hem roepen
In Italia, ook boven Macedonia ;
Cecidit, cecidit Civitas magna Babilonia.

Op dit lied, zwaar van dreigende aanhalingen uit
Apocalypse en Jesaja, en op dergelijke sombere of spottende aanvallen op de roomse kerk doelde ik, toen ik
zeide, dat ze moeilik tot een bepaalde secte van de hervorming te brengen zijn.
Het bovenstaande toch is van Laurens Reael. En indien men menen mocht, dat hij een man was van onvervalst kalvinistiese overtuigingen, stel ik er het volgende
koeplee uit een niet in het Geuzenliedboek opgenomen
gedicht van Reael tegenover 1 ). Het eerste lied was van
1) Meegedeeld door Dr. Breen in het Amsterdamsche Jaarboekje van
1897.
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1571 en dit van 1578, maar grotere verdraagzaamheid
hebben wel weinigen in diè zeven jaren geleerd.
Princelicke burgerren, van wat qualiteyt
Sorte ofte conditie dat ghy sijt bevonden ;
neempt dit voor u leere, dat Petrus seyt :
dat ghy vreede kent, en die naejaecht t' allen stonden
Ghy, Gereformeerde, wilt dit doorgronden,
dat ghy niet tot twist, maer tot vreede geroepen sijt.
Het Evangelium des Rijcx gaet u oec verconden
„Saellich sijn de vredemaekers tot alder tij t.
En ghy die de Catolique naeme belijt,
ghy sijt dan magistraten oft burgers gemeenne,
gedenct dat u macht staet so wijt
dat ghy moocht gebieden over de conscientie reenne
dan dat Christus een Heere sy over dezelve alleenne
Daerom laet u van een vrembdelic raeden ten lesten
Dat ghy niemant en dwinght, enz.

Deze woorden zijn zeker de man waardig, die tot zinspreuk voerde : Liefde vermacht al. Maar in een bundel
strijdliederen zou men ze allicht niet verwachten. Toch
zijn uitingen in deze geest of in een daarmee verwante
zo zeldzaam niet.
In het felle lied tegen Egmond „Och hoe bedroeft is nu
het Nederlant, om een die van de waerheyt is afgeweken."
eindigt de dichter toch met een „Heer zijt hem ghenadich".
Een nog scherper lied tegen de Paus (XLV), de rechte

Antekerst, waarin tegen de leerstukken der kerk ook heftig
wordt te keer gegaan, en de dichter eindelik uitbarst :
„Godt en wilt niet langher verdrag hen", keert hij zich daarna
plotseling tot deze bede :

Iek bidde u vader gebenedijt,
Dat ghy hem doch ghenadich zijt,
End wilt hem gracy gheven,
Dat hy zijn zonden doch eens belijt
End eeuwich met u mach leven.
Zelfs ontbreekt niet altijd het bewustzijn, dat de schuld
niet alleen aan één kant ligt. In een lied over de inneming van Valenciennes (LXXXII) lees ik :
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Tgemeen welvaert is wech geweecken,
De coopmanschap en de neringe zijn wy al quijt,
Elk mensch is nu vol boosheyt gesteken
Daer toe vol haet ende nijt,
Alsomen noch dagelicx hoort:
Den eersen broeder slaet den ander doot
So ghy nu siet aan alle zijden
Meer als hondert geloven op deze tijden.
Deze klacht vooral, die over de jammerlike verdeeldheid in geloofszaken, die dus heel iets anders tot punt
van uitgang heeft dan de vaste overtuiging, het enig
ware geloof te hebben, vindt men meer, en vooral buiten
de geuzenliederen niet zeldzaam.
Komt hij niet roerend uit in het volgende eenvoudige
liedje, dat door de zeventienjarige straatzanger Cornelis
Pietersz, over wiep ik vroeger sprak, gezongen werd, en
dat strikt genomen in dit verband door mij niet mocht
worden gebruikt, omdat het in geen oud geuzenliedboek
staat, maar pas door v. Lummel is opgenomen ?
Hoort toe ghy minschen groot en cleyn
Die Christus soect mit herten reyn
Hoe dat de werelt is verblent
Alsoomen siet oock hier omtrent
Den mensch stelt hem tondegen aen
Seer weynich op Gods wegen gaen.
De een die hout het met Calvijn,
Die ander wil een Luyter zijn
De derde blijft noch een papist,
Die vierde is een Mennonist
Sy sijn certeyn al heel gedeelt,
Want haer geloof noch seer veel scheelt.
Christus die is voer u gecrúyst,
Hoe sy dy dan soo onbesuyst
Dat ghy een ander kiest dan Hem

Leeft na zijn woort, aanhoort zijn stem
En keert u doch van alle quaet
Dat dunct my te sijn den besten raet.
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Tgeloove is een gaef van Godt,
Hoe is de mins dan aldus sodt :
Dat hyt in dwinghen wil met Gracht
Hoe veel zijn der ter doot gebracht
Al met het water, swaert en vier
Dat is oock geen Christen manier.
Ghy sijt so Paulus heeft ghebrieft
Malcander schuldich niet dan lieft,
Noch spreect Christus gebenedijt
Daar in bekent men alder tij t,
Dat ghy mijn lieve iongen bint
Als ghy malcander recht bemint, enz.

Het zijn kunsteloze rijmen en de poëzie staat hier
misschien niet hoog, maar in een tijd van de bitterste vervolging en strijd zulke gevoelens uit te spreken, dat staat
hoog genoeg.
En zeker niet minder geldt dat van Coornhert's nieu
liedeken, alle vrome uitlandische Christenen voor dese fijt seer
nut ende oorbaerlijck, een lied voor de voor Alva vluchten-

den en welks vrome resignatie niet alleen Coornhert's gevoelen weergeeft maar ook dat van vele lotgenoten, want
in de oudste bundel geuzenliederen werd het al opgenomen.
Wij Baenderheeren in 't getaele veel
Vlieden het Nederlant, ons aertsch prieel,
Meest al om weldoen, buyten eenich schult,
Laet ons den Heere bidden om gedult,
En meer ons sonden dan Godts straffe haten
Des Heeren goetheyt en sal ons niet verlaten.
Om 't lijf te houden men rijckdom begheeft
Met alle daer ons herte seer aen cleeft
Om d' edel Siele, daer God self in rust
Myden wy niet ons herten minste lust,
Maar volghen die teghen ons Gods geboden,
Daerdoor wij onze arme Siele doden.
Int vlieden vande Tyrannye fel,
Ontsien wy arbeyt, moeyte noch ghequel
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Maer om tontkomen 's Duyvels bloedicheyt
Verdriet ons tbidden met ootmoedicheyt :
Wat beet de vryheydt van der menschen banden,
Als once zielen staen in Mammons handen.
Wy vluchten t' Lant, maer niemant boosheyt vliet
Mensen betrouwen wy, ende Godt niet :
Meer men na huys' dan na den Hemel hoopt :
Elck donghevanghen berenhuyt vercoopt :
Wij clappen niet' dan van ons leet te wreken :
Hoe derren wy Godt om ghenade smeecken ?
Vergheven wy niet menschen ons ghelijck,
Sal Godt vergheven zyn maecksel van slijck ?
Neen hy voorwaer ; dus doet van u de wraeck :
Bidt Godt dat hy u vyant beter maeck,
En segt dan vry sonder u te vervaren :
Vergheeft ons, als wij onsen schuldenaren, enz.
Zoals ik zeide, dit lied van edele christelike zin is
niet alleen door een door de tyrannie verdrukte gemaakt,
maar ook door zijn medelijdenden gezongen, anders was
het niet licht in het Geuzenliedboek te land gekomen. Ik
zou wel eens willen weten of er veel zulke liederen in de
tegenwoordige strijdliederenbundels staan.
Of een uiting als deze ook kalvinisties kan zijn
laat me
Coornhert kan dat zeker niet genoemd worden
nu koel. Het is overigens opmerkelik, dat men in het
Geuzenliedboek vó6r de grote twisten tijdens het bestand
bijna tevergeefs zoekt naar bewijzen voor de onderlinge
animositeit tussen de verschillende protestantse sekten. Ik
kan eigenlik maar één belangwekkend voorbeeld aanwijzen.
In een lied, dat over het vertrek van Oranje in 1567 uit
Antwerpen handelt (XVIII), vinden wij het volgende
koeplet :
Vele rij eke personen
Van de Confessie van Antwerpen fijn,
Quamen haer oock vertoonen
Voor den Prince verstaet wel mijn,
Maer hy sprack Ghy weyffelaers vol fenijn,
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Vertreckt van my op dit termijn,
Van schaemte sach mense bleusen,
Want sy creghen al langhe Neusen.
Dit koeplet is natuurlik gericht tegen de Luthersen 1 ).
Maar het is niet eens zeker of het wel oorspronkelik tot
het lied behoort : het komt in verschillende drukken niet
voor.

Een andere tegenstelling komt in het Geuzenliedboek
ook niet sterk op de voorgrond ; ik bedoel die tussen
Noord en Zuid. De tegenstelling was vroeger toch duidelik
genoeg merkbaar en later ook nog allesbehalve verdwenen.
Nu, gevoeld wordt ze ook in de geuzenpoëzie. Vooreerst
natuurlik doordat de organisatie van Holland en Zeeland
tot één staat die beiden plaatst tegenover de anderen.
Dat men ze inderdaad als saamgegroeid is gaan beschouwen,
blijkt zeer dikwels :
Holland Zeeland ghy edel prieel
Al zijt cleyn in u casteel
Prijs hebt ghy boven schreven
Dat ghy den bloethont tot zijn deel
Den thienden niet wilt gheven.
en later in dat zelfde gedicht (LXXXV, een lied van Reael) :
Holland Zeeland was wel ghemoet

zonder voegwoord naast
elkander gezet, in 1574, een werkwoord in het
enkelvoud. De samenvoeging zonder verbindingswoord komt
talloze malen voor.
Maar van een enigszins onvriendschappelike tegenstelling is weinig te bespeuren. Een enkele maal wordt
de aandacht gevestigd op het verschil van houding in de
strijd. Een niet oninteressant voorbeeld daarvan is het
einde van een liedje van Jan Fruytiers : Hier wordt ver-

daar regeren zij dus al samen,

haelt de principael „feyten, die Duckdalve bedreven heeft. Wilt
1) Van de Confessie v. Augsburg n,l. ;
personen worden verbonden.

van Antwerpen moet met
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oock volstandig stereken, bidt de dichter daar tot God, Holland
en Zeelandt altijt

Dyn halp op zee laet mercken,
Dat sy die niet gaen quijt.
Opent d' ooghen ist uwen wil
Van mijn landen die litten stil,
Dat sy u woort inlaten
En valscha leere haten.

Het kan natuurlik zijn dat de dichter zich herinnert,
dat hij zijn lied aanvangt met : Nederlandt spreeckt, en dan
kan hij, in 1573, wel bijna alle Nederlandse gewesten
buiten Holland en Zeeland bedoelen, maar het lijkt er in
de voorafgaande koepletten zeer naar, alsof hij dat al lang
vergeten is. En dan meent hij met mijn landen, de zuidelike
landen : de landen, waar ik van daan kom. De vraag, hoe
hij het bedoelde, is nog van enig belang, omdat we in
het laatste geval een positieve aanwijzing zouden hebben
voor de beantwoording van de vraag, of Fruytiers een
Zuid-Nederlander was, wat niet zeker is.
Iets sterker zien wij de tegenstelling al in een gedicht
van een ander Zuid-Nederlands dichter Pieter Steerlincx,
maar die naar het Noorden was uitgeweken, een gedicht
(CXIAT), waarin de Staten van Brabant en Vlaanderen
Holland en Zeeland troosten over het verlies van Zieriksee
(1576). Daarin laat de dichter Holland en Zeeland tot de
zuidelike staten al o.a. dit woord spreken over de ellende,
die zij te verduren hebben :
Dwelck ghy ons doet tot grooten spijte
Omdat wy leeren Godes woort.
Dat het Zuiden langzamerhand meer en meer als de
vijand wordt beschouwd, spreekt van zelf.
Nog 66n vraag wil ik aan het Geuzenliedboek stellen.
Wat denken en zeggen de geuzendichters van de tiende
penning ? Als er iets is, waarover wij de mening ook va n.
de eenvoudige tijdgenoot wensen te hooren, dan is het dat.
Want te allen tijde is aan de poging tot invoeren van die
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belasting een grote betekenis voor het ontstaan van de
strij d toegekend.
Ik behoef wel nauweliks te zeggen, dat hij veel wordt
genoemd, en veel gesmaald. Maar laat ik er maar dadelik
bijvoegen, dat de mening, dat het een hoofdmotief van het
verzet tegen de Spaanse regering zou zijn, zo ongeveer
op één lijn te stellen met het motief der geloofsvervolging,
in het Geuzenliedboek hoegenaamd geen steun vindt.
Eigenlike liederen tegen de tiende penning zijn er
niet. Het lijkt wel zo, maar het is zo niet. We vinden
meermalen „Een liedeken van de Tiende penning" als opschrift, of iets van dien aard, maar dan voldoet de inhoud
of maar gedeeltelijk Of zelfs in het geheel niet aan de
daardoor opgewekte verwachting, en die opschriften zijn
dus stellig later bijgevoegd. Er is één lied bij v. Lummel,
dat vaarlik aan de vereiste schijnt te hebben voldaan (LI),
maar van dat lied hebben we maar een fragment, dat
allerzonderlingst is samengegroeid met een brok van een
ander, blijkbaar alleen, omdat de wijs van die beide liederen
dezelfde was. Het begint over de tiende penning, twee
koepletten, en dan gaat het plotseling over op het verhaal
van de dood van Pacheco te Vlissingen. Een mooi voorbeeld
meteen van de geringe zorg, die ook aan deze volksboeken
werd besteed, want het lied komt, al volmaakt onbegrijpelik,
in tal van drukken voor.
Die beginkoepletten zijn anders veelbelovend genoeg :
Hoort toe, ghy mannen ende vrouwen
Vaet den geest na mijn verstant,
Desen druck soumen niet konnen beschrijven
Die men nu siet in Nederlant,
Daer en mach nerghens geen goet passeren
Tsy te Vlissingen of ter Veren.
Dat heeft den Tiende penning ghedaen
Dat m' er so velen siet spelen gaen 1 ).

Gheestelick ende wereldlick saen
Als sy dit hebben vernomen
1) Failliet gegaan.
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Zijn daerom te hove gegaen
Ende wedergestaen als vromen
Al wat zy zeyden, by sweech al stil
Hy seyde Iok sal hebben mijnen wil
Den tienden penninck sal wezen mijn,
Soo daer een God in Hemel sal zijn.

Jammer genoeg, dat het daarmee uit is. Want het is
echt ! Hoort men wel, hoe er nog de oude volksliedtoon
in klinkt ? En is Alva's trotse hardnekkigheid niet goed
getekend in dat onlogies gebouwde, schilderachtige tweede
koeplet ?
Maar dit terloops. Hier hadden we nu naar alle waarschijnlikheid gehad een echt lied over de tiende penning,
en het is het enige.
Wel zijn er andere geuzenliederen, die altans de tiende
penninck met enige nadruk op de voorgrond brengen.
In de eerste plaats zou ik kunnen wijzen op een refereyn,
dat gemaakt heet te zijn naar een der preken van de
Brugse minderbroeder Adriaan Cornelisz.
Ai Ducdalbsche ghierichheyt wat hebdy ghebrouwen
In dese Nederlantsche landouwen, seer abundant ?
Ba ja, beb ick niet wel geseyt ghy mannen en vrouwen,
Dat dezen 10 penninck ons thooft sou doen douwen
En brengen ons alle de geusen int lant ? enz.

Maar Adriaan Cornelisz is geen geus.
Ik heb er intussen al vroeger eens op gewezen, dat
ook de geuzen dichters soms met bitterheid constateren, dat
voor velen de tiende penning van evenveel of meer gewichtis geweest dan de verdrukking en de geloofsvervolging.
We zagen daar al een voorbeeld van in het aangehaalde
lied Helpt nu u self so helpt u Godt. Nog veel bitterder
spreekt Reael die beschuldiging uit in een zijner boetpsalmen
van Ducdalva. Alva klaagt :
Al heb ik veel onnoosel bloets vertreen,
Ghebrand, ghedoot, gheworght ende ghehanghen
Veel edelen, jae graven in 't verstranghen
Ghebracht, en 's lands Privilegie met een
Te niet gedaen, en veel maechdekens reen
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Tot schand ghemaekt, en oock d'orden der Staten
Ghanschlick veracht, dat deed my vreese gheen
Had ick den thienden Penninck naegelaeten.

Alles hebben dese Flamingos, dees Luthranen onvroet

verdragen : ik heb de vromen gedood, ik heb hen doen
beven voor de Inquisitie, ik heb hun land verdorven, ik
heb ze tot schande gebracht,
Mier nu ick haer Mammon aenroer met kracht
Willen sy my uit die landen verdrijven.
Hier horen we de bittere verontwaardiging van de

patriot en gelovige, die met ergernis ziet, dat velen van
zijn landgenoten pas wakker worden nu aan hun materiele
belangen wordt geraakt. Ge woonlik maken de geuzendichters echter van de tiende penning niet zoveel werk.
Volgens onze historici is de reden van het verzet tegen
de tiende penning gelegen gedeeltelik in het nadelige en
drukkende van die belasting, gedeeltelik in het grote nadeel,
dat het enige middel, waarover de Staten beschikten om
invloed op de regering te oefenen, door de invoering van
deze vaste belasting zou vervallen.
Is van deze politieke overweging in de liederen van
de geuzen iets te bespeuren ? Blijkbaar ligt ze buiten de
gedichtensfeer van het lagere volk en de propagandistiese
dichters uit hogere kringen hebben het niet nodig gevonden er op te wijzen. Met één uitzondering misschien. In
het nu al meermalen genoemde gedicht, dat mij voorkwam
door de Prins zelf te zijn ingegeven, Helpt nu u self, vinden
we reeds in de aanvang de regel :
Ghy draecht den bast al om u strot
en later, nadat de tiende penning genoemd is,
Gheeft ghy hem die, soo maeckt ghij snel
Den band om u te binden.
Die algemene waarschuwing heeft Oranje dan voldoende
geacht. Maar heel duidelik zal dat voor de eenvoudigen,
voor wie het lied bestemd was, toch niet hebben geklonken.
Merkwaardig snel verdwijnt de tiende penning uit de
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liederen. Nog in een gedicht van omstreeks 1578 (CXXIV)
treedt Lucifer op met de bewering, dat hij naar Alva's
komst in de hel zeer verlangt, want :
Hy soude my tgeldt van de X Penning leenen,
Daer soude ick een erf om coopen hier int gemeyne
Want de helle wort my veel te kleyne.
Omstreeks dezelfde tijd wordt in een retrospectief lied
over Don Jan (CXXVIII) nog even van Alva gememoreerd:

Alle Duckdalfs verlenghen
Was den thienden penninck schier.
Maar als 20 jaar later Bisdom de verschillende gouverneurs en hun daden herdenkt (CLIV), spreekt hij wel van
Alva's wreedheid, van de strenge vervolging der rebellen,
van het vluchten van edelen en burgers, van de behandeling van Haarlem, Zutphen en Naarden, maar de tiende
penning is vergeten : hij wordt niet meer genoemd.

DE MORAAL VAN 'T HUMANISME
DOOR

JUST HAVEL AAR.

T.
Sedert de oude religie van Humaniteit haar wereldbeheerschende eenheidsmacht begon te verliezen, heeft 't
humanistisch ideaal niet opgehouden het Europeesche
brein te streelen of te folteren. --- Het is geen overmoed
en geen onnoozelheid te meehen, dat ons hedendaagsch
Humatisme meer gemeen heeft met die oude religie, dan
met deze jongere verstands-idealen.
Toen de religie der menschelijkheid noch religieus,
noch menschelijk geworden was wist, één oogenblik, de
volks-ziel met kracht uit den ban der hiërarchie los te
breken : hartstochtelijk vierde men het feest des levens.
De uitbundigheid zelf der feestvreugde, de schaterende
lach en de razende levens-liefde die Rabelais' Pantagruel
doordaveren, doen ons den korten duur der zegepraal verstaan. Uit eigen aandrang onderwierp zich weer de massa
aan de tucht van priester- en koningschap. Wie de tucht
niet zocht, verloor 't geloof in de vrijheid. Na Breughel's
visionair-epische verbeeldingen van volks-leven en volksgeest, kon Jan Steen dat leven nog slechts zien als een
;
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spel van ironie, Adriaan Brouwer als een sombere dronkenschap.
Maar dezelfde macht, die den driftigen levens-drang der
volks-massa had doen uitbarsten, schiep ook een aristocratischen en intellectueelen vorm van vrijheidsgeloóf : het
humanisme der Humanisten. Deze geestelijke voorgangers
overleefden de groote, meer onbewuste volks-beweging. Zij
bleven eenzaam achter. Te gemakkelijker verzoenden zij
zich met hun eenzaamheid omdat zij, de al te beschaafden, geen deel hadden genomen aan het leven der volksziel, omdat zij dat bandelooze volk niet lief hadden, niet
begrepen, omdat zij verstands-menschen waren. Verstandelijk
was hun liefde der vrijheid, die zich, van den beginne af
aan, had vermomd in een liefde voor de vrije natuurlijkheid der Antieken. Maar noch vrij, noch natuurlijk kan hij
meer zijn, die te zeer zich heeft ingeleefd in 't verleden.
Hij is een mensch van eruditie geworden. De Humanisten
schiepen niet allereerst spontaan en noodzakelijk, uit eigen
kracht : zij concipieerden zich een historisch ideaal en
trachtten dit na te scheppen.
In een Montaigne zal men beide elementen duidelijk
onderscheiden : het pseudo-Romeinsche en het oorspronkelijk-scheppende. Doch de oorspronkelijke Montaigne voelde
zich in elk zijner geestes-daden belemmerd door 't gezag
van den kunstmatigen Romein, evenals later onze 17e
eeuwsche dichters -- Vondel en Hooft juist 't minste uitgezonderd -- hun vrije dichterschap en menschelijkheid
voortdurend geweld aandeden door zich verstandelijk en
opzettelijk te richten naar een klassiek ideaal van dichterlij kheid.
De mentaliteit der Humanisten bleef retrospectief en
intellectueel. Kritici werden zij, geleerden, veel-belezenen,
archivarissen naar den geest : in 't Christendom bestreden
zij, onbedoeld, het gevoels-element en in 't antieke Heidendom vereerden zij de redeneerende redelijkheid, het optimistisch Weten.
Het lag in 't lot van Europa zich ten uiterste in deze
lijn der kritische verstandelijkheid te ontwikkelen: daarom
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hebben de aristocratische weder-belevers der Oudheid veel
gedaan voor 't geestes-leven van Europa.
Dit historisch Humanisme heeft voor ons een beteekenis gehouden van geleerde belangstelling in de geestesbeschaving der Grieksch-Romeinsche wereld. Telkens opnieuw werd 't herboren in den geest van archaïsch gezinde
verstandelingen. Humanist was de fijne, de zeer ontwikkelde, de lichtelijk ironische land-edelman, die, levend
buiten den sterken stroom der maatschappelijke beroeringen, zijn klassieke schrijvers hoogelijk waardeerde --hoogelijk te waardeeren vormde zijn uiterste grens van
enthousiasme die met elegant pathos zijn Racine citeerde,
die met beminnelij ken ernst den ruigen Shakespeare en
den barschen Rembrandt bekritiseerde, om toch, in zijn
ietwat ijle en zelfzuchtige levens-sfeer, zich nimmer leeg
te voelen of onvoldaan.
Hij had veel menschenkennis. En de menschen-kenner
is een levens-diplomaat ; menschenkennis maakt slim : de
slimme mensch geniet zich zelven zéér
Dit Humanisme echter, is het onze niet. Het is aan
het onze vijandig, daar het den mensch ten eerste eert als
intellect.
.. .

Maar langzamerhand was de naar vrijheid dorstende
volksziel tot bewuster leven ontwaakt. En, onder den druk
van nood en onrecht, brak plotseling een nieuw Humanisme uit, een Humanisme dat tegengesteld bleek aan het
klassieke, dat in de vertegenwoordigers van het klassieke
zijn vijanden ontmoette: het Humanisme der Fransche
Revolutie. Dit stond tegenover het oude, omdat 't ,niet
retrospectief was, niet voorzichtig, niet filosofeerend, niet
aristocratisch, maar : hartstochtelijk, naïef, plebeïsch en vóór
alles toekomst-begeerig. Een daad, een impuls, en niet 't
minst een leus om de massa's in beweging te brengen.
Een leus als een wapperend vaandel.
Toch heeft 't eene eigenschap met 't antiek Humanisme der Renaissance gemeen gehad : het was
zij 't
verstandelijk. Hartstochtedan op hartstochtelijke wijze
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lijke verstandelijkheid beteekent fanatisme, het fanatisme
waaruit de utopieën ontstaan.
De Fransche Revolutie heeft alle goden neer geslagen
om den mensch tot een godheid te kunnen verheffen. De
menschheid te verheffen tot een God, tot den God, ziedaar
waarlijk een gevaarlijk spel ! Wie de menschheid vergoddelijkt, vergoddelijkt het menschelijk verstand. Hij gelooft
in de oppermacht van 't menschelij k verstand : door zijn
verstand is de mensch „heerscher der schepping". Hij aanbidt zijn weten, ziet in het weten zijn leidende macht.
Nooit is de mensch zoo onwetend dan wanneer hij
zijn weten aanbidt. Nooit was de arme menschen-wereld
zoo dwaas, als in die dagen, toen men een bezinninglooze
menigte zag knielen voor de Godin der Rede, voor het
abstract idool van 't rationalistisch zelfbedrog.
Frankrijk pleegde ontucht naar den geest. En in naam
der Rede en van de Rechten van den Mensch, werden
honderden rechterlijk vermoord, wier eenige zonde was
dat zij niet dachten zooals men geschat werd te moeten
denken. Nooit was de mensch zoo vijandig aan de vrijheid
als in de jaren der openbare vrij heids-verheerlijking. Want
wreed wordt de mensch, die de theorie boven het leven
stelt, zelfs al heet zijn theorie „menschelijkheid" !
De mensch laat zich bezwaarlijk als abstractie verheerlijken, doordat hij waardevol is niet als de concrete

gedaante der idee, d.i. als „idylle", maar als idee in wording.
De mensch is een strijdend en strevend wezen. Waarom
verzetten wij ons van nature tegen alle verheerlijking onzer
persoonlijkheid? Wij voelen ons immers voortdurend te
kort gedaan en wij hunkeren immers naar erkenning ?
Maar wij walgen van de veridealiseertng onzer ikheid. En
wij ervaren ook inderdaad, dat zelfs de sterkste persoonlijkheid zich op den duur niet kan laten glorificeeren
zonder zijn naïveteit en daarmee zijn wezenlijke glorie te
verbeuren,
Hoe zouden wij dan de collectieve menschheid tot
idool mogen maken?
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Eer de Revolutie dan ook sprak over de Rechten van
den Mensch, had zij de onschuld van den oer-mensch uitgeroepen en de mogelijkheid geprofeteerd van den onschuldigen toekomst-mensch. Alleen het ongelukkig toeval eener
verkeerde maatschappij had den mensch zoo slecht gemaakt...
Men stelle zich voor den geest het schril-poëtisch
tafereel der paradijsche menigte van 't 18e eeuwsch Parijs,
knielend voor de Godin der Rede en met wijd gebaar
proclameerend de Rechten van den Mensch . O utopieënidylle ! triest idealisme eener menschheid, die zich zelf als
abstractie bedweept ! idealisme ten koste der innerlijke
ervarings-werkelijkheid.
In de 19e eeuw verkwijnde de wreede utopie tot 't
Humanitarisme der brave menschen-vrienden, die, nog
steeds den mensch beschouwend als een idylle van onschuld,
de eeuw der menschelij ke rechteloosheid omdweepten tot
de „eeuw van het kind". Van de rechten van den mensch
was waarlijk niet veel te-recht gekomen : zoo haastten zij
zich te filosofeeren over de rechten van het kind.
Wat maakt men zich veel te druk over het kind !
De kinderziel zelf is tegen zooveel idealistische zorg niet
bestand : al te groote aandacht vermorzelt het kind. Vergeten wij nooit, dat 't kind nog naar de liefelijke proloog
-

is tot 't grootsche drama dat „mensch" heet.
De menschen-wereld echter zagen deze idealisten het
liefst als een kolossale kinderkamer. Zij waren logisch !
Hadden zij macht gehad, dan leefden we thans in de eeuw
van den kinderachtigen mensch. En een kinderachtige
menschheid dunkt mij nog veel rampzaliger dan een rampzalige menschheid, want smart is scheppend, maar kinderachtig optimisme maakt laf. Wij leven tenslotte om hoog
te leven.

De 19e eeuw, die in plaats van Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap, slavernij, verdeeldheid en vijandschap
bracht, heeft 't humanistisch ideaal der Revolutie op twee
wijzen omgevormd : als geestelijke negatie en als stoffelijke
verpositiveering ; het humanisme van den sceptischen filoO. E. XVII 9
25
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soof en het humanisme van den on-filosofischen en daarom
des te heftiger willenden socialist.
Het humanitair humanisme van hen, die, na alles gehoopt, ontleed en betwijfeld te hebben, ten slotte den
dwazen mensch zonder verachting kunnen aanzien en in
een glimlachende goedheid van gemoed zich zelf en hun
mede-ménschen alle mislukking vergeven, werd voor den
19e eeuwschen intellectueel de laatste verzoenende wijsheid.
De gemoedelijkheid der humane sceptici is zoo veel
inhoudsrijker dan die der idyllische kinder-dwepers, omdat zij een overwonnen strijd veronderstelt. De scepticus
heeft geleerd, dat geloofsijver een gevaar vormt voor den
onvolledigen mensch, dat idealisme hem niet past daar
alle idealisme verstart in dogmatiek, dat 't onredelijk is
zijn „idee" te stellen boven de natuur omdat onze menschelijke idee steeds gedoemd is theorie te blijven. Kon de
mensch zonder idealen leven, was hij sterk genoeg in de
wijsheid van zijn twijfel te volharden, zoo meent de sceptische humanist, er zou meer menschelij kheid zijn en meer
levens-liefde.
Maar zoo sterk is hij niet, de mensch : het speelpopje
van zijn idealisme kan hij niet missen ... En als ge dan
gelooven moet, o zwak illusie-wezen, geloof dan toch met
mate. De eene meening is de andere waard. Stel u zelf
geen wet, want ge zult haar toch maar verbreken ; en 't
verdriet, dat ge u daardoor berokkent, is waarschijnlijkk
een nutteloos verdriet : uwe wet was slechts bedenksel,
was waan. Laten wij, zieligen en ongelukkigen, maar goed
zijn voor elkaar : 't is toch al moeilijk en eenzaam genoeg
in de wereld .
De wijsheid van het sceptisch humanisme is het medetijden: het medelijden werd hier gezien als de grondslag
van alle, moraal.
Een groot voorbeeld van deze levenshouding vormt de
fijne en intellectueele wijsgeer-novellist Anatole France.
En een van France's gaafste werken dunkt mij wel dat
curieuze romannetje, waarin hij de ontzaglijke wereld.
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tragedie der Fransche Revolutie laat zien door de oude,
spotzieke oogen van een verarmden aristocraat, van een
nazaat der klassieke humanisten 1 ). De fascinatie van 't boekje
ligt ten deele hierin, dat 't ons het Humanisme in drie,
voor ons historisch geworden, vormen doet mee beleven :
het abstract-fanatische der Revolutie, het erudiete der
Renaissance, het sceptische der 19e eeuw. De 19e eeuwer
France beschrijft de Revolutie zooals een epigoon der
Renaissance haar zag .. .
Het boekje echter karakteriseert bovendien met een
soms pijnlijke duidelijkheid het te-kort van 't sceptisch
Humanisme : het bleef een ... romannetje ; een tartendcurieus romannetje over het meest tragisch gebeuren in
de nieuwe geschiedenis van Europa. En het kon bezwaarlijk méér zijn, dan een fijnzinnig, zacht-wrang, fier-gemoedelijk romannetje, waarin het tragische verschrompelt tot
een schemerigen weemoed : het kon moeilijk méér zijn omdat deze levens-houding, in weerwil van haar schijnbare
superioriteit, anti-heroïsch is : anti-heroïsch daar de humane
scepticus het leven met zijn verstand betwijfelt en bekritiseert en uit elkander rafelt, om clan ten slotte als stemmingsvol gevoels-mensch er zich weer zoo goed mogelijk mee
te verzoenen.
Alle sceptici zijn humaan. De slotsom hunner wijsheid
uit zich in een ironischen glimlach. Het is, of zij zich over hun
liefde schamen, omdat zij niet bewonderen wat zij beminnen,
omdat 't dwaas is de dwaasheid lief te hebben. Maar „per
slot van rekening" weten zij zich zelf ven dwaas ; en met
een vergeving-vragend gebaartje aanvaarden ze de troost
hunner al te dwaze liefde.
Dit zij erkend als hun wijsheid ; want hierin althans
hebben zij ten alle dage gelijk : dat men — praktisch gesproken zonder een weinig ironie in de menschen-wereld
niet recht uit komt... Alleen blijft 't dan zaak (noodzaak) ook zich zelf de ironie niet te onthouden.
Elke sceptische levenshouding is humaan, niet elk
1) „Les Dieux ont soif."
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humanisme is sceptisch. Maar 't geloovig humanisme dreigt
telkens bf te verwateren tot een idylle zonder levens-realiteit, óf tot een abstractie te verstarren die het tegendeel
is van humaan, omdat menschelijkheid betrekkelijkheid is.
Dit bleek de ervaring der Fransche Revolutie ; het dreigt
weerom de noodlottige ervaring te worden van die leer,
welke thans de utopieën der Revolutie te verpositiveeren
tracht, van 't socialisme met zijn, laat mij haar noemen,
concrete abstraheering.
Wij staan koel-belangstellend tegenover het humanisme
der Renaissance, het humanisme der Revolutie, het humanisme der 19e eeuwsche scepsis, wij zullen, deze cultuurverschijnsels bepratend met een vriend, den lichten gesprekstoon waarschijnlijk niet meer verzwaren tot 't hartstochtelijk
dispuut, omdat wij vertrouwd zijn met een macht, een maatschappelijke beweging, een idee, die van het humanisme
eindelijk „heiligen", d.i. dus religieuzen ernst heeft gemaakt.
Als wij de historische vormen van 't Humanisme zijn gaan
zien als een boeiend spel, een spel van den geest, een
„houding", dan is dit alleen te verklaren uit 't feit, dat
wij allen -- vrijwillig of niet het socialistisch sentiment
in ons opgenomen hebben. De onontkoombare noodzaak
hebben wij er van beseft.
„Z66 gaat 't niet langer !" roepen wij uit. En de wanhoop van dien kreet bewijst een hoop, een geloof, in ons hart.
De tweestrijd der wereld wordt ons te machtig. Wanneer wij vrij willen zijn en 't goede uur genieten, dan
dringt zich het besef van 's werelds onoprechte halfslachtigheid en machteloosheid plotseling met een radeloos makende
felheid aan ons op. Ons geweten spreekt te luid. Al te
disharmonisch is deze wereld. Wij moeten kiezen, 't
een of 't ander : we dienen onze idealen volstrekt bm te
zetten en de autocratie te prediken en de groote menigte
terug te stootera in de onwetendheid, bf we dienen
ernst te maken met ons humanistisch gedweep en de
democratiseering der wereld te wenschen en de naar vrijheid en kennis smachtende massa op te voeden tot bewuste
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en volwassen menschelijkheid. Want slechts op één dezer
beide wijzen kunnen wij ontkomen aan het dilettantisme
onzer eeuw.
Wij voelen, dat de socialiseering der wereld een voorwaarde is tot den opbouw eener nieuwe cultuur. Sommigen
erkennen het als knarstandend, anderen belijden het in
triomf.
In de socialistische gedachte vinden we den stoffelijken grondslag van een culturaal Humanisme. Den eeuwenouden droom van broederschap wil het socialisme tot een
hechte werkelijkheid maken ; en zoo heldhaftig is die wil,
dat ook zij, die niet gelooven, er de zegenende macht van
ondergaan. Als wij iets vóór hebben op de geslachten der
historie, dan is 't onze maatschappelijke ernst, onze werkelijkheids-zin.
Maar, materialistisch en utilitaristisch als het was,
heeft 't socialisme het stoffelijke leven met 't geestelijke
op de verkeerde wijze vereenzelvigd en het tijdelijke en
betrekkelijke trachten te zien als absoluut. Het heeft 't
leven verstoffelijkt en als stoffelijkheid geabstraheerd. Het
heeft den mensch geabstraheerd. Het heeft den mensch
onderworpen aan zijn eigen abstractie : de gemeenschap.
In plaats van enkele heerschers en vele slaven, begeerde
het een wereld van slaven allêén : het verkondigde de
nieuwe hiërarchie : de hiërarchie van het Staats-humanisme.
De persoonlijkheden zocht het te nivelleeren tot gelijkwaardige elementen, samen vormend het nieuwe idool:
de massa : in de massa vond de persoonlijkheid haar rechtvaardiging. En zoo werd ontkend het fundamenteele en
nimmer te vergeten feit, dat juist het groote verschil in
menschen-waarde essentieel is aan de geestelijke beteekenis
van het mensch-zijn. Want evolueerend tot steeds edeler
vormen openbaart zich de natuur in een steeds rijker verscheidenheid van individuën: evolutie is tegenstrijdig aan
nivellatie. En juist in het geestelijke leven, in het wezenlijkste menschen-leven, wordt het verschil van individu en
individu al-beslissend. Wie geen verschillen meer ziet,
wordt on-verschillig ; de onverschilligheid is aan het leven
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vijandig. — De namenlooze millioenen-massa steunt de
enkele genieën : in het genie vindt de massa voor alle eeuwen
haar rechtvaardiging. Ook de hoogste poëzie is een uiting
der volks-massa, maar ze komt tot uiting dóór het genie :
en de uiting is het doel. Geestelijk leven beteekent hoogheid van leven, verticaliteit van leven: de horizontale
nivellatie is de banaliteit. Slechts mogen we dit gelooven :
dat de toren, om hoog te verrijzen, een breede basis behoeft. De kathedraal van Dante's kunst rustte op de diepe
en breede fundamenten der volks-cultuur, der volks-religie :
zij bleef daarop rusten, hoewel het volk zijn dichter uitstootte eer hij nog het monument kon bouwen, dat dit
volk tot een glorie der eeuwen zou zijn.
De voornaamste winst van den nieuwen tijd is de
vrijwording van 't persoonlijk geestes-leven. Deze zware en
langdurige vrij heids strijd is thans geëindigd in de verbizondering én in de vereenzaming, in de geestelijke verschrompeling van 't individu. „Ieder voor zich en God voor
allen", zeiden, braaf en praktisch, onze Protestantsche
vaderen. Maar God ging dood en zoo bleef slechts het
„ieder voor zich". Wie het geestes-leven kent der 19e eeuw
en haar kunst, wie ook haar vormen van wan-kunst kent,
die kent 't mistroostig verhaal van 't godlooze iedervoor-zich-systeem. Maar zullen onze kinderen elkander
straks moeten verhalen, hoe, in plaats van. den God-vader
der Protestanten, werd geschapen de God van den idealen
Staat : een tyrannisch God, want een concrete God die
vergeefs trachtte absoluut en geestelijk te zijn ? Indien
deze God overwon, dan zou de persoonlijkheid veel wezenlijker geknecht zijn dan onder 't gezag der oude, hiërarchische religies. Dan zou er ,geen schoonheid meer op aarde
zijn, geen geestelijke onafhankelijkheid, geen levens-verheffing, geen leven, want deze God, die een machine is,
kan slechts een machinale menschheid dulden. Dan zou
de waarheid aller eeuwen, verloren zijn : dat alle stoffelijkheid betrekkelijk is terwijl wij niet kunnen leven zonder den droom van 't absolute.
;
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Alle theocentrische cultuur-eenheden hebben een kastestelsel geëerd, geëerd als een Goddelijke inzetting. Er was
wijsheid, menschkundige wijsheid, in het kaste-stelsel ; het
schiep een organisatie van 't geestelijk leven ; een willekeurige, maar een praktisch-werkelijke. Het kaste-stelsel
verschrompelde tot de groepeering der standen ; de standen verscherpten zich tot den strijd der klassen. De kaste
kennen wij thans als geld-kaste. Het is de heroïsche wil
van 't socialisme dit en elk kaste-stelsel te breken. Het
is zijn wil, dat geen muren van dwang den mensch meer
zullen scheiden van den mensch. Maar 't probleem der
democratie zal zijn : het geestelijk leven te regelen naar de
persoonlijkheid, de éénheid te scheppen en toch de persoonlijkheid haar vrije ontwikkeling te verzekeren, alle
stands-verschil te vernietigen, doch de kaste te stichten
zooals de natuur zelf haar bepaalt : het geestelijk leven te
organiseeren in overeenstemming met de wetten der natuur.
De goede samenleving is een tucht naar de diepte en
een vrijheid naar omhoog ; een éénheid van gezag in 't
stoffelijke, een vrijwillige éénheid in 't geestelijke : doch
zóó dat de geest uitgangspunt en einddoel blijft. Het
gezag zij de belichaming van den vrijheidsgeest. Dan zullen
de gezag-voerders de geestelijke representanten der menschheid kunnen zijn.
Een éénheid, welke fundamenteel een éénheid van gezag zou zijn, ware niet begeerenswaard. De éénheid dient
om de lagere elementen te vormen en op te heffen en om
de hoogere te steunen en vrij te laten. Elk wezenlijk
Humanisme is ondogmatisch.
Eên zijn wij alleen in zoover wij geestelijk onze eenheid voelen. Uit deze geestelijke éénheid ontstaat de stoffelijke van wet en gezag. De wet dient de vrijheid ; de
vrijheid dient den geest. Het geloof moet ons, redden. Wij

moeten gelooven!
Vrij zijn wij, om vrijwillig ons te vereenen. Wij zijn
zelfstandig opdat we bewust een gemeenschap zullen scheppen. Wie aan deze moraal niet toe is, zal in de gemeenschap een moraal vinden die boven de zijne uitstaat ; wie
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er aan toe is, zal in de gemeenschaps-moraal een steun
voelen, doch niet een dwang.
Het geloof in de universaliteit van den mensch en in
de éénheid der menschen; het geloof in de cosmische volledigheid van den zelfstandigen mensch en in zijn gemeenschaps-roeping : dit is ons nieuw Humanisme. Dit is ons
geloof.

II.
Leven is liefde-leven. Zonder liefde blijft 't hoogste
leven een vergeefs en wezenloos spel. Wij leven op voorwaarde der liefde.
Maar alle liefde komt voort uit 't verlangen naar zelfverwezenlijking. Menschen-liefde is zelf-liefde. Ook het
oude gebod : heb uw naaste lief als u zelf, beteekent : heb
hem lief ter wille van u zelf. Elke zelf-opoffering, die onze
ziel schaadt, is zelf-uitputting ; wij geven onze ziel om
bezield te worden.
Wie deze werkelijkheid weg-droomt, wordt van droomer
theoreticus. Laten wij noch 't een, noch 't ander zijn ! Als
natuur-schepsels zijn we zelf-tuchtigen : als geestelijke
schepsels, als scheppende geesten, kunnen wij slechts stijgen
tot een gelouterde zelfzucht. Er blijft een kloof tusschen
mensch en menschheid, zooals er een kloof is tusschen
droom en daad, tusschen 't verlangen naar eenzaamheid,
zelf-verdieptheid, meditatie, en 't verlangen naar de gevende
gemeenzaamheid ; tusschen 't verlangen naar den vrede
der zelf-bezinning en naar de gevoels-bevrediging geen
menschelijk leed voorbij te gaan; tusschen Buddhisme en
Christendom.
En met de woorden Buddhisme en Christendom duid
ik hier aan de twee vormen der liefdes-loutering, welke
zich in deze godsdiensten een klare gestalte schiepen. Men
kan alle menschen onderscheiden in Buddhisten en Christenen. Met deze onderscheiding zoek ik naar iets essentieelers
dan gelegen is in 't verschil tusschen de „apostolische" en
„beschouwelijke" naturen : de Buddhist kan niet aposto
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lisch zijn, maar de Christen-natuur behoeft 't niet te zijn :
ook hij kan louter beschouwelijk blijven, maar zijn beschouwelijkheid zelf is anders van karakter dan die van
den Buddhist : de Christen-mensch voelt dramatischer, hij
aanvaardt den strijd en het leed der wereld, hij overwint
de natuurlijke zelfzucht door een ideaal van altruïsme te
belijden, dat hij, krachtens zijn natuur, nooit geheel verwezenlijken kan.
Toch is Buddha niet de zelfzuchtige, noch 't Nirwana
dat doode land der leegte, waartoe de zelfzucht voert. Langs
de klare lijn der verinnerlijking stijgt zijn ziels-leven omhoog :
wat hem in die stijging belemmert, weert hij met intuïtieve
stelligheid van zich af. In zijn verkeer met 't wezen van
zijn wezen heeft hij geen bemiddeling van buiten noodig
elke bemiddeling ware hem een af-leiding van het doel.
Zijne liefde is onvoorwaardelijk, Om deel te hebben aan
de liefde van God behoeft hij niet den menschen zijn liefde
te geven. Hij behoeft den strijd der wereld niet te aanvaarden om den vrede der ziel te verwezenlijken. Slechts
één strijd aanvaardt hij : den louteringsstrij d van zijn wilsleven. Niet de menschen heeft hij lief, maar de liefde zelf:
onmiddellijk. Als gij hem van menschen-liefde spreekt, zal
hij u niet verstaan. De menschen-liefde zal hij voelen als
een zwakte, een sentimentaliteit, als een onvermogen tot
zelfgenoegzaamheid, als een „geestelijke pleinziekte". Hij
zal zich de wereld harmonisch wenschen, omdat een disharmonische wereld hem innerlijk vertroebelt. En wèl
wetend, dat een gelukkige wereld niet bestaan kan, zal
hij streven naar een geestes-toestand van superieure gevoelloosheid voor 't menschelij k leed : hij tracht boven de
menschen-liefde uit te stijgen. Het medelijden ziet hij als
een ziekte die overwonnen moet worden.
Deze geestes-houding is niet alleen schoon, maar ook
volkomen zuiver, volkomen door te voeren. En van uit 't
onrustig Europa, met zijn driftige verlangens naar 't
onmogelijke, met zijn al te hooge idealen en al te diepe
vernederingen, uitziend naar de wijsheid van Indië, waar
Buddhisme in werkelijkheid Buddhisten heeft gevormd,
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kan ik soms een gevoel van schaamtevolle afgunst moeilijk bedwingen.
Men vermag zijn natuur niet te vervormen, leert. 't
naturalisme. Ik betwijfel het ! Men kan zijn natuur vervormen
indien men wil. En al gelukte 't ons niet het Buddhistisch
ideaal als een noodzaak der ziel te doorleven, zoo wij 't
vurig wenschten konden wij een nageslacht scheppen dat
Buddhistisch voelde en eer de eeuw ten einde was kon
Europa Indisch zijn. Maar ik weet het niet te willen.
Ik spreek niet de taal der filosofen : ik spreek van
uit de werkelijkheid mijner gemoeds-ervaring. Wel is er iets
méér dan menschen-liefde, wel blijft de menschen-liefde
slechts „middel", en wel is haar bemiddeling zelfs geen volstrekte voorwaarde tot het geluk, maar zoo lang de klaar
opstijgende gods-liefde der zelfgenoegzamen mij niet zóó
diep doordringt, dat niets anders voor mij bestáát, zoolang
heb ik het recht niet mij te onttrekken aan den strijd.
Ik ken en bewonder de geestelijk-emotioneelen of de naïever
kinder-zielen, die, in hun zelf-concentratie, steeds innerlijk
bewogen blijven, die steeds bezield en nooit zelfzuchtig zijn ;
maar grooter is mijn liefde voor hen, die de roepstem der
wereld blijven hoorera en de smartelijke onbevrediging
aanvaarden van het leven. Er gaat een scheur door de
wereld. En velen, die meenen het leed ontstegen te zijn,
hebben het slechts ontvlucht. Velen, die zeggen de menschen niet noodig te hebben, bedriegen zich zelf; het
stralend ziele-vuur hebben zij getemperd tot een gemoedelijk lampen-schijnsel, dat hunne binnenkamer behagelij k
verlichten moet opdat ze de duistere stad rond-om en de
zwijgende hemel-diepte boven zich in zelf-tevredenheid vergeten kunnen. Dan beteekent de afgezonderde zelf-tevredenheid een uitputting van het zelf, een gemoedsverschrompeling. Zij durven niet meer oprecht zijn en den nacht
van hun eigen hart doorschouwen. En ik weet, dat niets
zoo vertwijfelend is, als 't besef zelfs niet meer te kunnen
vertwijfelen, niets zoo vertwijfelend als de onmacht het
leed te doorleven waarin men zich toch verzonken voelt.
Het leven gaat dan over ons heen, tragisch en grootsch,
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doch wij hebben er geen deel meer aan. Wij roepen het
aan, maar 't wil niet meer zegenend in ons dalen en ons
met zijn kracht doorstroomen. Te ver dwaalden wij van
het leven af ; wij zijn vervreemd van het bestaan onzer medemenschen en vervreemd van ons zelf. Wij zouden het leven
van den eenvoudigsten man, die op straat aan ons voorbij
gaat, willen kennen en willen meevoelen. Want alles wat wij
hebben is niets, en het kleine beetje dat hij heeft : waarlijk
dat is alles ! -- Zulk een zal zich verlossen en tot 't leven
weer keeren alleen door in een moment van stralende gemoeds-verklarin g de menschen-liefde gevoeld te hebben als
zijn eenige en laatst mogelijke redding.
Er is een liefde der ziel, kinderlijk en subliem. Er is
een liefde van den geest, die zich langs de spiralende lijn
der zelf-schouwing verdiept tot de liefde der ziel : en deze is
meer, want 't geluk dat verworven wordt is meer dan 't
natuurlijke geluk. Doch ook de warmer liefde van het
hart is louter ziels-liefde ; en ik weet niet waarom zij minder zou zijn, want beide zijn een stijgend en onbegrensd
geluk, en beider geluk werd verworven : de een door de
bewustheid, de ander door de levens-worsteling.
De Humanist kent de liefde van het hart.
Maar alle liefde is Gods-liefde en heiligt. Al beleed ik een levensleer van gods-ontkenning, wanneer die
leer mij, persoonlijk, tot de menschen-liefde voerde, dan
kende ik God, in weerwil van mijn leer. God is de zon der
liefde. Als de stralen dier zon mij doordringen, dan ben
ik reeds vergoddelijkt.
Ten slotte echter geloof ik, dat tij den van strijd slechts
de strijdende liefde dulden en de zelfliefde al te licht vertroebelen tot zelfzucht. Ik, het kind van den strijdenden
tijd, kan dit niet betreuren. Want ik weet dat wel de
menschen-liefde de zelf-liefde omvat, doch niet omgekeerd.
Dit belijdend, zeg ik niet dat 't Christendom hooger
zou zijn dan 't Buddhisme : ik zeg dat 't ruimer is en éven
hoog. Ruimer, doch minder klaar, minder wijsgeerig. En
zóó het Humanisme.
Het Humanisme is een leer van het leven. De Huma-
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nisi kent 't leven in zoover hij den mensch kent. En ieder
mensch is de al-mensch. Ieder mensch is het wereld-al.
De Humanist heeft God lief, daar hij den mensch kent.
Zijn mystiek vangt aan bij de psychologie.
Het Humanisme is de religie als moraal, niet als
wijsbegeerte. Het is een strijd en niet een rust. Het wil
iets onmogelij ks dat toch onontkoombaar is. Het beteekent een eeuwig verlangen en een eeuwig vertwijfelen;
een gevoels-drang onweerstaanbaar door onverwezenlijkbaar te zijn. Wij worstelen om ons dien drang uit te denken, maar steeds weer beseffen we, dat hij aanvaard moet
worden in zijn onverzoenlijkheid. Het brandend verlangen
naar de liefdes-verwerkelijking in de wereld kan niet worden gebluscht dan ten koste onzer ziel.
Al wilden wij de menschen-wereld ontvluchten en
vervloeken, een verborgen macht voert ons altijd tot haar
terug. En zoo diep beheerscht ons deze macht, dat wij
soms niets zoo zeer vreezen als de behoefte onzer ziel aan
zelfverzonken stilte. Die stilte der verinnerlijking nadert
te dicht de dóódsche stilte der verlatenheid.
Als ik, een zeer stil avond-uur volkomen gelukkig ben
in mij zelf en een haveloos man, slepend van gang en
slepender van stem, komt aan mijn deur en vraagt mij
brood : zal ik dan de sfeer der geluks-stilte breken en gaan
halen het brood en luisteren naar zijn niet zeer vreemd en
niet zeer verheffend verhaal, of zal ik, haast onmerkbaar schuddend van neen, volharden in den blijden droom ?
-- Het Humanisme aarzelt niet. Want al volhardde ik in
den droom, die droom zou geen geluk meer zijn.
Ook als ik de innerlijke stilte verstoor, zal de geluksdroom van straks verloren zijn. Maar ik leef niet om te
droomen, ik leef om zuiver te worden. En de droom zal
weder komen indien ik nu hem prijs geef. Ik zal vrij-uit
gaan. De God in mij weigert gediend te worden ten koste
van den mensch naast mij. De slotsom onzer filosofie is
een zwijgende erkenning van de innerlijke moraal der liefde.
De liefde geeft zich om te ontvangen. Zij vereent de
wereld van het Ik en van het niet-ik. Zoolang wij de
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liefde kennen zullen wij boven de begrensde sfeer onzer
persoonlijkheid uit kunnen stijgen en toch de wereld en
haar daden-eisch end leven niet schuwen. Wie ons haat zullen
wij niet haten ; wie gelukkig is niet benijden ; wie verdriet
heeft zullen we bijstaan. In den mede-mensch hervinden
wij ons zelf en in ons zelf hebben wij den mede-mensch
lief. -- De liefde herschept de disharmonieën der wereld
tot harmonieën der ziel.
Alleen het ziels-leven, het geestelijke liefde-leven verbindt mij met de menschen en met 't leven. Afgezonderde
verstandelijkheid scheidt ; verstand is het leven niet. Eerst
het gevoel wekt het verstand ten leven. En het verstand
schept een sfeer van kritische onverschilligheid. Als verstandelingen blijven we vreemd tegenover elkander staan
en zullen wij als vreemden elkaar beoordeelen.
Het overkomt ons allen, dat we, in een kring van ons
toch wel gezinde menschen, geen deel kunnen nemen aan
het leven om ons heen. Dan zonderen wij ons af; wij voelen
ons uitgeschakeld ; en van uit onze kille vereenzaming
wreken wij ons op het onmogelijke leven door het kritisch
te analyseeren. Wij voelen ons dan superieur, want wij
meenen zóó fijn en scherp het echte van het onechte te
onderscheiden en zoo hoog een besef te hebben van wat
wáárlijk schoon moet heeten, dat wij niets en niemand
„echt" vinden of schoon en dat alles en ieder ons teleurstelt.
Zoo spelen wij den kriticus van het leven . Steeds afzichtelijker worden ons de menschen om ons heen. Hoe

dom dunkt ons hun gepraat ; hoe ergert ons hun afzichtelijke domheid ! Wij weten niets met zulke lieden gemeen
te hebben. En wij komen tot de schrikbarend-triomfantelijke ontdekking, dat wij nog nooit iemand ontmoetten
dien we konden voelen als onzen meerdere. In dit uur
ondergaan we den impotenten hoogmoed van het kritisch
egoïsme. Wij ontmoetten nooit onzen meerdere, omdat wij
slechts ons zelf kunnen zien en waardeeren. De anderen
noemen wij ijdel, terwijl wij de ijdelen zijn. Wij denken
teleurgestelde idealisten te zijn, maar in werkelijkheid zijn
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we teleurstellende ideaal-verloochenaars. Wij meehen sterk
te zijn, maar in waarheid zijn we de zwakken. De oprechtheid, waar we dan prat op gaan, is onrecht ; wij verbeelden ons smart te voelen, en die smart beduidt slechts 't
onerkende besef onzer leegte, onzer vervelings-leegte.
Wij spelen wellicht de weemoedig-bescheidenen : en die
bescheidenheid blijkt 't masker van ijverzucht en trots.
Maar in een katastrophische zelf-vernedering kunnen
wij dan, als bij ingeving, onze leugen verstaan ; en zoo hervinden wij het smartelijk geluk der liefde, die éénheid,
gelijkheid beduidt.
Waar liefde wordt gevoeld, daar is reeds de gelijkheid.
Juist omdat dit alles zoo eenvoudig is en zoo moeilijk,
trachten wij voortdurend aan deze werkelijkheid te ontkomen. Wij zeggen : wel . houd ik niet van de menschen,
maar ik houd van de collectieve menschheid. Weerzin
voel ik van dezen en minachting voor dien, en de groote
hoop is me onverschillig, maar de idee der menschheid
is mij lief: ik houd van de ideale menschheid, zooals die
in ene leeft als droombeeld.
Het zijn de Grieken, die zoo spraken, de bedwepers
van de menschheid als natuur-ideaal. Het zijn de dwepers !
Maar de liefde dweept niet : zij kent werkelijkheden. En de
werkelijkheid eischt : te houden van de menschen die bij
ons zijn, van hen te houden zooals ze zijn. Te houden van
onze vrouw, van ons kind, maar ook van onzen buurman.
In medelijden en zelfkennis te 'houden van de menschen,
opdat we in ootmoed mogen kennen de godheid, die zich
onvolkomen in elk onzer openbaart. Het onmogelijke
en toch nooit verzaakbare gebod, het altijd weer nieuwe
gebod : „heb uw naaste lief als u zelf", houdt ook dit
in : heb hem lief op de zelfde wijze als gij u zelf lief hebt :
trots alles; niettegenstaande gij nooit zijt die gij zoudt
willen zijn, niettegenstaande gij u zelven haat en ook
behóórt te haten; niettegenstaande gij ieder uur uw goddelijk wezen verkracht. Zie in den mensch het leven en in
het leven de levens-idee : zoo zal uw menschen-kennis zelf-
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kennis zijn en uw zelfkennis wijsheid. Menschenkennis
alléén is even valsch als de algemeene menschen-dweperij
die van geen menschen-kennis weten wil. Er bestaat geen
scherper menschen-kenner dan de slim-grinnikende Mefisto.
De mensch is de samenvatting van het leven. Wanneer
wij spreken van het leven, dan spreken wij van den mensch.
En eerst wanneer wij den mensch kunnen zien als schoon,
eerst dan mogen wij zeggen in harmonie te leven met 't
heelal. Men kan boomen bewonderen en de menschen
haten ; en misanthropen worden gewoonlijk warme dierenvrienden ; maar 't kan niet mogelijk zijn van de menschen
te houden en niet de majesteit der natuur te voelen.
Wie den mensch even heilig vermag te zien als hij
de natuur ziet : waarlijk : die heeft in 't paradijs geleefd.
Voor hem is -- en al ware het maar een oogenblik -- de
menschheid „idee" geworden.
De humanistische levens-houding berust op een tragische levens-visie. De humanistisch voelende mensch heeft
het leven lief omdat de levens-onverzoenlijkheid slechts in
haar tragedie als éénheid is te zien.
Hij zoekt den vrede door den vrede te schuwen.
Tragisch is zijn houding, daar hij een strijd aanvaardt, die
niet ten einde te voeren is. Tragisch omdat hij alle geluk
prijs geeft, dat niet in strijd verworven werd, omdat hij van
den droom steeds terug keert tot de werkelijkheid, omdat
hij deze werkelijkheid niet als louter „schijn" wil zien;
tragisch om zijn verantwoordelij kheids-gevoel voor 't leed
der wereld : en 't leed is eindig en toch eeuwig. Eeuwig
als het leven zelf.
Tragisch ook is zijn mensch-beschouwing. Alleen
in zoover men den mensch lief heeft, kan men hem
beoordeelen zonder hem onrecht te doen, zegt de humanist,
en alleen wie den mensch ziet als tragisch kan hem liefhebben. Alleen de tragische menschen-visie is begrijpend
en onhoogmoedig. Want de mensch is ontroerend, doch
zelden bewonderenswaard.
Als ik met iemand samen ben die zich blind houdt

400

DE MORAAL VAN 'T HUMANISME.

voor mijn gebreken omdat hij van mij houden wil, dan
kom ik in fel verzet : wie mij zóó zoekt, zal mij zeker verliezen. Als ik samen ben met iemand, die mij " mijn verkeerdheden vergeeft omdat hij van me houdt, dan word
ik grooter en mooier dan ik was. Maar wie mij minacht,
die mikt me ook verachtelijk.
Het eenzijdige oordeel der liefde -- hoewel dieper dan
't objectieve der onverschilligheid -- vormt geen nastreefbaar ideaal. De wereld is geen pastorale landouw en de
mensch niet het minziek herdertje van onschuld, dat er
zijn fluitspel bedrijft in wedijver met de nachtegalen. Maar
eeuwig ideaal is de objectieve wereld-liefde, zooals een
dramatisch dichter die 't schoonst verstaat.
,

De moraal van 't Humanisme is tweeledig : zij is een
naar binnen gekeerde en een uit-stuwende kracht. Humanisme beteekent zelf-verplichting en menschen-liefde.
Hoe zouden we van elkander ontstellen, als we elkanders gedachte konden zien, zegt de realist. Maar hoe diep
verwonderd zouden we dan bovendien zijn, over de prachtige gevoelens en gedachten, die latent in ons leven en
die door ons zelf worden verguisd en versmoord. De
mensch, zooals hij tracht te schijnen, is een verbanaliseerd
portret van zich zelf. Alleen het verbanaliseerde zelf-portret
durven wij toonera.
De karikatuur geeft een juister levens-beeld dan 't
verbanaliseerde portret. „Juist" is de karikatuur in het
negatieve ; en wie het negatieve tegendeel niet zien wil is
geen idealist maar een utopist. Het leven vormt zich door
zich zijn tegenstelling bewust te worden. Zonder Mefisto
was Faust niet mogelijk geweest. Mefisto vormde Faust.
Maar dit wil zeggen dat Mefisto aan Faust ondergeschikt
was, dat hij hem diende : de negatie dient het wezen. Eerst
het positieve is essentieel.
Berust het op illusionaire ijdelheid, dat geen schilder
een zelf-portret kan scheppen, dat niet „ideëel" blijkt te
.
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zijn ? Alleen die kunstenaar zal een grootsch zelf-portret
scheppen, die in onbarmhartige oprechtheid de negatie
van zich zelf doorvoeld heeft. Juist daarom is zijn zelfportret ideëel zonder karakterloos „geïdealiseerd" te zijn,
,,geflatteerd". Het karakterlooze is het banale. Ideëel is
het portret door verhoogde karakteristiek. Want ideëel wil
zeggen idee-getrouw, wil zeggen essentieel.
De humanistisch voelende mensch erkent 't als zijn
plicht, het essentieele beeld van zich zelf in oprechtheid
nabij te komen. Eerste levens-taak is hem : de zuivere ontplooiing zijner persoonlijkheid. Eerste deugd : de erkenning
van zijn te kort en het geloof in datgene wat positief en
essentieel in hem is. Humanisme is het geloof in de
waardigheid van het mensch-zijn. Daarom is zijn medelijden niet het medelijden der sceptici : zijn medelijden is
positief en nooit een uiting van die zwakmoedigheid, welke
.èn hem zelf èn den ander vernederen zou. Niet zal hij,
ter wille der zwakken, zich zelf zwak willen maken. Hij
sterkt omdat hij zelf sterk weet te zijn. En evenzoo zou
hij zich schamen anderen lastig te vallen met 't geweeklaag zijner lafheid.
De dagen, dat wij in grauwe melankolie gedompeld
zijn, voelen wij als een vernedering, want het zijn de dagen
onzer machteloosheid en wij weten dan den menschen niets
te kunnen geven. Ver van hunne wereld zouden wij dan

ons willen verbergen, in de donkerte van een bosch, als
een ziek beest. Het is goed deze schaamte te voelen en
ons niet als bedelaars te willen toonen.
Wij hunkeren naar de vriendschap der menschen,
zonder die vriendschap kunnen wij niet leven, maar wij
weten dat wij, naar Emerson's woord, om vrienden te
krijgen, eerst zelf moeten trachten een vriend te zijn.
Algemeene menschen-liefde ... het woord schijnt ergerlijk van vergeefsche vaagheid en van zwakhartigheid.
Zorgen wij eerst zelf algemeen mensch te zijn. Menschelijk
is 't lief te hebben en te haten. Aanvaarden wij onze liefde
en onzen haat. Er moet geleefd worden, zal er wijsheid zijri.
Forceeren wij niet het leven van ons hart; en zeker niet
O. E. XVII 9
26
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mogen wij dwingen het mooiste leven dat in ons is : het
leven der liefde. Gedwongen liefde is braafheids-lievigheid.
Het kan nooit een , dwaling zijn met kracht te leven, zich
„uit te leven", zoolang dit uiterlijke leven zich tot gewetens-leven verinnerlijkt.
De intuïtieve strijd tegen de negatieve levens-krachten
schept de positieve. Wie den donkeren drift van haat
onderging en dien drift verheerlijkte leeft niet met zijn ziel.
De haat blijft van het oogenblik ; het toorn-gebaar is slechts
verheven in zijn oogenblikkelijkheid : de haat die volhardt
is van het intellect en een verwrikking van ons natuurlijke zelf. Het onbezielde intellect is sophistisch, het klaagt
de anderen aan en spreekt zich zelven vrij. Maar alle
innerlijk leven heeft zelf-louterende kracht ; het zoekt den
vrede, de eenheid.
Het kwade, dat ons plaagt, is levens-verwildering ; het
goede, dat wij zoeken en van nature zoeken moeten, is
levens-orde. Ethiek is ordening : de innerlijke ordening die
zich naar buiten, ten opzichte der mede-menschen, te
verstelligen zoekt. Ethiek is gemeenschaps-besef.
De ontwikkeling onzer persoonlijkheid vindt naar
buiten haar doel in de verheffing der menschheid. De
persoonlijkheid ontbloeit uit het geheel der menschheid,
zooals de geest langzaam en heerlijk op-bloeit uit den
rijkdom der natuur. Maar de persoonlijkheid bloeit uit de
gemeenschap op, om, rijp geworden, zich bevruchtend
weer tot haar uit te storten.
Zooals elk onzer levens-organen afhankelijk is van het
geheele lichaams-organisme, zoo is ieder mensch afhankelijk van het geheel der menscheid. Zooals elk onzer organen
zich zelf dient om het geheele lichaam te doen leven, zoo
dient ieder mensch zich zelf om de geheele menschheid
gelukkiger te maken.
Het humanistisch levens-gevoel vormt den grondslag
van onze moraal. En alle moraal is gemeenschaps-moraal.
Wij, decadenten van een te goed gekend verleden,
en verkondigers van een te slecht begrepen toekomst,
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wij die zoo hoog willen en zoo klein doen, wij utopisten
der vrijheids-idee, hebben te lang moraal begrepen als
maatschappelijke wetmatigheid, als norm van massa-braafheid. Moralist te heeten gold een schimp ! Beteekent
moraal niet gezag ? vragen onze onvolwassen individualisten
zich af. En waren de helden der menscheld niet zij, die
in opstand kwamen tegen de moraal en tegen de menschheid hunner dagen ? Waren zij niet de opstandige waarheidzeggers, de v ervloekers van conventie en menschelijke
onderdanigheid ?
Kudde-moraal is dieren-moraal. En machts-moraal is
tyrannen-moraal en dus niet mogelijk zonder slaven-moraal.
En slaven-moraal is dieren-moraal. Wij willen geen enkelen
vorm van dieren-moraal als wij zeggen dat humanisme
moraal is. Maar integendeel zeggen en bedoelen wij dan,
dat de mensch den mensch zoekt, dat de mensch de
menschheid dient en schept. Moraal is geen wettelijk gezag
van buiten af, maar een goddelijk gezag van binnen uit.
En de opstandigste helden der menschheid waren haar
geweldigste moralisten ; zij zijn het geweten van hun tijd.
Wij bedoelen en voelen dan, dat 't geluk der menschheid voor ons gewetens-zaak is. In ons allen leeft het
donkere, nimmer rustende besef, dat wij verantwoordelijk
zijn voor het menschelijk leed.
Zoodra het kind in driftig verzet komt tegen menschelijk onrecht, is het de sfeer der strijdende moraliteit in
getreden. Niet eer. Dit moment is grootscher en ook beslissender dan dat vroegere zijner ontwakende aanhankelijkheid. Den menschen ten goede te willen zijn: dat is het
humanisme als ethisch gevoel. Niets te doen wat de menschheid niet ten goede komt, blijft het eerste woord van de
humanistische moraal. Niets te doen wat het mensch-zijn
schaadt.
Te lang waren wij bang voor moraal, bang voor principes, maar laten we ons niet schamen voor het principe
der menschelijkheid.
Wanneer het menschelijk rechts-besef in tegenspraak
is tot 't wettelijk recht, dan heeft 't menschelijke recht
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te overheerschen, want hiervan is het wettelijke slechts
een formuleering, zooals al onze maatschappelijke instellingen conventioneele formuleeringen zijn van menschelijke
geluks-verlangens. Wij echter hebben eerst de formule
gezien en geëerd. Wij zijn de aanbidders der kunstmatigheid ; maar de kunst der kunsten is die van het menschzijn. Ieder mensch is een proefstuk van het werkelijke
mensch-zijn. Een mislukte proeven : maar elk geslacht beproeft opnieuw.
Wij hebben niet genoeg en vooral hebben wij op verkeerde wijze beproefd. Wij hebben ons systematisch ontmenschelijkt. Wij zijn in de eerste plaats specialisten en
vervolgens, zoo mogelijk, 66k nog mensch. Wij gaan op
in ons werk, in plaats van op te gaan in het leven. Daarom ontmenschelij kten wij den arbeid.
Indien er tweestrijd is tusschen beschaving en menschelij kheid : vervloek dan de beschaving. Als het partijbelang uw mensch-zijn verknoeit, verloochen dan uw
partij. Laat de koopman veracht zijn, die spreekt van zijn
afzonderlijke handels-moraal. Als de wetenschap het menschzijn schaadt : wees dan on-wetenschappelijk. Als het aestheticisme het mensch-zijn schaadt : wees dan on-aesthetisch.
Als de maatschappij u dwingt tot een daad, die uw menschzijn zou schaden : wees dan on-maatschappelijk. Ik houd
van mijn land en van mijn volk, maar wanneer de Staat
zich wil verheffen tot een idool, dan is die Staat mijn
vijand ; want idolen zijn de goden die op voorwaarde
hunner wreedheid bestaan en mijn leven -- hoe nietig
ook, hoe onwaardig het vaak ook geweest is — dunkt mij
toch te groot om 't smadelijk te eindigen op het slagveld
of schandelijk te bekronen met een moord. Het Staatsideaal kan mij zulk een dood of zulk een daad niet
heiligen.
Vertrouw op uw intuïtie ; durf instinct-matig te
voelen. Want alleen de intuïtieve mensch is een scheppende
persoonlijkheid. Vermom u niet achter het masker van uw
officidliteit, van uw ambt, van uw reputatie, van uw immoreele
conventie-moraal.
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Hoe is het zoo gekomen, dat zij, die als officieele
dienaars der maatschappij de lafste daden doen, individueel
vaak edelmoedige naturen blijken en dat onze on-maatschappelijken gewoonlijk slechts on-maatschappelijk zijn
uit individualstische tyrannen-begeerte ? De Ambtenaar
en de Ueber-mensch vormen de schande onzer wereld.
Beiden zijn geluks-vernietigers. De heerscher door geluk
te zien in macht, de ander door geluk te zien in onderworpenheid. De een wil een wereld van tyrannen en slaven,
de ander een wereld van slaven en nogmaals slaven.
Het Humanisme ziet het geluk in de harmonische
ontplooiing der persoonlijkheid. Het is de leer van levensvertrouwen en van mensch-eerbiediging. Het gelooft in de
idealiteit van den mensch. Het is moreel en het is tragisch omdat 't gelooft in den mensch.
Doel van 't leven is het leven, is de levens-verheffing.
En 't verhevenste leven, dat wij kennen, is het leven van
den harmonischen mensch. Wij, deel der schepping, hebben te scheppen den harmonischen mensch. Ten eerste
en ten laatste in ons zelf. Maar, evenals ouders denken : wat
wij zijn en wat wij doen, dat is zoo veel bizonders niet,
maar o ! wij zullen ons best doen dat onze kinderen de
waardigheid van hun leven beseffen en beter verwezenlijken : zoo werken wij, uit innerlijken aandrang, aan de
verheffing der menschheid die komende is.
Eeuwig is die drang.
Het besef der menschelijke waardigheid, het gevoel
der menschen-éénheid, het vurig verlangen ons te geven
en in den mensch een even-mensch te zien, het verlangen
niet als vijandige vreemden tegenover elkander te
staan, maar te vertrouwen in elkaar, het liefdes-verlangen
naar de menschen : dit gevoel, dit groot verlangen, deze
volmaakte liefde, is de religie der menschelijkheid. En wie
zegt aan menschelijkheid niet genoeg te hebben, die zegt
dit omdat hij aan de menschelijkheid nog niet toe is.
Wij weten, dat, als vele luidruchtiger gepredikte
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idealen eener oorlog-rechtvaardigende samenleving verstomd zullen zijn, in de stille en schaamtevolle bezinning, die ons dan doordringen gaat, alleen dit idealisme
nog met zuiveren glans zal lichten over de wereld en
dat slechts aan die kracht der ziel de menschheid weerom zich zal kunnen opheffen om haar schande te boeten
en te lossen.
Want al zouden wij moedeloos worden, steeds blijft
de menschheid gelooven. Steeds weer is zij jong. Steeds
rijst ze weer op met den moedigen wil te leven. Aan haar
illuzie-kracht zullen wij ons sterken.
Ons een deel te weten van haar eeuwig jonge wezen :
dat vuurt onzen scheppingsdrang aan. Ons door haar
macht gedragen te voelen, dat geeft ons rust. Door ons
haar te wijden, zullen wij ontkomen aan de benauwing
van ons al te slaafsche of al te persoonlijke leven. Haar
dienend, zullen wij zelf grootscher worden en vrijer. Zich
één te voelen en vrij, dat is het werkelijke geluk.
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Het weinig bekende in de wetenschap sleept soms
mee, alsof het eene Sirene-natuur had ; lokt die stem ons,
dan dreigen ons gevaren, omdat wij routen van zekerheid
verlaten : derhalve biedt ook wetenschap avonturen. Wie
zich tracht te verplaatsen in het leven en denken der
oudheid, ondervindt telkens, hoe problematisch zijn arbeid
is en toch, hoewel zooveel hem veel beloven kan, laat hij
zich, verleid door een beroemden naam of een belangrijk
moment wel eens overhalen paden te betreden, waar hem
een uitzicht te wachten staat als in een landschap bij nevel.
Zonderling, van waar die neiging, die waarschijnlijkheid
zoekt, omdat waarheid weg blijft, vermoeden verkiest,
waar weten ophoudt, verbeelding aangrijpt, wijl werkelijkheid ontbreekt ? Hoe die te verklaren ? Zeer interessante
overleveringen omtrent personen, volken, landen, doch
met te weinig gegevens tot ons gekomen kunnen juist in
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hare onvolledigheid onze aandacht prikkelen, geven wij
ons aan haar, zoo . blijken onze verwachtingen wel eens
hooger dan anders gespannen, de vraag : hoe kan het geweest zijn ? bekoort ons. De werk-wijze echter verandert,
van methode of stelsel is geen sprake, een voorbeeld ontbreekt, de geringe gegevens gedoogen een vrij gebruik, in
één woord : men mag zich laten gaan. Personen mag men
nu naar eigen inzicht laten optreden, volken een rol laten
spelen, die ons passend lijkt, landen doortrekken zonder
altéén de bekende hoofdwegen te volgen, een zeldzame
vrijheid dus, maar in toom gehouden door de censuur der
traditie ! Een genot tevens zulk voortbouwen op een fraai ge
geven, hoe sober ook bewaard, het aan te kleeden naar eigen
smaak of te boetseeren naar eigen vormkracht ! Zeker, de
adel van een positief weten, waar veel bekend werd, van
een wèl-bewust zoeken, waar veel te vinden is, blijft kronen ,
maar door eens ter verpoozing zich te wagen aan het
minder bekende kan men eindelijk voldoen aan een
wensch, lang gekoesterd en eigenlijk naïef : daarom zweeg
zij. Men denkt aan een ernstigen geleerde, voor ontspanning
.

opgaande in de onbeduidende, maar boeiende fictiën eener
onwezenlijke romantiek, of aangedaan door de gekun
stelde teederheid van zinrijke fabels, waarin de dieren
spraken en als menschen deden .... Daarom werkt de geest
ook spelend als bij een kind, dat in zijn verbeeldingskracht

van een tinnen soldaat een levenden koning maakt en van
moeders afgedragen kleed zijn hermelijnen mantel, hij
vult de te karige gegevens eener uitverkoren episode aan
wie reeds lang zijn kindsheid verloor, volgt ook dan den
wil van zijn voorstellingsvermogen en wringt zich overmoedig in een periode van een ver verleden in en dat
duldt gedwee de fantasie !
Waartoe deze onsamenhangende overpeinzingen, bijna
verontschuldigingen geworden ? Omdat ik angstig ben, om
wat ik vond en dacht onder de oogen van anderen te
brengen en tegelijk verbiedt een warm gevoel voor mijn
onderwerp me te zwijgen. Men vergeve mij eenig zelfvertrouwen : hier gaf de oudheid te weinig, ginds bracht zij
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veel onnoodigs, daar moest worden geschift, hier aangevuld,... gelukte dit ?
Ik vraag U dan belangstelling voor eenige minder
bekende episoden uit het leven van twee vooraanstaande
figuren onder Hellas' denkers, episoden, merkwaardig
door de plaatsen, waar zij doorleefd werden n.l. Heliopolis
in Aegypte en Athene, gedenkwaardig, omdat zij voorvielen in het leven van twee groote tijdgenooten, Plato
en Eudoxus, hun verhouding laten zien, hun contrast laten
voelen. De tegenstelling in hun streven was het richtsnoer,
waarnaar ik dezen arbeid ontwierp. Beiden stonden als
philosofen lijnrecht tegenover elkander, of liever, waar wij
vooral één deel van hun arbeid op het oog hebben, de
physica, Plato's immaterieel-transcendent denken in deze
wetenschap kon zich niet vereenigen met de mathematischempirische inzichten van Eudoxus. De naam physica,
modern opgevat als één wetenschap of een stelsel van studiën
op één bepaald doel gericht, kan ons in de war brengen,
een vluchtige beschouwing over hare beteekenis in de
oudheid en in 't bizonder van hare verhouding tot „de
philosophie", het verzamelwoord, dat alle menschelijk
weten eens omvatte, moge daarom even voorafgaan.
Wanneer de natuurphilosoof van onze dagen geen

classificeeren verwacht van zijne studiën bij de ouden,
zoo moet men hem dien twijfel vrijwel toegeven. Hij kan
daarbij uitgaan van een veel minderen omvang zijner
wetenschappen in die dagen, in welke periode dan ook,
hij mag zich het inzicht toen in de natuur (q5otc) denken
als een soort geheel op zich zelf, in wezen niet zoozeer
verschillend van dat in den cosmos, maar zal bevinden,
dat de oude natuurphilosophie in schijn een éénheid is,
doch in werkelijkheid zich onderscheidt door veelzijdigheid.
Het verband der deelen onderling stond dikwijls zóó op
den voorgrond, dat de belangen en bedoelingen der deelen
wel eens te veel op den achtergrond bleven.
Rustte naar de oudste voorstellingen het koepelgewelf
van den hemel, waaraan de sterren hingen, gevoed van
uit de aarde en gescheiden van haar oppervlak door de
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ruimten van den aether en de atmosfeer, bp die aarde
zelve, welnu deze intieme vermenging van al wat in het
heelal geschapen was, gaf van zelf aan, hoe men de daarbij
voorkomende verschijnselen te beschouwen had, n.l. van
boven naar beneden en omgekeerd, met elkaar samenhangend,
in elkaar overgaand, van elkaar afhankelijk. Ergo het
primitief weten in deze omvatte de astronomie, de physica
als leer der elementen, waaruit het al ontstaan was, ja
zelfs de geographie in eigenlijken zin, voor zoover zij zag
naar wat om, bij en in de aarde voorviel.
Langzamerhand echter worden de vage grenzen
scherper, er ontstaan meer afgesloten gebieds-sferen, een
fusie van weten wordt ontbonden, elk deel er van krijgt
eigen rechten, wetten en, zoo noodig, hypothesen. Deze
logische ontwikkelingsgang in de kennis der natuur vond
eene tegenstelling later in dien der theoretische wijsbegeerte, waar het algemeene weten, sinds metaphysisch
genoemd, uit de bizondere wetenschappen werd afgeleid
d.w.z. hier trachtte men van het bizondere tot het algeraeene te komen, ginds had de natuur allengs haar véélheid laten zien.
Mag van haar eerste opkomst af de vooruitgang der
philosophie slechts bij eeuwen of halve eeuwen kunnen
worden nagegaan, zeker is aan te nemen bij alle schakeeringen, die zij vertoonen zou, dat zij oorspronkelijk zich uitsluitend bezighield met den cosmos en de natuur. Het
ontstaan der wereld, eerst het dichterlijk-abstracte gedachten-doel van mythische beschouwingen (Orpheus,
Hesiodus), dan in meer concreten vorm uitgewerkt tot
cosmogoniën, waarin de elementen aarde, lucht, vuur en
water de wording van en het gebeuren in het heelal ontsloten (Thales, Anaximander, Heraclitus, Anaximenes) scheen
voor de philosophie, 66k in de toekomst, het physischastronomisch beschouwen te hebben gereserveerd als haar
eigenlijke taak ; fragmenten van dit oude zoeken en weten
schijnen op zulke verwachtingen te wijzen. Dit werd en
bleek anders. Immers de Ve eeuw vertoont ons het totaal
veranderd karakter der philosophie, wanneer Pythagoras
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den tyran van Phlius Leo op zijn vraag, wat een philosoof
is, ten antwoord geeft, dat zoo'n mensch het wezen der
dingen beschouwt, -- zou Leo dit begrepen hebben ?
Enkele geslachten verder weer eene verandering door
Socrates, hij verplaatst de philosophie van den hemel naar
het aardrijk en wekt in geestige dialectiek op de aandacht
over te brengen op het volle leven : de mensch, het doorgronden van zijn wezen en van wat voor hem en in hem
goed, kwaad, waar en onwaar was, -- ziedaar de grondslagen, waaruit ethiek geboren werd en in haar geweldige
expansie weerklank vond bij allerlei richtingen, die, elkaar
bestrijdend en bespottend, elk voor zich aan eigen leerstellingen hing, alsof die de eenige ware waren !
Onder zoo'n krachtige spanning van de jacht naar het
ware leven en èchte geluk moest de beschouwing van
hemel en aarde in 't gedrang komen, als tè materieel week
zij voor zoo'n overmacht, haar rechten erkenden ènkelen
o.a. Eudoxus : de natuurphilosophie was vooreerst niet
meer het hoofdnummer op het programma der weetgierigheid ! Zeker had zij, altti ans bij eersten indruk, bij den
geniaalsten denker van zijn tijd, Plato, veel van een vroeger
aanzien ingeboet. Men kan dit wijten, en dit ligt voor de
hand, aan Socrates' afkeer van de natuur en de kennis
omtrent haar : wie den mènsch alléén zoo belangrijkk vond,
durfde zelfs de natuur te neg eerera, keek niet eens naar
het park in zijn eigen vaderstad om ! Toch deelt in deze
de leerling niet den tegenzin van zijn meester, de aristocratie echter van zijn geest weigert zich te buigen voor
de gevonden resultaten, hoe waar zij ook lijken. Ook hier
eischt Plato een aprioristische kennis, losgemaakt van de
zinnelijke waarneming, waaruit zij ontstond, zij moest
voortkomen uit een zelfstandig-innerlijke geesteswerkzaamheid, die wist te verbinden en te vergelijken en aldus van
waarnemingen wàarheden maakte. Erkenning van het
inzicht der deskundigen kwam voor den dag o. a. als zij
zich vasthielden aan de mathesis, een zekerheidsgrond voor
allerlei weten, ook theoretisch, wie van haar exactheid in
getal-verhoudingen en figuur-dimensiën uitging, wie zich op
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haar beriep om verschijnselen in het heelal te verklaren,
kon bij Plato genade vinden.
De werkelijkheid door den cosmos vertoond in astronomische phaenomena als algemeene, en in die op aarde
zichtbaar in meer bizonderen vorm, trof ook Plato, aan
haar betoonde ook hij, de ontdekker eener zuiver geestelijke
wereld, zooals Windelband hem kortweg noemt, een gewijde
belangstelling, al was zijn eigenlijk doel de ideeënleer
opgedoken uit de realiteit der subjectieve begrippen, gegesteund door empirisme, waar dit het algemeene type
vond, gepaard aan teleologie, dus op een hoogste doel
gericht, een leer bestemd om de waarde van het individu en het wezen der dingen te bepalen, doorgrondend
van alles in de wereld het objectief essentieele, en dat was
eeuwig, god gelijk.
Zulk beschouwen eischt volstrekt geen exclusivisme,
wat maar één milieu kent, hoe grootsch ook. Wat daar
buiten valt, wordt alleen anders gezien : een astronomisch
probleem zal straks Plato's houding tegenover den deskundigen Eudoxus doen uitkomen. In het algemeen kwam
voor Plato's begrip van astronomie, op te vatten als physische
kennis, omdat ook zij zich wijdde aan het machtige gebeuren in de natuur, slechts het algemeene, het groote in
aanmerking en gleed over het kleinere heen als iets noodig
voor de waarneming, het uitgangspunt voor de kenners
van het vak (rxv), zijne natuurbeschouwing, consequent
teleologisch, verschilt principieel van de bijna werktuiglijke verklaringen der vroegere physici.
Om dit verheven standpunt te begrijpen kan wellicht
een treffende analogie dienen: de begaafde staatsman-idealist,
de ontwerper van zijn welbekende Republiek achtte zich
allerminst geroepen deel te nemen aan het politieke leven
in zijn eigen vaderstad, het streven zijner medeburgers
ging hij, alsof het een klein burgerlijk gedoe ware, hooghartig voorbij, stelt U voor Plato als lid van den raad
t e Athene ! Kenmerkte de adel van den geest steeds het
besturend element der bevolking ?
Weerspiegelt dit geval uit het werkelijke leven niet
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eenigszins Plato's sympathieën voor een physisch weten,
d.w.z. schemert daarin niet door het bewustzijn, dat uit
zijn microcosmisch bestaan de mensch slechts mag opzien
naar den macrocosmos om en boven hem en daarin alleen
het allerhoogste, het goddelijke erkennen mag, een genre
dus van een bijna boven-menschelijk weten, oneindig ver
verheven boven de physica, zooals zij begrepen en vertrouwd werd ? Een universum toch, zóó gezien, van niet of
minder vergankelijke waart eden kon zich eerst in dien
vorm aansluiten bij zijn ideeënleer, omdat het de veranderlijkheid eigen aan alle verschijnselen op en bij de aarde
miste. Mag deze aanschouwing eenigen grond hebben, dan
verklaart zij voldoende, waarom Plato in zijn physischastronomische inzichten, en dat zijn er niet zoo weinig,
in den Timaeus, Philebus, Politicus, enz. veel ingewikkelder
is te volgen dan Aristoteles, die toch zeker, als het
op werkelijk-physische kennis en hare vèr-strekkende theorieën aankomt, als eerste autoriteit der oudheid gelden mag,
ja zelfs zijn gezag behield tot in de late middeleeuwen.
Men vergelij ke eens beider standpunt ten opzichte der
voornaamste physische quaesties : oorsprong en samenstelling
der wereld en hare materie (de laatste bij Plato onwezenlijk, dus van een niets is niets te weten) ruimte en beweging elementen natuur organisch leven —
het menschelijk lichaam en zijne functiën, waarbij Plato,
typisch genoeg, vooral frappeerden het gezicht en het
gehoor, Aristoteles bizonder de hersens en de handen --intellect etc.

Hoe verschillend zijn gewoonlijk de voorwaarden, waaronder beiden de philosophische erfenis van vroegeren aanvaarden, hoe verschillend bezien zij de vragen van zooeven,
hoe uiteenloopend blijkt beider denken over het heelal en
de natuur der dingen, daarin gezien! Plato, wij raken slechts
even de buitenste oppervlakte aan, vervoert ons naar de
regionen van het mythisch-poëtische, of geleidt ons langs
kanalen van een scepticisme meestal doodloopend op wat
men niet kent, Aristoteles daarentegen practisch aanwendend
de gevonden resultaten beoogt een direct bewijzend positi-
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visme. Plato, die o. a. den ondergang van een vóór-historisch continent Atlantis durfde aannemen naast andere
machtige fantasieën, biedt in zulke scheppingen een gemakkelijke prooi aan den meester der logica, die weet, wat
hij positief wil en dat toetst met de uiterste scherpte aan
de dingen der werkelijkheid. In zijne handen worden de
creatiën van een fijn-voelend, hoog-gestemd, dichterlijk
intellect aangegrepen, alsof het bewijsbare of bewezen
leerstukken waren, die, als • dit noodig is, bestrijding verdienen, .... anders misleiden zij immers !
Toch bleven zulke verheven ingevingen voor altijd
bekoren, verschenen bovendien in een gewaad als door een
dichter bedacht ; critiek, die komen moest, ontmaskerde
haar fijne broosheid .... wonderlijk echter, hoe duizenden
jaren later een kern van waarheid, verscholen achter een
horizon van verbeelding, zouden verlichten : gaf niet het
leggen van eerre telegraafkabel door Stress in 1898 de groote
waarschijnlijkheid, dat in den Atlantischen Oceaan een
continent verdwenen was 1 ) ?
Hoe kwam Plato aan dergelijke inzichten, zoo geweldig verrassend door hun afstand van de gewoonlijk meetroonende werkelijkheid, den een met ontzag vervullend
door de verheffing, die er van uitging, ontweken door den
ander, omdat voor hem alleen waarneming en ervaring
spraken ? Geen antwoord, maar wie verklaart een inval,
een uiting van het genie ? Edoch, men is vervuld, men
gaat vermoeden
Wat Hellas' eigen geest geschonken had, wat de
begaafde stamverwanten uit Ionië hadden gevonden, was
bekend bij ieder meer ontwikkelde, het werd scholastisch
gedoceerd, onder zuilengangen werd er naar geluisterd,
geschriften verbreidden het. Wie meer wilde weten, had
hieraan niet genoeg, reeds vroeg trok de roem van anderen
elders de besten tot zich. Magna Graecia met haar centra
van Pythagorëische wijsheid, steden in Sicilië, Libye,
1) cf. Geographical Journal, 1913, over het Atlantis- probleem, door
prof. Termier, verschenen in le Bulletin de l'Institut Océanographique de
Monaco, Jan. 1913.
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etc., soms alléén vermaard door den naam van 44n harer
bewoners, noodigden den vreemde tot een verblijf nit ; zoo
hoorde Plato o.a. Archytas in Tarente over geometrie en
physica, in Cyrene deed Theodorus hem nog dieper in de
mathesis doordringen, Eudoxus voor 'n deel dezelfde
leermeesters volgend beoefende ook nog onder Philistus in
Syracuse de geneeskunde.
Geen land echter vormde voor den zoekenden denker
grooter attractie dan het land der Pharaonen met zijn
oeroude cultuur, waar de grondslagen van een veelzijdig
weten in evenzeer streng-onveranderlijken vorm werden
geëerbiedigd als er de fundamenten van den godsdienst
onwrikbaar bleven voor alle eeuwen. Die onverzettelijke
strakheid, geboren uit het wezen van den volksaard,
neergelegd in hun denken, uitgesproken in hun gelooven,
bleef hangen zelfs over al wat vooruit moest gaan en
geleidelijk zich ontplooien moest ; de inzichten daar en
denkbeelden zich uitend in de gestalte hunner staatkunde,
voor den dag komend in de resultaten hunner wetenschap,
wier eigenlijke beoefening slechts aan Mile klasse der
menschheid, die der priesters, was toevertrouwd, — dat
alles droeg een vast stempel van conservatisme en evenzoo
bleek de kunst, ook in latere eeuwen, te worden voortgezet,
gelijkend in uiting en uiterlijk aan die uit den vóór-tijd 1 ).
Wie dus als staatsman, dichter, philosoof bezield voor
welke wetenschap dan ook, het wezen eener oudste cultuur,
de bakermat van het leven en streven der menschen wilde
aanschouwen, moest naar Aegypte, het land, dat voor
bewoonbaarheid op aarde de eerste rechten kreeg. Een
rij van wijzen uit Hellas was er daarom heen gegaan, op
bladen van heilige boeken waren als bezoekers ingeschreven,
zeide men, Orpheus, Musaeus, Melampus, Daedalus, Home1) Een gedeelte van een slangenbezwering op een sarcophaag uit
den Saïtischen tijd (663-525), aanwezig in het Leidsch museum wordt ook

reeds aangetroffen in de pyramide van koning Unas (--1- 2750-2625). Deze
en andere bizonderheden dank ik aan de welwillendheid van onzen Aegyptoloog Dr. P. A. A. Boeser, die van 't Aegyphische gedeelte in deze studie
inzage nam.
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rus, Lycurgus, Solon, Pythagoras en onze tij dgenooten
Plato en Eudoxus ; zij bleven er misschien 't langst, eene
overlevering spreekt van 13 jaren.
Wat zochten en verwachtten twee mannen, zoo verschillend van aanleg daar in dat verre land, tijdens hun
langdurig verblijf vertoevende in éénzelfde stad, gehuisvest
onder éénzelfde dak, 'n bizonderheid, die cicerones in
Augustus' dagen nèg als eene herinnering aan beroemde
vreemdelingen van weleer oververtelden ? Zijn zij er geweest, waarborgt het gezag der auteurs, die het om strijd
beweren, vertrouwen? Wie zal dit uitmaken ? -- en volgen wij
hen, die tot oordeelen het eerste recht hebben, (Zeller o.a.),
dan bleven Plato en Eudoxus zoo goed als onafhankelijk
in denken en werken van Aegyptische wijsheid, daargelaten
de indruk, dien een zoo eigenaardig-ontwikkeld volk wekte,
te sterker, naarmate die, hoe dan ook, een geest van allerbesten aanleg trof. Laten wij eenige plaatsen, waar over
hun verblijf In Aegypte gesproken wordt, nagaan en moge
daarna, overtuiging is niet te verwachten, worden aangeduid, wat, naar Grieksche wijze van aanschouwen, Aegypte
méér nog geven kon !
Strabo vertelt ons in zijne Geographica (p. 806), dat
hij en zijn vriend A.elius Gallus, stadhouder van Aegypte,
in Heliopolis het huis zagen, waarin Plato en Eudoxus
samen hadden gewoond, 13 jaren achtereen, 'n wel wat
overdreven langen tijd, maar, merkt hij op, het kostte
moeite van die priesterlijke wijsheid wat los te krijgen.
Die priesters toch waren zeer terughoudend en bovendien
mystici, veel van hun weten bleef een geheim : de oogst
aan paraat weten zou niet overvloedig en moeilijk te verwerken zijn geweest. Heliopolis was voor priesters een gezochte stad, daar wijdden zij zich vooral aan philosophie
en astronomie. Toen ik er kwam, zegt Strabo, was die
toeloop en de wetenschappelijke beoefening aldaar opgehouden, men deed er niet meer aan en vond er slechts
priesters, die aan vreemdelingen merkwaardigheden in
tempels uitlegden. Over hun optreden vroeger hooren wij,
dat Plato en Eudoxus die priesters, zeer ervaren in de dingen
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Ales hemels, in hun mystieke geslotenheid alleen door
geduld en opmerkzaamheid konden winnen om althans iets
mede te deelen, het meeste hielden die „barbaren" geheim.
Al spot hier Strabo met zijn priesterlijken geleider Chaeremon genaamd, die hem dat alles vertelt, en al noemt hij
hem een grootspreker en onwetende (Porphyrius roemt
hem juist als schriftgeleerde en deze wijsgeer wist reeds
hiëroglyphen te verklaren), toch had eenige eeuwen te
voren, dus ook tijdens Plato die wijsheid der Aegyptische
priesters groote vermaardheid en met reden. Hun kennis
van astronomie, tijdrekening, mathesis, etc., erkent Strabo
elders, was groot, maar wie er meer van nabij mee bekend
wilde worden, werd teleurgesteld ; misschien ook werd wel
eens te veel verwacht, de inhoud van den mathematischen
papyrus te Londen bewijst dit. Bovendien gaf men niet
het beste, tempelmuren verborgen alles, ook de boeken
door priesters geschreven, bijgewerkt en voortgezet, hun
inhoud, heilig dus, bleef voor profane oogen ontoegankelijk.
Eerst omtrent de 3e eeuw, verhaalt ons Syncellus, kwam
hierin verandering door de goede zorgen der Ptolemaeën,
op hun bevel werden boeken der Aegyptenaren, Chaldaeërs
en anderen vertaald in het Grieksch, tot een getal zelfs
van 10 myriaden. Bekend is verder, hoe de Grieken een
groot deel hunner astronomische kennis aan die Chaldaesche
en Aegyptische geschriften ontleenden en wie weet, hoeveel
op het aangrenzend gebied der mathematische en geographische kennis een Eratosthenes, Hipparchus, Ptolemaeus
e.a. te danken hadden aan die Aegyptenaren, al spreken
zij met geen woord van hen : de overwinnaar in zijn trots
verzwijgt dikwijls, wat de overwonnene hem bracht ! Straks
in zijn XVIIe boek, grootendeels aan Aegypte gewijd, eerbiedigt Strabo de wijsheid der priesters en wijst nogmaals op
hun kennis van het heelal, van den loop der zon, den
lengteduur van het jaar met zijne schrikkelingen ; zelf
studeerde hij jaren lang in Alexandrië. Wij hooren ook, hoe
de oude koningen in de zoo belangrijke kennis van den
Nijl zich geheel verlieten op de priesters (de steen van
Palermo geeft de hoogte van den Nijl voor ieder jaar aan)
0. E. X` II 9
27
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en onze geograaf verbaast zich over de onkunde in Aegypte
ten tijde van Cambyses en zijne gemalin Meroë omtrent den
regenval, een bestaansquaestie nog wel voor dat land. Ook
dit leidt hij af uit de voorzorg, om zelfs in practische kennis de leiding te laten berusten bij het priesterdom, dat o.a.
ook de controle had over de Nilometers, steenen bronnen
langs de oevers om den was of den val van het water na
te gaan. Vergelijken wij de citaten bij Zeller en vroegeren
over deze oudtijds zoo belangrijk gevonden reis van Plato
en Eudoxus, dan blijkt. Strabo hunne ontmoetingen in
A.egypte in hoofdzaak goed te hebben samengevat, maar,
zooals uit al de overige berichten van de classieke oudheid
omtrent dat land valt af te leiden, een ruimer plaats hadden verdiend de beschouwingen van het goddelijke en de
heilige gebruiken aldaar ter eere der goden ingesteld.
Hoogst eigenaardig zijn de omstandigheden, waaronder
in een der bovenbedoelde passages Lucanus (Pharsalia X 181)
beide Grieken laat oproepen, een scène als 't ware voor
het tooneel geschapen, waarin Caesar gesteld wordt tegenover Cleopatra en als hoofdfiguur in zijn volle macht schittert, een bewijsplaats tevens met hoeveel devotie zelfs in
later eeuwen de grooten uit het Westen naderden tot de
wijzen uit het Oosten !
Caesar, na den maaltijd vermoeid door den wijn,
verslapt door mingenot bij Cleopatra gesmaakt, — ieder
verwachtte hier eerder de zoete weekheid der rust of een
teedere opwekking uit den sluimer, die beiden overmande,
door streelende tonen van muziek, zooals Vergilius laat
volgen na de erotische exstase van Dido en Aeneas, —
keert plotseling tot zich zelven in en wenscht den ernst
eener verheven samenspraak. Plechtig spreekt hij Achorëus
aan, den eerwaardigen priester, liggend op zijn divan, het
lichaam in blankheid van linnen gehuld : „O grijsaard, tot
het heilige geroepen en, wat uw leeftijd bewijst, uitverkorene bij de goden, verkondig mij den oorsprong van
Aegypte's stam, de strekking zijner landen, de zeden van
zijn volk en bovenal den dienst der goden en wat hun
gedaanten zijn : verklaar al wat in allerheiligste verborgen-
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heid staat opgeteekend, wijs aan de goden, wier kennis
is gewenscht ! Wanneer uwe voorgangers den Plato uit
Athene toevertrouwden, wat h un heilig was, welnu, wie
ooit was waardiger dit te hooren dan hij, die voor U
staat, welk vreemdeling wist van de wereld meer ? Wel
voerde de naam van mijn schoonzoon (Pompeius) mij naar
uwe steden, maar die van U niet minder. In het heetst
van den strijd trok mij altijd de sfeer der sterren en van
den hemel aan, goden bezielden mij, het jaar door mij
herschapen zal Eudoxus' tijdrekening verdringen. Echter,
al vervult zoo'n edele aandrift mijn gemoed naast liefde
tot de waarheid, mijn drang naar weten verlangt niets
vuriger dan het zoovele eeuwen lang verborgen raadsel
van uw stroom en zijnen onbekenden oorsprong. Gun mij
met zekerheid de bronnen van den Nijl te zien en ... van
den oorlog tusschen burgers zie ik af!" Een antwoord
van 137 even hoogdravende verzen wordt Achorëus door
den dichter, misschien uit ijdelheid op eigen kennis van
Aegypte en de natuur, in den mond gelegd ; het komt
neer op het verband van eenige sterren, in hun opkomst
en ondergang, met de periodieke Nijl-aanzwellingen, op
eene beschrijving van de heerschende winden en van den
loop der rivier zelve. Men ziet weer, hoe hier dichterlijk,
ginds in proza o. a. in Plutarchus' Isis en Osiris, bij Diodorus in zijn eerste boek, wat Aegypte bracht of beloofde ,.
neerkwam op kennis der goden, des hemels en der landsnatuur : zoo dacht althans de Griek en later de Romein.
Kenschetsend was voor hem hierbij een onloochenbare
hiërarchie, die ook voor de wetenschap haar absolutisme
handhaafde, afgestaan werd alléén, wat men kwijt wilde
zijn en deze gave was er nog een, aan welker waarde men
veel en gaarne hechtte, maar die zeer moeilijk te beseffen
was : de gever gaf met tegenzin !
De veronderstelling, dat Plato ook maar „iets gewichtigs"
aan de Aegyptenaren zou ontleend hebben, acht Zeller
minder gelukkig en hij spreekt de vrees uit, dat een onderzoek in die richting waarschijnlijk het tegendeel zou bewijzen.
Hierop diep in te gaan valt buiten onze bedoelingen, hoe
-
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interessant het ook lijkt. Velen blijven de meening toegedaan, dat voor Plato's philosophische ontwikkeling de
Aegyptische reis van ingrijpende beteekenis kan geweest
zijn. Wie daaraan nu nog gelooven wil en voor die gedachte
steun zoekt, hem moet onder Plato's werken de Timaeus
wel in de eerste plaats in aanmerking komen. Een
grondig onderzoek van dien zoo ingewikkelden Timaeus
zou voorzeker een meer zuiver-Helleensche afkomst
moeten toekennen aan een groot gedeelte er van, waar
eenvoudig een zeer primitieve, maar dan toch positieve
natuurkunde te herkennen is, opgebouwd zonder eenig
mysticisme of occultisme 1 ), maar, dringen zich in de aan
een hoogste almacht toegeschreven genesis van het heelal,
in de aangegeven meeningen over de verhouding van den
menschenziel tot de stoffelijke wereld, in de beschouwing
over de afstanden der planeten, te meer waar deze laatste
opgemaakt is naar Pythagorëische getallen-mystiek, geen
gedachten op aan vreemde -- en waarom geen Aegyptische ? —
invloeden, terwijl zelfs nu en dan een theosophisch karakter
niet kan geloochend worden ? Moet, wat zonder bezwaren
voor Pyth a goras als waar kan worden aangenomen n.l.
zijne bekendheid met de leer der Aegyptische priesters
door een I,ng verblijf in hun land opgedaan, eene omstandigheid, waaraan bij hem zekere religieuse voorschriften,
een geloof aan zielsverhuizing, zijn kernachtige uitpraak,
dat het getal het wezen der dingen is, te danken zijn,
de mathematische wetenschappen doken in Aegypte op
en priesters droegen hiervoor zorg, zegt Aristoteles (Metapliys.
I. 1.) --- per se ontkend worden voor Plato ? Ik zwijg,
maar waarschuw te beslist te zijn.
Met zorg koos ik enkele passages uit om te toonen,
hoe Plato Aegypte zag, eenige uit het rijk der mythen,
door Plato zelf ook overigens met zooveel piëteit betreden:
waar schitterde fantasie vroeger, waar had verbeeldingskracht eerder en sterker zich beijverd om weer te geven,
wat de machten aan den hemel, in de natuur en op de
1) In deze woorden schreef mij welwillend Dr. Ch. M. van Deventer
zijn vermoeden.
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aarde waren ? , andere bevatten de grondslagen der oudste
samenleving, die men eens kende, en de zich langzaam
ontwikkelende behoefte aan kennis en wet. Alle geven den
indruk, al ware ook geen enkel positief resultaat van
Plato's verblijf in Aegypte aan te geven, door bij herhaling
op dat land terug te komen, dat hij de zeer belangrijke
en vermeldenswaardige dingen daar, hoe dan ook tot hem
gekomen, met genoegen in zijn geheugen terug roept, als
het verband der gedachten dit veroorlooft.
Wij gaan over tot de bedoelde passages, wij willen
trachten ze weer te geven, eigenlijk moest natuurlijk zulk
Grieksch worden nàgedrukt ! De eerste behandelt een mythe,
ingevlochten om aan te toonera, hoe voor ware welsprekendheid philosophie noodig is en hoe deze zich op haar beurt
behelpt met de kunst van spreken en schrijven : deze laatste
kan schadelijk werken, wanneer zij als een weg tot kennis
dienen moet. Het onderhoud tusschen Thamus en Theuth
bevestigt dit (Phaedrus p. 274, C. sq).
„Bij Naucratis in Aegypte zou, zoo hoorde ik, zegt
Socrates, een der goden geweest zijn, aan wien ook de
vogel, Ibis genaamd, heilig was ; die godheid heette Theuth 1 ).
Deze had voor 't eerst, getal en rekenkunde, geometrie
en astronomie, dam- en dobbelspel en bovendien letters
uitgevonden. Terwijl toen over geheel Aegypte Thamus
koning was (als god Ammon), kwam in de buurt van Thebe
in boven-Aegypte Theuth tot dezen, toonde hem zijne uitvindingen en zeide, dat hij die bij de overige Aegyptenaren
bekend moest maken. De koning vroeg, wat voor nut elke
uitvinding had. Toen de koning overwoog, waarin hij gelijk,
of waarin hij ongelijk scheen te hebben, had hij op het
eene wat aan te merken, doch vond iets anders goed.
Vele bewijzen in beide opzichten zou Thamus aan
Theuth hebben voorgelegd, te uitvoerig om mee te deelen.
Toen hij over de letters te spreken kwam, zeide Theuth :
koning, de kennis hiervan zal Aegyptenaren wijzer maken
en hun geheugen beter, want voor geheugen en wijsheid
1) De gewone spelling is Thoth. Opzettelijk behoud ik hier en elders
de Grieksche schrijfwijze, om Grieksche voorstellingen is het mij te doen.
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is (nu) een middel gevonden. De koning echter antwoordde :
0 allervernuftigste Theuth, de een is in staat met uitvindingen voor den dag te komen, de ander te beoordeelen,
in hoeverre daaraan voor de aanstaande gebruikers na- of
voordeel verbonden is. En nu zegt gij, vader der letters,
met al uwe goede bedoelingen juist het tegenovergestelde
van wat er bedoeld wordt, want die uitvinding der letters
zal in de gedachten van hen, die haar leeren, vergetelheid
brengen, doordat zij hun geheugen niet oefenen, immers
door vertrouwen op het schrift gebruiken zij eene herinnering door vreemde teekens van buiten af en geenszins in
eigen brein opgewekt. Ergo hebt gij niet voor geheugen,
maar voor herinnering een middel gevonden. Een schijn
van weten brengt gij uwen leerlingen, niet het ware weten :
want zeer kundig geworden door u zonder onderwijs hebben
zij het air van een groot verstand, maar zijn, zooals meestal
dom en hard van begrip, het zijn waanwijzen geworden in
plaats van wijzen."
Een echte dooddoener weer van u, Socrates ! zegt
Phaedrus. Wie denkt hierbij niet aan Antisthenes, den
Cynicus, die op zijn gewone minzame manier een leerling
troostte, toen hij er spijt over had zijne aanteekeningen
te hebben verloren, hem toebijtend : dan hadt jij die maar
in je hoofd moeten opschrijven !
Een volgende passage gedenkwaardig, omdat Aegypte
eerst Athene aan een prae-historisch bestaan herinnerde en
niet minder wegens de herdenking van het onvergetelijke
Atlantis, wordt een bekend figuur uit Plato's omgeving,
Critias in den mond gelegd. Een zijner voorouders had dit
gehoord van Solon en deze zou van Aegyptenaren een bestaan en een roem van Athene vernomen hebben, waarbij
vergeleken de grootheid in latere, bekende dagen slechts
een zwakke afspiegeling was, de inwoners hadden hun
overoud verleden niet gekend of vergeten (Timaeus p. 21).
„Ik zal u, zegt Critias, een oud verhaal doen, dat
ik hoorde van een bejaard man. Critias toch, die het deed,
was toen, naar zijn zeggen, al bijna 90 jaar, ik hoogstens
10. Het was juist de Cureotisdag van de Apaturiën-feesten.
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Het feest was, als naar gewoonte altijd, ook toen voor de
kinderen, de vaders van ons loofden prijzen uit voor voordrachten in poëzie. Van vele dichters werden vele verzen
voorgedragen en velen onder ons jongens zongen die van
Solon, omdat zij in dien tijd nieuw waren.
Een lid van onze vereenigingen zeide nu, Of uit eigen
nieening, of om Critias 'n plezier te doen, dat hij, Solon,
hem in de andere dingen de wijste man leek en in zijn
kunst onder al de dichters den edelsten aanleg had. De
oude man, ik herinner het me nog best, was hier zeer blij
mee en zeide glimlachend : Indien, o Amynander, Solon de
dichtkunst maar niet als bijzaak had beschouwd, haar met
ernst, als anderen, had beoefend, en het werk, wat hij uit
A egypte hier meebracht, had afgemaakt en niet de tegenwerkingen van minderwaardigen, die hij bij zijn komst
hier ondervond, had moeten bestrijden, dan had naar mijn
idee nooit eenig ander dichter, zelfs niet Homerus of
Hesiodus, grooter naam gehad dan hij".
„Welk werk was dat dan, Critias ?" vroeg Amynander.
„Het verhaal van de belangrijkste daad door onze stad
verricht en zij verdient onder alle 't meest genoemd te
worden ; de tijd echter en de ondergang van hen, die haar
ten uitvoer brachten, beletten, dat de herinnering tot ons
kwam".
„Vertel het eens van het begin af", zeide de ander,
,wat Solon zeide, waarover het liep en van wie hij het hoorde".
„Er ligt in Aegypte, zoo begon hij, aan de Delta, waar
zich aan haar top de Nijlstroom splitst, de zoogenaamde
nomos van Sails en dit is daarin de grootste stad, koning
Amasis kwam er vandaan ; men vereert er als stichtster
een godheid, Nèith genaamd in het Aegyptisch, de Grieksche
naam zou Abhena zijn ; de inwoners hielden veel van de
Atheners en beweerden, hoe dan ook, met hen verwant te
zijn. Solon zeide, dat hij, daar gekomen, zeer geëerd was
en hij had omtrent oude toestanden de meest hierin ervaren
priesters ondervraagd en had bevonden, dat noch hijzelf,
noch eenig ander Griek van deze dingen, bij wijze van
spreken, tittel of jota wist. Eens, toen hij die priesters
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tot een nadere verklaring van dat oud verleden wilde
brengen, gaf hij zich de moeite over onze oudste overleveringen te spreken o.a. over Phoroneus, den eersteling genaamd, over Niobe en na de overstrooming over Deucalion
en Pyrrha, wat daarvan bewaard was gebleven ; hij maakte
een genealogie op van hunne nakomelingen en trachtte,
door de jaren uit te rekenen, het tijdperk dier gebeurtenissen te bepalen. Daarop riep een hoogbejaarde onder depriesters uit : O Solon, Solon, gij Grieken zijt altijd kinderen,
een grijsaard in Griekenland bestaat er niet. Bij die woorden
zeide Solon : Hoe bedoelt gij dit ? Het antwoord was : Ir
uw ziel zijt gij allen jong, want uit oude overlevering beschikt gij over geen enkel inzicht noch over eenige kennis
omtrent een grijs verleden. Ziehier de reden. Vele verdelgingen van menschen hebben op velerlei wijze plaats gehad
en zullen er komen, de geweldigste door vuur en water,
minder heftige door allerlei andere oorzaken. Het verhaal
toch, ook bij u in omloop, dat eens Phaëthon, zoon van
Helios, den wagen van zijn vader aanspande en, omdat hij
niet bij machte was diens baan te houden, alles op aarde
verbrandde en zelf, door den bliksem getroffen, omkwam,
draagt het karakter van een mythe, maar de kern is waar,
immers een omwenteling vindt er plaats van wat om de
aarde en aan den hemel zich beweegt en over lange tijdsruimten komt er eene vernietiging van wat op aarde is
door een geweldig vuur. Dan komen de bewoners op bergen
en in het algemeen van hoog en droog gelegen punten
eerder om, dan zij die bij rivieren of aan zee wonen ; de
Nijl, ook overigens voor ons een redder, brengt ook dan
weer uit die catastrophe ons redding. Wanneer daarentegen
de goden de aarde reinigen door overstrooming met water,
dan blijven op de bergen de herders van groot en klein
vee behouden, maar de inwoners van uwe steden worden
naar de zee weggespoeld door de rivieren, doch in dit land
stroomde noch toen, noch in andere tijden het water van
boven af naar de velden toe, integendeel het pleegt in volle
kracht van onderen af naar boven op te stijgen. Ziedaar
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dan ook de oorzaken, waarom men wat bij ons bewaard
gebleven is, beschouwt als het oudste.
De waarheid is, dat op al de plaatsen, waar geen
bovenmatige koude of hitte de menschheid weerhoudt,
er altijd een geslacht van menschen voorkomt, nu eens
meer, dan eens minder, verder, waarvan wij ook maar
kennis kregen, als er iets schoons of groots voorviel, of
iets anders hoe dan ook eenige beteekenis had, dat alles
is hier opgeteekend van oudsher en op heilige plaatsen
bewaard. Maar nauwelijks waren bij u en de anderen bij
gelegenheid aanstalten gemaakt ter opteekening schriftelijk en tot inrichting van hetgeen bewoonde centra noodig
hebben, of zie, daar overvalt wederom in bepaalde perioden
als een ziekte dat alles een vloed van den hemel en laat
slechts de ongeletterden en onontwikkelden onder u in
leven, zoodat gij wederom als jongeren van meet af aan
beginnen kunt zonder iets te weten van wat hier en bij
u gebeurd is in overoude tijden. Wat gij nu omtrent het
bij u voorgevallene meedeeldet, gerangschikt naar den loop
der geslachten, ach Solon, dat doet denken aan kinderverhalen ; eerstens toch herinnert gij u maar ééne overstrooming der aarde, hoewel er vele vooraf gingen, vervolgens weet gij niet, dat het schoonste en edelste
menschengeslacht in uw land het levenslicht zag, gij en
uwe gansche stad zijn sobere stekken, die bleven voortleven, een geheim is dit voor u, omdat de overlevenden
vele geslachten lang stierven zonder in schrift te hebben
gesproken. Waarlijk, mijn waarde Solon, eens vóór die
vreeslijke verdelging door waterstroomen bestond het tegenwoordige Athene als een stad van den eersten rang in
krijgskunde en had door wijsheid van wetgeving in alles
den voorrang : dáár werden, zeide men, de schoonste werken
verricht, de gunstigste toestanden ter samenleving gevonden, waarvan het ondermaansche ooit vernomen had."
Solon stond na die woorden verbaasd en vervuld van
nieuwsgierigheid zou hij de priesters gevraagd hebben
nauwkeurig en in alle volledigheid de historie zijner medeburgers van weleer te verhalen. Tie priester sprak aldus :
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„Gaarne voldoe ik aan uw verzoek, o Solon, niet
slechts uit eerbied voor u en uwe stad, maar bovenal ter
wille van uwe godin (Athena = Nèith), die uwe stad onder
hare bescherming nam, haar deed opgroeien en ontwikkelen
en wel de uwe 1000 jaren vroeger, waarbij zij de kiemen voor
uw bestaan verkreeg van GA en Hephaestus, de onze later.
In de heilige geschriften hier staat een getal van
8000 jaren opgeteekend, verloopen sinds die oprichting
bij ons plaats vond. Ik zal dus openbaren in weinige
woorden wetten en de edelste daad uit het verleden uwer
medeburgers, die 9000 jaar geleden leefden ; de bizonderheden omtrent alles zullen wij een volgend maal met de
boeken zelf voor ons uitvoerig nagaan. Vergelijk nu eens
die instellingen van het oude Athene met de onze hier en
gij zult bevinden, hoe in vele gevallen hier nog gehandhaafd blijft, wat eens bij u van kracht was : eerstens is de
kaste der priesters afgescheiden van al de andere, dan
volgt die der handwerkslieden, omdat ieder in zijn eigen
vak werkt zonder zich met een ander te bemoeien, verder
die der herders, jagers en landbouwers. Eveneens ziet gij
de klasse der krijgslieden van allen afgezonderd, wien
niets anders door de wet is opgedragen dan de zorg voor
oorlogszaken. Bovendien de inrichting hunner bewapening
met schilden en speren, waarvan wij ons in Azië het eerst
bediend hebben, leerde de godin bij u het eerst, zooals zij
in dat werelddeel in gebruik waren. Daarenboven, wat de
wetenschap betreft, gij ziet wel, hoeveel zorg hiervoor de
wet bij ons van den beginne af gehad heeft, voor zoover
zij betrekking heeft op de kennis van het heelal, de kunst
der voorspelling en der genezing tot gezondheid, aldus
een overgang van het goddelijke tot het menschelijke en
tevens hebt gij ervaren, hoe de wet ons in het bezit stelde
van alle andere wetenschappen, die hiermede in verband
stonden. Van die gansche ordening en regeling heeft de
godin u indertijd het eerst op de hoogte gebracht, zij koos
uw geboortegrond uit, nadat zij had gezien, hoe een land
met zoo'n gunstig klimaat menschen met het beste verstand zou voortbrengen.
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Belust op oorlog en vriendin der wijsheid, als zij was,
heeft de godin die plek het eerst ter bewoning uitgekozen,
die menschen zou opleveren 't meest op haar gelijkend.
Derhalve leefdet gij onder het genot van dergelijke wetten
en nog betere instellingen, alle menschen overtreffend door
een alleszins gelukkigen aanleg, zooals te verwachten was
van hen, die uit goden voortsproten en van hen leerden.
Vele belangrijke daden van u en uwe stad hier te boek
gesteld verdienen bewondering, maar ver munt boven alles
één feit uit van hooge, edele beteekenis, de gedenkschriften toch gewagen er van, hoe uwe stad eens een einde
maakte aan een legermacht, die eens, uitgetogen van buitenaf van den Atlantischen Oceaan, uit trots tegelijk tegen
Europa en Azië optrok. In die tijden kon men daar nog
over de zee gaan, omdat voor den ingang, bij U de zuilen
van Hercules genaamd, zich een eiland bevond ; dit eiland
was grooter dan Libye en Azië te zamen, vandaar konden
de zeevaarders toen ter tijde oversteken naar de andere
eilanden en van deze naar het er tegenover liggende vasteland, dat de zee daar omzoomt, die terecht haar naam
draagt. Immers de zee binnen de engte, waarvan wij spraken, gelijkt daar op een haven met een nauwe invaart, de
zee daar bestaat inderdaad en het land hierdoor omsloten
mag in waarheid een vasteland genoemd worden. Op dat
eiland Atlantis nu ontwikkelde zich een geweldige en
wonderbaarlijke macht van koningen, heerschend over het
gansche eiland en over vele andere eilanden en deelen van
het vasteland. Bovendien nog waren zij meesters over gedeelten hier aan deze zijde van Libye tot aan Aegypte toe
en over Europa tot aan Tyrrhenië. Die macht had al hare
krachten tot één geheel verzameld en trachtte eens in één
overval te overweldigen het gansche gebied, dat u en ons
behoort en dat binnen de zeeëngte ligt. Bij die gelegenheid, o Solon ontplooide voor alle menschen uwe stad een
heerlijke ontwikkeling harer krachten ; uitmuntend toch
boven alle in hoogheid van karakter en in kunde van
wat de oorlog eischt, had zij wel de leiding over de Hellenen, maar stond gedeeltelijk door noodzaak alléén wegens
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afval der anderen en, hoewel geraakt in de uiterste gevaren,
wist zij toch de aanvallers te overwinne n , richtte zegeteekens op, voorkwam eene overweldiging voor wie nog
niet overwonnen waren en bevrijdde de overigen, voor zoover wij wonen binnen de Zuilen van Hercules, op onbekrompen wijze. Toen in latere tijden geweldige aardbevingen
en overstroomingen plaats hadden, werd door de fataliteit
van één dag en een vreeselijke nacht uw gansche schare
krijgers tot op den laatsten man onder de aarde gedompeld
en het eiland Atlantis verdween eveneens verzwolgen
door de zee ; daarom is de zee ook nu nog ontoegankelijk
en niet te doorzoeken, daar het eiland bij het zinken een
sliblaag naliet, die met haar geweldige ondiepte een hindernis vormde."
Dit wonderverhaal hoorde de oude Critias van Solon
en in den dialoog van diens naam, waarvan de inhoud in
zoovele punten samenhangt met den Timaeus is zeer de
moeite waard de nadere bespreking van Atlantis' ondergang, het geologisch raadsel, waaraan wij boven herinnerden.
Beide passages uit Plato spreken voor zich zelve, de
eerste uit den Phaedrus geeft in hare kortheid een critiek
op de vindingrijkheid van god Theuth, goed bedoeld voor
der menschen weetgierigheid en een fijne spot bijna ligt
er in, wanneer wij die primitief-goddelijke middelen, zooals
een onthouden door opschrijven met letters om het weten
te bevorderen eens vergelijken met de haast onbereikbare
eischen, die Plato aan een werkelijk weten stelt en bedenken,
hoe moeilijk het al voor een sterveling was om door opwekking der herinnering aan een vroeger bestaan(dvá,uvnots)
eenig besef te krijgen van de eeuwig-onveranderlijke vóórbeelden, die toch alléén een bewustzijn van waar-weten
konden geven. Deze fabel uit Aegypte beeldt dit uit en
het was nog wel een god, die hier het middel gaf, onvoldoende maar belangrijk.
De tweede passage uit den Timaeus geeft na een
aardige inleiding, een blik op het Atheensche jongensleven,
krachtig een bewijs, welk een eerbied een goed belegd weten
verdient, wanneer het door opteekenen bewezen is ; wie
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dit niet doet, heeft de oppervlakkige wijsheid van een
kind. Vóór alles treft ons hier de onverwachte wending,
die zelfs een Solon, den wijze, verraste, de lofspraak n.l.
op Athene, waaraan een bestaan wordt toegedicht en
toegedacht zoo oud, dat het zelfs teruggaat tot vóórhistorische tijden, door zondvloed en verbranding gekenmerkt. Athene zelve echter vergat zijn verleden, vergat
zelfs, hoe het door de genade van zijne stichtster en beschermgodin voorbestemd was het middelpunt te worden
eener menschheid gekroond met de edelste talenten, gesierd
met heerlijke gaven. Het is, alsof dáár, reeds in den vóórtij d, het milieu gevonden wordt, waar Plato's hoofddeugden
wijsheid, dapperheid en piëteit althans ontluiken : wie door
eene godheid was geschapen, kreeg en behield van het
goddelijke het beste en het meeste en de eerste geslachten
stonden het dichtst bij goddelijken wil en zegen, wie later
kwam stonder, door eigen schuld dikwijls, verder van af.
Een zelfde troostelooze gedachte ligt in de droefgeestige
bekentenis in de inleiding tot Aratus' Phaenomena, waar
Dice, de godin van het recht eerst in eigen persoon onder
de menschheid in hare kindsheid rondging, maar later de
paden, waarlangs menschen liepen, ontweek, omdat rechtvaardigheid verdween, toen beschaving begon.
Waar dook nu de herinnering aan Athene's onsterfelijke beteekenis weer op, prijs gegeven aan de vergetelheid
door hen, wien zij het meest aanging ? In Aegypte volgens

Plato, waar 1000 jaren na den opbloei en de schittering
van het zoo begunstigde Athene, eene landsgodin Nèith in
wezen aan Athene gelijk hèrgaf, wat ginds reeds lang
geschonken ;.was. In overeenkomstigen en met vroegere
toestanden overeen te brengen vorm herleefde dit bij een
volk, dat behield, wat het bezat, onvergetelijk maakte,
wat gebeurde, vereerde, wat oud was en dit in stand hield.
De kiemen van een 8000 jarig bestaan waren gelijkwaardig aan die van Athene, slechts 1000 jaren jonger, de
godheid, die hier schiep, was in geven even machtig en
kon naar een voorbeeld scheppen, — een meer voorkomende
gelijkheid tusschen goddelijke machten in gunstbetoon nu,
,
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ook wel in toornende bestraffing zich vertoonend tegenover volkeren, een wereld ver uiteengelegen ! Het moet voor
Solon geweest zijn, alsof zijn oud-Hellas zich herboren zag
in de regionen der Pharao's ! Vooropgesteld de almacht
eener theocratie bleef men hier gelooven aan overstrooming
en verbranding eens op aarde, beschouwde men de verschijnselen in het heelal, hier bleven, een overgang van
het goddelijke tot het menschelij ke, in eere de wetenschappen den mensch zelf aangaande : astrologie, wetgeving,
krijgskunde en geneeskunde, de oorspronkelijke indeeling
zelfs der bevolking in klassen van beroepen, alsof het
gilden waren, bij Plato zoo dikwijls besproken, vond hier
bestendiging. Nergens noch vroeger vond historie een edeler
onthaal van hare eerste dagen af! Hier wist men van een
aanval van het Westen op het Oosten in tijden, toen
historie nog legende was ! Een eiland Atlantis, uit het land
der fabels denkt men nog, grooter dan Libye en Azië te
zamen, in ligging bekend en beschreven, zou zijn koningen
ter verdelging van de overige bewoonde aarde hebben
uitgezonden, Atlantis verzonk en verdween, een ondergang eener eerste wereld ! Wie durft met zulk oud weten
voor zich, door Plato zelf verzameld en daarom authentiek,
nog te miskennen, wat Aegypte geven kon, al was er reel
uitheemsch van oorsprong, maar scheen het niet, eenmaal
inheemsch geworden, bewaard te worden met piëteit, alsof
het eigendom ware ?
Wie na de passages zooeven besproken blijft twijfelen
aan Plato's sympathieën voor Aegypte, kan elders bij hem
nog gegevens genoeg vinden en dan meer concrete, waaruit
duidelijk blijkt, hoe Plato bizonder hechtte aan wat van
herkomst Aegyptisch was ; de Leges, de Wetten o. a.
geven ze.
Er wordt daar van hoogst eigenaardige instellingen
bij den godsdienst en het onderwijs gewag gemaakt, geprezen wordt haar behoudend karakter. De Aegyptenaren
eischten evenals de Grieken, dat de jeugd al vroeg vertrouwd raakte met een bepaalde volkomenheid van vorm
in beeldende kunst en 'n zekere volmaaktheid van toon
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en inhoud in zang en melodie. Zorgvuldig kozen zij daartoe
voorbeelden en modellen uit en bewaarden die in tempels,
ook kunstenaars zelf hadden te werken naar archaïstische
voorschriften, het gansche domein der muzen bleef een
museum van oudheidkunde, waarin b.v. schilderingen en
beelden van werkelijk 10.000 jaren oud ! roept Plato
uit de modellen bleven, ... zij zijn niet mooier of leefijker
dan men tegenwoordig maakt, merkt Plato op. (p. 656 D.)
Met even orthodoxe onbuigzaamheid (p. 799) werd
vastgehouden aan het eenmaal voorgeschreven ceremonieel
verschuldigd aan bepaalde goden ; periodieke feesten hadden hun vaste dansen, koren hun aangewezen hymnen.
Wie bij deze heilige plichten nieuwigheden durfde invoeren,
werd bedreigd met een levenslange veroordeeling wegens
goddeloosheid.
Uitnemend vindt in 't algemeen Plato die strenge
behoudendheid en al mag er soms wat op aan te merken
zijn, op het gebied der muziek werkt zij volgens hem allervoortreffelijkst. (p. 657.) De wet toch wijst aan, welke zangen
echt schoon zijn, en daarom is hunne beteekenis blijvend
voor alle tijden, Isis-hymnen nu nog gezongen bewijzen dit.
De wet moet beschermen en in stand houden, wat in dit
genre volmaakt is, de smaak aldus van oudsher veredeld,
mag niet achteruit gaan door scheppingen van voorbijgaanden aard van lateren datum en allerminst bedorven
door de bewering, dat wat oud is, verouderd is. Ligt in
deze adoratie voor classieke kunst, zooals wij zeggen, niet
een ook óns aangaande eerbied voor eene schoonheid, die
door hare oude rechten sprak en op grond daarvan onverwelkt en niet te vervangen was ?
Absolute onwetendheid is, verklaart Plato (p. 819),
niet het ergste kwaad, veel erger is veelweterij zonder goede
methode. Daartegen moet al in de jeugd worden gewaakt,
Aegypte gaf het voorbeeld, op welke manier. Jongens
moeten op natuurlijke wijze, onder spel en scherts door,
leeren rekenen, een paar appels of ringetjes kunnen hiervoor dienen, ook gouden, zilveren of koperen bakjes. Zij
kunnen daarmee allerlei getallen maken en die eenvoudige
.
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kunst van cijferen is de grondslag voor hetgeen een veldheer in het groot doet en ook de basis voor het oeconomisch leven. Zoo'n simpel arithmetische opvoeding scherpt
het verstand en voorkomt een belachelijke onwetendheid,
die het gevolg is van metingen doen in de lengte,
breedte en hoogte. Plato schijnt hier het berekenen van
afmetingen in de ruimte te hebben beschouwd als een, om
't eens spottend uit te drukken, redeneerera in de ruimte :
2 x 2=4, wat weten wij van de rest ? Waanvoorstellingen,
anders niet, concludeert de wijsgeer. Deze eisch voor opvoeding wordt nog eens besproken (p. 747) en daar
wordt er nader op gewezen, hoe de beoefening der
arithmetiek een der beste middelen is ter geestesontwikkeling en wel bizonder aanbevelenswaardig als
nuttige voorbereiding voor administratie van zaken,
particuliere of publieke, en voor alle bedrijven. Haar hoogste
beteekenis zit hierin, dat zij instaat is een tragen en onervaren geest leven in te blazen, daarin wakkerheid, geheugen
en dóórdenken te brengen en hem, tegen een aangeboren
slapheid in, te verheffen, totdat er een vaardigheid ontstaat,
die van goden is, ergo opnieuw de aanprijzing door
Plato van de eeuwige waarheid, de wiskunde, nu vooral
gerechtvaardigd, waar Aegypte het voorbeeld gaf! Dat een
handig werken met cijfers, erkent Plato, aanleiding geven
kan tot kwade practijken, zelfs in datzelfde Aegypte en in
Phoenicië, waardoor de geldzucht welig tierde, kan geen
verwondering baren voor ons, laten wij maar eens rondzien
in onze eigen dagen en dan behoeven wij niet eens buiten
de grenzen te gaan !
Na dit oordeel over behouding in kunst, na deze inleiding over vragen van opvoeding, na dezen betoonden
eerbied voor aloude ceremoniën en instellingen, alles in
verband gebracht met Aegypte of daar aan te treffen, bespreekt Plato in een ander verband de macht, die daar
priesters toekomt. Waar kon dan ook nu weer een geschikter
omgeving gevonden worden dan hier ? Was zooeven voor
de oudste wetgeving zij het ware land, ook voor sacrale
toestanden was dit zoo. In het bizonder geldt het hier de

.
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vraag, welke verplichtingen de geestelijkheid heeft en hoe
zij staat tegenover de overheid.
De stand der priesters is, zegt Plato (Politicus p. 290),
verplicht, volgens de wet op grond van de kennis daarvan,
onze gaven in den vorm van offers aan de goden aan te
bieden, wij kunnen door hunne bemiddeling vragen om
het bezit van hetgeen wij wenschen. Hiermee is men het
eens en nu komt men tot de vraag, hoe een koning stond
tegenover machtige priesters : de verhouding doet weinig
sympathie vermoeden. Wederom ligt het antwoord in
Aegypte met zijn hiërarchie bij uitnemendheid. Wij krijgen
te hooien, wat wij verwachtten. De stand der priesters en
die der waarzeggers voelt zich zeer en neemt een deftig
air aan (mag men hun „uitgestreken trekken" nog terugzien op offer-scènes ?) wegens de belangrijkheid zijner verrichtingen : in Aegypte bijvoorbeeld is het niet mogelijk,
dat de koning regeert buiten de priesterlijke waardigheid
om ; had echter iemand uit een anderen stand het koningschap bemachtigd, dan moest zijn geslacht later onder de
priesterlijke worden opgenomen. Deze bij een geestelijke
opperheerschappij niet te verwonderen maatregel krijgt hier
meer beteekenis, waar er direct op volgt, dat men ook bij
de Grieken, vroom als zij waren, het brengen van de belangrijkste offers opgedragen ziet aan de hoogste magistraten,
de 2e archont vooral met den bijtitel koning (/3aw25c)
hield dit aloude gebruik in eere.
Wij doorliepen de voornaamste passages, waar Plato
over Aegypte spreekt en van zelf dringen zich met het
oog op ons zoeken deze vragen op : bewijzen zij in hun
verschillend genre, dat de philosoof tamelijk veel of veel
aan Aegypte te danken had ? Zijn zij veelzeggend genoeg
in verband met zijne denkbeelden ? Laten wij het antwoord samenvatten : men zal met mij wellicht willen
hechten aan de waarschijnlijkheid, dat Aegypte's cultuur
en wetgeving, door geen volk geëvenaard, van een ongekenden ouderdom, voor Plato groote waarde hadden en
het lijkt natuurlijk, dat de eigenaardige, op zich zelf
staande opvattingen over alles wel degelijk een zoo veel0. E. XVII 9
28
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zijdig denker als hij was tot een nadere beschouwing naar het
land, waar zij ontstaan waren, hadden kunnen nooden
de oudheid zelve spreekt dit in een zeer verbreide overlevering uit.
En wat had Eudoxus, Plato's reisgenoot, uit Aegypte
meegebracht ? Dit is niet na te gaan, hij spreekt niet meer
tot ons, berichten slechts bij anderen, Strabo, Diogenes
Laërtius e.a. bestaan er over zijn persoon en zijn werk en
dan nog karig. Zij bewijzen, dat hij geniaal was en veelzijdig : astronoom en vóór alles mathematicus, bovendien
medicus en wetgever. Het verblijf in Aegypte, waartoe
vrienden hem in staat stelden, kan voor zijne hoofdstudiën
zeer bevorderlijk zijn geweest, daar vond men de beste en
oudste traditiën zijner wetenschap met ijver voortgezet.
Een werk over kromme lijnen had hij uit het Aegyptisch
in het Grieksch overgebracht. Teekenend voor zijn roem
is de zeldzame ontmoeting, door Favorinus verheerlijkt,
van Eudoxus met den stier Apis, die zijn mantel lekkend
hem zijn, helaas kort, leven voorspelde ; het was echter
lang genoeg om zijn naam Eudoxus veranderd te zien in
een nog eervoller Endoxus !
Mag aan hun gezamenlijk verblijf in Aegypte worden
geloofd, dan zal hun antagonisme niet verzacht zijn aldaar,
want, hoe verschillend ook van aanleg, ieder kon er vinden
in zijne richting. Hunne wegen van onderzoek moeten
daar evenzeer uiteen geloopen hebben als later, toen zij
in het vaderland teruggekeerd waren : een gedachtenwereld
klimmend tot een zoo volkomen mogelijk idealisme moest
steeds in botsing komen met een voorstellingsvermogen
beschikkend over een vernuft van uiterste scherpzinnigheid, steunend op klare, koele berekening, gevoelig voor
waarneming en ervaring alléén !
Nog eens herhaald : wat dreef die mannen naar Aegypte
toe, wat kon het bieden náást wat Plato zag? Die vraag
fascineerde me, maar daarmee wist ik me gevangen door
vragen zonder eind, toch dwong de drang naar het weinig
bekende. Plato sprak er over, Eudoxus liet niets na : wij
,

'
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zijn dus vrij te zien naar eigen visie, vergeef, zoo noodig,
wat ik zag, het leek zoo mooi, zoo ruim... .

II
Enkele landen waren eens en zijn nog voor ons milieu's
voor wat naar onze begrippen vreemd doet, voor wat geheel
buiten het gewone leven valt, waarvan wij plegen uit te
gaan en tegelijk trekken zij ons soms sterk aan : onze verbeeldingskracht ontdekt daar toch regionen, waar legenden
en sprookjes hun broos bestaan verzekerd blijft, waar
romantiek nog leven kan, waar wonder en mysterie zijn
verbreid, alsof zij daar behooren, -- in één woord, elk kind
der Fantasie kan daar naar hartelust zijn spel bedrijven.
Zoo is en was Aegypte voor altoos het land der wonderen,
wie er over las, werd in dit geloof versterkt, wie er reisde,
verstomde door aanschouwing. Wonderen, plotseling opdoemend in vlakten van weergalooze eentonigheid, in de
gedaante van reusachtige monumenten van ongelooflij ken
ouderdom als tempels en pyramiden, wonderen in de gestalten van bizarre en gigantische godenbeelden, al of niet
omfl.an kt door rotswanden, waarin de goden-functies staan
gegrift in teekens, die er sinds de wording der gesteenten
schijnen op te staan ! Wpnderlijk, zoo denkt men, moet
alles daar zijn geweest, ook het menschdom, zijn leven,
zijn godsdienst, zijn weten !
Geen wonder dus, dat zoo'n land al vroeg zoovelen
tot zich trok ... de wijze, die het wonder zoekt, zegt Plato
ons. Herodotus, Strabo, Diodorus en vele andere bekende
Grieken en Romeinen bezochten het, uit hunne beschrijvingen is ook voor ons te vermoeden, welke voorstellingen
de oudheid zich van land en bewoners maakte en hoe zij
die zag. Ik wil een poging doen, om, geleid door wat die
oudheid gaf en dit, omdat anders het beeld te veel verbleeken zou, nader aangevuld door wat modernen (Maspéro,
Steindorff e.a.) leeren, in een vluchtige schets in lijnen
ààn g ezet, doch zich zelve verliezend, wie durft beweren
weer te geven, onder welke
bij zooveel onzekerheid ?
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indrukken onze Grieken Aegypte verlieten : hun afscheid dus !
Een afscheid grijpt aan, zelfs den overigens onvermurwbare : verlaat men de dooden, of groet men de levenden
bij hun heengaan, dan verdringen zich aandoeningen, er
blijft rouw of smart, een laatste, wreede proeve wordt ons
gesteld : het beseffen, wien en wat wij verloren hebben of
missen zullen. Die leegte dwingt tot ter .gzien, ieder bracht
iets eigens en nam dit mee in zijn dood of bij zijn vertrek. Zij, die blijven, vergoeden niet, zijn er eenmaal, wat
zij waren, zal ook hun sterven of weggaan toonen . In
veel blijft de mensch zich ten allen tijde gelijk, gevoel
kent geen historie, ook de priesters uit Aegypte moeten,
ondanks hun onverzettelijke, afstootende terughoudendheid,
den druk van het heengaan der geduldige Grieken gevoeld
hebben ... een aandrang nil wat meer te geven, leeft in
hen op, eigenwaan tevens bevangt hen : woorden, het
laatst vernomen, zijn onvergetelijk, wijsheid daarin neergelegd, verbreidt zich het krachtigst, wijsheid baart veel
ijdelheid, ja zoekt die soms.
Op een der laatste dagen vóór hun afreis werden
Plato en Eudoxus plechtig uitgenoodigd tot eene samenkomst met de priesters uit Heliopolis op een plek buiten
de stad. De omgeving met overleg gekozen, was indrukwekkend genoeg, de tijd, met zorg bepaald, verhoogde
dit : woorden treffen dieper, waar reeds stemming is door
dingen verheven voor het oog, aandacht groeit, waar het
gesprokene echo's hoort in een ruimte, die gedachten
veredelt, wie indruk maken wil, vermijdt, wat kleinheid
brengt.
Alles ligt als begraven onder de ontroerende stilte van
den nacht, hier altijd wolkenloos, de sterren schitteren,
uit een waas van zilver glanst de maan, hare neervallende
stralen breken op scherpe, hoekige zwartheid af, waar zij
stuiten op aangrijnzende gevaarten van menschenhand
afkomstig, of glijden weg over golvende randlijnen van den
oneffen bodem. Zwak door de verte is de silhouette der stad
in een rijk-getand verschiet aan den horizon uitgesneden,
over onafzienbare lengten rolt de Nijl in statig stroomen
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voort, kronkelend als een breed lint zonder eind in ontelbare bochten, vóór uit wringt een pyramide als een reuzenkolos uit eigen schaduwen naar omhoog, dichterbij duwen
de massale kolommen van een tempel zich in hare logheid
langzaam op, hier en daar loopen slanke obelisken, emblemen
der zon, in afgestompte spitsen naar boven uit en tusschen
dat alles in rusten beelden van goden, opvallend Atum,
het eeuwige licht uitgedrukt in de onaantastbaarheid der
versteening, nèg treffender Anubis in zijn hoog-opgerichte
gestalte met den dieren-kop, de trouwe wachters van dezen
grond vol wij ding.
Rustig en gelaten wachtten de Hellenen op wat te
geschieden stond, -- daar naderen eenige gestalten met
het bekende type der Pharaonen, de bleekheid van het
licht in den nacht doet nog duidelijk hun donkere gelaatskleur herkennen en hun sluike haren, bij enkelen is het
teint op zwart af, de haren hangen neer, somber is hunne
verschijning, tenger en beenig hun lichaam, zij herinneren
aan wijzen uit Indië, nog anderen met ingedrukten neus
en dikke lippen vertoonen iets van de physionomie van
den neger, allen nog herkenbaar in afbeeldingen op
tempelwanden. Geen wonder voor Grieken in hen zoovele
typen bij elkaar te zien. Zagen zij immers niet in Aegypte
het aloude doorvoer-land voor wat uit Indië kwam en
meenden zij niet, dat dit langzaam den Nijl langs afzakte
naar het Noorden, aldus Griekenland bereikte en zich
allengs over het Westen verbreidde? Verklaart niet Philostratus de afkomst der Aegyptische priesterkaste voor
Indisch en dat Aethiopië daarbij de eerste gunst ontving
door de ontwikkeling van zijn priesterstaat Meroë? Beschouwt
Lucianus niet eenige geslachten vroeger Indië als de bakermat der cultuur, wanneer hij „de philosophie" trotsch op
haar oude geboorte laat verklaren :
„Eerst kwam ik bij de Brahmanen in Indië, toen direct
bij de Aethiopiërs, waar ik verkeerde met priesters en
profeten, en hen leerde, wat van goden was, vervolgens
naar Babylon om de Chaldaeërs en hunne magiërs in. te
wijden, vandaar naar Scythië en Thracië, vanwaar ik
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Eumolpus en Orpheus naar Hellas vooruit zond ... " Voor
een Griek kwam alle wijsheid uit het Oosten, al mogen de
wegen, die zij daar vandaan nam, verschillend zijn ; waar
hij zag, dat Aegyptenaren o. a. Thebe als de oudste stad
der wereld beschouwden, begreep hij, dat zij zelf er óók
anders over dachten.
Een uit de statige groep komt met afgemeten tred
naar voren, het kan Chonuphis zijn geweest, hij wordt
afzonderlijk genoemd, ook als getuige van het Apis-wonder
van zooeven. Zijne woorden 1 ) moeten wel geloopen hebben
over gelooven, denken en weten van zijn volk en in die
laatste oogenblikken de Grieken nog eens diep hebben
doen gevoelen, hoezeer alle gedachten bij zijn zonderlinge
volk en over godsdienst bovenal doorweven waren met
mystieke voorstellingen en bezield met symbolische neigingen : uit monumenten en geschriften mag dat wel worden
opgemaakt.
„Ziet hier nog eenmaal vóór u, zoo vangt de spreker
aan, op den vooravond van uw afreis vertegenwoordigers
van de eerste der zeven kasten, die Aegypte sinds zijn
bestaan kende. Voor het laatst verwijlt gij, Hellenen, in
onze heilige stad, gewijd aan Atum, den god der zon, een
der drie machten in ons geloof, waaraan alles gehoorzaamt, Memphis heeft zijn Ptah, Thebe vereert Amon.
Thebe mag de oudste rechten hebben, de eeuwige roem
van onze stad is naast geloof als elders, hare wijsheid ; een
korte herhaling verlevendige u zoo dadelijk, wat jaren u
leerden !
Ons is alles, wij kennen de goden, hun wil en hunne
rechten, ons staat de omgang met koningen vrij, ons is de
leiding over hunne daden, ons is alle weten, eerst uitgaand
naar den hemel, dan beschouwend de aarde en de wezens,
1) Deze improvisatie samengesteld naar indrukken gekregen uit wat
Grieksche auteurs over Aegypte schreven, scheen me in 't verband niet
ongewenscht; gaven deze te weinig in een of ander deel, dan werd aangevuld uit en vertrouwd op moderne beschouwingen bij voorkeur aan Maspéro
ontleend; aanpassing echter aan het bestaande materiaal was niet overal
mogelijk. Het zijn bekende dingen in een toon, die men verwachten mag.
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die op haar zijn, ons is de zorg voor dit land, een steeds,
maar langzaam aangroeiende oase gelijkend.
Wij dus waken over de menschheid, die daar woont,
hare vroomheid en plichten staan onder onze hoede, de
hoofdzonden beeldden wij, waarschuwend, uit : onkuischheld, traagheid en vraatzucht, de kop van een bok, een
schildpad en krokodil gezet op een menschenlichaam vertolken die. Arbeid wordt door ons geleid. Bij afsterven
rechten wij over de dooden, de bijzetting geschiedt eerst
na ons laatste oordeel...
En nu, eerst gij ! Hellas' denkkracht en wetensdrang,
belichaamd in uwe nadering tot onze wijd-vermaarde wijsheid, zocht in uw persoon wederom bevrediging in ons
Aegypte-land. Wij gaven u daarvan, het had meer kunnen
zijn .... Echter, weest tevreden, dat in A.egypte, een diep
graf gelijk voor wie van elders komt, om uwentwille de
sluitsteen nu en dan werd opgelicht ! Duister en in zich
zelf gekeerd is nu eenmaal onze landaard, zelden verstoort
een lach den diepen ernst der geslotenheid, de trots van
een zelfbewustzijn de eerste menschheid te vertegenwoordigen verbiedt tegemoetkoming tegenover vreemden. Aanvaardt als laatste gunst voor uwe veel beproefde weetgierigheid in een herinnering, zonder keuze, enkele gedachten
over groote dingen, waarnaar de leek steeds vragen blijft
en die de wijze kennen leert ..
Vroom is ons volk 1 ), in eerbied voor de goden heeft
het zijns gelijke niet, goden beheerschen en beschermen
naar onze opvatting alles en allen, alle ruimte, elke toestand
en gebeurtenis, elke handeling, elk wezen staat onder
goddelijk gezag en dit stijgt naar de belangrijkheid. Wij
priesters 2 ) brachten allengs orde in deze veelheid van goden,
bestemden naar den rang hunne waardigheid, bepaalden,
wie de eersten waren met hun godin naast zich, een god
als zoon werd dikwijls toegevoegd. Toch' stijgt uit een
onafzienbaar verleden de majesteit eener éênheidsmacht
omhoog, Nu is haar naam, eens gedacht als Oceaan, uit
.

1)
2)

Naar Steindorú; merkwaardig is hier vooral Diodorus' eerste boek.
Naar Maspéro.
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wiens chaotische vloeibare massa de god ontstond, uit
wier het alles kwam. Volkomen was zijn wezen en in
onoplosbare vermenging ging alles aan den hemel en op
de aarde tot hem terug. Zijne volmaaktheid kende tijd
noch plaats, in zijn overvolheid was geven en ontvangen
één. Bezield met alle hoedanigheden, die van goden zijn,
onmetelijkheid, eeuwigheid, zelfstandigheid en onbegrensde
goedheid, ontplooit hij deze steeds, hij schept, zoo spreken
wij, zijn eigen deelera, op zich zelf goden, namen slechts
en gedaanten van wat één in wezen is. Zoo is hij Ammon,
de stille kracht der voortbrenging, Imhotep de geest van
intellect íals vergoddelijkt wezen alle kennis tot zich
brengend, Ptah de onfeilbare en in overleg volmaakte,
Osiris, de alom bekende, schepper eerstens van wat goed is.
Uit dezen kwamen andere goden voort in oneindige veelheid,
maar bleven opgaan in den hoogsten god, wiens beschutting leidde tot eene vereenzelviging zoo krachtig, dat de
tempel aan één van hen gewijd, tegelijk wijding gunde
aan anderen : Ammon uit Thebe naast Min uit Koptos,
Atum uit onze stad tegenover Ptah uit Memphis.
Aldus, het grootsche teelcent den gang ook van het
kleine, ging deze splitsing door, maar de gods-éénheid
bleef, der goden namen en vormen, zij veranderen, god
echter vermenigvuldigde men niet ... .
Eindeloos is de tegenwerking van het slechte, het rijk
der goden kent ook strijd evenals dat der natuur, wij kennen de haat tusschen Horus en Set, wij aanschouwen de
worsteling van den Nijl met de weerspannige woestijn ; aldus
materaliseert ons denken in feiten van waarneming wat
uit mythisch-religieus bewustzijn tot ons kwam. De oudste
geschiedenis van ons land, eens 18.000 jaren door goden
en heroën bestuurd, gaat, als bij de meeste volkeren verloren in een sage met goden als handelende' figuren. Zij
verhaalt van Osiris en Isis. Zij beiden, broeder en zuster,
echtgenooten tevens, reeds in den schoot der moeder in.
liefde voor elkaar ontbrand, bevrijdden in hunne goedheid
de menschheid van haren aanleg tot ontaarding, gaven
wetten, leerden steden stichten en het land bebouwen.
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Wederom ziet onze verbeelding Osiris 1 ) verpersoonlijkt in den Nijl, het symbool der bevruchting, die Isis
ondergaat. De goedheid van dat goddelijk paar werd overal
en altijd bestookt door den bonzen Typhon, die eindelijk
Osiris te dooden vermocht : het booze is het sterkste.
Geweldig was de angst voor hem, menschen en runderen
door hun roodachtige kleur op hem gelijkend, werden op
Osiris' graf geofferd.
De tergende overmacht van dien kwaden god is nog,
opnieuw een zinnebeeld, te zien en leeft voort in de woestijn, die bedolven onder gloeiende zandlagen en daardoor
gedoemd tot eeuwige onvruchtbaarheid, haar verzengende
winden, alsof het haar wraak geldt, uitzendt over al wat
onder het zweet van zwoegenden arbeid eindelijk tot wasdom werd gebracht.
's Menschen leven vergaat niet, het was er reeds te
voren en blijft, in duur slechts één dag in het leven der
zon en dat van Osiris. Ons doodenboek gewaagt van wat
er volgen zal, het gaat te ver voor deze stonde ... vreeselijke straffen bedreigen ons. De rede is goddelijk, stoffelijk
het lichaam, dus van gebreken vol. De ziel onthult de
rede als met een sluier, deze uit zich door den geest
(adem), welke zich uitstort over het lichaam, de aderen
vullend, in het bloed zich mengend : daarop steunt in zijn
kern alle animalisch leven. Onzichtbaar zijn al die leidende
krachten in ons bestaan vereenigd en werken op elkander
in, zij vormen den mensch en zijn leven. Lichaam, geest
en ziel heeft het dier gemeen met den mensch, deze echter
kan zich bedwingen, tenzij verslaafd aan de tyrannie van
het lichaam ; wijkt de rede, dan daalt iedere handeling .. .
Dieren zijn in eere hier, Aegypte is hun heilig huis,
hen als heilige te dooden kost het leven van den dader. Bij hun
dood weent men in diepen rouw als bij het sterfbed van een
kind. Wat leeft, hangt samen en is er voor elkaar; mensch
1) Al mag Hapi god van den Nijl en Geb van de aarde en Osiris oorspronkelijk aardgod geweest zijn, zoo doen hier dienst de voorstellingen
vooral, die Grieken (h.l. Diodorus) uit Aegypte meenamen. Ingewikkeld
trouwens die Aegyptische godenleer !

.
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en dier ziet gij dan ook vereenigd in beelden van goden, het
dieren-leven is veelal een spiegel van eigenschappen in e ere
bij den mensch. Daarom draagt Osiris den kop van een sperwer, symbool der ziel en goddelijkheid, de kop van een
hond rust op de schouders van Anubis, symbool van waakzaamheid : verschijnt Sirius aan den den horizon, zoo waarschuwt hij de landbouwers tijdig te vluchten voor den Nijl,
die wast. .
Na ons geloof, ons wèten, eveneens slechts aangeduid !
Zonder als gij, maar later, deedt, de materie te ordenen in
vakken naar stelsels opgebouwd, schiep toch onze gave scherp
te zien naast ervaring, duizenden jaren geoefend en gerijpt,
eene wijsheid zonder wedergade. Waar ter wereld kon vroeger
aandrang tot eerste kennis voor den mensch ontkiemen dan
in dit land van eindelooze vlakten, waar geen nacht zijn
licht van vuur en schat van fonkeling verduisterd houdt ?
Onder die aetherische bestraling ontdekte het bloote oog,
wat daar boven ging en gebeurde : den loop der gesternten in
oneindige verscheidenheid en tegelijk een regelmatigheid
daarin. Andere volken hulden, nog lang na hunne ontwaking,
hun ontzag voor de wonderen van den sterrenhemel in mythen
en fabels ; vonden deze bij ons eene plaats, dan dienden zij
om een invoed van daarboven op aardsch gebeuren te
doorzien : onze sage van Isis en Osiris, schilderend het
ontluiken en verwelken in de levende natuur, doet even
denken aan uw rit van Phaëthon door de hemelruimten.
Is derhalve astronomie 1) onze eerste kennis, zoo konden
wij 't eerst de sterren aan den hemel verspreid groepeeren
en haar namen geven. De vroeg reeds ontdekte kringloop der zon, de aloude verdeeling van den hemelaequator in 36 deelera, decanen genaamd, de regelmatige
opteekening van den stand der sterren op elk der nachtelijke uren, dat alles was de basis voor eene tijdrekening,
waarvan de eer der ontdekking aan Aegypte blijft. Van
zelf ontwikkelde zich daaruit de berekening van den duur
van het jaar, aanvangend op den eersten dag der Nijlaanaan1) Naar Steindorff.
1)
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zwellingen, waarop de helderste ster Sothis voor 't eerst
wederom in de vroegste morgenschemering opdook, verrees zij weer, dan waren er 3651 dagen verloopen. Aldus
ontstond een astronomisch jaar, in duur het zonnejaar
gelijk.
Die kennis van den hemel leerde meer. Onbetwistbaar
immers, maar ingewikkeld is de inwerking der gesternten
op het aardsche leven ; onze gewichtige taak is het te doorgronden, hoe deze te bepalen is. Vandaar te meer een
blindelings vertrouwen in ons beleid. Wie toch in astronomisch weten ingewijd die geheimzinnige leiding voor het
leven op aarde beseft, gevoelt, dan astroloog geworden,
waarom de massa tot hem opzien wil. Wij deelen bedachtzaam van deze kennis het volk mede ; de godheid geeft
wel allen, maar spreekt niet tot ieder verstaanbaar, de
kunst te zien wat komen zal, is dus voor ons 66k weggelegd.
Die sterren brachten veel nog bovendien, van haar
hing ziekte of gezondheid af, haar loop of stand bepaalde
dit : wien zou een ziekte treffen, wat zou hij krijgen, zou
er genezing zijn? Vragen, die ons ook voor het volk, hoewel gezond van aard, beroeren. De verdeeling van het
menschelijk lichaam in ruim 30 deelen, opgemaakt naar
de decanen van daar straks, elk staande onder een eigen
aetherischen daemon met name ons bekend, het stellen
eener diagnose in verband daarmee, het aanwenden van
kunstmatige middelen zelfs en bovenal de genezing met
geheime formules of sacrale bezweringen, veelal verkondigd in den slaap, dat alles toont, hoe heilig ook dit
weten is, het is een deel van ons geloof, het noodlot mocht
een ziekte brengen, een godheid slechts genas. De geschriften hier zijn overoud en heilig is hun inhoud. Isis 1 ) was
het, die deze kunde schonk en wees, hoe men genezen
moest. Dit was haar vreugde : op verzoek, in gebed aan
haar gedaan, toonde zij in den slaap, wat men doen moest
om beter te worden of een kwetsuur te herstellen. Haar
eigen zoon Horus door boos geweld gedood, deed zij her1) Isis vond o.a. een middel tegen hoofdpijn uit. cf. papyrus-Ebers.
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leven in onsterfelijkheid. Streng zijn de eischee voor wie
aan dit beroep zich geeft : wie onbevoegd een middel toepast, niet in de heilige boeken voorkomend, verdient zelf
bij sterven van den lijder den dood, gewijde dienst toch
verbiedt eigendunkelijk handelen, men volgt, wat god
beduidt.
Al dit weten, vooropgesteld, omdat het goddelijk is,
wordt aangevuld door veel, wat ook in eere is, al komt
het uit ons zelven voort. Vol er van zijn onze bibliotheken,
beheerd door eigen beambten, rijk aan werken over mathesis,
over historie, opklimmend tot de oudste koningen, over
philosophie en moraal.
Mathesis is al zeer geliefd sinds overoude tijden, de
stoffage van onzen bodem bewaart de oudste monumenten
van haar roem. Hier wijst u een pyramide in omtrekken
van statige gelijkzijdigheid, in hoeken en lijnen schuin en
recht over reuzenafmetingen samenvallend, boe ver men het
reeds in den tijd harer stichting in den opbouw in de
hoogte had gebracht, ginds toones u de tot in verste verten
aan elkaar passende vakken op de oevervlakten van den
Nijl, hoe deze kennis in vlakke ruimten uiting vond. En
wie bracht ons van maat en getal, de vereischten voor dit
kunnen, de ingeving ? De vogel Ibis 1 ). Zaagt gij wel, hoe
plechtig hij met gelijken tred voortschrijdt over het versch
neergezonken slib van onzen stroom ? Hij is een geometer
van nature, die ieder jaar zijn plicht volbrengt. Tot loon
voor dien dienst geniet hij de bizondere gunst van Thoth,
tot wien een oude mythe den oorsprong en rijkdom aller
wetenschap terugbrengt.
Ten slotte nog een plicht voor ons, de noodigste van
alle, gij zelf vermoedt dien reeds : onze diensten verschuldigd aan de goedertierene majesteit van den stroom
daar voor u ! Aan hem dankt onze bodem, ons leven alles,
gij weet dit, een der uwen noemde ons Aegypte-land zijn
gave. Heilig is hij, als den Indiërs hun Ganges, weldaden
brengt hij zonder einde als zijn gevierde broeder in het
1) Ibis is afgeleid van hib en het aegyptische karakter hiervoor schijnt
eenige overeenkomst te vertoonen met dat van bet werkwoord „loopen".
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Oosten ! Wij waken bij de steenen bronnen om den waterstand te volgen, beschrijven, wat daarbij bizonders is,
zenden berichten over den toestand, de vreugde over
nieuwe aanwinst voor den bodem vergoedt weldra den angst
in de eerste dagen van den aanwas ontstaan. In het rijzen
van den Nijl zien wij de kracht van Osiris' goeden geest,
Isis' tranen doen hem zwellen ; het onderzoek van dit
merkwaardig raadsel is onze taak, voor aller leven in dit
land van nut . .
Ziet daar, Hellenen, in zwakten van een schaduwbeeld
nog eens vertoond iets van het grootsche, hier te zien,
wellicht vindt gij een grondslag hier, waar Hellas' geloof
en denken zoekt. Ieder volk en ieder mensch kreeg eigen
geest en aanleg, hoe ouder, hoe dieper de wijsheid. De
geslachten, die leven, vermoeden hun verleden slechts,
dan heerscht alleen waarschijnlijkheid. Onze trots nu is
het, veel van wat voor anderen verloren ging, behouden
te hebben, hier is het asyl voor het oude in geloof en
weten, wie dat zoekt, kome hier ! Onverwoestbaar, gij zaagt
het, zijn de bewijzen, getuigend tevens van een geest, die
steeds dezelfde bleef!
Ondanks dit alles, gij zijt teleurgesteld, gij hadt meer
willen weten, uw oogst is te gering bij wat gij hier verwachttet. Bedenkt echter nogmaals, dat uitheemsche weetgierigheid ons noch aanstaat, noch laat dwingen,. , , wat
gij te hooren kreeg t, was een offer aan uw geduld van 13
jaren, wij zelf, dienaren van hoogste wijsheid, die besloten
is, gaven nooit aan vreemden, wat zij wenschten, ons weten
is geheim, voor eigen volk meteen, er lekt slechts weinig
uit !"
— Wie durft gissen, wat na deze woorden in onze
Grieken omging, een weerspiegeling maar van indrukken, jaren lang verzameld, even wonderlijk in hunne vaagheid als aangrijpend naar den vorm ? Vinden wij daarvan
terug in wat Plato over Aegypte bracht, zou Eudoxus'meer
tastbaar streven er van gewaagd hebben ? Er ruischte wellicht in hun gedachten-leven een nagalm, nu en dan sterker, — wij luisteren naar een zacht fluisteren der teere waar-
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schijnlijkheid -- waarin voor den een weerklonk van een
diep gelooven en heilig weten, voor den ander van eene
werkelijkheid, die zich allengs aan hem zou openbaren.
Hoezeer echter in Aegypte de tijd aan alles scheen
voorbij te gaan, hoezeer daar alles verborgen leek achter
hooge hagen van geheimzinnigheid, Hellas bleef er gelooven
aan een sfeer van kennis, ook werkelijke : Grieken met hun
wel eens te speculatieven aanleg waardeerden niet het minst,
dat de Aegyptische geest, hoe devoot ook gestemd, tegelijk
ontvankelijk was voor toepassing van eenmaal verworven
kennis : astronomie voerend tot de eerste tijdrekening en
astrologie, mathesis al dadelijk aangewend voor bouwkunst
en land-verdeeling, een vertrouwen op Isis' medische almacht tot geneeskunst leidend, het ontraadselen van het
Nijl-probleem als gróótste wonder der natuur ... .
Die practische zin van den Aegyptenaar berustend op
'een ongekende ervaring moet Eudoxus getroffen hebben
en niet minder sloeg hij hun, voor zijn streven zoo gewenscht, theoretisch vorderen aan, zijn eigen astronomisch
stelsel, later uitgedacht en het vertaalde werk over kromme
lijnen maken dit aannemelijk. In dien zin kan Aegypte
aan Eudoxus' verwachtingen voldaan hebben, wat neemt
ten slotte de man van intellect alléén uit zoo'n milieu mede ?
Hoe gansch anders staat daarentegen Plato voor ons,
en van hem vernamen wij althans uitspraken, hij dè wijsgeer en tegelijk even artistiek in zijn denken als aesthetisch in zijn waarnemen en daarom in zijn uiting even
diepzinnig als poëtisch ! Zijne oorspronkelijkheid, die
Grieksch was en bleef, kan in Aegypte niet geleden hebben
en eerst in zijn latere werken ziet hij het in zijn geest
terug.
Verdwenen is clan natuurlijk het machtige aangrijpen
van het oogenblik, onbewust dikwijls dringen zich, als hij
zelf ouder is geworden, wonderlijke indrukken van weleer
op en in de laatste scheppingen van zijn genie imponeeren
zij als herinneringen aan een milieu van leven, ééns bezocht,
waarin alles althans den schijn had van iets eeuwigs, doortrokken met een geest van bezonken waarachtigheid, omdat
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daar de lijnen van het verleden tot in het oneindige verliepen. Geen omgeving zelfs niet van eigen land, bood
daarvoor een vergoeding of vergelijking, dat laatste kende
geen oudheid, Solon hoorde het, Plato zag het. En wanneer
gedachten bij hem opdoemen om over het allerhoogste te
spreken, dan verschijnen visioenen hem als in een droom,
nàbeelden, lang bewaard van wat hem eens zoo diep getroffen had : de grijsaard Plato hoort dan het oudste weer,
wat menschen hem ooit vertelden. Solon's verhaal moet
hem dan, hoewel een leven van onderzoek en overdenking
voorafging, lang genoeg om op eigen kunnen te mogen
vertrouwen, den weg wijzen om zich eindelijk te geven aan
wat het beste en verhevenste was. Geheimen voor den wijzen
Solon, ontsluierd door priesters uit Aegypte, leiden in beschouwingen over de wording dezer wereld, het einde gaat
over het wezen van den mensch. Een god was het, die
alles, groot en klein, in het heelal tot stand bracht, die
god was goed en deed aan niets in niets ooit iets te kort,
alles moest, zoo wilde hij, zijns gelijke worden ).
Kon ooit ergens Plato's eerbied voor Aegypte prachtiger uitkomen dan in zijn Timaeus, een laatste bekentenis
van den ouden meester over wat het hoogste was?
Wij verlaten Aegypte en breken daarmee ons peinzen af
over toestanden, dingen, die.... ja geweest kunnen zijn,
al vraagt overmoed om verontschuldiging en verwacht verbeelding welwillendheid. Grenzen immers werden gesteld,
want bij voorkeur werd vastgehouden aan wat Grièken over
Aegypte dachten, ook later, maar men verzweeg te veel en
dit mocht worden aangevuld. Dan kon ten minste worden
meegevoeld, waarom de oudheid aan een mogelijk verblijf
van Plato en Eudoxus aldaar zooveel waarde hechtte.
Nogmaals, of deze vluchtige schets, een waagstuk, ik
herhaal het, al is overtuiging onbereikbaar, iets te zèggen
1

u

1) Plat. Tim. p. 29.
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heeft, laat ik in 't midden, mij bekoorde de charme der
veronderstelling, zij duidde slechts even op wat mogelijk
schéén.... een wèten bleef hier uit, men mocht zich laten
gaan !

Wij zien Plato en Eudoxus beiden in Athene terug,
met volle kracht voortwerkend, door velen gevolgd en
vereerd. Beiden bleven hun aanleg getrouw, even grootsch
als uiteenloopend ; het is de vraag, of Plato's voornaamheid, die, mag men de ouden gelooven, weinigen slechts
toenadering gunde, tegenover zijn beroemden tijdgenoot
Eudoxus meer toeschietelijk was, al moet het een antagonisme zijn geweest, edel van oorsprong en ridderlijk in
uiting, omdat het coryphaeën scheidde. Nooit wellicht zag
Athene in ' denken en werken scherper contrasten tegenover elkaar, zelfs in de opvatting van het leven zelf stond
Eudoxus als hedonist tegenover de strengheid der Academie !
Even dit nog eens in enkele trekken aangeroerd ! Eudoxus,
voor wien de zinnelijke waarneming in physicis en astronomie alles was, die, een wijsheid in Aegypte voorbereid,
'n 1000 sterren aan den hemel hare plaats gaf en op
eigen gezag den jaars-aanvang verplaatste, de strijder, wiens
streven één onafgebroken verzet was tegen Grieksche speculatie-geest met zijn fijn-logischen maar te luchtigen opbouw, de onvermoeide navorscher, wiens doel was, zooals
het heette, „de verschijnselen te redden" 1 ), d.w.z. te ontdekken, hoe zij verklaard moesten worden... , en Plato ?
Hoogmoedig ziet hij gewoonlijk over die exactheid in beschouwing en berekening heen, alsof zij hem niet aanging,
soms echter moet ook hij zwichten voor wat eenmaal gevonden was : de rede loochent waarheid niet.
De Timaeus, boven telkens genoemd, waarin de philosoof aan het einde zijns levens zijn schoonste gedachten
uitstort over het raadsel van alle tijden, den oorsprong
der wereld, geeft zijn antwoord, rijp in vorm, treffend in
1^

o wÇstv rà patvói,csva.
-
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voorstelling. Die catechismus, want het is bijna geen dialoog
meer, ligt voor ons als een bewijsstuk, hoe Plato in den
grond niet gelooven kan, dat het heelal met al zijne verschijnselen, ondanks zijn teleologischen opbouw, door een
materieel empirisme, een koel en koen vernuft kon worden
verklaard uit een grondprincipe, waarbij het stoffelijke het
eerst om aandacht vroeg. Zeker, ook hij neemt een grondstof (p2?)) aan, waaruit alles worden kan, maar zij wordt
naar dualistischen grondslag geheel achtergesteld om zich
volkomen op te lossen in „de idee" het eeuwige, onveranderlijke, oorspronkelijke vormbeeld voor al het zijnde en
hiernaar als naar een volmaakt model moest de bouwmeester
der wereld met zijn goddelijk-deskundig inzicht de materie
bewerken, scheppen al, wat er zijn moest naar den wil van
den allerhoogste, die zoo goed was en met welgevallen en
vreugde de voltooiing aanschouwde (Tim. p. 30 A).
Natuurlijk bracht zoo'n cosmogonie, hoe verheven ook
van opzet, meer reëele beschouwingen mee over de elementen,
den bolvorm der wereld, de bewegingen in de ruimte, over
de planeten, zon en maan, over de verschijnselen in de
natuur en, als het meest essentieel wellicht, verrast ons de
scherpzinnigheid, waarmede de zon haar plaats schijnt te
krijgen in het middelpunt der wereld en der aarde een
dagelij ksche en jaarljksche beweging wordt toegekend.
Echter alles ongeveer, ook deze laatste zeker vage voorstellingen van een heliocentrum en aardrotatie, wordt
omhangen met een mythisch-poëtisch gewaad, het eenig
passende decorum blijkbaar. Het is, alsof wij gevoelen
moeten, dat de philosoof=dichter, al zag hij zeker scherp
genoeg de werkelijkheid , bang was iets te ontwijden
in zijn hoog-gestemde gedachten door ze in een meer
soberen vorm weer te geven, of wel, dat hem een zekere
angst vervulde, indien hij te nuchter-duidelijk zijne inzichten
aan den man bracht: dit had hem bovendien prijs kunnen
geven aan de verachting, waarin in Athene blootstond de
ongeloovige, die het waagde met een zoo ingrijpend nieuws
voor den dag te komen en daardoor de berusting in een
bestaand geloof in hoogere dingen in gevaar bracht of
0. E. XVII 9
29
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stoorde. Had in deze de dood van zijn vereerden meester
Socrates hem geleerd, een daad door de menigte voorbereid en ten uitvoer gebracht zonder eenige ergernis of
zelfverwijt ? Merkwaardig consequent in deze alle gewoonheid ontvluchtende voorstellingswijze betoont zich Plato
-ook in den Phaedo, waar de sferen van hemel en aarde
worden beschreven op een zoo eigenaardige manier, dat zij
alleen te vinden zijn in regionen, waar sprookjes tehuis
behooren. Plato kon vermoedelijk hen niet uitstaan, die,
vertrouwend op verworven kennis, daarin rondborstig
spreken over de ware gestalte en grootte der aarde, hoeveel zulk weten ook eischte aan geduldig onderzoek en
redelijk overleg : Archytas, Eudoxus, Menaechmus ondervonden dit ! Zulke mannen maakten zich volgens hem aan
eenzelfde overmoed schuldig, als wanneer men de edele,
vaste grondslagen der wiskunde misbruikt om er puzzle's
mee op te lossen, ze o. a. aan te wenden om lichamen te
verdubbelen of naar Aegyptischen trant er kunststukjes
in de meetkunde mee uit te halen. Zulke liefhebberijen
mogen aardig lijken als oefeningen voor het verstand, maar
onwaardig zijn zij het grootsche waarvan zij uitgaan. Wie
de ideaal-figuren in de ruimte van bol en kubus wil verdubbelen, verkleint in eene onnoodige inspanning evenzeer
hunne beteekenis, als wie in het platte vlak den eveneens
idealen cirkel misbruikt om er 5 of 7 hoeken in te teekenen.
Hoe groot moet derhalve, wij wezen er telkens op en
de laatst genoemde gevallen bewezen bijna, èn in het algemeene èn in het bizondere de afstand geweest zijn tusschen
Plato en Eudoxus ! Nog eens ons gewend tot Plato, die
den cosmos, alsof deze eene schepping was van beeldende
kunst, een wezen van volmaaktheid toekende in geheel en
deelen en door daaraan begrippen van volkomenheid te
verbinden zijn bouw feitelijk nog ingewikkelder maakte
en .... daartegenover Eudoxus, die de ideeën, de modellen
voor alles, te ideaal vond om er iets aan te hebben en in
zijn materialisme den dingen eenvoudig de passende substantie gaf naar hun oorspronkelij ken toestand, hoe zou
toch uit wat geen haar is, een haar kunnen voortkomen,
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of vleesch uit wat geen vleesch is ? Daarmee dus houdt
hij zich vast aan de homoeomoriën van Anaxagoras, volgens welke de deelen van het geheel gelijksoortig zijn en
dientengevolge bij nadere verdeeling de gelijksoortigheid
blijft. Wie op die wijze loochent, dat de ideeën iets bijdragen tot de echtheid van wezen der dingen maakt daardoor front tegen de kern van Plato's denken en terecht
werd gevraagd, of zoo'n denker nog wel te rekenen is tot
Plato's school, te meer waar zijn antagonisme ethisch niet
minder krachtig bleek, omdat zijn levensleer steunde op
het genot, wat naar zijne meening alle levende wezens begeeren, een brutale Aristippëische uitdaging bijna !
Niet minder groot — hoe teekenden dit reeds enkele
hunner denkbeelden ! — kan dus die afstand zijn geweest
tusschen Plato's voorstellingen van wat dagelijks aan den
hemel en steeds met of op de aarde gebeurde en de inzichten
hierin bij de mannen van het vak, astronomen, geografen,
enz. en van hen was Eudoxus de beste, de bekwaamste
vertegenwoordiger. Zièn was zijn kracht en wat zijn scherp
geoefend oog ontdekt had in de hem.elruimten te toetsen
aan de waarheid door vergelijken en narekenen : theorie
en stelsel hieruit ontstaan waren de logische resultaten
der practijk ! Niemand had hem in zijn kunde te voren
overtroffen, roem bij eigen leven was het zeldzame loon
voor ongekende vorderingen in astronomie ; zijn inzicht in
de periodiciteit van beweging aan den hemel vond nog
in de aera, waarmee voor enkele eeuwen blaze sterrekunde
aanving de waarmerking, dat hij voor zijn tijd goed zag
en dit het eerste had gedaan.
Met Aristoteles, Aristarchus van Samos, Hipparchus,
Ptolemaeus en anderen leverde Eudoxus het primitieve,
doch kostbare materiaal, dat Copernicus en Tycho Brahe
noodig hadden ; hoewel vol gebreken, bleek het scherpzinnig genoeg uitgedacht om de banen van hun modernen
arbeid er mee te openen.
Door Eudoxus' toedoen was al de vóór-hall ingericht
voor het paleis der astronomie, waarvan de uitbouw tientallen eeuwen noodig had ; toen in de XVIIe eeuw het ge-
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bouw voldoende stevigheid en gewenschte uitbreiding kreeg,
gevoelde men eindelijk en nog de waarde van den arbeid
der eerste ontwerpers, ook al moesten de fundamenten,
door hen gelegd, verlegd of vervangen worden !
Eudoxus' verreweg belangrijkste praestatie is die van
de homocentrische sferen-theorie : eene veraanschouwelijking
door 27 zich in elkaar bewegende bollen om de schijnbare
bewegingen, van sterren, planeten, in bizonder van zon en
maan aan te toonen, een denkbeeldig mechanisme, dat eerst
in 1876 door Schiaparelli opgelost zou worden overeenkomstig de kennis van den tijd van ontstaan. De vermelding er
van is hier genoeg, voor de verklaring moest ik anders geschoold zijn, trouwens ons raakt alléén het doel, dat Eudoxus
wilde bereiken en dat nog in den algemeensten zin. Alles komt
hier voor ons neer op de woorden : „schijnbare bewegingen" :
bleef men die aan den hemel zien, dan bleef ook het rijk der
sterren een milieu vol optisch bedrog, het werk der astronomen waardeloos, en om dat te begrijpen moest ik nog
een beroep doen op Ludovicus Heiberg 1 ) een der weinigen,
die even vertrouwd blijkt met de exacte wetenschappen der
ouden als met de daarvan bewaarde texten. Wanneer Eudozus, zegt hij, voor het eerst een mathematische verklaring
van de bewegingen der planeten (door homocentrische
sferen) gegeven heeft, en zoo de eigenlijke ontwerper der
mathematische astronomie geworden is, dan is dat het sierlijke antwoord op den geniaal gesteldere eisch van Plato
aan de astronomen, dat de schijnbare bewegingen der planeten door gelijkmatige en geregelde verklaard moesten
worden. Aan wien dus had Eudoxus deze geniale vinding
te danken, wie had hem ondanks den aan alles bijna knagenden twijfel zijner dagen doen gevoelen, dat zijn levenstaak, de astronomie, wel degelijk vertrouwen verdiende ?
Plato was het, hem bekend sinds zijn jeugd, zijn vriend en
reisgenoot, zijn tegenstander tevens in alles, waarnaar
het leven vroeg en wat het denken zocht : het conflict
door een contrast van uitersten ontstaan, bracht hier
1) c.f. Gercke ü Norden : Einleitung in die Altertumswissen schaft II.
p. 320.
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een wonder voort ! Ergo, vinden moest Eudoxus de
ideale regelmaat in de bewegingen der hemellichamen,
eerst dan kon Plato genade en misschien waardeering
schenken, waar hij geheimen zocht, voor menschen niet
bestemd. Wat een prachtig effect schiep dit categorisch
postulatum gesteld door een wijze, die aan de studiën
van Eudoxus en andere physici-astronomen slechts eene
adhaesie van waarschijnlijkheid verleenen kon, omdat zij
hem geen recht gaven tot absoluut vertrouwen als bij ware
kennis ; de zichtbare wereld toch, die alléén wording kent,
geen zijn, laat slechts woorden van vermoeden toe. Gedoogt hij het, dan laat hij zich in geestigen spot ontvallen :
de bemoeiingen der natuurkundigen dienen hoogstens ter
verpoozing, om eens uit te rusten van het betrachten
van het werkelijk-zijnde en zich eens te goed te doen aan
wat waar blijkt, een onschuldig genot, waarvan men geen
spijt behoeft te hebben en het is ook niet zoo erg dom
(Tim. p. 59.).
In zijn latere leven, of wanneer dan ook, in elk geval,
toen hij meer en meer ontgroeid was aan Socrates' directen
invloed, werd hij gunstiger gestemd tegenover astronomie
en natuurwetenschap, geeft zelfs interessante opvattingen
ten beste, zooals wij al zagen, maar twijfelend blijft hierin
zijne houding tegenover anderen en wat nog meer opvalt,
zijn eigen ideeën veranderen, Leerde o.a. de Republiek
ons, dat de aarde nog onbeweeglijk aan de as is bevestigd,
die alle sferen gemeen hebben en die tusschen de knieën
der Noodwendigheid (dvdyxvi) ronddraait, de Timaeus zinspeelt op eene omwenteling der aarde om haar as, want,
waar komen anders dag en nacht vandaan ? En volgens
Plutarchus zou Plato als grijsaard aan de aarde hare
positie in het centrum van het heelal ontnomen en deze
vervangen hebben door het centraal-vuur.
Het zij zoo, wij aanvaarden met eerbied dat twijfelen,
omdat het uitging van een superieuren geest, die in de
harmonie van den cosmos ootmoedig zijn vertrouwen
stelde : de majesteit eener hoogste almacht had in hare
goedheid een wereld willen scheppen aan haar gelijk en
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zoo volkomen mogelijk, wie verder zoeken ging, verdwaalde.
Aan hem geloofde Plato niet, hij kón het niet en daarom
verklaart Timaeus : Mijn gansche betoog zal bedoeld zijn,
niet om de waarheid aan te toonen, maar wel om eenig
vertrouwen, of eenige waarschijnlijkheid te erlangen. Sprak
niet dezelfde boven reeds : Al wat in wording is, staat tot
het zijnde, als wat waar lijkt tot wat waar is ?
Wie weet, of niet Plato, als dit in zijn macht gelegen
had, de astronomie, zooals zij beoefend werd, aan de aandacht der menschen had willen onttrekken en de behoefte
om de wereld der sterren te doorgronden had willen vervangen door toewijding aan astrologie, welker diepzinnige
en occulte kracht, ingrijpend in het leven zelf, omdat
dit zoo van hooger hand de leiding krijgt, hem Aegyptische
priesters hadden geopenbaard ? Hoe krachtig zou dan ook
weer het verzet geweest zijn van Eudoxus, die in zijne
geschriften zoo met nadruk had gewaarschuwd tegen die
bedriegelij ke Chaldaeïsche wijsheid, en hij kon het weten,
zegt Cicero !
Genoeg hierover ! Uiterst merkwaardig blijft het, dat
juist Plato Eudoxus tot zijn hoogste kúnnen heeft kunnen brengen. Het is, alsof Plato door zijn steng gestelden
eisch, voor één moment altti ans, een scherper en dieper
begrip had, waar het zwaartepunt zijner problemen liggen

moest dan Eudoxus zelf. Moet dat echter bevreemden ?
Vond niet ook hier weer een ingeving, die zoo'n vondst
bracht, haar oorsprong, waar men dien allerminst verwachtte ? Wat het gewone leven in al zijn overleg dagelijks
ondervinden kan, moet daar het geestes-leven buiten staan ?
Beleeft ook dat, hoezeer geschoold in ééne richting, hoezeer gericht op één doel, soms geen ontmoetingen, even
plotseling als heilzaam, geen botsingen, even heftig als
tot bezinning brengend, omdat men in de eigen gangen
van het denken gekluisterd was ? Gevoelen wij dan niet,
hoe, door dat plotselinge, spontaniteit in ons herleeft en
frischheid anders denken doet dan men te voren deed ?
Brachten niet soms de tè vaste lijnen der geleidelijkheid
eentonigheid, kortzichtigheid ? ... Daar valt in eens een
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krachtig man vol geest ons weten en ons zoeken aan, wij
denken na, hij had gelijk ... wij staan beschaamd, zijn
overtroefd, wij grijpen weer den arbeid aan en zie, ni t
komt er licht !
Wij breken hier af, fragmenten eischen geen afwerking, zij bedoelden hier slechts in enkele trekken de verhouding aan te geven tusschen twee mannen, de eersten
van hun tijd, Plato en Eudoxus en deze te schetsen in
twee belangrijke episoden uit hun leven ; hun verblijf in
Heliopolis en in Athene later. De gegevens waren gering,
de tijd dus, waarin en de omgeving, waaronder voorviel,
wat wij op het oog hadden, konden dan slechts eenig
relief krijgen, wanneer men ook verbeelding liet meespreken
en voor vermoeden wat moed had. Ondervin ding leerde,
hoe grillig de eerste was en hoeveel omzichtigheid het
laatste vereischte, vandaar een voortdurend twijfelen, of er
wel eenig vertrouwen bij anderen kon gewonnen worden.
Toch bleef hier het weinig bekende aantrekkelijk, wij
bleven ons voorwoord getrouw.
..

EENE HAARLEMSCHE SCHILDERSFAMILIE
DOOR

S. K.A.LFF.

De Haarlemsche schilderschool in de 17de eeuw heeft,
tamelijk overvloedig, de voorbeelden opgeleverd dat het
kunstenaarsbloed er zich overplantte van den vader op den
zoon ; of ook, zich gelijktijdig openbaarde bij leden van
hetzelfde geslacht.
In de familie b.v. van den grootmeester der lokale
schilderkunst voerden, behalve Frans Hals, ook zijne zonen
en zijn broeder Dirck het penseel. Bij de Ostade's schilderden de gebroeders Adriaan en Isaack ; bij de Ruysdaels
vader en zoon, Salomon en Jacob, met nog een broeder
van den eerste ; bij de De Bray's de vader, Salomon, met
vier zijner zonen en zijn oomzegger Albert ; bij de Grebbers
de vader, Frans Pietersz, met zoon en dochter, en drie zijner
naamvoerders ; bij de Molenaers man en vrouw (Judith
Leyster), bij de Posten de gebroeders Frans en Pieter, enz.
Niet het minst bleef die traditie bewaard in het geslacht der Wouwermans waar de kunstenaarsaanleg, bij den
vader ontkiemd, op drie zijner zonen overerfde en bij één
daarvan, Philips, zich ontwikkelde tot eene buitengewone
begaafdheid. Geenszins door, maar eerder ten spijt van de
omstandigheden. Noch eene voortreffelijke leiding, noch
buitenlandsche studiën, noch ruime middelen effenden hem
den weg naar den tempel der vermaardheid ; tot op zekere
hoogte was hij autodidact. De ongunstige voorwaarden tot
zijn artistieken groei deelde hij trouwens met zoovele vader-
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landsche schilders. „Geen land", schreef dr. Wilhelm von
Bode, „heeft zijne kunstenaars zoo weinig ondersteund
tijdens den hoogsten bloei zijner nationale kunst als juist
Nederland. Hier waren geen Maecenaten, geen akademiën,
geen staatssubsidiën, en dergelijke ; de kunstenaars waren
aangewezen op zichzelve, op hun eigen handenwerk, wanneer zij niet bij uitzondering tot de vermogenden behoorden. Maar juist hierin lag, voor een niet gering deel, de
kracht der Hollandsche schilders, hunne oorspronkelijkheid
en zelfstandigheid. Zij bleven geheel kunstenaar, vlijtige
en geestdriftige scheppers van kunstwerken, ook wanneer
zij (om den broode) jenever of bier moesten tappen".
Hierin verschilde Philips Wouwerman „die blinkende
diamant aan de Kroon der adelijke Schilderkunst" gelijk
Schrevelius hem noemde, van zooveel andere broeders van
St. Lukas' gemeente, dat hij niet als Jan Steen een brouwerij
behoefde op te zetten, als Jan van Goyen te speculeeren
in huizen en gronden, als Rembrandt zich in den kunsthandel te begeven, als Meindert Hobbema en Jan van
der Heyden een stedelijk postje aan te nemen ; hij behoorde
zoo niet tot de vermogende, darn toch tot de bemiddelde
burgers van Haarlem. De kroniek zijner geboortestad weet
van hem te zeggen dat hij in 1645 een groot, fraai, welbetimmerd huis en erve kocht in de Groote Houtstraat,
genaamd „de Croon" voor f 6000 ; en in 1659 een tuin in
de Stuyverslaan, buiten de St. Janspoort. Ook het cijfer
van f 50, waarvoor hij in den personeelen omslag stond
aangeschreven, en dat van f 37 voor het graf zijner vrouw
pleitte er voor, dat hij tot de gezeten burgers der Spaarnestad behoorde. De geschiedschrijver C. de Koning vermeldt
zelfs dat hij aan zijne dochter, toen zij met den bloemschilder H. de Fromantiou in het huwelijk trad, een bruidschat van 20 mille kon meegeven ; een voor die dagen haast
vorstelijke uitzet. Echter was deze opgave in strijd met de
aanteekening in het Puiboek, volgens welke dit huwelijk
eerst na den dood des schilders gesloten werd, en luidende :
„Henri de Fromantiou, van Maastricht, schilder, oud 38
jaar, ouders dood, geassisteert met acte van Zijne Keur-
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vorstelijke Doorluchtigheid van Brandenburg, tot Potsdam,
ondertrouwt 2 Sept. 1672 met Ludowina Wouwermans, van
Haarlem, oud 28 jaar, ouders dood, geassisteert met Joh.
Akerboom, haar zwager, op den N.Z. Voorburgwal."
Vermoedelijk hielden de ruime omstandigheden, waarin
Philips Wouwerman verkeerde, verband met zijne productiviteit als kunstenaar ; al was die ook niet z(5ó groot als sommigen wilden doen gelooven. Men meent, schreef een zijner
biografen, dat hij het verbazend aantal van ongeveer duizend schilderijen heeft geleverd. Doch de opgave in Smith's
beschrijvenden catalogus, waar 525 van zijne stukken worden
vermeld, was waarschijnlijk dichter bij de waarheid. Want
zoo men aan dat duizendgetal wilde vasthouden en tevens
aannemen dat de kunstenaar op zijn 18de jaar aanving
zijne stukken de wereld in te zenden, dan zou hij, die 48
jaar oud werd, in die dertig jaren tijds ongeveer 33 schilderijen per jaar voltooid moeten hebben. En met zoo'n
kunstgalerij zou de vruchtbaarste schilder, en ook de nauwgezette kroniekschrijver, wel wat verlegen zijn geweest.
Volgens Houbraken was zijn vader, Paulus Joosten
Wouwerman een historieschilder van weinig beteekenis, een
kunstbroeder van de geringe soort. Waarschijnlijk schilderde
hij ook uithangborden ; eene richting in de kunst die, bescheiden als ze was, op zichzelf nog niet het bewijs van minderwaardigheid met zich bracht. Want in de 17de eeuw vond men,
vooral te Haarlem, tal van bekwame kunstenaars welke dien
arbeid niet beneden zich rekenden ; zooals Vincent Laurens
v. d. Vinne, Cornelis Bega, Willem Dubois, Theodoor Helmbreker, e.a. Ook in die oudhollandsche samenleving gold
de leus : „L'enseign e fait la chalandise", onder die houten
schilderijen vond men er, die niet ontbloot waren van
kunstwaarde. Deze historie- en uithangbordenschilder
noemde zich aanvankelijk alleen Paulus Joosten; hij was
afkomstig van Alkmaar, en in 1618 ingeschreven als schilder
en poorter' te Beverwijk. Hij was daar gehuwd geweest
met Maria Fransdochter Saalle 1 ), doch weduwnaar geworden,
en hertrouwde op 4 Dec. 1618 te Haarlem met Susanna
1) Archief voor Ned. kunstgeschiedenis. d. VII.
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van den Bogaert. Uit dit huwelijk sproten vier zoons,
Philips, Daniëls, Pieter en Jan, zoomede eerie dochter G-eertr uyd. De vader maakte te Beverwijk zijn testament; na
zijn tweede huwelijk verlegde hij zijn domicilie naar Haarlem en stierf daar in 1642.
De oudste en beroemdste zijner zonen, Philips, werd
op 24 Mei 1619 te Haarlem gedoopt. Het pleit voor zijn
gelukkigen aanleg dat hij, met geen andere leiding dan
de gebrekkige van zijn vader, zich tot een zoo voornaam
kunstenaar wist te vormen. Ofschoon er aanwijzingen
bestaan omtrent de mogelijkheid, dat hij ook nog het
onderricht genoot van P. C. Verbeek, en in zijne stukken
de invloed werd opgemerkt van Pieter van Laar en Jan
Wynants, had hij de hoogte welke hij bereikte toch het
meest aan zichzelf te danken. Met Wynants' voorbeeld voor
oogen begon hij zich toe te leggen op het landschap,
vooral het duinlandschap, waarvoor Haarlems omstreken
zoo ruimschoots de motieven aangaven. Later diende het
landschap hem meer tot achtergrond voor zijne groepen
en figuren. Bekend is het hoezeer onder die figuren vooral
het paard hem aantrok. Dit bestudeerde hij in al zijne
vormen en bewegingen, dit bracht hij met voorliefde op
de meeste zijner schilderijen op den voorgrond. Zijne jachten, zijne pleisterplaatsen, zijne ruitergevechten, zijne pikeurbanen, vooral zijne paardenmarkten gaven hem daartoe
ampel gelegenheid. Met de physionomie van het paard kon
hij meer vertrouwd zijn dan Rembrandt met die van den
leeuw, en zijn voorstellingsvermogen was misschien even
groot als bij den vorst der Nederlandsehe schilders, wiens
verdienste aldus door Busken Huet werd uitgedrukt :
„De anatomie van den leeuw, geen dier uit zijne
dagelijksche omgeving, had hij vast. Verschillende leeuwen
van hem, met rood krijt of in waterverf, worden nog heden
in de portefeuilles der liefhebbers gevonden. Beroemde
etsen stellen zoo natuurlijk verschillende leeuwejagten voor,
alsof hij zelf er bij tegenwoordig geweest was."
Voor Wouwerman was het paard wel een dier uit zijne
dagelijksche omgeving, en hij schroomde niet het af te
*
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beelden zóó als hij het zag, al moest hij daarbij de natuur
ook ter ongelegener tijd betrappen. Nu eens bij een schoppenden schimmel (voor schimmels had hij zekere voorliefde)
en dan weer bij een paard bezig zich van zijne overtollige
vochten te ontdoen. De voorstelling was steeds getrouw,
haast al te getrouw.
Ook als „Schlachtenmaler" muntte hij uit. In dit genre
voltooide hij kapitale stukken, b.v. de Groote Veldslag in
het museum te 's-Gravenhage. Va n daar dat vorstelijke
liefhebbers gelijk de keurvorst van Beieren en prins
Eugenius van Savoye zulke martiale tafreelen voor hunne
schilderijenkabinetten lieten opsporen, en ze met grof geld
betaalden. Hierop doelde de Haarlemsche lofdichter Pieter
Langendijk, toen hij zijn wierook brandde voor de schilders
zijner vaderstad en zong :
.

Uw Berchem en Bamboots, Romein en van der Meer,
Wiens landschapschilderkunst de Faam met lof en eer
De waereld door bazuint, zijn uwe voedsterlingen.
Uw groote Wouwerman, die in belegeringen
En slagen uitstak, heeft gemaald zo ongemeen,
Dat Vrankrijks vorsten en de dappre prins Eugeen
Zijn tafereelen voor een grooten prijs begeeren. Enz.

Kenners, zoo niet altijd onder den tijdgenoot dan
toch onder den nazaat, bewonderden in zijne stukken de
gemakkelijke compositie, de rijke verbeelding, de geestige
teekening en het krachtige, vaak zilverachtige koloriet.
Zijn stadgenoot, Theod. Schrevelius, getuigde dat hij „vele
honderde" van zijne stukken gezien had en daarin steeds
te waardeeren vond de verscheidenheid zijner motieven,
zijner ordonnanties, de gestadige variatie waarmee hij hetzelfde onderwerp wist te behandelen. Eene kunstige verdeeling was hem eigen, hetzij van bruingetinte figuren
tegen een lichten achtergrond, of van lichtgekleurde voorwerpen tegen een bruinen achtergrond; en die voorwerpen
of figuren niet her- en derwaarts verspreid, „met dobbelsteene vlakken gelijk als Mosaïsche schilderijen", maar in
breede partijen. Zijne jachtpartijen gaven daarvan een
gelukkig voorbeeld. 't Was alsof hij ooggetuige was geweest
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van de voorstellingen, welke hij op het doek bracht, nu
eens een aanzienlijk- gezelschap optrekkend ter jacht, dan
weer het bandelooze krijgsvolk bij 't plunderen van een
gehucht, of eene botsing tusschen gewapenden, of een
groepje loerende struikroovers, of vluchtende dorpelingen
met den schrik op 't gelaat. „Die man", getuigde de
kroniekschrijver, „moet een bijzondere Geest hebben gehad,
wiens model thans zo min is bekent als Krabeths Coleuren in het Glasschrijven ; en hij wist gewislijk meerder
voorwerpen op het panneel te brengen als een zeker
Engelsch schilder, die altoos de Luiden raadde om een
witte Britsche Roos te laaten schilderen op hunne Uithangborden, dewijl hij niets anders had leeren maaken".
Wouwerman was gehuwd met Anna Pieters van Broeckhof, uit welk huwelijk kinderen geboren werden. Ofschoon
't hem later niet aan de waardeering zijner tij
ontbrak, z(56 dat hij een man in bonis kon worden, in den
aanvang zijner schildersloopbaan had hij moeite om voor
zijn gezin den kost te verdienen. Ten deele dewijl hij zich
niet genoeg wist te doen gelden tegenover kunstkoopers,
van wier baatzucht hij dupe werd en die hem in de schuld
wisten te houden. Zekere aangeborene beschroomdheid of
bloohartigheid stond hem bij 't zaken doen in den weg.
Ten deele ook kwam hij niet vooruit doordien een zijner
kunstbroeders, Pieter van Laar, hem geruimen tijd zijn
licht betimmerde. Deze beoefende hetzelfde genre als
Wouwerman, maar hij had Italië bezocht en ddAr zijne
techniek verbeterd, zijne opvattingen en zijn gezichtsveld
verruimd, terwijl de andere zijne studiën slechts zelden
verder dan Haarlems omstreken uitstrekte. Beide factoren
belemmerden zijn welstand. In deze dagen van obscuriteit
trok de pastoor Cornelis Catz, die in zijn buurt woonde,
zich zijner aan en borgde hem eene som van f 600.—.
Uit erkentelijkheid schilderde Wouwerman toen voor dezen
vriend in nood een St. Hubertus, van zijn paard stijgende
om voor het wonderbare hert te knielen. Dit tafreel illustreerde de legende van den heilige, aanvankelijk een hartstochtelijk liefhebber van de jacht (en patroon der jagers
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zou hij blijven) maar die tot inkeer werd gebracht en tot
een bespiegelend leven, nadat hem in 't diepst van het
woud een hert verschenen was, dat tusschen een gouden
gewei het symbool des kruises droeg.
Mettertijd, en vooral na v. Laar's dood, kwam Wouwerman in betere omstandigheden. Zijne positie onder de
Haarlemsche schilders werd notabel genoeg om hem in
1645 tot vinder van het St. Lukasgild te doen verkiezen ;
zijne verdiensten werden erkend genoeg opdat ettelijke
jongeren in de kunst bij hem ter schok gingen : Nicolaes
Ficke, Jacob Warnars, Barent Gaal, Antony de Haen,
Simon du Bois, e.a. Ook buitenlanders telde hij onder zijne
discipelen, zooals de Zweed Coort Witholt, met wiep hij
in 1642 in een geschil geraakte, dat door het gildebestuur
beslecht moest worden. 't Liep over een kwartaal leergeld;
de vreemdeling was n.l. overgeloopen naar de werkplaats
van een anderen schilder, Jacob de Weth, zonder kennisgave
en terwijl het nieuwe kwartaal reeds ingetreden was. Deken
en vinders oordeelden dit een inbreuk op de keuren van
het gild; zij sommeerden den Zweed om voor hun vierschaar te verschijnen, en toen hij daaraan niet voldeed
vaardigden zij het verbod uit dat geen der leden van het
gild hem in de werkplaats mocht nemen, ook Jacob de
Weth niet. Althans niet voordat hij „in vrintschap met
synen meester is veraccordeert". Zooveel bereikte men
daarmee, dat partijen nu in de gildekamer te genover elkaar
kwamen te staan, waar Witholt erkende dat hij in de
eerste dagen van het nieuwe kwartaal wel „een trony had
gedootverft" (d. i. een portret in de grondverf gezet) maar
tevens beweerde dat hij daarom toch niet een geheel kwartaal leergeld schuldig was, ten bedrage van f15. Ten overstaan van het gildebestuur werd nu een vergelijk getroffen,
waarbij gedaagde zich verbond om de helft van dat geld
binnen veertien dagen in handen van den deken te stellen.
Deze zou het bedrag alsdan aan eischer uitbetalen, echter
na aftrek van tien stuivers voor den gildeknecht, die Witholt had ingedaagd en ook het verbod van het bestuur
aan de leden van het gild had beteekend.
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Zooveel bleek uit dit geding, dat Wouwerman in deze
periode van zijn leven zeer wel op zijne belangen wist te
passen ; en dat, wanneer in zijne jonge jaren zijne timiditeit
hem al parten gespeeld had, hij deze zwakheid thans voldoende te boven was gekomen.
Zoo vruchtbaar als zijn leven voor de kunst geweest
was, hij zou er niet oud bij worden. In 1668 kwam hij op
den leeftijd van 48 jaren te overlijden, en werd op den
10 Mei van dat jaar in de Nieuwe Kerk begraven. De
kosten daarvan ten bedrage van f37 duidden op eene deftige
uitvaart. Zijne weduwe overleefde hem nog twee jaren ;
zij werd op 22 Januari 1670 in de Groote Kerk ter aarde
besteld. Op zijn sterfbed zou hij bevolen hebben, dat na
zijn dood al zijne schetsen en teekeningen verbrand moesten
worden, volgens den een omdat hij niet wilde dat ze in
handen zouden geraken van zijn broeder Pieter, met wien
hij in onmin was ; volgens den ander omdat hij ze evenmin
gunde aan zijn zoon, uit vrees dat deze door zulk een
kostbaar bezit tot luiheid mocht vervallen. „Maar dat
argument is ook te lam", oordeelde wijselijk een tijdgenoot.
Een derde lezing was dat de teekeningen, welke hij liet
vernietigen, geen koekjes van zijn eigen deeg waren. De
kroniekschrijver Schrevelius wist de zaak echter anders te
vertellen. Ook deze noemde als zijn voornaamsten mededinger in de kunst den schilder Bamboots, met wien hij
Pieter van Laar bedoelde, die uit zijn verblijf in Italië den
bijnaam il Bamboccio (dreumes, hansworst) had meegebracht.
In verband daarmee verhaalt Schrevelius :
„De manier van Bamboots viel wat droefgeestig, en de
schilderwijze van Wouwerman was integendeel vrolyk,
alhoewel de kunst van Philip op die tijd de kunst niet
kon overkraayen van Bamboots. Doch het ongeluk van
Bamboots bestond hierin, dat hij zijn kunst tegen geen
appel of ei wilde verruilen, dat hij niet veel vrienden had
om hem door de schulpzee der behoeftigheid te rollen, en
dat hij dat soort van Kunstkoopers, die de Antwerpenaars
Keelbeulen hebben gedoopt, zo min voordeel als zij hem
gunden; dewelke hem gevolglijk lieten drijven. Maar een

464

EENE HAARLEMSCHE SCHILDERSFAMILIE.

spijt, die hem wierd aangedaan bij de kunstkooper Jan de
Wet, kon den mismaakten Bamboots niet verkroppen, hierin
bestaande : Jan de Wet had aan Bamboots gebooden een
zomme van 200 Guldens voor een stuk van zijn maakzel,
en den schilder had hem voor dat bod bedankt en hem
afgewezen. Die Jan de Wet wette zijn brein om Bamboots
die weigering betaalt te zetten, en om daartoe te geraaken
gebruikte hij tot een instrument de aankomende kunst van
Philip Wouwerman. Hij bestelde aan dien Wouwerman een
diergelijk voorwerp als het stuk van Bamboots, en dat
gedaan zijnde sleurde J. de Wet alle de liefhebbers, die
hij kon grijpen en vangen, na het huis van Wouwerman,
prijzende zijn Tafereel boven dat van Bamboots, waartoe
hij' zich meestentijds, als die niet veel verschot van spreekwijzen had, bediende van deze woorden : „Ziedaar, Heeren,
dat is een stuk ! Men behoeft na geene Roomsche schilders
te loopera als men zulke kunst kan bekomen bij de Nederlandsche Kunstschilders". Kortom, die J. de Wet speelde
zoo kunstkooperlijk zijn rol, dat Bamboots van enkel
hartzeer quam te hemelen.
„Zo dra als dien wraakgierigen Kunstkooper hoorde
dat Bamboots overleden was, vloog hij na zijn Sterfhuis
en bemachtigde voor een gering zommetje alle de Schetzen,
Teekeningen en Prenten van dien Kunstschilder, die hij
wederom overzette aan Philip Wouwerman ; die zich wonderlijk wist te bedienen van dien Schat der Kunsten. Deze
nu waren de Modellen, zeggen de Onderzoekers dier Oudheden, die hij beval te verbranden bij zijn leven, opdat
hem niemand met dieverij zou kunnen betichten na zijn
overlijden."
Voor deze toedracht der zaak beriep Schrevelius zich
op de getuigenis van den schilder N. Roestraaten, die
zoowel met Wouwerman als met de Wet en v. Laar gemeenzaam bekend was, en die het geval in dier voege te Londen
verteld had. Ook Houbraken wist er van, schrijvende dat
Wouwerman vele zijner teekeningen ten vure doemde.
Later zou dit ook buiten zijn toedoen geschieden, b.v. bij
den brand van het koninklijk slot te Kopenhagen, waar
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een „Boek vol met uitmuntende teekeningen" van zijne
hand een prooi der vlammen werd. Het verlies was niet
gering, zoo aan kunstwaarde als aan handelswaarde ; zijne
teekeningen werden veelal tot hooge prijzen, f 1000 tot
f 1300, verkocht. Slechts een enkele ets, een paard in profiel voorstellende, werd door hem vervaardigd, of erkend
als van zijne hand afkomstig, en dit stuk gold op eene
verkooping de som van f 505.
Van zijne kinderen was er een in 1643 begraven. Een
ander was de dochter, die met den schilder de Fromantiou
huwde, terwijl hij nog een zoon naliet, Paulus genaamd, die
in 1680 bij het St. Lukasgild te Antwerpen was ingeschreven, en daarna lid van de Karthuizer-orde werd. Deze zou
aldaar in 1761. in het Karthuizerklooster, en in den ouderdom van 93 jaren overleden zijn.
De schilder had in 1647 het huis „de Croon" in de
Groote Houtstraat, reeds twee jaren na den aankoop,
weder verkocht en een ander perceel betrokken op de
Bakenessergracht over de Kwakelbrug, de Bloempot genaamd.
In den gevel van dit huis werd later door Joannes Fronhoff, pastoor van de R. K. kerk „In den Hoek", een
gedenksteen geplaatst met het opschrift Philips Wouwerman, onder de gevelversiering die een bloempot voorstelde.
Beide herinneringen bleven tot den huidigen dag bewaard.
Sedert eerde ook de gemeenteraad van Haarlem 's mans
nagedachtenis door een der nieuwe straten in het Kleverparkkwartier naar hem te noemen. Overigens behield de
Spaarnestad weinig, wat aan dezen meester uit den bloeitijd harer kunst herinnerde. Zijn geslacht stierf er onder
zijn familienaam uit; noch behield Haarlem van zijne talrijke
werken een zoo voornaam legaat als dat b.v. met Frans Hals
het geval was. Slechts twee weinig beduidende stukjes van
zijne hand, 't eene een groep herten, 't andere geiten
voorstellende, mocht het stedelijk museum behouden. De
Spaarnestad was daarmee verre in de minderheid bij de
Amstelstad; het Rijksmuseum bezit veertien stukken van
Wouwerman, onder welke kostbare. Men vindt daar
jachten, landschappen, legerkampen, gevechten, paarden,
O. E. XVII 9
30

466

EENE HAARLEMSCHE SCHILDERSFAMILIE.

enz., welke de verdienste van den Haarlemschen meester
in een voordeelig licht stellen ; en voor ettelijke dezer
stukken werden aanzienlijke prijzen besteed. Trouwens,
Wouwermans schilderijen rezen na zijn dood op de kunstmarkt aanzienlijk in waarde, gelijk dat bij zooveel andere
vermaarde schilders het geval was ; en inzonderheid het
buitenland legde er beslag op. Zoo kwamen er 22 in
Kassel, 29 in Petersburg, 63 in Dresden terecht ; bij die
cijfers maakten de musea van Wouwermans eigen land
een poovere figuur. Ofschoon de vaderlandsche verzamelaars
tegen de buitenlandsche veelal niet konden opbieden, zoo
pleit eene aanteekening in Coenraet Droste's Overblij f'sels
van Geheugchenis er voor, dat ook in Nederland eene Wouwerman-schilderij een begeerlijk bezit werd geacht. De
schrijver vermeldde daarin, dat tot de verpoozing van zijn
ouden dag behoorde zijn schilderijenkabinet :
Waer in is soo veel kunst van allerhande slag,
Dat Prins Eugenius die prees, toen hij die sag.
Toen mij die groote helt met sijn besoek vereerde,
Sag ik dat hij een stuk van Wouwerman begeerde,
Beleefd mij vraegend of ik iets verkogt daer van?
Myn sots-kap, seyde ik, is 't die ik niet missen kan.
En niettemin by heeft Melyn tot my gesonden,
Die daer voor aen my boodt tot seven hondert ponden ;
En liever hielt ik nog, als 't geit, myn taefereel,
Hoewel 't my niet gekost te vooren had soo veel.

Later kwam dit „taefereel" in den catalogus der auctie
voor als „een extra fraei en uitmuntend stukje, verbeeldende een hoogwagen met paerdetjes, door Philip Wouwerman". Het haalde echter slechts f 390; derhalve belangrijk
minder dan prins Eugenius er voor had geboden. In een
lateren tijd zou het stukje zooveel meer opgebracht hebiben, want de prijzen waren steeds stijgende. In de 18de
eeuw werden zijne kleinere stukken met ongeveer f 3000,
de grootere met f 10.000 betaald. Een eeuw daarna waren
ze reeds zooveel meer waard. In 1841 werd zijne schilderij
„Het opvatten van een spion" voor 40.000 francs te Parijs
verkocht ; daarna eene Ruiterhalte voor 50.000, eene Pleis-

.
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terplaats voor 65.500, eene Terugkomst van de jacht voor
68.727, eene Paardenmarkt zelfs voor 80.000 francs.
Somtijds trof men een Wouwerman-tafreel op eene
verloting van schilderijen ; b.v. in den Franschen tijd, toen
aanzienlijke personen zich door de drukkende economische
omstandigheden genoodzaakt zagen hunne familiekabinetten te verkoopen of te verloten. In 1810 was dit het geval
met de verzameling van Casper van Citters te Middelburg,
gecommitteerde Raad van Zeeland. De catalogus van die
verloting vermeldde werken van vermaarde schilders zooals
Rubens, van Dijck, Hobbema, Teniers, v. d. Velde, e. a. ;
zoomede :
„Een zeestrand, rijk met Figuuren te voet en te paard
gestoffeerd, onder anderen ook met een Kar met Wagen
waarop Visch wordt geladen, en een op 't Strand opgeslagen Tent vol van voorwerpen, zo binnen als daar buiten,
ongemeen aangenaam bewerkt door Philip Wouwerman."
En verder :
„Een zeer bevallig Stukje, zijnde twee Heeren en een
Bediende alle drie te Paard, halt houdende aan een Pomp
of Waterput, ziende men door de opening van een oud
Gebouw op een Landschap, fraai geschilderd door Pieter
Wou werin an".
Met dezen laatste werd bedoeld een jongere broeder
van Philips, de tweede zoon van Paulus Joosten, wiens
vermaardheid zooveel geringer was dan die an den schilder uit „de Croon" en „de Bloempot". Toch mocht ook
van hem gezegd worden dat hij een aerdje naar zijn vaertje
had, en dat hij dien vader overtrof. Ofschoon enkele bronnen hem nog in zijns vaders vorige woonplaats, Beverwijk,
geboren lieten worden, stelde latere kritiek vast dat hij
op 13 Sept. 1623 te Haarlem gedoopt werd. Hij vormde
zich naar de kunst zijns ouderen broeders, hoewel men
hem later vermeld vindt als leerling van Roelof Roghnlan.
Ook hij legde zich toe op het afbeelden van jachtpartijen, pleisterplaatsen, herbergen, ruiters, valkenjagers
en martiale onderwerpen. Tot deze laatste behoorden zijne
stukken in het Rijksmuseum „Bestorming van Coevorden
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in 1672" en „Garnizoen van Maastricht voorbij Frederik
Hendrik en zijn staf trekkend". Het derde daar aanwezige
stuk stelt voor eene jachtpartij. Aan zijne vaderstad Haarlem zou slechts eene enkele schilderij van zijne hand, eene
Kermis, verblijven. Schrevelius getuigde van hem :
„Pieter Wouwerman schilderde Stalletjes, Pleisterplaatzen, Valkenjachten, met aartige kleene Beeldjes van
wel getekende Heeren, Juffers en Knegten. De Paarden
zijn niet quaat van omtrek en kragtiglyk geschildert, doch
niet zoo vrolijk getoetst en behandelt als de Kunststukken
van zijnen Broeder Philip".
Anders dan deze beviel 't hem niet om steeds bij honk
te blijven. Hij wilde de wereld in ; en 't was meer de
Fransche dan de Italiaansche kunst, die hij in 't land
harer geboorte wenschte te leeren kennen. Reeds vroeg
moet hij het ouderlijk huis verlaten hebben, want in 1642,
als twintigjarig jonkman, was hij te Parijs en trad daar in
het huwelijk met Guillemette Coutelier, dochter van een
tapijtwerker. Uit dit huwelijk werd een jaar later een zoon
geboren, Steven genaamd (29 Maart 1643 te Parijs gedoopt.)
Kort daarop stierf Pieter Wouwerman 1 ). Gerekend naar
zijn kortstondig leven had hij ruim zijn tol aan de kunst
betaald ; doch hij stierf te vroeg dan dat de aan hem toegeschreven schilderij in het Louvre, „Vue de la tour de
la porte de Nesle", gemerkt met het jaartal 1664, inderdaad van zijne hand had kunnen zijn.
Vijftien of zestien jaren na zijn dood toog de vader
van Guillemette Coutelier naar Holland onder den naam
van Hans Messemaker, met het doel om het erfdeel van
zijn overleden schoonzoon ten bate der weduwe los te
maken. Hij nam daarvoor mee een brief van den Nederlandschen gezant te Parijs, W. Boreel, aan de weesmeesters
te Beverwijk, waar het testament van Steven's grootvader,
Paulus Joosten Wouwerman, gepasseerd was. Daarin werd
hun het verzoek gedaan om den thans zestienjarigen knaap,
1) Deze opgave van den archivaris Gonnet was das niet in overeenmet de aanteekening in den catologus van het Rijksmuseum, die
den datum zijner begrafenis vaststelde op 9 Mei 1682, en dat te Amsterdam.
stemming
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opgevoed in „de ware Christelijke gereformeerde religie,
daervan syne ouders geweest syn", onder hunne voogdij
te nemen, daar zijne moeder niet meer in staat was de
kosten zijner opvoeding te dragen. Tevens om de helft der
tot dusver gemaakte kosten uit te keeren, nl. uit het erfdeel aan zijn overleden vader competeerende. Maar deze
tocht had niet het gewenschte gevolg. Weesmeesters waren
niet te bewegen om het kapitaaltje of een gedeelte daarvan
uittekeeren, waarschijnlijk omdat de jonge Steven nog niet
meerderjarig was. Toch was de reis niet geheel vruchteloos,
want de heeren te Beverwijk betaalden althans de rente uit
van het onder hen berustende erfdeel. Het feit dat zij ten
jare 1661 den interest over twee jaren, ten bedrage van
f 35, uitkeerden aan Philips Wouwerman qq. Steven Pietersz
Wouwerman, schijnt er op te wijzen dat de oom te Haarlem den neef uit Parijs onder zijne hoede had genomen.
Te meer dewijl men den laatste in het jaar 1668 mede als
schilder vindt genoemd, en hij bij zijn meerderjarigheid
eindelijk de afrekening van de Beverwijksche Weeskamer
ontving.
Ten aanzien van den vader, Pieter Wouwerman,
heerschte geruimen tijd verwarring in de opgaven doordien
de biograaf der Haarlemsche schilders, dr. A. v. d. Willi-

gen, melding maakte van een gelijknamigen persoon, die
te Haarlem in de Zijlstraat woonde, en daar op 2 Aug.
1654 in den echt trad met Hendrikje Havemans, jongedochter uit Dwingelo. Doch de archivaris Gonnet toonde
aan dat hier een andere Pieter Wouwerman in 't spel was,
wellicht een neef van den schilder, en wiens naam niet op
de rol van het Haarlemsche St. Lukasgild gevonden werd.
Van den derden zoon van Paulus Joosten, Jan Wouwerman, mocht gezegd worden dat hij de minste der broederen was.
Gelijk de anderen was ook hij met Spaarne-water
gedoopt, den 30 Oct. 1629. Bij zijn vader en zijn oudsten
broeder ging hij in de leer, en legde onder die leiding zich
toe op het Landschap. Houbraken zag van hem een
bergachtig tafreel (de Haarlemsche duinen konden daarvoor
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het motief zijn geweest) waarvan de voorgrond, in bruinen
tint gehouden, „begroeid was met ruigte en onbesnoeide
Boomen, waartegen zich het verschiet, klaar en helder
geelaagt, in een valei vertoonde". En dit stuk was opgevat in denzelfden trant, door Philips Wouwerman in zijn
vroegeren tijd gevolgd. Men herkende den jongeren broeder
in den oudere.
't Kon haast niet missen of een discipel van zulk een
meester leerde ook paarden schilderen ; het Rijksmuseum
bezit van zijne hand een stuk bekend als het Bonte Paard.
Voorts schilderde hij gebouwen en stadsgezichten ; zijn
vaderstad zou van hem behouden een Gezicht op de Groote
Kerk, genomen uit zijn woonhuis op den hoek van de
Oude Groenmarkt en de Damstraat. De figuurtjes op dit
tafreel waren waarschijnlijk van de hand van zijn broeder
Philips, zoodat het stuk voor eene proeve van artistieke
coöperatie mocht doorgaan. De gemeenteraad van Haarlem
schatte den naam Wouwernan hoog genoeg om in 1874,
op de veiling Quarles van Ufford, f 500 voor dit doek te
betalen. Wellicht ook omdat de stukken, erkend als van
hem afkomstig, zeldzaam waren. Vele toch waren niet
alleen in den trant van Jan Wynants geschilderd, maar
droegen ook de handteekening J W, die beide kunstenaars
gemeen hadden. Van daar dat ze zoo vaak op Wynants'
naam doorgingen ; slechts een enkel van zijne stukken, dat
in het museum Boymans terecht kwam, werd voluit:
Jan Wouwerman geteekend. Voorts was zijn leven te kort
om eene zoo groote productiviteit te bereiken als zijn oudere
broeder ; hij stierf in den ouderdom van ongeveer 37 jaren.
Op den 1 Dec. 1666 werd voor zijn lijk eene grafopening
aangevraagd in diezelfde Groote Kerk, aan wier versiering
hij eenmaal zijn penseel dienstbaar had gemaakt. Volgens
een der kerkelijke rekeningen van den St. Bavo werd ten
jare 1663 betaald aan Johan Wouwerman „voor verwe en
schilderen van wapens boven aan de soldering van het
tegenwoordige kantoor van kerkvoogden : tachtigh guldens."
Hij was gehuwd met de dochter van een pikeur, Agatha
van Heeten genaamd. En hoewel hij als de minst begaafde
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der broederentrits mocht gelden, voor 't minst was hij niet
zulk een obskuur kunstenaar als de zoon van Pieter, Steven
Wouwerman, die geen spoor in de kunst achterliet.
Het feit dat in deze familie drie generaties met min
of meer succes het penseel voerden, pleitte mede voor de
algemeenheid, waarmee de schilderkunst in de 17de eeuw
te Haarlem beoefend werd. In die mate dat de stad
omstreeks het midden dier eeuw, toen er 72 schilders op
de rol van het St. Lukasgild stonden, bij ééne groote schilderkamer werd vergeleken. Ofschoon hunne kunstenaarsgaven zoo ongelijk waren hebben de leden van deze Wouwerman-familie eene gemarkeerde plaats behouden in de rij
der Haarlemsche schilders ; voor zoover Philips betreft zelfs
eene vooruitspringende plaats. Als genreschilders waren zij
geenszins de evenknieën van Brouwer of Ostade, noch als
landschapschilders de gelijken van Ruysdael of Berchem.
Niettemin zouden ook hunne schilderijen den kunstrechter tot
de uitspraak brengen, dat geen ander land van zijn volksleven
zulk een getrouw en tevens artistiek beeld behouden heeft
als Nederland uit den tijd van zijn hoogsten bloei. De
Haarlemsche schilderschool heeft er krachtig toe bijgedragen aan de 17de eeuw het recht te geven op den naam van
de Gouden Eeuw ; en ook haar mocht de lofspraak gelden,
door Busken Huet aan de kunst van dat tijdperk gegeven :
„Het leven der natuur en der menschen op zulke wijs
voor te stellen dat het alledaagsche ongemeen wordt, het
gemeenti geestig, het huiselijke dichterlijk, het onbezielde
schilderachtig, het aardsche naar het pas geeft bovenzinlij k,
is het geheim dier kunst geweest. Niemand kan het haar
aanzien dat de bodem van een klein land het beperkt
tooneel harer werkzaamheid vormt ; de bevolking van een
gering aantal steden en dorpen haar éénig personeel. Al
hare beste uitingen hebben het verkwikkelijke van het
leven-zelf" 1 ).
1) Land van Rembrand II`' 404.

VERZEN
DOOR

R. B.

DE HELD.
Mijn stormende ziel doet de luchten beven,
Ik baan mij een weg door mijn moeders leven
En sla in de menschheid een gapende wond.
De schepsten zijn bang, en dekken de oogera,
Want knetterend brand ik in vuilheid en logen ;
Een hozende leegte om mij rond !
Nooit ademt mijn ziel in de hooge portalen
Van vragende vrede; in glazen zalen
Van ijle, gespannen rust ;
Maar ze breekt uit de aarde haar zoetste geheimen,
En wringt uit haar lichaam geweigerden zwijmel,
van grootheid, van zonde, en lust.
Een vlucht der comete is heel mijn leven,
Een goudene schicht door de goden geheven,
Te splijten de zwoegende aard.
Mijn zegekar mag in de dalen niet blijven,
Doet zeeën en zanden tot banen verstijven,
Te dragen zijn dreunende vaart.

'S AVONDS.
Met oogen vol van licht
ben 'k stil verdwaald
naar 't bosch,
waar nacht
zijn zware stappen zet,
en drukt mijn oogen dicht,
en klemmend daalt ; —
lij k aardevracht
zich om mijn leden bedt. -Eén avondlichte plek
is nog gebleven,
Zaait munten licht
door 't schuivend bladerzwart; —
ten hooge reikend, strek
ik heel mijn leven ;
een helle schicht
glijdt binnen in mijn hart.
Het duister, glansdoorwond,
golft zuchtebroos ; —
als wade teer
omsleepend 't licht in 't gaan ; —
zij n massa schijnt doorzond,
stijgt zwaarteloos
en deelt zich weer
om zoete glanzenbaan.
Wat is het, dat me ontstijgt,
en zich laat drinken
door 't ijlste Licht,
Dat niet de aarde kent,
Dat nooit tot haar zich nijgt,
en toch doet klinken
haar bronzen wicht,
haar steigerkrachten ment.

ONRUST.
Zooals de vlinder zoekt, die eens bezat
De schoonste bloem in allerheetsten toover,
En smaadt haar kleine lage zusters al,
En hon g'ren d jaagt de velden over, —
Zoo kreunt het dier, dat eens de bergen had,
In dalelanden weeldelui gevangen,
Het snuift de hoogten, hijgend naar gevaar,
Tot sprong gekrampt, in dol verlangen. —
Zoo jaagt het hart, dat eens zich nam 't geluk
In heel zijn jonge, wondre, wilde wezen;
Verbloedt het zacht, waar eens geluk het sloeg
De wonde, die niet wil genezen.

LEESTAFEL.
George Nijpels. Vrijzinnig-democratische actie. Baarn.
Hollandia-drukkerij, 1917.

De heer Nijpels is lid der vrijzinnig-democratische partij, hij
heeft tegen de leiding in deze partij vele bezwaren en zet deze
in de brochure, waarvan ik den titel afschreef, uiteen. Voor buitenstaanders is dit vrij onbelangrijk. Evenwel, de bezwaren van den heer
N. zijn eigenlijk uitvloeisels van dit ééne groote : de partij is een
stembus-fractie, niet een levenwekkende kracht, die het volk pakt.
En dat verschijnsel is wèl belangrijk. Ongetwijfeld is deze opmerking juist, zij kan trouwens eveneens gemaakt worden ten aanzien
van het kleurlooze liberalisme der Unie en van het behoudende van
de vrije liberalen. De heer Nijpels wil dit anders hebben en roept
zijn partijgenooten tot een nieuwe strijdwijze op. Ik betwijfel of
hij succes met zijn oproep zal hebben. Immers, daarvoor zou moeten
vaststaan, dat de leer van de rechten van den mensch en de leer
van de rede (zoo omschrijft de heer N de grondslagen der vrijzin
nige democratie) de kracht in zich hebben van een levensleus, die
-

de massa kan pakken. En juist dat verzuimt de heer N. te onderzoeken. De oorzaak van het door den heer N. geconstateerde verschijnsel zit dieper dan hij opmerkt. Aan deze brochure ontbreekt
hetgeen voor het huidige liberalisme het meest noodig is : een
onderzoek der beginselen. P. S.
Th. M. Roest van Limburg. Ons Volkskarakter, een
studie in volks-psychologie. Amsterdam. Van Looy, 1917.
Dit is een onderhoudend boekje. Zonder een bijzonderen
eigen kijk op ons volk te hebben, weet de heer Roest van Limburg
toch vele rake opmerkingen te maken en aardige typeeringen te
geven. Hij ziet de meest karakteriseerende dingen in ons maatschappelijk leven en vertelt er in prettigen trant van. Voor de meest
kenmerkende eigenschap van ons volk houdt de heer R. v. L. zijn
gebrek aan spontaniteit, de hoofd-commissaris van Amsterdam heeft
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in de laatste maanden ervaren, hoe zeer dit weinig spontane volk
toch als massa zeer gemakkelijk in heftige beweging is te brengen.
Men zou na lezing van dit geschrift het tegendeel verwachten.
Een waarschuwing voor het op dit gebied bijzonder dreigend
gevaar te snel algemeene conclusies te trekken. Volke-psychologen zijn spoedig geneigd door hen opgemerkte bijzonderheden tot
wetmatige waarheden te proclameeren. Doch dit dezen schrijver
voor te houden, zou onbillijk zijn ; zijn boekje is — behalve misschien in den titel — niet pretentieus. Ik herinnerde aan de kwaliteit
van den schrijver. Daarvan bemerkt men in het geschrift wel wat
heel weinig. Het zou dunkt mij aan belangwekkendheid gewonnen
hebben, indien de schr. meer van eigen ervaring had verteld en
wat minder boekenstudie had gegeven. Want wat daarop steunend
in de eerste helft van dit boekje over den invloed van bodemgesteldheid, godsdienst, ras en politieke overtuiging op de volkspsyche
wordt verteld maakt thans wel wat erg den indruk van dilettantisme. Een studie waarin deze schrijver b.v. eens vertelde van de
tegenstellingen en overeenstemmingen tusschen de Rotterdamsche
en de Amsterdamsche volkspsyche zou interessant kunnen zijn. Wie
pleizier in en kijk op zulke dingen heeft en dan als hoofd der politie
in beide steden een zoo goede observatie-post heeft gehad, moet er
iets van kunnen meedeelen, dat de moeite waard is. P. S.
Edmond Haraucourt. Daáh, de Oermensch. Uit het
Fransch vertaald en met een inleiding voorzien door
Herman van den Bergh en Martin Permys. Wereld-Bibliotheek onder leiding van L. Simons. Mij. voor goede en
goedkoope lectuur. Amsterdam 1917.
De Heer Edmond Haraucourt schildert ons in dit boek het
leven van den oermensch en de wijze, waarop deze zich van dier
tot cultuurmensch heeft ontwikkeld. Althans hij schildert ons zijn
voorstelling van een en ander. Hij gebruikt enkele gegevens uit de
palaeontologie en de geologie. In deze laatste wetenschap blijkt
hij minder goed thuis te zijn; de voorstellingen, die hij daaraan
ontleent, zijn geheel verouderd. Maar bovendien : deze gegevens
brengen hem niet ver.
De schrijver heeft in ruime mate gebruik moeten maken van
wat hij noemt „de inductieve methode" („den koenen, ofschoon
somberen weg der inductie", zeggen de vertalers). Mij komt het
voor, dat men deze methode beter aangeeft door te zeggen, dat hij
zijn fantasie vrij spel heeft gelaten; of nog beter door te zeggen,
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dat hij uit zijn duim heeft gezogen. Want bij het woord fantasie
denkt men allicht, dat wij hier te doen hebben met een fantastisch
verhaal. In werkelijkheid echter is het vrij nuchter, voorstellingen,
zooals wij ons allen wel kunnen maken, wanneer wij ons trachten
voor te stellen een wezen, dat door het ontbreken van spraak en
iederen vorm van cultuur geheel op dierlijk standpunt staat, maar
welks lichaam en geestelijke aanleg ongeveer die van een mensch zijn.
Soms zijn die voorstellingen vrij willekeurig, b.v. waar ons
beschreven wordt, hoe Daáh het gebruik van steenera als werptuigen van de apen leert, die met noten gooien. Nu twijfel ik of
apen inderdaad noten als werptuigen gebruiken. Maar bovendien :
waarom zouden Daáh en zijn oermensch-elijke voorouders dit niet
evengoed hebben kunnen bedenken als de apen? Omdat de apen
zooveel ouder ras zijn, meent de schrijver, en de mensch een
zooveel jonger. De aap heeft dus een ouder cultuur dan de mensch,
maar hij is op een vrij laag punt blijven stilstaan. Maar die menschen
hebben volgens den heer Haraucourt toch ook voorouders gehad !
Het ,,jong" zijn van het ras wil toch niet anders zeggen, dan dat
zij hiervan wat meer verschillen dan de apen van hun voorouders !
Waarom zou dan de menschen-cultuur bij de apen-cultuur moeten
achterstaan? Maar het klinkt zoo aardig die heel jonge menschheid
met die heerlijke mogelijkheden en dat algeheele gebrek aan ervaring!
Het is te betreuren, dat de heer Simons, die ons in zijn populaire serie zoo voortreffelijke werkjes heeft verschaft, er nu toe
gekomen is ons een boekje voor te zetten, dat niets anders is dan
een aaneenrijging van dergelijke praatjes. W.
Annie Salomons. Nieuwe verzen. Uitg. door de Mij. voor
goede en goedkoope lectuur. Amsterdam.
Sappho, Isoude, Maria Magdalena, wier namen Annie Salomons
aan de eerste reeksen van verzen in deze bundels geeft, zijn drie
gestalten uit de geschiedenis der erotiek. Zij vertoonen de liefde
die eindigt in haar ontkenning, de zinneliefde die het bij zichzelve
niet uithoudt, maar versmacht naar hare vergeestelijking, of vergaat in beklag.
Ons lokte tot verboden poort
Een schamp van liefdes valsche schijn,
Wij naderden van glans bekoord
En meenden wreed maar schoon te zijn..
Maar nu voor 't eerst, in 't sneeuwen licht,
Sta 'k wit en sterk, van schaamte vrij;
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Ik hef mijn droomenzwaar gezicht,
Er klinkt in mij een nieuw gedicht
Van „'t verre tussehen u

en mij."

Mej. Salomons zou niet deze namen als titels aan haar gedichten geven, tenzij zij in de gestalten iets van haar eigen wezen
weerspiegeld zag. Zij is een dichteres der liefde en aarzelt niet haar
innerlijk in het vers open te leggen. Deze vrijmoedigheid is een
eigenschap van den tijd en van het dichterwezen. Een vrouw die
dicht, boezemt ons belang in juist doordat zij haar innerlijk meldt;
want niet wat zij als haar wereld fantaseert, of welke levensbeschouwing zij heeft, maar wat in de diepte van haar vrouwelijk
gemoed omgaat is van waarde. Er is een groot verschil in dichterschap tussehen dichter en dichteres. Hij heeft een wereld, terwijl
zij zichzelf heeft. Wat hij van zijn ontroeringen máákt, de verbeeldingswereld waarin hij zijn innerlijk transponeert, de gedachtensfeer die hij oproept, de algemeenheid die hij uit zich te voorschijn
roept -- deze alle stempelen zijn dichterschap. Maar de dichteres
blijft bij zichzelve en noodigt ons tot hare ziel. Zij heeft haar
liefde als dichterlijken gloed, waarin zich de lezer verwarmt, die
hare gedichten geniet om het eeuwig-vrouwelijke en beschouwer is
niet van haar verbeeldeniswereld maar van haar hart.
Het vers van Mej. Salomons is niet steeds sterk in dictie ;
regels als de volgende missen rhythmische beweging :
Zullen we den

herfst nu dwingen te blijven! (ik kursiveer)

of
'k Heb andrer leven rust en rijken vrede niet verstoord.

De taal heeft niet steeds volle spanning, die toch een vereischte is voor het vers, zal het door de dichterlijke overtuiging
gedragen zijn. Er zijn te veel koepletten die het niet ten volle doen
in dit bundeltje — maar in de beste gedeelten schuilt een innerlijke sterkte, zoowel van ontroering als van zegging, die vertrouwen
geeft op het dichterschap dezer dichteres. Wanneer zij de volle
eenheid zal gevonden hebben van erotiek en kunstzinnigheid en
niet gelijk sommige vrouwen al te dicht hij één hoofdmotief haars
levens stilhoudt, zal haar vers onze volle bewondering genieten.
Nu hangt de hemel zoel en wijd
En de ure nadert,
Waarin, hoe ver uitéen geleid,
Hoe lang vergeefs gesmeekt, verbeid
Hart zich met hart vergadert.
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Ik klem mijn handen op mijn borst
Om 't nog te keeren.
Ik heb zooveel geluk vermorst,
Zooveel vergeefs gezocht, gedorst
Ik wil niet meer begeeren.
Daar dringt een zacht gerekte-fluit
Zijn smeeking door de stilte uit,
De blaren trillen ... .
O hart, mijn hart 't is uwe zang
Van lang out-veined, miskend verlang;
Gij hebt niets meer te willen.

B.

D.

H.

Mr. D. J. van Doorninck. Denkbeelden van een twijfelaar.
(Populair-sociologische varia). Tweede Bundel. Zwolle. J.
Ploegsma, 1917.
Men kan, bij het lezen van deze populair-sociologische varia,
den indruk niet weren dat deze schr. wel heel veel woorden, in 't
bizonder ook veel woorden van anderen (aanhalingen) noodig heeft
om zijn denkbeelden weer te geven ; ook niet den indruk dat zijn
denkbeelden --- ze mogen dan die van een „twijfelaar" wezen -niet zijli van dien aard, dat ze altijd de moeite der kennisneming waard
zijn. In zijn eerste hoofdstuk wijst de schr. op de eenzijdige voorlichting van het publiek door ,.pro- en contra-"geschriften, waarin
men, zooals hij niet onaardig zegt, in 40 minuten op 40 bladzijden
voor 40 cents het „voor" en het „tegen" van een zaak hoort. Dan
verder keuvelend over waarheid en verdraagzaamheid stelt hij vast
dat men op philosofisch en theologisch gebied niet kan zeggen
voor de waarheid te strijden, doch slechts voor „zijn eigen waarheid", waarbij hij de opmerking plaatst dat „de mededeelingsvorm
geenszins onverschillig is". Verder doorpratend blijkt hij „geneigd"
te zijn „over te hellen tot de mening" (men ziet dat hier de
mededeelingsvorm niet is veronachtzaamd), dat algeheele wering
van godsdienst-onderwijs uit de openbare lagere school is gebleken
geen goede maatregel te zijn. Groen van Prinsterer, zoo leeren wij
dan nog, keerde zich tegen het Papisme. „Wien moeten wij zoekende
twijfelaars nu volgen ? Alle (die) geleerden verkondigden De Waarheid, doch A zegt : „'t is X" en B zegt : „'t is Y"." De klacht
is niet nieuw. Maar schr. prikkelt onze nieuwsgierigheid door het
uitzicht dat hij in het tweede opstel „tot een bevredigende middenconclusie" zal komen. Doch dat tweede opstel brengt het niet veel
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verder dan tot een met citaten doorregen beschouwing over godsdienst en wijsbegeerte, waaraan zich vastknoopt een kritiek op de
theosophie. Toch moet deze laatste dankbaar worden „aanvaard
als wereldbeschouwing voor lieden, die wegens gebrek aan tijd of
aanleg niet „toekomen" aan diepere philosophie en voor hen, die,
wegens hun hang naar het occulte en mystieke, behoefte hebben
aan een „geheime leer" . . . ." Terecht noemt schr. dit een
„utilitaristische" overweging ; zij is zelfs niets dan dat. Of zijn vergoelijkende uitspraak : „eenig kwaad is aan de theosophie-als-zoodanig niet verbonden" voldoende aanbeveling is voor hen, die wegens
gebrek aan tijd zich dan maar met deze „zielentroosteres" denken
te gaan behelpen ?
Nu, deze eerste twee opstellen vormen dan nog wel het meest
belangwekkende deel van den bundel. Het overige is : aanvulling
van een vroeger werk, met anti-kritiek ; is een betoog dat couranten-lectuur de menschen niet veel wijzer maakt ; is : een polemiek
tegen „de oorlogs-filosofen", die meenen dat de hoogere cultuur
door oorlogen wordt bevorderd. H. S.

Gerard van Eckeren. De van Beemsters. Geschiedenis
eener familie. Twee deelen. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon.
Voor de lezers van ons tijdschrift kan volstaan worden met
de mededeeling dat deze „geschiedenis eener familie" verschenen
is, in twee (gelijk het heet) „kloeke" deelen. Dit werk hier te
gaan kenschetsen, is waarlijk overbodig. Niet alleen herinneren
onze lezers zich „Guillepon Frères" en „Ida Westerman" van denzelfden schrijver, doch van „De van Beemsters" zijn verschillende
hoofdstukken achtereenvolgens in Onze Eeuw verschenen. De volledige geschiedenis ligt thans voor ons; en zij die met smaak de
groote brokstukken daarvan in onze afleveringen hebben genoten,
zullen er prijs op stellen thans van het geheel te kunnen kennis
nemen. H. S.
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GEORGE FRANS HASPELS
7 APRIL 1864-16 DECEMBER 1916.

Dat Haspels, een der jongsten van het zevental, dat
voor nu 16 jaar Onze Eeuw heeft opgericht, het eerst
ons door den dood zou ontvallen, hadden wij niet vermoed. Zijn vroegtijdig verlies, 52 jaar, zal in zijn gezin,
in zijn gemeente, bij velen in den lande onder zijn lezers
of wie met hem in aanraking kwamen, diep smartelijk
worden gevoeld. De plaats die hij ledig laat is niet gemakkelijk te vervullen, ook niet in ons midden ; maar
zijn persoon en arbeid worden niet spoedig vergeten, zijn
geest blijft voortwerken.
Hij heeft zich niet gespaard, maar het terar dum
prosim ten volle toegepast, ook toen met klimmenden
nadruk vrienden die zagen dat hij zijn kapitaal aan
levenskracht opteerde hem waarschuwden. Hij kon niet
anders ; de volheid van zijn innig en krachtig leven had
uiting, expansie noodig. In zeldzame mate stond zijn
gemoed open voor indrukken der natuur, had hij een
open oog en hart voor menschen in hun behoeften, stond
hij bereid in elk aangeboden werk een taak te zien.
Hierin lag mede 't geheim van zijn invloed. En hij
zocht daarbij het wezenlijke, het heilzame, niet zelfzuchtig
eigen voordeel of roem. Hij was zeldzaam weinig egoïst;
wat in de kerkelijke en in de litteraire wereld heel wat
wil zeggen. Daardoor ging er licht, verkwikking, zegen
van hem uit.
Zoo heeft hij tot velen gesproken van de schoonheid
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dezes levens op aarde, en van de hoop des eeuwige levens.
Deze twee zijden waren niet voor hem gescheiden : „onder
open hemel" zoo noemde hij de bundels stichtelijke stukken die hij aan zijn Rotterdamsche gemeente opdroeg..
Het leefde al wat van hem uitging, omdat hij zelf leefde.
Die stichtelijke bundels, en menige frissche toespraak
die wij van hem hebben, staan niet vreemd naast zijn
litterair werk. Zijn talrijke schetsen, novellen en enkele
grootere romans, zijn litteraire artikelen 'over „Nieuwe
Boeken" in Onze Eeuw vertegenwoordigen een aanzienlijke
schriftelijke nalatenschap. Daarnaast had .hij veelzijdig en.
veelsoortig praktisch werk. Een eigenaardige plaats daarbij
nam de leiding in van een Rotterdamsehen kring waar
over geestelijke onderwerpen van uiteenloopenden aard voor
een breed gehoor van beschaafden werd gesproken en
gedebateerd. Zij die hem daar gekend hebben zijn vol lof
over zijn tact en zijn opwekkenden invloed. Hij legde zichzelf nooit op, doceerde niet, maar slaagde er in de belangrijke elementen der discussie naar voren te brengen, het
kleingeestige er uit te weren, zoo het debat vruchtbaar
te maken.
En nu is hij niet meer in ons midden. Met aandoening
komt ons voor den geest een gestalte uit zijn laatsten roman.
(David en Jonathan), dat verhaal met voorliefde door hem
bewerkt, met Rotterdamschen achtergrond, en waarin wij
den held in maanden van lijden zich op een Geldersch
buitenverblijf tot den dood zien voorbereiden. Zoo heeft
Haspels in de laatste maanden van zijn leven op zijn villa
te Lochem den dood voelen naderen, met de up-and-down's
die een dergelijk gevoel medebrengt. En nu hij van ons
is weggenomen zien wij op zijn gestalte als op die van een
man die 't leven in zijn rijkdom en in zijn bovenwereldsch
doel heeft gekend en er van getuigd.
P. D.

CHANTEPIE

DE LA SAUSSAYE.

Overneming verboden.

PRESIDENT STEYN
DOOR

P. J. BL OK.

Een droevig bericht kwam uit Zuid-Afrika tot ons.
Onze stam heeft een zwaar te dragen verlies geleden door
den onverwachten dood van den grootera Vrijstater, wiens
naam door de geheele wereld met eerbied werd uitgesproken, als men dacht aan den heldenkamp van vóór
15 jaren. Een trilling van sympathie en droeve herinnering ging op den 1 sten December door ons volk en leidde
voor een oogenblik de gedachten af van den wereldstrijd,
welks reusachtige omvang en diepgaande beteekenis zelfs
het Zuid-Afrikaansche drama heeft teruggedrongen naar
een reeds veraf schijnend verleden.
Met zijn naam was de gedachte verbonden aan hooge
illusiën aangaande de toekomst van onzen stam in ZuidAfrika, ook al had de noodlottige vrede van Vereeniging,
door hem niet gewild, die illusiën ernstig geschokt, bij talloos velen vernietigd. Maar hij leefde nog en de nog onlangs
uit Zuid-Afrika overgewaaide geruchten lieten zelfs ruimte
voor de verwachting, dat hij eindelijk en eindelijk, na
jaren van geduldig wachten onder zorgvuldige verpleging,
zijn gezondheid weder zou terug krijgen; dat hij in het
Zuid-Afrikaansche parlement zijn machtige stem weér zou
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laten hoorera in het belang van zijn met verengelsching
steeds ernstiger bedreigd volk.
Het heeft zoo niet mogen zijn. Zijn stem is voor
altijd tot zwijgen gedoemd, zijn edel en trouw hart heeft
opgehouden te kloppen voor de schoonste traditiën van
zijn volk, dat hij zoo innig liefhad, waarvoor hij zijn
bezit en zijn , krachten had geofferd.
Onze herinneringen gaan terug naar die „model-republiek", die de bewondering zijner bitterste tegenstanders
opwekte ; zij gaan terug naar dat beslissende oogenblik,
toen de Vrijstaat zich moedig naast Transvaal plaatste om
gezamenlijk den worstelstrijd om het bestaan van een Hollansch Zuid-Afrika tee *agen ; zij gaan terug naar die jaren
van wanhopigen kamp, naar den tijd, toen Krüger zijn
land had moeten verlaten en Steyn met Botha de guerrilla
had te leiden ; zij gaan terug naar het droevige oogenblik,
toen een vergiftigingsproces zijn sterk maar door ontbering
en vermoeienis verzwakt lichaam plotseling aantastte; zij
gaan terug naar de dagen, toen de edele lijder in het
oude moederland genezing zocht en langzaam, al te langzaam vond.
Het was op een kouden voorjaarsdag, toen een klein
gezelschap vrienden van Zuid-Afrika door den gewezen
Vrijstaatschen gezant Hendrik Muller tot een der eerste
bezoeken bij den eenigszins herstelden president werd toegelaten in diens tijdelijke woning in de Scheveningsche
boschjes. Nog diep gevoel ik de ontroering, die ik ondervond, toen de reuzengestalte, begeleid door zijn trouwe
echtgenoote, de ontvangkamer binnenschreed, langzaam
maar toch reeds weder met iets van de oude veerkracht
in gang en houding. Wij mochten hem de verzwakte
hand drukken en een half uurtje met hem praten, natuurlijk over de toekomst van zijn land. Roerend en bemoedigend was zijn onwrikbaar vertrouwen op die toekomst,
eid van zijn geknecht ras, binnen
op den terugkeer der vrijheid
tien, binnen vijfentwintig jaren misschien. Hij rekende
erop die te mogen beleven, die te mogen voorbereiden...
Het is voorbij. Maar zijn naam is en blijft een pro-
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gram voor de zijnen, die zijn banier hoog zullen houden
tot in lengte van dagen en niet zullen afwijken van zijn
ideaal: een Hollandsch Zuid-.Afrika, frank en vrij, waar
Boer en Brit gelijkgerechtigd naast elkander zullen leven
volgens de oude Hollandsche traditiën.
Hij had ook ons land lief als de bakermat van zijn
volk, als den noodzakelij ken steun voor de verdere ontwikkeling van dat volk. In diepe vereering wijdt ook
Nederland een weemoedige gedachte aan het rijke, vruchtbare leven van dezen edelen, trouwen zoon van Zuid-Afrika,
dezen grootera vertegenwoordiger van ons Hollandsche ras.

EEN CHINEESCHE BEGRAFENIS
DOOR

C. M. VISSERING.

I.
In een aanzienlijk huis van Passar Baroe heeft een
der voornaamste Chineezen van Batavia, eenige dagen geleden den geest gegeven.
Heden na zonsondergang brengen wij een bezoek in
het sterfhuis.
De hoofdingang aan de straat geeft onmiddellijk toegang tot den ruimen marmerbevloerden voorhof.
In 't midden van de hal is een offertafel aangerecht ;
rechts van de offertafel is geplaatst de groote versierde
doodkist, laatste rustplaats van 't gebalsemde lichaam.
Tegenover de offertafel, aan den wand, verheft zich, omhangen met rijk geborduurde gordijnen, onder een kleurig
bewerkte luifel, een groot praalbed, laatste rustplaats voor
den geest van den afgestorvene, zoolang 't stoflijk overschot in eigen woning is.
Achter in de hal staat verdoezeld in schemerlicht,
recht overeind tegen den muur, een reusachtige baldakijn
met bloemen, vogels en kleine dieren versierd, welke op
den weg naar den doodenakker de lijkbaar zal dekken.
Kaarsenvlammen verlichten met zachten schijn de
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offertafel ; blauwige walmen rijzen omhoog uit een klein
bronzen wierookvat ; smeulend bevonkte wierookstokjes
verspreiden bedwelmende dampen door de ruimte.
Omwaasd van heilige geuren staan op de offertafel de
lievelingsgerechten van den doode ; kleine schaaltjes met
spijzen en vruchten, twee doorschijnende porceleinen kopjes,
gevuld met thee, een glas water en een klein vierkant
stukje kaas. Dit alles staat gereed tot gebruik voor 't
geestelijk wezen van hem, die is verscheiden.
Tot op de hoogte der kaarsenvlammen verheffen zich
op de offertafel twee rijen nagemaakte planten, welke de
tuinen van den overledene voorstellen.
Om de tafel zijn eenige poppen geplaatst, familieleden,
welke door een wonder tijdelijk in deze poppen zijn gein carneerd.
De stilte in de schemerlichte ruimte wordt even verbroken door een nauw verneembaar ritselen. Een klein
meisje sluipt naar binnen, naar de zijde der offertafel, waar
onder een blauw gazen doekje een miniatuur theeserviesje
staat. 't Tenger popje verheft zich op de teenen om 't
serviesje te bereiken ; even staat zij 't doekje op, schenkt
voorzichtig thee in een der kopjes, eerbiedig plaatst zij
dan 't kopje naast de andere gerechten.
Ook aan haar, 't kleinste kind, de jongste van den
stam, heeft zich geopenbaard een machtig levensgeheim;
het geheim van een uit aardsche banden bevrijde ziel,
omhoog geroepen naar zalige gewesten, tot het ingaan
van een eeuwig leven.
Ook aan haar, zoo nietig en zoo broos, is gegund 't
hooge voorrecht den dierbaren verscheiden vader te heipen, door hier op aarde zijn geheiligd wezen te omringen
met al wat hem onmisbaar was in 't leven. Ook zij zal
straks, met al de anderen, zich nederbuigen voor 't groote
praalbed en eerbiediglijk haar nachtgroet brengen aan
haars vaders geest, die op de staatsie-sponde rusten zal
tot aan den morgenstand.
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II.
Het is de laatste Januari, twee dagen na het bezoek
op Passar Baroe. Heden heeft de begrafenis plaats.
Voor de graflegging moet het gunstigst oogenbiik
worden gekozen. Voor dezen doode zal dit tijdstip eerst
over twee maanden zijn aangebroken, doch op den eersten
Februari zal het Chineesch Nieuwjaar worden gevierd en
aloude wetten schrijven voor, dat op dien feestdag geen
doode in eigen woning aanwezig zijn mag. Het stoffelijk
overschot zal dus heden naar 't kerkhof worden overgebracht en tijdelijk in een daarvoor opgerichte loods worden
ingemetseld.
Omtrent de graven der dooden bezitten de Chineezen
hooggestemde opvattingen. Zij zijn overtuigd, dat de laatste
rustplaats van overwegenden invloed is voor hem, die is
verscheiden, doch evenzeer voor hen, die achterblijven in
het leven.
Ieder schepsel in 't wereldbestaan is omringd van onzichtbare wezens. Op de noodlottige overheersching dezer
soms zeer gevaarlijke wezens, kan de geest van den doode
een verzoenenden invloed uitoefenen voor hen, die achterblijven, mits deze invloed door geen ongunstige omstandigheden worde benadeeld.
Een eerste vereischte is, dat het graf zoo gelegen zij,
dat de hoogere rust niet kan worden verstoord ; niets mag
dus worden verzuimd wat tot die hoogere rust kan bijdragen.
Schoone verhevene gedachten koesteren de achterblijvenden voor hen, die voorgaan naar de hemelsche gewesten, doch er is in het ondoorgrondelijk al-leven veel,
dat de macht en het weten der aardsche stervelingen te
boven gaat.
In de onzienlijke dingen des levens kan slechts leidinggegeven worden door hoogere wijsheid.
In het ondoorgrondelijke kan misschien door de meetkundige en sterrekundige wetenschappen veel worden berekend ; eindelooze noodlottigheden kunnen mogelijk door
diepe wijsbegeerte worden beheerscht. Daarom moet voor
.
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den dag der ter-aarde-bestelling naar het allerhoogste
worden gestreefd.
Allereerst moet voor de graflegging de stand van zon,
maan en sterren in aanmerking worden genomen. Slechts
Wanneer het onderling verband dezer hemellichamen het
meest gunstige oogenblik biedt, is de tijd tot begraven
geoorloofd.
Voor hem, die thans is verscheiden, zal dit tijdstip
eerst over twee maanden zijn aangebroken.
Niet minder schoon en verheven zijn de voorschriften,
reeds sedert eeuwen door de voorvaderen uitgedacht, voor
de begrafenisplechtigheden. Ook voor den ontslapene, die
heden wordt weggedragen, hebben vele naarstige handen
gearbeid om de laatste eer te bewijzen en voor zoover dit
den aardschen stervelingen gegeven is, hulp te verleenen
bij den ontzaglijken overgang naar gene zijde van 't leven.

Het is negen uur in den morgen. De stoet heeft zich
in beweging gesteld voor 't sterfhuis op Passar Baroe.
In onafzienbaren optocht, nadert hij thans langs de Oostzijde van 't Koningsplein.
Voorop gaat een man, gekleed in 't wit, een hooge
witte topmuts op 't hoofd ; hij trippelt als een opgewonden
automaat in ziegzaggen over den weg, van 't sterfhuis af
tot aan 't kerkhof bestrooit hij den bodem met stukjes
wit papier, opdat 't geestlijk wezen van den doode den
weg naar eigen woning zal kunnen terugvinden, ter bewaking en bescherming zijner dierbaren op aarde.
Schitterend van kleuren verheft zich voor in den stoet
het reuzenbeeld van Kay Loe Sin, een gedrochtelijk wezen
met goudgeschubde borsten en zwaar gewrochte ledematen,
hoog in de rechterhand een zwaard, in de linkerhand een
schild ; de uit de kassen puilende, ronde oogen staren op
de omgeving alsof zij alziend waren. Aan weerszijden van
Kay Loe Sin worden twee monsters gedragen, gevolgd
door een stoet van gedrochtelijke wezens. Deze reus met
zijn beide trawanten en schaar van volgelingen opent den
stoet om de kwade geesten te verjagen, welke door de
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ruimte zweven om de scheidende ziel tot zich te lokken.
Tusschen de beeldendragers bewegen zich een aantal
mannen, die in allerlei richtingen goud- en zilverpapier
over den weg strooien, waarin de geesten gouden en zilveren schijven zullen zien ; hierdoor zal hun gulzigheid
worden bevredigd en hun aandacht van den doode worden
afgeleid.
Hoog boven de hoofden, door koelies gedragen, bengelen lantaarns, beschilderd met vuurspuwende draken ;
in de lantaarns branden kleine toortsen, zoodat het schijnt
alsof de drakenmuilen werkelijk vlammen spuwen. De vlammende muilen zijn er ter verslinding van onzichtbare
monsters.
Hooger dan de beelden en hooger dan de draken,
wapperen vaandels en banieren. Zij wapperen in de wijdte
der atmospheer de zuiverende kracht hunner wijze spreuken,
de heiligende macht hunner verheven zinnebeelden. Zij
reinigen den weg, voor zoover dit op aarde mogelijk is,
op dezen laatsten tocht naar het machtig onbekende.
Nu volgt de tweede groep. Na de groep der verschrikkingen , welke is voorgegaan, zou deze de geheiligde
groep mogen worden genoemd. Zij bestaat uit een langen,
witten stoet van omwaasde wezens, voorstellend de geestesbeelden der afgestorvenen ; boven de omsluierde hoofden
worden kleine, wit moeselinen offerlantaarns gedragen,
waarin zacht brandende lichtjes flikkeren.
Dan volgt de derde groep, welke meer van m ateriéelen
aard is, met voorstellingen van de bezittingen des overledenen. Eerst vijf huizen, vier paarden, twee oude rijk
bewerkte pajongs en een aantal geborduurde waaiers ;
dan een stoet gekleurde beelden, de levende nabestaanden
voorstellend, gevolgd door een groep nagemaakte planten,
vertegenwoordigend de landerijen van den overledene.
In deze laatste groep loopen trippelend bewegend
Chineesche muzikanten, met hooge witte tophoeden op .
Zij bespelen de zonderlingste muziekinstrumenten. De een
slaat op een tambourijn, de ander op een gong; een derde
op een soort tonton ; anderen weer hebben bekkens of
.
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lange houten trompetten, waaraan zij nu eens helsche
tonen ontlokken, dan de allerklagelijkste geluiden.
Het zijn toevallig heel oude menschen, die op deze
instrumenten spelen ; men denkt onwillekeurig, dat misschien alleen die heel ouden die wonderlijke wijzen kennen,
waarmede zij boven al 't geweld uit, de kwade geesten
moeten verschrikken.
Ook boven deze groep wapperen vanen en banieren,
beschilderd met spreuken en zinrijke leuzen, ter bezwering
van alom dreigende kwade invloeden der booze machten.
Eindelijk nadert de hoofdgroep, langzaam, misschien
deze nu toch wel met eenige statigheid.
Een Boeddha-priester in een tot op den grond stijf
staand karmozijn-rood gewaad van glanzende moirée-zijde,
een korte wijde pelerine van oud-goud brokaat over de
schouders geslagen, schrijdt rustig voorwaarts, de oogen
neergeslagen, de lippen prevelend in gebed. Op eenigen
afstand achter den priester, volgen zijn beide jongeren,
eveneens in geestelijk gewaad ; aanhoudend prevelen ook
zij gebeden. Tusschen de beide jonge geestelijken wordt
een offertafel gedragen.
Hoog in den zonnigen dag, als ware zij een symbool
van feestelijkheid en geluk, nadert nu de rijk versierde
doodsbaar, met uiterste inspanning van krachten door een
zestigtal koelies nauwlij ks te torsen ; de dragers zijn allen
gekleed in de Chineesche rouwkleuren, blauw en wit, een
lichtblauwen punthoed op 't hoofd.
Onder 't bewegelijk spel van den kleurigen baldakijn
gaat nu de lijkkist voorbij, bedolven onder rose en wit
van wolkig moeselien. Als kleine triomfbeelden staan op
de hoeken van 't langwerpig dak, vier bruine miniatuur
leeuwen ; blauw-grijze duiven, goud-gele patrijsjes en kleine
bewegelijke zangvogels trillen langs de vier zijden, alsof
zij in den zonneschijn op den weg van 't sterfhuis naar
den doodenakker levend waren geworden en zoo omhoog
zouden willen vliegen naar 't wijde hemelazuur. De slingers van zacht paarse bloemen rijzend langs de spijlen, de
kleurige boeketten, waarmee de baldakijn als is bezaaid,
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al wat door kunstenaarshanden voor de praal van dezen
laatsten tocht is gewrocht, beweegt en schittert en leeft
in het licht.
In tegenstelling van deze vroolijke sier, nadert nu de
groep der treurenden, de hoofden gebogen, de ooggin turend
ter aarde ; het is de stoet der familie ; eerst de vier jonge
zonen in het wit gekleed, de hoofden wit omsluierd, gevolgd door de oudere mannen van den stam ; dan in een
reeks van rijtuigen, eveneens in witte gewaden, de jonge
dochters van den overledene, gevolgd door de gesluierde
vrouwen.
De man, die heden met zooveel praal ten grave wordt
gedragen, is ook in het gemeenteleven der stad Batavia
een persoon van aanzien geweest. Achter de familie volgt
per as een stoet Europeanen, autoriteiten der stad en
vrienden van den overledene ; deze laatste groep wordt
voorafgegaan door een rijtuig met bloemen en kransen.
Het tamarindeloof werpt op dit uur geen schijn van
schaduw meer. Op den blakend stoffigen weg van Koningsplein Oost, buigt zich de stoet om naar Koningsplein Zuid,
als een kronkelende slang van licht en kleur, verdwijnend
tusschen de boomstammen, langs Tanah Abang, naar 't
kerkhof van Djatti.

Rijdend langs binnenwegen, is men lang vóár den
stoet op 't kerkhof.
Als een oord van vreugde ligt achter 't palmenbosch.
van Djatti de doodenakker.
Hoog op den grafheuvel, waaronder de doode over
twee maanden rusten zal, staat thans een onafzienbare
menigte, man tegen man, rij aan rij, in hel schijnende
kleuren van inlandsche dracht de menigte staat onbewogen.
Uit de stijf opeen gedrongen menschenmassa stijgt geen
geluid, allen in spanning, allen beheerscht door belangstelling in wat komen zal ; hoorbaar in de stilte niets,
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dan misschien even 't neerkantelen van een aardkluit, op
den heuvel losgewoeld door 't voorzichtig schuifelen an
een naakten voet.
Op eene opene ruimte voor den grafheuvel zijn drie
loodsen opgericht ; twee kleine loodsen en één groote
langwerpige loods, waarin zoo aanstonds aan familie en
rrienden 't begrafenismaal zal worden aangeboden, waarna
de kist heden namiddag daar tijdelijk zal worden ingenietseld. In één der kleine loodsen zullen de rituëele
plechtigheden plaats hebben, in de andere zuilen zich de
vrouwen terugtrekken.
Aan den ingang van 't kerkhof staat opgesteld een
Europeesch fanfare-corps ; 4én der schoonzonen van den
overledene heeft tot opluistering van de plechtigheid militaire muziek aangeboden.
De hitte wordt bijna ondragelijk hier in 't open land
zonder eenige beschutting. Zij is voor Europeanen niet uit
te staan ; onwillekeurig schuilt men even onder het afdak
van de eerste kleine loods, zoekend naar eenige bescherming.
Een Javaansch-Chineesche vrouw, tot de familie behoorend, die hier toezicht houdt, geeft te kennen, dat men
daar blijven kan om de plechtigheid bij te wonen.
Met uiterst gevoelige zorgvuldigheid is alles in deze
beperkte ruimte bijeen gebracht.
Midden in de loods staan twee kleine offertafels. Op
de eene tafel zijn spijzen en dranken aangerecht, op de
tweede allerlei vruchten en lekkernijen, keurig gekozen
versnaperingen, waarvan niets is bestemd voor den materieelen mensch. Op de vier hoeken verheffen zich kandelabers met hooge waskaarsen, beschilderd met kleurige
Chineesche woordfiguren ; op de voor- en achterzijde der
tafels staan kleine antiek bronzen wierookvaten met wierookstaafjes gevuld. Naast schalen met beschilderde meloenen
en geconfijte vruchten liggen gewijde boekjes en zijden
bandelieren met heilige spreuken.
Welk een vreemd geluid zwelt thans aan uit de verte.
Het is alsof heel het gebaar van dien eindeloozen
stoet op de heete lucht tot CUB komt in golven van klan
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ken. Het schuifelen van honderdtallen van voeten in het
stof van den weg, heel het wonderlijk leven van dien gedrochten-optocht en die menschenmassa, kondigt zich aan
in cadans van Oosterschen trippel-pas op de maat eener
helsche muziek ; een heksensabbat van . geluid, snijden d
tegenstrijdig met de stilte van het Djatti-bosch, in pijnlijke tegenstelling met de eerbiedig afwachtende, zwijgende
rust der toeschouwers.
Luider en luider klinkt het kabaal van trommels en
tamboerijnen, van bekkens en fluiten. Plotseling gieren
de onwelluidendste klanken door de lucht, alsof 't meest
oorverdoovend geraas bewaard werd tot voor den ingang
van den doodenakker.
Als ware al het geboem, getjingel en gefluit, al 't geweld der Chineesche muziek nog niet voldoende, . schettert
plotseling wijd door de hooge hemelruimten uit 't schel
klinkend koper van 't 1uropeesch fanfare-corps een treurmarsch van Mendelssohn, op 't oogenblik, dat de eerste
man van den stoet, 't zonderlinge wezen met de witte topmuts op, immer nog ziegzags-gewijze papier strooiend over
den weg, 't kerkhof betreedt.
Geweldiger nog dan onder de lanen van 't Koningsplein, teekenen zich tegen 't verblindend azuur der verte
de monsterbeelden boven den stoet uit, alsof de reusachtige
Kay Loe Sin nog immer in omvang ware toegenomen.
De drie groote beelden worden onmiddellijk op eenigen
afstand achter de loodsen geplaatst aan den voet van den
grafheuvel ; de kleinere gedrochten worden er omheen geschikt.
Immer voorwaarts trippelt de stoet het kerhof in.
De afbeeldsels der familieleden worden om de offertafels in
de kleine loods geplaatst ; het beeld van den overledene
in bruigomskostuum met een klein trekpotje in de hand,
zijn weduwe gesierd als bruid ; beider kleurige tooi omhangen met een netwerk van levende melatti-bloemen,
welke in de hitte onder de loods doordringende geuren
verspreiden.
Tegen den eenigen wand, die in de loods is aange.
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bracht, wordt een stoel geplaatst met de laatst gebruikte
onderkleederen van den overledene, door een badhanddoek
gedekt ; op den handdoek ligt een gebruikte hoed, waarop
melatti-bloemen zijn gestrooid.
Het portret van den doode, in den stoet meegedragen,
wordt op de kleederen tegen de leuning van den stoel geplaatst en een bandelier van kers-roode zijde met gouden
woordteekens in zwarte randen gevat, wordt op 't lijfgoed
gelegd.
De huizen, de tuinen, de paarden, de pajongs, de
vuurspuwende draken, alles wordt om de monsterbeelden
gerangschikt tegen den grafheuvel ; alleen de bandelieren
met de spreuken worden naar de groote loods gebracht.
De kleine wit moeselinen lantaarns met de zacht brandende lichtjes, worden op regelmatige afstanden gehangen in de kleine loods boven de offertafels.
De oude muzikanten naderen nu met het oorverdoovend kabaal der Chineesche muziek. De fluiten snerpen ;
de bekkens dreunen ; met kleine stokjes wordt kort regelmatig op de trommels geslagen ; de harde perkament-achtige knokels der oude verdorde handen van de muzikanten, die zelve nauwelijks meer van dit leven schijnen, slaan
met een zekere vaste tact gestaag op de tamboerijnen, als
moest dit onwelluidend onregelmatig orkest toch nog aan
maat gebonden worden.
Als konden zij nu eindelijk hun zwaren last niet
langer torsen, zwenken in renloop thans de zestig koelies
met de versierde baar het kerkhof in. Zij plaatsen de
kist voor de groote loods ; daar verzamelen zich de manlijke familieleden en de Europeesche vrienden voor 't begrafenismaal.
De rijtuigen, waarin zich de vrouwen bevinden, rijden
tot voor de tweede loods, naast den grafheuvel ; daar
stijgen zij uit en worden haar ververschingen aangeboden.
Het begrafenismaal vangt onmiddellijk aan ; toespraken
worden gehouden tot herdenking der goede hoedanigheden
van den afgestorvene ; telkens klinkt luid de Europeesche
muziek, thans opgesteld voor de groote loods.
.

.
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De tafels worden ontruimd, de kist van . sieraden antdaan, midden in de loods. geplaatst. De kunstig bewerkte
baldakijn met de vogels, de bloemen en de kleine fiere
bruine leeuwen, wordt naar den grafheuvel gedragen, recht
overeind tegen het beeld van Kay Loe Sin ; geplaatst, om
straks met al het andere i n vlammen op te gaan.
In de. kleine loods worden ' de beschilderde waskaarsen
op de vier hoeken der offertafels ontstoken ; uit de brandende wierookvaten stijgen geurig blauwe walmen omhoog.
.Iet licht en de wierookgeuren herscheppen plotseling geheel de atmosfeer der loods tot een plaats van wijding.
Overal heerscht nu eindelijk rust.
De Boeddha-priester plaatst zich met de beide jongere
geestelijken voor . de offertafel, welke onder het schijnsel van
licht en wierookwalmen een intiem huisaltaar gelijkt. get
oogenblik der godsdienstige plechtigheid is thans aangebroken.
De vier jonge zonen van den overledene scharen zih
ruggelings voor de tafel, 't gelaat gewend naar de beeltenis van den vader; aan ieder van hen geeft de priester
een ontstoken wierookstok in de hand. Zij staan daar van
den . oudsten tot den jongsten, naast elkander, iedere j
sprekend evenbeeld van den ouderen broeder, slechts
iets kleiner, iets fijner, iets tengerder. De teer bleeke hoofden zijn tot op de fijn gelijnde zwarte weukbrauwbogen
omwonden met wit gazen sluiers, de twee lange :tot op
den bodem los hangende slippen, op 't achterhoofd saamgeknoopt.
De betraande oogen opslaand naar 't beeld van den
vader, buigen zij 't hoofd en maken met de handen kruislings over de borst, verscheidene malen den eerbiedsgroet
der Oosterlingen voor den doode. Dan knielen zij. neder
tot gebed.
Met hen knielend, spreekt de priester gebeden uit .en
}eil;ige spreuken ; dan in een lange reeks van namen de
voorvaderen : noemend, herdenkt hij ook . dezen in zijn ge
beden, opgezon den tot de Al-ziel der wereld.
Bij de herdenking der voorvaderen herhalen de zonen
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de eerbiedsbewegingen met de handen op de borst, telkens
neigend met 't voorhoofd tot op den grond ; dan maken
zij plaats voor de ouderen.
Ook de ouderen ontvangen brandende wierookstokken
in de hand ; ook zij maken de bewegingen van eerbied
voor de beeltenis van den doode en bij het noemen van
de namen der afgestorvenen; ook met hen wordt gebeden,
terwijl zij zich nederbuigen tot met 't voorhoofd op den
bodem.
Als de oudere mannen zich terugtrekken, treden de
wit-gesluierde vrouwen nader ; onder haar 't eerst de dochters van den overleden vader; het eerst de heel jonge
meisjes, bekoorlijke wezens, met die zacht room-gele, porcelein-achtige gelaatskleur, welke de schoonheid der jonge
Chineesche vrouwen uitmaakt en haar een aanzien geeft
van zoo teére fijne exotische voornaamheid, welke bij geen
ander ras gevonden wordt.
De dochters en daarna de vrouwen ontvangen van
den priester ook ieder een brandenden wierookstok in de
hand ; ook zij plaatsen zich voor 't beeld van den doode ;
ook met haar wordt gebeden ; ook zij trekken zich dan
terug achter den halven cirkel der zonen en der andere
mannelijke familieleden.
Aanvankelijk scheen deze begrafenisplechtigheid geheel
een feest, met tamboerij aslag en muziek, veel opschik en
veel kleur.
Nu, in dit laatste oogenblik van wijding, is alles plotseling veranderd.
Heiliging heeft gesproken uit de gebeden ; hoog menschelij k gevoel heeft zich geuit in den eerbied den doode
gewijd. De strakke trekken der zonen hebben zich ontspannen voor 't beeld van den vader; in 't beheerscht
gelaat der vrouwen waren de oogen verblind door tranen.
Ook voor ons omstanders heeft in dit oogenblik, naast
al het voorgaand, voor ons onbegrijpelijk vertoon, uit
dieper kern de stem van 't leven gesproken. De stem van
droefheid en weemoed, van verdriet om scheiding, van
innerlijke verwonding door smart.
O, E. XVII: 1

2
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VI.
Aan de vier jonge zonen worden nu door den priester
de vier brandende waskaarsen van de offertafel in de hand
gegeven, om den brandstapel, ginds aan den voet van den
grafheuvel, te ontsteken.
Dichter worden de huizen, de tuinen, de menschelijke
afbeeldsels en al de andere eigendommen, welke den doode
dierbaar waren en nu in verbranding als door een mirakel
in vlammen ten hemel zullen stijgen, om de drie groote
monsterbeelden geschaard ; daarom heen worden lange
dunne reepen droog hout gestapeld.
Onmiddellijk na het gebed van den priester, bespelen
weer de Chineesche muzikanten als in razernij hun oeroude instrumenten, alsof duizendtallen van kwade geesten
nu moesten worden verjaagd.
In het verblindend zonlicht van twaalf uur, staat nu
plotseling al het papier en klatergoud, dat den stoet heeft
versierd, in vlammen. Al wat voor den kleurigen optocht
door menschenhanden gewrocht, naar den doodenakker is
getorst en aan den voet der monsterbeelden opgehoopt tot
een hoog gegroeiden brandstapel, staat thans in gloed
van vuur.
Gespaard zijn slechts de zijden bandelieren met de geborduurde spreuken, welke naar 't huis van den overledene zullen worden teruggebracht, om aldaar gedurende
twee jaren wijding te geven, voordat zij worden verbrand
tot heilig vuur, den geesten gewijd.
Van den bodem af laaien al hooger de vlammen.
Eerst wordt het rechtsche beeld aangetast, dan 't
reusachtig onder-lichaam van den grootera Moloch, waarvan
borst, schouders en hoofd nog geheel onberoerd staan.
De hitte van 't vuur is onder de loods niet meer te
verdragen ; al verder treden wij terug naar de grens van
't kerkhof. Ook op den grafheuvel zijn de Inlandsche toeschouwers al meer achterwaarts geweken; de zengende
hitte van 't stralend hemellicht is mild vergeleken bij den
~verschroeienden brandgloed van den vuurstapel.
,
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Nu belekken de vlammen den geweldigen Kay Loe Sin.
Met oorverdoovende knallen hebben telkens ontploffingen plaats, overdaverend de Chineesche muziek. buizende geestesscharen zullen nu wel vluchten door de atmosfeer ; de ongeziene wereld om ons heen, zal nu wel één
overrompelend ontkomen zijn, waaruit al het onzuivere
verdwijnt.
De geweldige ingewanden branden nu, waarvan 't
goud-geschubd omkleedsel in gloeiende rookwolken wordt
verteerd. Nu ook knetteren de gouden borsten, waaruit
kleuren-vlammend vuurwerk ontspat. De hooggeheven
rechterhand brandt, waarin 't breede zwaard oplaait als
een vlammende vlag; onmiddellijk ook is de linkerhand
aangetast door 't vuur ; 't door vlammen belekt monsterschild gloeit in kolommen van rook ; het gelijkt een uithangbord van de hel.
Boven den brandstapel, welke nu meters hoog oplaait
tegen 't zonnevuur van den hemel, staat nog enkel onberoerd het zwarte hoofd met de bewegende ronde oogen,
welke tot het laatst alles schijnen te willen overzien.
Het is alsof in de bewegelijkheid van het vlammenlicht 't reuzenhoofd plotseling gaat leven ; alsof de rollende
oogen nu beseffend op ons staren ; alsof zij boven 't vuur
uit van deze geweldige autodafé, ons wilden beduiden de
afschuwelijke dingen in de regionen, boven ons begrip.
Iets menschelijks, iets wezenlijks, is nu in 't beeld gekomen,
dat afschrikwekkend, doch tevens onuitsprekelijk boeiend
is ; waarnaar al de oogen, die daar op 't kerkhof zijn, zich
huiverend richten en waaraan zij als in betoovering worden
vastgeklampt.
Het vuurwerk der schouders ontploft nu naar alle
zijden ; hoog verheft zich het hoofd in rookwolken zwart
als roet ; het geheele wezen van het demonenbeeld brandt
nu, alsof het hier op aarde reeds werd verslonden door
het vagevuur.
De rose en witte moeselinen sluiers, de naar elkander
toegenegen blauw-grijze duiven, de goud-gele patrijsjes, de
kleine zangvogels, de kunstig bewerkte miniatuur-leeuwen,
.

,
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al het schoone wat den baldakijn heeft versierd, is nu
verbrand.
Stukken zwart verkoold doek vliegen als donkere
kapellen uit het vuur op, lappen verschroeid papier fladderen als nachtvlinders uit de vlammen omhoog.
Ook het machtige hoofd brandt nu, maar nog altijd
rollen de oogen.
Het is niet langer aan te zien; men kan niet langer
blijven.
Afgemat door de hitte van licht en vuur, door de
bewegelijkheid, door de menschenmassa, de kleuren, 't
vlammenlaaien, het ontploffen van vuurwerk, 't nooit rustend kabaal der muziek, verlaat men onuitsprekelijk vermoeid 't kerkhof.
Het is werkelijk alsof men vluchten moet, alsof het
ook voor ons een oven ompeling wordt van wat ondragelij k is.
Eenmaal buiten den doodenakker, overvalt ons een
gedachte, welke alles beheerscht, namelijk dat er te weinig
wijding is in een eeredienst, welken men niet kent en
daarom niet begrijpt.
Toch is in dit alles iets geweest, waarvan ieder in
het diepst van zichzelf zoekend, het wezen wel doorgronden kan.
Er is geweest de openbaring van voorzorg en van
liefde, voor wie is heen gegaan, naar dat verre onbekende,
dat eens allen wacht.
Er is geweest een afscheid tot heiliging van wie is
opgenomen in het leven van oneindigheid.

DE SCHOONHEID VAN HET BEGRIP
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

Wie nimmer het kristallen paleis der wijsbegeerte
in zijn schoonheid niet.
Dat een begrip, een grondbegrip als „eenheid" een lichtpunt is voor beschijning der duistere wereld.vlakte ; dat
„identiteit", „zijn" eu „niet-zijn" en zoovele meer de innerlijke wonderen der schepping uitmaken, wordt misschien
door weinigen verstaan ; maar deze weinigen willen het
aan de velen verkondigen. De jubelkreet „thalassa" (de
oceaan !) die van de lippen klonk der tienduizend, in het
struikig bergland verdwaald, toen zij plotseling de zee
voor hun turende oogen zagen uitgebreid, dezelfde jubelkreet kan innerlijk ook den mensch vervullen, die uit de
wereldverwarring naar den zin des levens binnentreedt en
nadert tot de schoone enkelvoudigheid van het Begrip.
Grauw is alle theorie en groen des levens gouden
boom, heeft Mefistofeles aan dm leerling voorgezegd, die
van zulke leering niet afkeerig was. In dit geval schijnt
hij wel de leermeester van velen en niet slechts van hen
die het genot voor het hoogste goed uitgeven. Hoe luide
is de bijval aan dit woord toebedeeld en hoevele instemmers hebben hun argumenten klaar om zijn stelling te
versterken. Dor is het begrip, leeg en stroef, maar groen
des levens gouden boom. En wat is dan hetgeen groent
binnentraden beseffen het begrip
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aan dezen gouden boom bij afwijzing van „theorie", gedachte en begrip ? Het is de zinnelijke waarneming en
de beeldende fantasie. Met de zintuigen te leven acht men
schoon, en de zinnelijke indrukken te verzamelen tot
levende kleurige en bewegelijke beelden. Het begrip
schijnt hun geraamte en rammelend karkas ; maar de zinnen omwikkelen dit mager schema met weligheid en vormenspel en tooveren het geraamte tot een glanzend lichaam
om. Grijnzend is het begrip en bloeiend het beeld.
Het misprijzen van begrip, gedachte, theorie, is geen
nieuwe kunst, onlangs uitgevonden. In oude wijsgeerige
kontroversen is hetzelfde reeds voorgedaan.
In de Middeleeuwsche wijsbegeerte is een school opgetreden, die de konkrete voorstellingen schatte boven
het begrip, omdat deze het individu in zijne bepaaldheid
betreffen, maar het begrip is gericht op de algemeenheid
der soort, waarin het levende individu is te niet gegaan.
De voorstellende mensch heeft voor oogera, leerde men,
dezen kastanjeboom met zijn bloeikaarsen als bepaald
levend wezen en hij oefent, al voorstellende, aanraking
met de eigene werkelijkheid van deze pracht, hier ter
plaatse en thans ten tijde. Nu veeg ik mijn voorstelling
van dit bepaalde individu uit mijn bewustzijn weg en bedenk de soort, dat is de kastanjeboom in het algemeen.
Wat blijft over? Een flatus vocis, de ademtocht van een
klank, een bloote naam, hulpmiddel van het menschelijk
geheugen om zekere in rijkdom verschenen beelden vast
te houden eer zij geheel zijn verneveld. Leeg is het bewustzijn dat bij deze algemeenheden leeft en inplaats van
bloeiende wezens en bewegende individuen, voor zich heeft
de afgetrokken herinneringen daarvan, aangeduid in
het begrip. Zoo oordeelde de nominalistische wijsgeer of
onwijsgeer reeds in de Middeleeuwen en heeft telkens opnieuw den bijval geoogst. Want telkens weer wordt in de
geschiedenis der menschelijke kultuur de theorie (theoria,
geestelijke schouwing) tot een verlepte schoonheid en om
hernieuwd te worden moet zij den tegenstand harer verachters ondergaan, waaruit zij verjeugdigd herleeft. Toen

DE SCHOONHEID VAN HET BEGRIP.

23

in onze letteren met de beweging van '80 een nieuw leven
begon, gold als leus : de individueelste uitdrukking der individueelste aandoening. Instantanee ; momentopname, momentvoorstelling. liet geestesleven werd bevolen zich te
richten op het vlottend oogenblik van het heden pulseerend leven. Men moest grijpen en het gegrepene weer
loslaten. De sensatie was het leven. Niets zoo ver weg
als het begrip, dat de algemeenheid tot inhoud en de
konstantie tot zijn waarde heeft. Impressionistisch in
kunst èn in gedachte.
Maar als de bewogene wateren zich neerleggen, spiegelt het vlak de oneindigheid. En men vraagt zich af of
de levendigheid der zinnelijke voorstelling het uithoudt
tegen de gedachte in haar spiegelende klaarheid.

Er is ontstaan een nieuwe belangstelling iii wijsbegeerte, welke beduidt een nieuwe geesteshouding en die
een vooruitgang is bij de voorafgaande geesteshouding :
de artistieke. Terwijl de kunstzinnige mensch de uiterlijke werkelijkheid tot zijn stof heeft en aan deze de idee
uitdrukt, maar zonder de wetenschap der idee zelve, bezint
de wijsgeerige mensch zich op deze. Hij nadert datgene
waarvan de kunstenaar onwetend getuigt, en om hetwelk
alle geestesleven zich als om zijn middelpunt beweegt.
Want het algemeene is niet, zooals nominalisme en Mefistofeles vermoeden, de nevelige verbleeking van een werkelijkheid die slechts voor de zinnen toegankelijk is ;
maar andersom is de zinnelijke waarneming de veruitwendiging van de geestelijke werkelijkheid des begrips.
Weinigen hebben dit ingezien zoo helder als Plato.
Dat het begrip niet is „abstraktie", dat het algemeene
niet is „ledigheid". Abstraktie is ledigheid, want het is
af-trekking. De abs-traktie begint bij de veelheid der zinnelijke feiten; zij stelt zich voor de matelooze menigvuldigheid bijv. der plantaardige natuur en begint dan haar
aftreksom uit te voeren: de eschdoorn heeft ingesneden
bladervorm, de beuk niet; trek voor het plantbegrip den
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bladvorm af, die behoort er niet toe ; de eik heeft een
gekorven bast, de berk een gladde .. trek af ; ja reken af
al wat bizonders zich hier voor-doet en daar niet; abstraktie van al wat schoon is aan elke bepaalde gestalte : dit
denkproces is de ontleding en wat overblijft kan niet
anders zijn dan de arme algemeenheid. Mefistofeles vermoedt dat zóo het begrip gevormd wordt, een naakt en
arm, een dor en stroef schema, pover restant wanneer al
onze aftrek-operaties ten einde zijn en er niets meer af
kan omdat er niets overblijft dan een minimum-definitie.
De leerlingen van Mefistofeles achten het begrip een
minimum-definitie, d.i. een begripsbepaling inhoudend net
zoo weinig kenmerken als aan een omvangrijke groep
van voorwerpen gezamenlijk eigen zijn : hoe minder kenmerken, hoe grooter groep ze bestrijkt ; ten slotte omvat
het begrip „iets", alle verschijnselen, omdat het geen inhoud
heeft, het is de leegheid zelve en de uiterste abstraktie.
Hoe • uitgeput staat het denken dat ten laatste tot dit
begrip is leeggeloopen en slechts iets bezittende, bemerkt
dat hij daarmede tot niets gekomen is.
Maar dat het in de wijsgeerigheid anders toegaat dan
op de wijze der abstraktie heeft Plato verstaan, wanneer
hij met de huivering der schoonheid voor de ideeën is
ontroerd. Immers dit is het waarom hij den Phaedrus
schreef. Hij zegt dat het de goden zijn die die ideeën aanschouwen en dat de mensch ze mede aanschouwt voorzoover hij in de wagens der goden gezeten is. „Het ontastbare en ware Zijn, dat zonder kleur is en zonder gestalte ,
wordt aanschouwd door den geest alleen, die de leidende
macht is in ons zielsleven. Het goddelijk verstand en het
menschelijke, dat zich met zuivere wetenschap voedt, zal
het Zijnde aanschouwen vreugdevol, en voedt en verkwikt
zich bij deze aanschouwing van het Ware". In deze verzekerdheid groent schoonere boom dan die door Mefistofeles wordt geprezen.

.

Het zakelijk menschenverstand beseft het begrip niet ,
want het gaat uit van de ervaarbare wereld, en het begrip

.
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is zuiver, d.i. onervaarbaar; het wordt niet uit de ervaring
verstaan, maar uit het zelfbewustzijn.
Het zakelijk verstand begint bij de zaken en neemt
ze waar als een wereld van verstrooide menigvuldigheid,
bewegelijk en toevallig, waarin alle hechtheid en samenhang schijnt te ontbreken. Wie een middag doorbrengt
aan zijn venster onl te zien wat voorbijgaat, ziet geen orde
maar toevalligheid; op korten afstand van elkaar wandelen
voorbij de minister, het boodschappenmeisje en de omroeper, terwijl auto en melkwagen hen inhalen ; de een
stapt en de ander draaft, een derde keert juist voor zijn
venster om en een vierde belt aan de voordeur. Geen
weet van den ander en zoo schijnt het in de waarneembare wereld : elk wezen heeft zijn eigen weg ; orde, wetmatigheid zijn nooit te zien ; in de waarneembare wereld
liggen zij niet. Toch laat het verstand zich niet weerhouden orde en wetmatigheid aan deze wereld op te leggen
en het is onteg enzeggenlij k dat daarmee deze ervaarbare
wereld waarde wint. Mefistofeles is bevreesd voor theorie
en houdt zich vast, welhaast krampachtig aan des levens
groenen boom, doch met schrik bemerkt hij dat ook deze
ontbladert; de waarde ligt blijkbaar elders dan in het
dadelijke moment ; het verstand bespeurt zulks en vindt
in wetmatigheid en orde dit andere. Dat de windvlaag
neerstortte en de boomtak brak zijn nu niet meer twee
afzonderlijke waarneemsels, maar tot één verband verbonden in het oorzaakbegrip. De gedachte, het begrip, n.l.
het begrip van verband, betrekking, samenhang tusschen
de verschijnselen wordt nu een onverliesbaar bezit des
geestes ; en ten slotte wordt het algemeene ons dusdanig
eigen, deze verhouding van kracht en weerstand in het
algemeen wordt dusdanig tot geestesbezit, dat wij daarbij
alle windvlaag en afgebroken boomtak vergeten en de
levensboom groent . . niet meer in de zinnenwereld.
Maar wat het verstand doet met deze spinsels is
pionierswerk en niet meer ; toepassing geven aan het begrip om daarmee de zinnen wereld te ordenen. Zij is en
blijft een fantasmagorie al spreken wij van natuurwet en
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al registreeren wij de zinnenwereld tot het meest ordelijke systeem. In het stelsel der zoölogie heeft alles zijn
plaats, elk dier is door het schiftend verstand in zijn soort
ondergebracht en er is een indeeling gemaakt in geslachten,
klassen en soorten, die niets te wenschen overlaat. Geen
dier is meer gevaarlijk ... maar het is niet de wereld die wij
waarnemen. Het begrip bewijst diensten voor wetenschap
en voor praktijk, het kan ordenen en hulp bieden, want
het leert ons de natuur te beheerschen en maakt de dieren
tam en van den wolf een waakhond. Maar de zin van
het begrip is anders.
De zin van begrip is niet zijn aanwending op de zinnenwereld ; niet om des levens gouden boom, door Mefistofeles geplant, te kultiveeren tot duurzamen bloei. De
zin van het begrip ligt in de wereld des geestes zelf.
Het begrip heeft zijn zin in de menschelij ke zelfbewustheid.

Want de menschengeest heeft tweeërlei richting waarin
hij zich beweegt: de expansie en de concentratie, middelpunt-vlieding en middelpunt-zoeking, uitwaartsche zelfverstrooiing en inwaartsche samenvatting. In de zinnenwereld,
die de fantasmagorie des bewustzijns is, oefent de geest
zijn expansie uit, aan zijn eenheid ontzinkende en zijne
waarheid verliezende. Maar de ware richting des geestes
is die waarbij hij tot zichzelven komt.
En nu zijn ook de begrippen geen resultaten van vergelijking tusschen de inhouden der zinnenwereld, die wij
in voorstellingen voor onzen geest roepen. Zij zijn niet
afgeleide slotsommen of bleeke representanten van een
volle werkelijkheid die buiten ze ligt, zooals de nummers
van een katalogus de bleeke aanduiding zijn van schoonere
zaken, in de museumzalen te zien. Maar zij zijn de brandpunten door welke heen het bewustzijn zich op zichzelf
betrekt. Zij zijn de eenheidspunten van het innerlijke leven.
Eenheid, veelheid, zijn, worden, subjekt, objekt, heelal,
werkelijkheid, geest, stof, natuur, bewustzijn, denken, willen,
tijd, eeuwigheid, het eindige, het oneindige, richting,
hetzelfde, het andere, positie, negatie, stellen, tegenstellen,
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deze begrippen zijn de zuivere eenheidspunten van het
innerlijk, punten van uitstraling van waar uit de innerlijke
golving beweegt. Zij schijnen kleurloos en leeg zoolang
onze oogen slechts open zijn voor de fantasmagorie; maar
voor de innerlijke oogen zijn zij ontdekkingen. Het begrip
van het Zijn is ontdekking geweest voor den Eleatischen
wijsgeer en waarvoor hij volijverig was zijn huis te verlaten om het aan zijn leerlingen te verkondigen. Voor de
verzekerdheid „Een is het Al" wil Xenofanes het volk
weerstaan en zingt voor ze in rhapsodieën de blinkende
waarde van zijn grooten vondst en Heraklitus giet in welgevormde spreuken vol duistere schoonheid het begrip
„Wording" als bronsgieters hun metaal.
Er kan met deze begrippen geen negotie gedaan, en
men moet ze mediteeren om ze te genieten, maar gemediteerd zijn ze.. de wonderen der Schepping zelf. Zij zijn
het, de ideeën waarvoor Plato in verrukking was. De
mensch die hun waarde verstaan wil moet ze niet overnemen doch ontdekken.
De begrippen zijn de wonderen der schepping ; de
brandpunten door welke de Scheppende geest zich uitstraalt tot een wereld ; de ongeschapen centra door welke
het Eeuwige zieh tot een wereld verwerkelijkt.
De mensch, die de begrippen denkt, ontdekt ze clanzelfbewustwording, maar vindt ze als de brandpunten der
werkelijkheid in het algemeen. Wat de mensch ontdekt
in zichzelf als de fundamenten van het denken zijn de
fundamenten van den wereldbouw. Want menschengeest
en wereldgeest zijn verwant, ja meer dan verwant zijn
zij. Wij zouden niet van Wereldgeest, Goddelijken geest
kunnen spreken, zoo wij hier Diet den Verwante van ons
zelf herkenden. Het is wel van ouds als hoogmoed gebrandmerkt zoo men het menschelijke en het Goddelijke
vereenzelvigde, maar zonder deze (betrekkelijke) vereenzelviging, kunnen wij van het Goddelijke niet eens spreken.
Al wat het denken denkt is met het denken verwant en
ook de aanbidding is een denken. Wat niet verwant is
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is ongenaakbaar, ongeweten, en kan niet worden verheerlijkt. De gedachte dat het Goddelijke alle denken te
boven gaat geldt slechts voor een zelfbewustzijn, dat in
zichzelf verstaat wat het is : alle denken te boven gaan;
anders is het „te boven gaan" een leeg begrip waarbij
niets wordt gedacht. Het begrip „te boven gaan" is een
begrip uit het denken zelf en bewijst hoe diep het fondament des zelf bewustzij n s ligt. Zoo de eenheid van het
goddelijke en het menschelij ke ontkend wordt (ontkend
door den mensch die zich dit recht kan toeeigenen slechts
door ... zijn inzicht) blijft niets te denken over en terecht
zegt Spinoza : wie zichzelven onder het eeuwige gezichtspunt kent heeft noodwendigerwijze de kennis van God.
Maar dan heeft ook het menschelijk zelfbewustzijn in
zijne grondbegrippen iets anders voor oogen dan levenbooze schema's en aftreksels der zinnenwereld, door vergelijkingen daaruit te voorschijn gebracht : hij heeft voor
oogen de grondbeginselen der werkelijkheid zelve. Hij
ziet het ware in, hiermede dat hij tot zichzelven inkeerende,
de begrippen kent.
„De zelfstandigheid (substantie) is dit wat in zich is
en uit zichzelve wordt verstaan." Aldus vindt Spinoza
formule voor den wereldgrond. Hij vindt begrip. Voor
velen is het al genoeg dat hier wordt afgeweken van de
ervaring ; zij laten den denker in zijn hersenspinsels, waarvan nu eenmaal geen heil te verwachten is. Welke mensch
is ooit voor zijn honger naar leven met dergelijk voedsel
verzadigd? Maar anderen die niet bij de ervaring hun heil
zoeken, hebben toch voor den eenzamen denker niet meer
over dan een schamele goedkeuring. Zeker; men kan zich
wel zoo uitdrukken ; de formule is een paging om het
ware in woord te brengen ; men hechte echter geen groote
waarde aan zulke pogingen, meenen zij ; het is de menschelij ke zwakheid dat wij steeds weer uitdrukking zoeken
voor het onzegbare, en wanneer wij den wijsgeer aan het
werk zien, moeten wij geresigneerd zijn en niet jubelen
met Plato. Plato leefde lang geleden en wij zijn de men-
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schen van Onzen tijd, en Spinoza was een . . intellektualist.
Nochtans houdt Spinoza vol, die ook wel den glimloch der voorbijgangers heeft opgemerkt : de zelfstandigheid is dit wat in zich is en uit zichzelve wordt verstaan...
Hij houdt het begrip vol. Wondere woorden waarin de
eeuwigheid klinkt. Woorden als een wijn waarmee de
goden sterken hun bovenwezenlijk geluk. En de wijsgeer
mediteert : „het denken dat tot zichzelven keert, inziende
in de kristallen zuiverheid zijns eeuwigen wezens . . . het
denken ziet aan zich ontvallen alle andersheid, het ziet
zich zijn tallooze voorwerpen, waaraan het zich bezon,
ontzinken. Geen natuur meer, geen geschiedenis, geen ziel,
geen beweegreden en doel ; alle beweging lost zich op en
alle verandering verdwijnt . slechts het in-zich-zijn is over.
Het in-zich-zijn is de zelfstandigheid ; eenheid-alleen, zuivere
zichzelfheid van het Zijn en vlekkelooze identiteit. Dit
eene wordt nit zichzelf verstaan . . ." Inderdaad, want dit
Zijn is het Denken zelf en geen van elders aangebrachte
kaars vermeerdert dezen zonneglans. Wie zal aan het
Zal iemand
denken uitleggen wat het in zich zelve is
aan Alexander gaan verklaren wat het is, een veroveraar,
of aan den dichter hoe zijne verzen klinken ? En dit had
nog reden, maar de groote schoonheid van het begrip is
zijn volledige klaarheid in zichzelf. Het begrip is zonder
analogie ; en zijne elementen, de Eenheid en de Veelheid,
het Zijn en het Niet, zij worden in het denken zelf
verstaan. Zij zijn te zamen een symfonie der waarheid,
en het goddelijke doet zich kond in den menschengeest.
?

Het begrip is waar, zoo het niet dogmatisch, maar
wijsgeerig wordt verstaan. Er is ook een dogmatische verheerlijking, waarbij men meent het goud te bewonderen,
maar het is lood. Het begrip wordt dogmatisch verstaan,
zoo het niet begrepen is als element van ons geestelijk
zelfbewustzijn, maar als dekreet van een vreemde wilsmacht. Van waar het begrip, dat ik het moet aanvaarden ?
vraagt de dogmatische verstaander. En hem wordt geantwoord dat ik weet niet welk instituut voor de waarheid
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ervan instaat en dat het door een niet te versmaden openbaring is afgeleverd. Het dogmatisch verstane begrip is een
artikel zooals uit een wetgeving, die onder ons in
werking is getreden. Het ontleent zijn waarde aan de
wilsmacht die het heeft willen afkondigen. Het is niet
in ons als waar bevonden, maar misschien wel door God
zelf in de wereld neergelaten en ergens, misschien wel in
een tempel, bekend geworden ; het is aangegeven en meegedeeld, in heilige schriften verzekerd en door schriftgeleerden met beloften of anatheem bekrachtigd.
De menigte ziet er met ontzag tegen op, zooals tegen
het vreemdglanzend kleinood, dat wordt vertoond, met
bijvermelding dat het deel uitmaakte van het zwaard van
den engel in het paradijs.
Het dogmatisch begrip is iets duisters, taboe, relikwie
en rotsblok (wie zal het afwentelen ?). Het is een steen
op ons geweten, want heimelijk verwijten wij onszelf
niet altijd voldoende daaraan te hebben geloofd. Wij verstaan het begrip dogmatisch, zoolang het niet is wat wij
in ons zelf bevonden, inhoud onzer eigen bewustwording.
Zoo is het leerstuk der Drieëenheid een dreigend fantoom
dat zijn anatheem uitwerpt tegen Unitariërs en ongodisten,
totdat wij in ons zelfbewustzijn den zin en harmonie verstaan en dit goddelijke in zijne menschgelijkheid, het
menschelijke in zijn goddelijkheid inzichtbaar wordt.
Alle waarheid, die niet uit het zelfbewustzijn is, wordt
dogmatisch verstaan, omdat zij wordt afgeleid uit een
vreemde wilsmacht. Er is een die haar gewild heeft. Zij
is niet uit zichzelve (d. i. in het zelfbewustzijn der menschen) waar, maar is het door het Andere, dat dekreten
uitvaardigt. Niet denken, maar wilsmacht heeft tot dit
begrip besloten. Vreezend aanvaardt de mensch het dogma,
niet wetend welke konsekwenties het inhoudt, onwetend
wat zich hieruit ontladen zal !
Achter het dogma zit het persoonswezen, de wilsmacht,
superlatief vergroot op een wereldtroon.
Er is ook het andere dogma, karikatuur van dit, het
rationalistische. Supranaturalisme en rationalisme zijn
,
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hetzelfde. Het verstand dat spreuken uitvaardigt en bepaalde waarheden met halsstarrigheid doorzet, evolutieleer
of substantie-begrip, of scepticisme, of pantheïsme als bepaald leerstuk propageert, heeft zichzelf tot wilsmacht gemaakt die waarheden doorzet. Het is de tyran Wetenschappelijkheid geworden en dwingt tot dogmatisch verstaan van het begrip.
Maar het begrip te verstaan is het begrip verstaan
wijsgeerig.
eerig. Dat is : versta het als element van de eeuwige
orde der werkelijkheid. De werkelijkheid zijt gij. Versta
het begrip als element der orde van uw eigen wezen. Ik
versta het begrip voorzoover ik het ben; zooals in de Middeleeuwsche Victorijnen-school de gedachte gold : gij verstaat
de waarheid slechts voor zoover gij haar zijt geworden. Eenheid en het vele, zijn en worden, subjekt eu objekt, natuur en
geest, identiteit en tegenstelling, leven en dood strekken
zich door ons heen. Wie deze begrippen denkt, zamelt
geen dorre schema's op, maar brengt aan het luiden de
klokken van zijn eigene bewustheid.
Tweeërlei worde bier bespeurd : de enkelvoudigheid en
het bovenpersoonlijke.
Het begrip is de wereld in haar enkelvoudigheid; het
is de geestelijke zijde der wereld ; het geestelijk konkaaf,
waarvan de ervaarbare zinnenwereld is het uitwendig konvex.
Want het begrip is de wereld zooals het gedacht wordt
in het goddelijk denken ; de wereld in de Idee. En dit is
de schoone, harmonische enkelvoudigheid. De wereld naar
hare buitenzijde, en gelijk zij in de ervaring ligt is ingewikkeld, en verward. De eikeboom die daar voor mij oprijst
is een omvangrijk samenstel van duizenden vezelen, ontelbaar in zijn bladertal en onoverzichtelijk in zijn onregelmatigheden ; maar naar het begrip is hij enkelvoudig en
zoo ik den eikeboom in zijn begrip beleven kon zou ik de
enkelvoudigheid van zijn eikewezen genieten.
Nu overstelpt ons de menigvuldigheid der wezens en
het milliardaere aantal der werelden die de ruimten vullen.
Een verbijsterende dwarreling omwikkelt ons; de wereld
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naar haar uitwendigheid, is een duizelige fantasmagorie.
Laat Mefistofeles gewagen van des levens gouden boom,
die groent aan de zinnenzijde der wereld : deze boom der
zinnen verwart ons in zijne takken.
Maar in het begrip is de wereld enkelvoudig. Zij is
enkelvoudige eeuwige verhouding, wereldorde. Om de
harmonie der wereld in het begrip mee te leven, moeten
wij naar binnen gaan. Wie zee en land afreist of wie de
sterrenhemelen afzoekt gaat veel te ver.
Achter dit enkelvoudige dreigt geen wilsmacht, geen
persoonswil. De godheid is niet het willen j maar is het
denken. Het willen is duister, het denken is licht. Het
willen is vergissing, verandering, eenzijdigheid, beperktheid,
herhaling, vergeefschheid ; het denken is wijsheid. Wie naar
den zin der wereld doordringt bevindt het bovenpersoonlijke,
het Eeuwige Denken, de Idee. Zij is het ware ook in de
persoonlijkheid; De Idee is het bovenpersoonlijke omdat
zij de grond is ook der persoonlijkheid en daarmee niet
op één lijn staat. In het zelfbewustzijn bevinden wij de
bovenpersoonlijke Al-eenheid als diepsten grond. Geen
persoonlijke wilsmacht schrijft de waarheid voor.
Maar in te keerera in het zelfbewustzijn is een aanschouwing van het geestelijk Wereldruim. Zooals Dante
uit het duistere gebied te voorschijn getreden, de wereld
des lichts voor zich uit ziet, zoo ziet de mensch voor zijne
binnen-oogen de wereldorde als de Idee, het goddelijk
Denken dat zichzelf denkt. De begrippen zijn lichtpunten
aan dit gewelf.
Om het begrip mediteere men. Men stijge in zijne
hoogte, men verblij ve in zijn zin, men zie uit in zijn stralen,
men beleve in hem de innerlijke orde der wereld. Het
begrip alleen is elementaer.
Odhin, door het aanwezige verontrust, daalde af van
de hemelburcht en toog heen naar de diepgelegen wijsheidsbron, en verlangde van de Nornen die haar bewaken,
dat hij in hun bron mocht zien. Zijn wensch gunden zij
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hem zoo hij voor het verleende voorrecht het eene oog
wilde missen. Odhin stemt toe ; want wie in het wezen
ziet behoeft het andere oog dan dat wat Odhin mist ; het
oog om hetwelk de ziener blind is gelijk Teiresias. Ook
Odhin moest het oog hebben dat naar binnen ziet; het
andere is geen goden-oog. De Godheid ziet niet aan hetgeen „voor oogen" is. Zoo is ook voor het begrip het
andere oog noodig, waarmee de wereld aangezien wordt
naar de binnenzijde en in de lichtende punten harer harmonie. De innerlijke poorten gaan open voor een bezonnen
aanschouwing. De sfeer van het begrip is de geestelijke sfeer.
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Per Haliström.
Gelijk in de Europeesche letterkunde in het groot
gezien de bloeiperioden niet voor alle landen dezelfde zijn
maar het soms schijnt, dat de leiding van één volk op een
ander en van dit op een derde overgaat, zoo geschiedt
dat ook op kleiner schaal. In de Skandinavische landen
geeft de 19e eeuw het beeld te zien van zulke periodieke
overgangen. In de eerste helft der eeuw staat Denemarken
aan de spits met zijn romantische dichters en schrijvers Ohlenschläáer, J. L. Heiberg, Hertz, Chr. Winther,
Hauch, Andersen, Kierkegaard, Paludan Müller en. anderen.
Nog voor deze bloeitijd ten einde is, treedt Noorwegen
op den voorgrond. De romantiek, vertegenwoordigd door
Wergeland, Welhaven, en hun tijdgenooten, is daar eerre inleidingsperiode tot den tijd der ook buiten hun land beroemde
schrijvers Ibsen, Björnson, Kjelland, Lie, Vinje, Garborg,
in wie, zooals het wel genoemd is, de moderne tijd tot
doorbraak komt. En als deze litteratuur op haar hoogte-
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punt staat, treden in Zweden één, twee generaties op, bereid
om hetzij de leiding over te nemen, hetzij met de schrijvers van het broederland te concurreeren om den prijs.
De romantiek had ook in Zweden schoone bloemen gedragen ; namen als Tegner en Runeberg zijn alom bekend,
en ook uit de volgende periode kunnen er genoemd
worden ; maar men kan toch zeggen, dat de letterkundige
beweging in dat land na het jaar 1880 een geheel nieuwe
vlucht neemt. In het bijzonder treft het op den voorgrond
treden van nieuwe gedachtenstroomingen, die zich in andere
landen reeds vroeger vertoond hadden. Wij ontmoeten
leuzen en kunsttermen, die ons thans niet veel meer zeggen,
zooals realisme en naturalisme. In Denemarken waren deze
dingen sedert ca. 1870 door Brandes gepropageerd; in
Zweden is men gewoon, de richting, die deze woorden aanduiden te dateeren van Strindberg's „Mester Olof" ; in ieder
geval valt een tijdlang onder de jongeren de meeste aandacht op den jeugdigen Strindberg. Die woorden „realisme"
en „naturalisme" nu zijn zeer vaag van uitdrukking, en
het zou veel moeite kosten, in een paar volzinnen uit te
spreken, wat daarmee eigenlijk bedoeld werd. Maar de
gewone tegenstelling met „idealisme" toont toch, dat men
veelal aan een contrast gedacht heeft tusschen werkelijkheid en droom, en dat degenen, die de genoemde termen
als benaming voor een kunstrichting aanwenden, aan de
werkelijkheid de voorkeur gaven. Aan de idealen eener
vroegere generatie gelooft men niet meer, en waar men ze
in het leven met bewustheid verwerpt, wil men ze ook in
de kunst niet meer uitgedrukt zien ; het voorschrit wordt :
weergave, of als men streng in de leer is : copie der werkelijkheid. Het verlies der oude droomwereld brengt wel een
zeker verlies aan geestelijke goederen mee, maar deze
hadden immers toch slechts een ingebeelde waarde, en men
meende zich schadeloos te zullen stellen, door uit de realiteit een rijker winst te halen dan te voren. Vandaar dat
de litteratuur dier periode naast veel ontevredenheid toch
een zeker optimisme toont ; men ontmoet veel kritiek op
de maatschappelijke machine, maar deze laat zich immers
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verbeteren, en als dat geschied is, zal het leven rijker zijn,
dan toen men zich troosten moest met bedrieglijke hoop
op den hemel of met Skandinavisme of andere onvervulbare wenschen. Zulk een realistisch optimisme komt o.a.
aan het woord in Strindberg's „Utopieën in de Werkelijkheid" (1885).
Maar gelijk in andere landen, zoo ontstaat ook in
Zweden weldra eene reactie tegen deze oppervlakkige
wereldbeschouwing. In den grond draagt zij haar eigen
tegenspraak in zich. Want idealisme is niet een jas, die
men kan uittrekken naar welgevallen ; het is een menschelij ke eigenschap, het is een voorstelling van eene wereld,
die behoorde te zijn, onverschillig van de vraag, of men
zijn wensch voor vervulbaar houdt of niet; en nu kan men
wel een reeks van die voorstellingen laten varen, maar zoodra men de eene loslaat, treedt er eene andere, en dus een
nieuw ideaal in de plaats, en dit wil toch weer de maatstaf, zijn, waaraan men de werkelijkheid meet. Neem den
meest eenzijdigen realist, die geen ander voorschrift kent
dan eerlijkheid en waarheid, dat is het meest integreerend
bestanddeel der realistische kunst, hij zal in de werkelijkheid toch dikwijls onwaarheid aantreffen, veel machtiger,
dan hij verwacht had ; hij zal daarover ontevreden zijn, —
en ziet, nu is onze man herschapen in een idealist, die
met de realiteit geen vrede neemt. Ziet men eenmaal de
kloof tusschen droom en werkelijkheid, dan staat men voor
een probleem, waaraan men zich niet onttrekken kan, door
één van beide dingen te kiezen en voor het andere de
schouders op te halen, op straffe van àf ideoloog te worden,
áf in plat materialisme te verzinken. Er is dus maar een
kleine stemmingswijziging noodig, om den optimistischen
realist naar een ander kamp te drijven. Deze wijziging had
van zelf plaats, toen men bemerkte, dat met eenvoudige
beschrijving, bewondering, lofprijzing
zing der realiteit het pleit
niet gewonnen was, dat er vragen overbléven, waarop men
.langs dezen weg geen antwoord kreeg, behoeften, die niet
vervuld werden. Het zwaartepunt begint zoodoende weer
op de behoeften der persoonlijkheid te vallen, en deze
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in plaats van de uitwendige wereld wordt de maatstaf der
dingen.
Dit kan op verschillende wijze gebeuren : met nieuwen
moed en het geloof, dat het mogelijk is, het leven naar
het ideaal om te vormen, -- een idealistisch optimisme, —
maar ook zóó, dat men den idealen eisch niet opgeeft, maar
de onmogelijkheid van zijn verwerkelijking inziet. Beide
richtingen en nog andere vinden wij vertegenwoordigd;
ook de overgang van de eene naar de andere komt voor.
In Zweden komt deze wijziging in het gevoelsleven
omstreeks 1890 tot uiting in de letterkunde. Er treden
dan een reeks zeer uiteenloopende dichterpersoonlij kheden
op, die echter de reactie tegen realisme en naturalisme
als hoogste kunstprincipe in den hierboven genoemden zin
gemeen hebben. Van hun voorgangers hebben zij de nauwkeurigheid in de schildering van détails geleerd, maar zij
maken van deze kunst slechts dat gebruik, dat voor hun
persoonlijke doeleinden waarde heeft. Het zijn individualisten, die in de kunst in de eerste plaats de uiting
der persoonlijkheid zoeken. Hier onmoeten wij Gustaf af
Geyerstam in de tweede, belangrijkste, periode van zijn
schrijversloopbaan, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, en in de lyriek Gustaf Fröding.
Tot deze generatie behoort ook de man, bij wiens
werken wij heden willen stilstaan, Per Hallström. Misschien
heeft geen der dichters, die ik noemde, het conflict, waarvoor zijn tijd stond, dieper doorleefd dan hij. Maar ook
aan weinigen is het als aan hem gelukt, een uitweg te

vinden, waarlangs hij zelf tot verzoening met het leven
kwam, en dien weg met zulk een overtuigingskracht aan
anderen te wijzen.
Slaat men een blik over de productie van Hallström,
dan staat men verbaasd over zijne vruchtbaarheid. Een
niet volledige lijst zijner werken, loopende van 1891, waarin
hij zijn eersten dichtbundel uitgaf, tot 1915 geeft 24 boektitels aan ; hierbij zijn o.a. talrijke opstellen in tijdschriften
en
nog niet meegeteld. Verscheidene van deze doelen zijn ven
zamelingen novellen, en houden dus meerdere zelfstandige
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kunstwerken in, zoodat het aantal afzonderlijke werken
zeker omstreeks 50 bedraagt. De inhoud is, wat het uitwendige aangaat, zeer uiteenloopend van aard : twee bundels gedichten, meerdere bundels novellen, gelijk gezegd
is, verscheidene romans, zeven tooneelstukken, waaronder
twee comedie's, terwijl de overige sagen en legenden tot
onderwerp hebben, voorts een deel brieven uit Italië, een
deel letterkundige opstellen, een uitvoerige levensbeschrijving
van den dichter C. V. A. Strandberg. De stof is genomen
uit verschillende landen en tijden, uit het hedendaagsche
Skandinavië en Amerika, waar de dichter zich in zijn
jeugd een paar jaar heeft opgehouden, uit de Fransche
revolutie, uit de tweede helft der 18e eeuw, maar ook uit
de Italiaansche renaissance, uit de Grieksche oudheid, uit
den tijd van het oude testament en nog uit andere tijden
en plaatsen. In iedere periode, op iedere plaats is de dichter
te huis, en hij weet aan het historisch of mythologisch
milieu beteekenis te geven voor het zeer persoonlijke
drama, dat 'hij voor ons opvoert. Het is geen wonder, dat
deze veelzijdigheid op vele tijdgenooten een verbluffenden
indruk maakte. Voegt men hierbij, dat Hallström naast
een groote fantasie, waarmee hij zijn personen levend maakt,
een niet geringere intellectueele begaafdheid heeft, die
hem in staat stelt tot nauwkeurige karakteranalyse, tot
het scheppen van situaties, die geschikt zijn, om over de
vragen, die hem bezig houden, het licht te werpen, dat
hij wenscht, tot het beschrijven en handig gebruiken van
de kleinste détails, dan is het geen wonder, dat men onder
den indruk van deze souvereine beheerschip g der uitwendige kunstmiddelen de bewegende gedachte, de diepste
persoonlijkheid van den dichter, welke den band vormt,
die al deze zoo zeer verschillende litteraire producties bijeenhoudt, over het hoofd zag en in al deze schijnbaar zoo
uiteenloopende kunstwerken een wel is waar zeer vernuftig spel, maar dan toch een spel zag zonder diepere
beteekenis. Zoo heeft de bekende criticus Oscar Levertin
Haliström verweten, dat hij een te goed hoofd had ; Hallström's werken maakten op hem den indruk, geconstrueerd
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te zijn, en hij gaf den dichter den raad, een nieuwen weg
in te slaan en kunstcriticus te worden. Dat het positieve
gedeele van dit oordeel juist is, kan blijken uit de litterairhistorische essays, die de dichter later heeft uitgegeven ;
de onjuistheid van het negatieve deel heeft Fredrik Böök
overtuigend aangetoond in een meesterlijke studie over
Hallström's jeugdnovellen, die in 1913 in zijne „Svenska
Studier" verschenen is. Hij behandelt daarin des dichters
productie van de jaren 1894—'98 en toont, hoe deze lange
reeks novellen met de meest uiteenloopende stof zich alle
met hetzelfde probleem bezig houden, en wel het grondprobleem van des dichters eigen zieleleven, de verhouding
van het ideaal tot werkelijkheid. Ieder volgend stuk beziet
het vraagstuk van eene nieuwe zijde, maar telkens wordt
de vraag ook dieper opgevat, tot de crisis in het gemoedsleven van den dichter voorbij is, tot in zijn ziel een lichtstraal doordringt en deze lichtstraal gereflecteerd wordt
in zijn werk. Wat Hallström later geschreven heeft, is
slechts breeder en vrijer uitwerking van de zeer persoonlijke waarheid, die voor hem zelf is opgegaan.
Het uitgangspunt van Hallström's productie is pessimisme. Deze stemming vond haar oorzaak deels in inwendige ervaringen, waarbij ongetwijfeld natuurlijke aanleg
een rol gespeeld heeft, deels in uitwendige ervaringen,
teleurstellingen in vroege aanraking met het leven en
vooral scherpe waarneming van het materialistisch streven
in Amerikaansche fabriekcentra, eindelijk in den algemeenen geest van den tijd, die voor zulk een levensopvatting rijp was. In een fragmentarische zelfbiografie deelt
de dichter mee, hoe reeds als knaap de gedachte, dat het
leven désillusie brengt, zich bij herhaling aan hem opdrong,
en hoe reeds toen zijn eenige troost was, dat de droevige
inhoud van het leven ook de inhoud van poëzie kan
worden, en dat wat ginds leelijk was, hier schoon kan
wezen. In zulke oogenblikken was hij zich bewust, dat in
hem een dichter sluimerde, en gevoelde instinctief, welke
tegenstelling hem later zou bezig houden.
De eerste bundel novellen „Vilsna Fáglar" (Verdwaalde
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Vogels) toont de tegenstelling in al haar scherpte. Het
zijn een zeventiental kleine verhaaltjes, alle vertellend van
menschen, die door het leven mishandeld zijn. Het zijn
geen idealisten in den ouden zin van het woord, geen
strijders voor een idee, die in den kamp tegen de geheele
wereld ondergaan. Integendeel, de meesten zijn vrij alledaagsche menschen, maar zij hebben een kwetsbaar punt,
en hier worden zij onverbiddelijk getroffen. Velen zijn
slechts fijngevoeliger dan de menigte, en juist deze hunne
fijngevoeligheid is de oorzaak van hun ondergang. Wat
het beste in hen is, veroordeelt hen tot eenzaamheid. De
eerste drie stukjes handelen over Duitsche emigranten in
Amerika. Dr. Braun is een man, die het zwak heeft, dat
hij altijd de waarheid moet zeggen, en daarom kan hij het
in de nieuwe wereld al even min vinden als in de oude.
Twee broeders van hem zijn indertijd bij Sédan gesneuveld,
hij noemt het „gecrepeerd" ; hij heeft geen gevoel voor
het grootheidsideaal van zijn volk, noch voor de belichaming daarvan in het regeerend vorstenhuis. Op een
avond, wanneer het Sédanfeest gevierd wordt, laat hij zich
onder invloed van slecht bier oneerbiedig over de keizerlijke familie uit, en zijn vrienden weten niet beter te doen,
dan hem terstond op een schip te zetten, zoodat twee
heeren in uniformen, die zich den volgenden morgen aan
zijn woning aanmelden, „om over politiek te praten", de
kamer ledig vinden. Maar in Amerika herhaalt zich hetzelfde spel. Een paar doctoren nemen Dr. Braun in dienst
en dragen hem op, een man met een ziek been te masseeren, maar Dr. Braun ziet, dat de diagnose verkeerd is
geweest, en hij licht den patiënt omtrent zijn waren toestand
in, waarop aanstonds zijn ontslag volgt. Wij maken persoonlijk kennis met hem, als hij een van zijn weinige
vrienden opzoekt, in de hoop, een glas bier te krijgen en
zoo zijn misère een oogenblik te vergeten. De man is
niet thuis maar verschijnt weldra en is in opgeruimde
stemming, immers hij brengt het nieuws mee, dat de
keizerin aan haar gemaal, aan het koninkrijk, aan het
keizerrijk een welgeschapen . maar hij brengt den volzin
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niet ten einde ; Dr. Braun heeft uit de uitdrukking verstaan, dat er drie prinsen geboren zijn, en reeds heeft
hij in arren moede de deur achter zich toegeslagen ; van
het glas bier ziet hij af. „Of hij nog leeft," zegt de
dichter, „weet ik niet. Hij placht altijd een half ons
aconiet in zijn portefeuille te dragen, het eenige,
wat hij daar had."
Het stukje kan door zijn begin en zijn slot nog den
indruk wekken, een politieke satyre te zijn. Maar dat het
dat niet is, blijkt reeds hieruit, dat Dr. Braun evenmin
in het democratische Amerika als in het monarchale
Duitschland zijn weg vindt. De wereld is overal dezelfde ;
voor menschen als Dr. Braun is er geen plaats.
Dieper gaan reeds de beide volgende stukken. Dr.
Braun gaat onder, maar hij behoudt zijn waarheidszin.
Dit verloop van de crisis is echter een uitzondering;
regel is, dat het zedelijk leven in den ongelijken strijd
met de werkelijkheid ondergaat. „Symposion" vertelt,
hoe een verarmd emigrant, von Riesenbach, let op
den voornaam klinkenden naam op een morgen zijn
landsman Müller ontmoet en door hem meegenomen wordt,
om een gestolen ontbijt te nuttigen. Treffend is de tegen
stelling tusschen de twee mannen geteekend, Müllcr
met zijn vreugde in het versehe brood en de frissche melk,

zijn hoon tegen de menschen, die zwoegen, om bijeen te
krijgen, wat hèni als een geschenk uit den hemel wordt
voorgezet, zijn onbekommerdheid, die hem in staat stelt,
onder het eten een naast de gestolen waar liggende courant te lezen en den inhoud er van sarcastisch te commenteeren, von Riesenbach, zwijgend etend, angstig
opziende naar de vensters, vanwaar hij gezien kan worden,
den sterkeren vriend bewonderend, maar zich schamend
in het bewustzijn, dat hij nu een dief geworden is.
Von Riesenbach is de eerste der talrijke gedeclasseerden onder Hallström's figuren. Zij lijden dieper dan anderen ; bij de armoede komt de schaamte. Maar Müller is de
mensch, die zich in het leven terecht vindt; hij is welvarend ; hij bloost van tevredenheid. Wie ongevoelig is,
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hij vindt in deze wereld het geluk ; wie de stem van het
geweten hoort, voor hem blijft alleen lijden over.
Tenzij hij de stem van het geweten weet te smoren.
Er is iets, dat zelfbedrog heet ; er is iets, dat compromis
heet. Beide wegen voeren tot het gewenschte doel. Over
het zelfbedrog handelt „Hausmann's Levensverzekering",
over het compromis „De Weg naar Damascus". Hausmann
leeft in voortdurende geldverlegenheid. Zijn jonge vrouw
heeft vele behoeften, en hij zelf mag gaarne een uur in
de herberg doorbrengen. Deze combinatie is te zwaar voor
zijn beperkt inkomen. Hij besluit, aan den ongewenschten
toestand een einde te maken. Hij zal voor zijn vrouw eene
levensverzekering sluiten en dan zelf bij ongeluk onder
een trein komen. Het plan wordt door zijn vriend Meyer
zeer toegejuicht, en in zwakke oogenblikken steunt de
philosophisch gestemde vriend hem, door hem te wijzen
op de waardeloosheid van het leven. De uitvoering van
het plan kost echter tijd; het geld voor de premie moet
eerst gespaard, en de moed moet in den tusschentijd wakker gehouden worden. Als Hausmann de benoodigde som
bijeen heeft, is het juist de nationale dankdag, die in
Amerika gevierd wordt met het eten van een kalkoen. En
welke macht hieraan schuld moge wezen, Hausmann, die
uitgaat, om de premie te betalen, komt langs een winkel,
waar een ongelooflijk vette kalkoen hangt, en voor hij
het weet, heeft hij die gekocht en brengt ze in plaats van
de polis der levensverzekering naar huis. De vrouw is
verrukt, en er heerscht meer liefde tusschen de echtelieden,
dan in tijden het geval is geweest. Wanneer het huis vol
is van den geur, dien de gebraden wordende genius van
den dag verspreidt, komt Meyer binnen, om zijn vriend
geluk te wenschen met de overwinning, die hij op zich
zelf behaald heeft. Hij kijkt verbaasd, als hij de toebereidselen tot het feest waarneemt, maar hij laat zich toch
bewegen, er aan deel te nemen. Als echter de heeren na
het middagmaal hun pijp opsteken, moet hem de waarheid
van het hart. „Ik heb mij in je vergist", zegt hij, „ik
dacht, dat je grooter was". Doch Hausmann antwoordt
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Maar heb je ooit gedacht, dat een kalkoen zoo groot
kon zijn ?"
Het geheele stuk is in den lichten toon geschreven,
die bij Hausmann's dwaze plan en de verrassende ontknooping past. Maar de ernst, die op den bodem van des
dichters gemoed huist, valt niet te miskennen. Wie de
benauwdheid van een leven, dat hem te eng is, en wie de
ontgoocheling, die volgt, wanneer het karakter van een
vriend blijkt niet te beantwoorden aan de hooggespannen
verwachting, die men koesterde, wie deze dingen kan
vergeten, waar een gebraden kalkoen wenkt, voorwaar
hem heeft het leven nog iets aan te bieden. En wie, als
het op handelen aankomt, zoo gemakkelijk een heldhaftig
besluit laat varen en het verwijt in een kwinkslag oplost,
hij kan zich de luxe veroorloven, edele plannen te maken
en zich zelf te idealiseeren. Zou Hausmann niet na een
jaar tot de conclusie gekomen zijn, dat het een hoogere
macht geweest is, die hem op het beslissende oogenblik
ingaf, dat hij een grooter offer bracht, door voor zijn
vrouw te blijven leven en al de hem zoo zwaar vallende
armoede te dragen, dan door het waardelooze leven weg
te werpen in een heerlijken heldendood ?
Böök vergelijkt het paar Hausmann—Meyer met
Hjalmar Ekdal en Gregers Werle in Ibsen's beroemd drama.
„

Wat de tweede figuur betreft, gaat de gelijkheid niet verder
dan de verhouding, waarin beiden tot hnn vriend staan.
Wat bij Gregers Werle ernst is, zijn bij Meyer praatjes ;
deze laatste zou in het geval van Hausmann niet anders
gehandeld hebben, dan zijn vriend zelf deed. Maar de vergelijking Hausmann—Hjalmar Ekdal heeft veel waars. De
poëtische behandeling is zeer verschillend ; het onderscheid
is dat tusschen de ironische novelle en de tragedie, maar

er is een diepe overeenstemming in het karakter. Hausmann
is de eerste in de breede reeks van Hallström's illusionisten.
Later heeft hij het type herhaaldelijk met groote uitvoerigheid en diepen ernst geschilderd ; ik wijs op A.donia in
„Purpur" en vooral op de prachtige figuur Göterhielm in
de „Nya Noveller".
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,.De weg naar Damascus" behandelt in briefvorm een
bekeeringsgeschiedenis. De titel is ironisch gekozen. De
steller bekeert zich van het ideaal tot de werkelijkheid.
Hij heeft gezien, wat het lot der idealisten is ; zij dalen
en worden tot droomers, met wie men het niet ernstig
neemt, en die men hoogstens wat medelijdende vriendelijkheid betoont, en zijn besluit is genomen : in deze maatschappij wil hij liever waard dan gast zijn. Hij zal dus zijn
leven er naar inrichten, waard te kunnen worden ; met
open oogen kiest hij zijn partij, en op cynische wijze schuift
hij de schuld voor het verlies aan hooger menschelij k leven
van zich af op zijn omgeving.
De tijd laat niet toe, ieder der volgende stukken in
het bijzonder te bespreken. Zij verdienen het anders wel.
Overal ontmoeten wij gezichtspunten en karakters, die
later terugkeeren, maar door nieuwe ervaring en dieper
nadenken verrijkt. Verrassend is reeds hier de veelzijdigheid.
Den dood als verlosser, omgeven van poëzie en schoonheid,
ontmoeten wij het eerst in „Twee Levens" het is hier
een paard, dat de apotheose geldt —; de vraag, of de'
kunst in staat is, de tweespalt in het leven op te lossen,
wordt op ernstige wijze onder de oogen gezien in „Uit
de Duisternis" en ontvangt hier een ontkennend antwoord,
-- ook dit opstel is het punt van uitgang voor een reeks
interessante geschriften ; wederom over den dood handelt
„Een kleine Tragedie"; in „Het roode Kleed" geeft de
dichter zijn eerste studie over de misdaad. Lugubre en
afgrijselijk doet deze zich voor, ofschoon op een afstand
geplaatst door het verhaal van een derde, mysterieus is
zij in haar heerschappij over de ziel, die zij beheerscht,
maar psychologisch begrepen is zij nog niet, en allerminst
in harmonie opgelost.
De stemming, die de lectuur van het boek nalaat, is
een diep bedroefde. De werkelijkheid is de vijand van alle
hooger leven, van alle dieper voelen. Wat men geluk noemt,
is een illusie, slechts bereikbaar voor dikhuiden, een
illusie, die snel vervliegt en slechts leegte nalaat. Het
eenige reëele is de dood, en slechts hier kan schoonheid
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zijn. En of het leven iemand hard of zacht behandelt,
komt op hetzelfde neer: in het eerste geval wordt men
een verstootene, in het tweede een gevoellooze egoïst.
Daarom is ook met leniging van socialen nood niets gewonnen, want het wee zit in de ziel van den mensch, niet
in zijn uitwendige omstandigheden.
Op „Vilsna Vtglar" volgde in 1895 een bundel, die
den titel „Purpur" draagt.
Wanneer de geheel wereld in den booze ligt, war
komt dan ons verlangen naar iets beters vandaan ? Wij
kennen een betere wereld, die in ons zelf ligt, de wereld
onzer droomen, het product onzer fantasie. Wat wonder,
wanneer de dichter de realiteit aan deze wereld gemeten
en haar te klein bevonden heeft, dat hij tot zijn fantasiewereld terugkeert ? Uit dit oogpunt is het volgens een
bekentenis van HallstrSm te beschouwen, wanneer hij het
heden verlaat en zich wendt tot historie en sage, waar
zijn fantasie grooter speelruimte heeft. Wel zijn de levensproblemen, die zich hier voordoen, dezelfde, maar de lucht
is minder beklemd, het uitzicht is ruimer, wie weet, of
zich op het breedere veld geen uitweg voordoet, dien men
op korten afstand niet zien kon. Het boek beteekent een
vooruitgang in levensopvatting en kunst. De levensopvatting
is dieper; de kunst is breeder. In plaats van 17 omvat de
bundel in een aantal bladzijden dat meer is, slechts 8
novellen. Wij zijn van de penteekening tot de kleurenschildering gekomen, en de titel van het boek beantwoordt
aan de donkere, hartstochtelijke kleuren der vertellingen.
Gelijk de dichter in het schrijven van den bundel voor
zich zelf een uitweg zoekt uit het conflict met de werkelijkheid, zoo is ook het zoeken van zulk een uitweg de
inhoud van meer dan een zijner novellen. En, niet toevallige coïncidentie : de eerste vertelling toont denzelfden
uitweg, dien de dichter voor zich gezocht heeft — de
vlucht uit het leven naar het land der droomen. De aangrijpende vertelling beet „Arsareth", zij speelt in den tijd
der kruistochten in en bij het ghetto eener naar het
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de ligging is niet geheel duideschijnt Fransche stad ;
lijk ; enkele Fransche namen worden genoemd en de zee,
maar ook de Rijn heet niet ver weg te zijn 1 ). Het eerste
gedeelte vertelt van de ellende der ongelukkige Joden,
die daar in vuil en angst en hoon bijeenwonen, vervolgd
en gepijnigd door Christenen, die hen uitplunderen, die
hen dwingen, bij het christelijk Paaschfeest een der hunnen in de kerk te zenden, om daar gesmaad te worden ;
wij vernemen, hoe zij genoodzaakt worden, om een teeken
hunner schande op hun kleeren te dragen, hoe zij bijeenhokken zonder hoop, wachtende op den Messias, aan wiens
komst zij vertwijfelen. Onder deze ongelukkigen verschijnt
plotseling, uit de verte komend, een profeet. Menahem
heet hij ; hij heeft gezichten gezien ; de Messias heeft zich
aan hem geopenbaard, de Messias wacht in het land der
vaderen, en Menahem is geroepen, de zijnen daarheen te
voeren. Op een avond, als allen in en om de woning van
den rabbi verzameld zijn, om het Pascha te eten, gelukt
het Menahem, de schare tot den uittocht te bewegen. De
eerste, die hem volgt, is Rachel, de dochter van den
rabbi, en zij is het ook, die de anderen met zich sleept.
Slechts één man, de spotter Ussia, die niet aan den nieuwen
profeet gelooft, blijft achter. Maar in de gesprekken tusschen Menahem en Rachel is niet slechts sprake geweest
van het land van melk en honing, neen, Menahem
heeft in zijn extase nog een ander land gezien, ver daar
achter, boven op een berg, een land van louter licht,
waar men God ziet van aangezicht tot aangezicht. Dat
and is niet voor vrouwen. Doch Rachels fantasie
klampt zich juist aan dat land vast, en in haar droomen
smelten Kanaän en Arsareth ineen. Thans echter is men op
weg naar Kanaän. De beschrijving van den uittocht, vare
het verlaten der vuile stad, van den nachtelij ken tocht met
frissche lucht en frissche hoop, bij allen gewekt door den
aanvoerder, die vooraan gaat, en boven wiens hoofd Rachel
een ster ziet schitteren, behoort tot de prachtigste blad1) De zon komt over de zee op, wat in Frankrijk slechts aan een
deel der Zuidkust mogelijk is.
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zijden, die Hallström geschreven heeft. Maar niet lang is
men onderweg, voor de illusie gestoord wordt. Bij een
driesprong ontmoet men vluchtelingen uit een andere
stad ; de broeders van daar, die zich zouden aansluiten,
zijn niet gekomen ; vrees heeft hen weerhouden, en voortgaan is onmogelijk, want de weg is verderop versperd
door soldaten. Slechts Menahem straalt van vreugde : „Gods
teeken, Gods teeken ! Een grooter wonder wil hij met ons
doen ! Volk — hij strekte beide handen uit — daarheen,
daarheen voert de weg !" En op de tegenwerping, dat daar
de zee is, roept hij uit : „Daar is de weg, daar, daar ! Heb
jullie nooit den naam van Mozes gehoord P Heb je gehoord
van Esra's tocht, de reis der tien stammen, heb je gehoord
van Arsareth en den vloed der breede wateren ? Volk,
dá6r is de weg !"
En de stoet zet zich in beweging naar de zee. Een
gemompel verheft zich onder de schare, maar immers gaat
er kracht van Menahem uit ; voorzeker daar zullen schepen
zijn ; alles is mogelijk. Met zware schreden volgt men
den leider.
Wat nu volgt, deel ik in vertaling mee, om eenigszins
een indruk van den stijl te geven.
„Maar Menahem wist het niet, hij ging als te voren,
hij sprak woorden als te voren, over zijn hoofd klonken
klokken en schitterde — voor Rachel — een groote vlammende ster. Zij had nauwelijks de onderbreking bemerkt,
ze nauwelijks verstaan. Nu verstond zij aan het gesuis
van de lucht, aan het rhythme der passen, dat men grootere
wonderen te gemoet ging, grooter geloof, en zij gevoelde,
dat zij dat had en was rustig en lachende blij.
„En steeds verrukkelijker stegen de gezichten van
Menahem.
„Irsareth in purperglans ! Grooter wonder, grooter
doel ! Irsareth en de stille ruimte der grootheid. Onder
onze voeten alles ! Gelijk gesleten kleeren van de schouders
vallen, gelijk het hulsel van de bloem valt, weg met alles,
wat bond ! Onze wereld een gezicht, van de blauwe toornen der bergen, verre lijnen en flikkerend licht, ons gebed
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een vlam, die stijgt in stille lucht, ons leven een zang !
„En de naastbij zijnde jonge lieden bogen zich voorover bij zijn woorden en voelden en riepen ze luid na met
de armen om elkanders halzen. Nu begon het licht door
te breken uit lucht en veld, weldra zou de zon er zijn.
Er waren kleuren in het licht, roode doeken, schijnsel van
goud, fladderende banden en haren. Er was meer kleur,
blauw en groen, dat was zijde, die sloeg tegen de knieën,
dat waren dansende voeten en roode lippen en glans van
oogen. Over Menahems hoofd was de ster verdwenen, een
wegstervende witte glans, een smeltende straal, maar
het vaandel was purpurrood met een glinsterend teeleen
er in, het hoofd was trotsch en krachtig, o ! zijn hoofd !
„Er was ook licht over hen, die volgden, maar niet
hetzelfde licht. Een hoonend, helder licht ! Een licht, dat
kroop over vervallen, vuile gestalten, die de kleuren te
gemoet schreeuwden, neer over gele gezichten, over ingevallen monden, die al doodmoede waren, over blikken, die
staarden in hulpeloosheid en tranen en hoon gereed
hadden.
„Maar Menahem zag niet om, en evenmin zij, die het
naast bij hem waren ; Rachel zag niet achter zich.
„Recht vooruit was een schijnsel tusschen dicht kreupelbosch en een zeldzame, breede beweging in de lucht, een
lichte koelte. Recht vooruit was daar een wolkenmuur met
vlammen er over, als een tijgervel. Het verspreidde zich
en brandde van vlam tot vlam, hoe ze blonk de banier,
hoe het schitterde, Menahems haar ! Het smolt, het was
een roode ruimte, het was de zon.
„Tegen den verblindenden hemel vleugels, die glansden
als donker metaal, groote, langzame vleugels.
„De reizigers bleven in verrukking staan. 'Kijk, de
arenden ! Kijk, de arenden !' Dan stortten zij voorwaarts,
omlaag.
„Daar sloeg hun een nieuwe brand te gemoet; nu
pas gloeide die geheel,
de zee in vlammen en zwarte
lijnen, de hemel een open ruimte van vuur,
de zon,
Arsareth. Arsareth !
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„Maar achter hen een kreet van onrust en nood :
geen weg geen redding, de zee !
„Toen sprong Menahem terug, omhoog op een steen,
de hand gestrekt naar het water. 'Vergeven is jullie kreet
van angst, maar heb je dan vergeten, welke tijd het is ?
Is het niet pascha en dezelfde nood als toen en dezelfde God?
„De wateren zagen je, God, de wateren zagen je en
vreesden, en de diepte stormde. In de zee was je weg, en
in breed water je pad, en daaronder is nu je voetspoor.
Volk, volk volk van Mozes, daar is de weg, daar is het
wonder en de bevrijding, daar is het land en de overwinning en de triomf, en de hoop van duizend jaar en de
dag der verwachting. Nu volg mij zonder twijfelen, nu de
sprong in het onbekende, nu het geloof in een almachtigen God !
„Achter je eindelooze smart en smaad, vó6r je eindebooze glans. Wie wil de eerste zijn, wie wil, wie wil ?
Waar zijn voet neerkomt, wordt de diepte een gebaande
weg. Voorwaarts !'
„Hij sprong neer van den steen, en verder naar beneden, zijn wangen schitterden brandend rood. Toen
sprongen anderen ook, daar fladderden haren, daar werden
armen opgeheven, men zag hen niet, alles was vuur.
„Toen sloeg ontzetting als een vloed over hen, die
bleven staan, toen gilde de vertwijfeling in hun oorera.
Een dwaas, een dwaas was hij, een booze geest, wie wist
het.. , Naar den dood lokte hij, naar oneindigen schrik
dreef hij, en hoe sterk was zijn macht niet geweest ! —
Weg, de oogen afgewend, weg, vluchten !
„En men werd verlamd door de angst om meegesleurd
te worden en sloeg de handen voor het aangezicht en
viel ter aarde of keerde om en rende weg, met jagenden
schrik over zich.
„Daar achter klonk een plomp en een schreeuw, een
wilde schreeuw van jubel of smart, en de schijn was nog
geler, -- de zon was heelemaal op. Maar weinigen zagen
om, door schrik geslagen vluchtten zij, kleuterden tegen
hellingen op, kropen met gescheurde knieën en stukgereten
O. E. XVII 1
4
;
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handen terug naar den smaad van het Paaschfeest en den
groet van Ussia, misschien plagen en dood tegemoet.
„Maar onder hen was Rachel niet. In de onmiddellijke
nabijheid van Menahem was zij voortgeijld, met de lippen
geopend ; een tiental anderen waren er ook niet.
,,Men had geen tijd om hen te beweenen, men vluchtte
in angst voor zijn leven.
„En zoo bereikten zij hun huizen en leefden hetzelfde
leven als vroeger, en werden vertrapt in smaad en vuil e n.
aten hun brood onder zuchten. Maar in de uren, als het
verdriet de harten groot maakte, zagen zij voor hunne
oogen de nachtelijke vreugde en de dronken makende
hoop, en de ooren vulden zich met het getrappel van voeten en het golvend geluid van den overwinningszang en
den klank van klokken en het geklep van vleugels, en zij
hadden voor zich de zee, vlammend rood in morgenzon,
en zij wisten niet, of daarin leven of dood was.
„Zoo langzamerhand werd het tot een sage, dat zij
waren aangekomen, de jonge menschen vol vertrouwen, die
zich hadden neergestort. Niet in het land der vaderen,
want niemand had het gerucht daarvan vernomen, maar
naar onbekende streken, waar alle smart ver is en de
ruimte groot, naar Arsareth, het zeldzame sageland, het
rubijnland, dat glanst en lokt in het morgenlicht."
De vertelling is nog afgezien van hare stilistische ver-

diensten om meer dan één reden interessant. Vooreerst om
haar historischen achtergrond. De bron is een dor kort
bericht in Holberg's „Joodsche Historie" van gebeurtenissen,
die in 434 op Kreta zouden hebben plaats gevonden. Wil
men Hallström's fantasie en zijn poëtische vlucht waardeeren dan kan men niet beter doen, dan „Arsareth" vergelijken met het achttiendeeeuwsche bronnenverhaal.
Holberg vertelt het volgende : „Een bedrieger, Mozes
genaamd, op het eiland Candia gaf zich uit voor den waren
Mozes, zeggende, dat hij was neergedaald uit den hemel,
om de Joden weer in het bezit hunner oude vrijheid te
stellen en hen door de zee te voeren naar het land Kanaän,
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evenals vroeger gebeurd was, toen zij uit Egypte kwamen.
Hoe slecht dit voorgeven ook was, toch werden de Joden
op het geheele eiland in beweging gebracht. Zij verzamelden zich allen op één plaats en wachtten op Mozes order,
wanneer zij zich in de zee zouden neerstorten. Ieder verliet zijn vaste goed en bezitting en was tevreden met dat,
wat hij op reis kon medenemen. Toen zij allen op een
klip verzameld waren, stortten de eersten zich naar beneden
in het water. Vrouwen en kinderen volgden hun exempel
zonder schrik. Daar zij allen verdronken, bemerkten de
overgeblevenen, dat deze Mozes een bedrieger was."
Welk een afstand in anderhalve eeuw tusschen deze
nuchterheid en het vlaminende vuur van den modernen
dichter. Zoo ooit, dan zien wij hier, dat voor het begrijpen
van sterke zieleroerselen een koel verstand niet voldoende
is, maar dat instinctief meegevoelen en -- wat tot op zekere
hoogte hetzelfde is — fantasie hier een eerste rol spelen.
Bewonderenswaardig is ook de karakteristiek der personen, waarop ik echter naar aanleiding van deze korte
schets niet in kan gaan. Wat ons in het verband onzer
beschouwingen het meest interesseert, is het philosophisch
standpunt van den dichter en van zijn helden. En dan
zien wij, dat dit hetzelfde is. Gelijk Hallström, toen hij de
Purpur-novellen ging schrijven, zoo wenden ook Menahem
en Rachel aan de realiteit den rug toe en wenden zich van
het leven tot hun droomwereld. Met onvergelijkelijke
kunst is dit droomland Arsareth samengeweven eerst met
Kanaän, dan met de opgaande zon, dan met den dood.
En wat de dichter meedeelt als een sage, die langzaam
opkwam, is zijn diepste overtuiging, dat de ongelukkigen,
die van de rots in zee sprongen, de ware gelukkigen zijn;
pas in den dood wordt Arsareth—Nirvana gevonden. De
poëzie van den dood, die wij reeds in den eersten bundel
ontmoetten, draagt hier een dithyrambisch karakter; al wat
groot in den mensch is, wordt wakker voor deze Mile en
eenige realiteit van het leven. Deze gedachte blijft een
grondgedachte van Hallström's poëzie.
Maar een verzoening tusschen droom en werkelijkheid
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is hier niet gevonden. Hard stootera deze beide machten
tegen elkander, en den mensch blijft slechts over, een keuze
te doen. In de meerderheid der overige novellen, die overigens zeer veel nieuwe stof bevatten, blijft deze grondgedachte dezelfde. Doch de dichter is niet tevreden. Zoolang
hij vlucht voor de realiteit, is hij niet tot in de diepte
doorgedrongen ; hij is zich bewust, dat de oplossing te
vinden is niet door den weg om het leven heen te zoeken,
maar dwars er door. Zoo sterk is echter de tegenstelling,
dat, om een verzoening te bewerken, een wonder noodig
is. „Het Mirakel" heet dan ook de novelle, die voor het
eerst, maar in duidelijke, extatische woorden van deze verzoening spreekt.
De persoon, voor wie het mirakel tot werkelijkheid
wordt, heeft wel meer dan iemand anders behoefte aan
deze metaphysische hulp, want het is geen gewoon mensch,
maar een verworpen mensch, een misdadige, echtbreekster
en giftmengster. Het is de tweede novelle, die eene misdadige vrouw schildert. De eerste dezer vrouwen was
slechts schrikwekkend in haar realiteit en haar consequentie, maar sympathie kon zij niet wekken, onbegrepen
als zij voor onze verbeelding bleef staan. De tweede, Jeanne
Guibour, is geroepen, de eerste figuur te zijn, die den weg
wijst uit het labyrinth van het leven. Noch het karakter
der eene, noch dat der andere berust op toeval. De boosdoenster uit „Het roode Kleed" heeft daarom voor ons
iets mysterieus, omdat de dichter zelf haar nog niet geheel
begrepen had. Dat het kwaad en de booze wil positieve
realiteiten zijn, daarvan was hij overtuigd, en aan deze
overtuiging beantwoordt de zekerheid, waarmee de figuur
zich aan ons opdringt, als waar. Maar dat de boosheid
niets anders is dan de consequentie van het egoïsme, dat
ons allen bezielt, om tot deze wijsheid te komen en haar
te prediken, was een dieper pessimisme noodig, dan Hallström bereikt had, toen hij zijn eersten bundel schreef.
Böök maakt naar aanleiding van „liet Mirakel" de zeer
juiste opmerking, dat het pessimisme tegenover de misdaad vrijer staat dan het oppervlakkig optimisme. Deze
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laatste levensbeschouwing houdt den maensch voor goed, zijn
gebreken voor onvolkomenheden, maar voor de misdaad
staat het verstand stil, en men spreekt, om een verklaring
te vinden, van bederf en verwildering. De pessimist ziet
in den wil tot leven den grond van alle kwaad, en daarom
kan hij den misdadiger slechts beklagen als dengene, die
onder dat, wat ons aller ramp is, het meest geleden heeft.
„Het Mirakel" is zoodoende het teeleen, dat de dichter
zelf bij zijn vlucht van de werkelijkheid geen vrede gevonden heeft, dat hij tot haar telkens en telkens teruggekeerd is en aan steeds verschrikkelijker phenomenen
zijn belangstellende aandacht gewijd heeft. Zoo is hij in
de diepte doorgedrongen, en hij heeft gezien, dat pas van
het diepste punt de weg omhoog voert. De hier gevonden
waarheid verkondigt hij in zwellende verzen, maar niet
uit eigen naam, -- geen dichter spreekt minder van zich
zelf dan Hallström, hij legt ze aan de niet langer ongelukkige misdadige in den mond.
W at is het dan, dat aan Jeanne Guibour de verlossing
brengt? Niets anders dan de macht, die Schopenhauer
reeds als de eenige verlossende heeft verkondigd, het
lijden, en als gevolg daarvan medelijden en vergeten van
zich zelf. Maar in zoo bezielde taal heeft misschien geen
dichter deze dingen nog uitgesproken. Het stuk bestaat
uit twee deelen. In het eerste, dat in proza geschreven is,
maken wij kennis met de misdaad. Het is hard en brutaal
van realisme. Jeanne wacht haar minnaar ; zij heeft haar
man uitgezonden en verheugt zich, dat deze in den molen
een bezwaarlijke nacht zal doorbrengen, terwijl zij wijn
drinkt met een ander. Maar als deze andere verschijnt,
deelt hij haar mede, dat hij soldaat moet worden en in
den oorlog zal gezonden worden ; hij kan zich echter loskoopen met geld, en hij verlangt nu, dat zij het zal stelen.
Zij is tot alles bereid, maar zij weet niet, waar zij het geld
zal vinden. Het komt tot heftige woorden waarin de minnaar
dreigt, haar als echtbreekster bij het gerecht aan te geven ;
haar wacht dan de brandstapel; wat hem betreft, hij verkiest
den dood door de bijl boven het lot, dat hem in den krijg
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wacht. In haar wanhoop strooit zij nu rattenkruid in zijn
wijn, en als zij daarop voor hem bekent, wat zij gedaan heeft,
vervloekt hij haar en sterft. In vertwijfeling stort Jeanne het
huis uit.
Het tweede deelt handelt vele jaren later. Jeanne
nadert de plaats, waar zij haar jeugd doorgebracht heeft, de
kerk, waar zij nooit meer een mis zal hooren. Zij heeft
geleden, en zij lijdt nog, maar haar hardheid is geweken ;
de grootste smart veroorzaakt haar het leed van anderen,
en zij heeft haar eenigen troost gevonden in het verzachten
van zulk leed. Maar haar onrust is niet geweken ; zij zoekt
verzoening, en zij hoopt, dat de nabijheid van de kerk die
geven zal. Dan ontmoet haar de priester; hij wil haar
biecht hooren, hij wil haar berouw zien, hij wil haar vergiffenis van zonde geven en de zaligheid beloven. Maar
Jeanne kan den priester niet verstaan. Berouw kent zij
niet, want in berouw is een persoonlijk element ; zij weent
over de zonde, maar kan een steen berouw hebben, dat
hij viel? De zonde is het menschelijke, het menschelij ke
is leed, maar door op te gaan in het algemeene leed, vergeet men het eigene. En zaligheid ook dat is een
egoïstisch begrip, het is slechts de begeerte naar geluk
in een anderen vorm. Zij wenscht geen zaligheid, zij gevoelt
slechts medelijden met zich en alle anderen. En van Christus weet zij alleen, dat hij geleden heeft, en dat zij met
hem lijden wil. Zonder haar te verstaan en zonder haar
de mis te laten hooren, waarvan zij herademing verwachtte,
verlaat de priester Jeanne. Deze blijft alleen achter, maar
haar gedachten wenden zich als van zelf van haar eigen
lot tot de natuur om haar heen, en een gevoel van oneindigen vrede komt over haar. Is dat God ? Zij wordt visionnair, hare diepste gedachten nemen de gestalte van een
verzoener aan, die zachte woorden tot haar spreekt : „Wend
den blik naar binnen ! Daar is datgene, waarop het aankomt. Zie, wie je zelf bent." Maar Jeanne weet dat nauwelijks meer. Zij is er niet meer, maar alles is er, zij voelt
zich opgaan in het oneindige, en zij verstaat; „medelijden,
medelijden alleen is God".
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In deze stemming wordt de geheele natuur tot een
kerk, waar voor haar een mis klinkt, waarin al haar leed
zich oplost. De dichter zelf wordt door zijn vervoering
meegesleurd. Ofschoon het stuk in dramatischen vorm
geschreven is, klinken plotseling ook de mededeelingen
des dichters, die formeel genomen, zuivere tooneelaanwijzingen zijn, in golvende verzen; het gewelf van den
hemel, de sterren over Maria's troop, de lach op Maria's
mond, de hemelsche stralen, die wonderbare bloemen
vleAten, worden voor ons zichtbaar niet door tooneeltechniek maar door overstroomende lyriek. Zoo ergens,
(Ian blijkt het hier, dat wat Jeanne gevonden heeft, ook
door den dichter gevonden is. Een onzichtbaar koor herhaalt duidelijker de woorden van den begeleider:
Niet zien, geen gezicht is bevrijdend,
Geen hopen op verre troost.
Hoor, hoor naar de stem in je binnenst,
De diepe, verlossende stem !
Uit smart van het lijden geboren,
Draagt deze des meegevoels smart —
De redding, de hoop, die je miste,
Zij is in je eigen gevoel!

In het opgaan in het heelal vindt Jeanne zich zelf.
liaar de mis duurt niet eeuwig; de extase gaat voorbij.

Doch de wijsheid blijft. Als de begeleider en het koor
verdwenen zijn, spreekt Jeanne diepe woorden van levenservaring. Wat zij gezien heeft, is misschien slechts een
schepping van haar eigen verbeelding geweest. Maar zelfs
indien die schitterende hemel bestond, zij zou er niet naar
verlangen. Want:
De dierbare, lijdende aarde is de onze,
Hier is onze vreugde, hier is onze smart,
Hier onze volmaking, onze eeuwigheid hier.

De slotwoorden spreken medelijden uit met de hemelschen, die het leed niet kennen en zoo het beste van alle
goederen moeten missen:
Zij, zij daarboven, zij verstaan niet geheel
Des meegevoels wijsheid ; zij draalden dan niet,
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Dan waren zij hier, en zij leden als wij.
Slechts de blik, uit tranen geboren, is vrij,
En koud is 't geluk, hoe licht ook, hoe schoon,
En slechts daarvandaan, niet daarheen voert de weg.
Men denkt hier onwillekeurig aan Schiller's verzen
en verbaast zich over den afgelegden afstand •
Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden
Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl,
Auf der hohen Stirn des Uraniden
Leuchtet ihr vermählter Strahl.
Ook bij Hallström wordt de keuze den mensch niet
bespaard. Maar het is er ver vandaan, dat wij den'Uranide'
zouden moeten benijden. Want ook hij moet dezelfde
keuze doen, en zijn zielevrede berust op onbekendheid met
de hoogste levenswaardij, die slechts door lijden te vinden
is. Hij leeft dus in de phenomenale wereld met haar illusie
van geluk ; wist hij beter, dan was hij hier, en hij leed als wij.
De tot op het uiterste gespannen toon der verzen,
waarmee „Het Mirakel" sluit, past in Jeannes mond, wanneer wij in het stuk geen standscoloriet zoeken maar
slechts de lyriek van een zieleleven. Maar hij past niet
minder in den mond van den dichter, en ongetwijfeld hebben wij in Jeannes juichkreten een zelfbekentenis te zien.
En de dichter heeft reden tot juichen. Want hij heeft
niet minder gevonden dan een punt, waar verzoening met
het leven mogelijk is. Zijn verdere productie draagt er de
sporen van. Het lijden en de dood, zij ontleenen niet meer hun
waarde hieraan, dat zij negatie van het waardelooze leven
zijn, -- hoe kan een negatie van nul iets positiefs zijn ? —
maar zij geven als achtergrond en door tegenstelling ook
aan het leven hun waarde. Het bewustzijn der vergankelijkheid ontneemt aan het bestaan het plat gemeene, dat
zoo licht den boventoon voert. En waar de dichter z66
waardijn in de werkelijkheid ontdekt heeft, daar vindt
hij er meer. Daar kan hij zelfs de naïeve levensvreugde
prijzen, waar die gedragen wordt door moed, die niet
vreest, den ondergang in de oogera te zien, en waar zij het
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oogenblik waardeert als middel om blijvend goed te stichten.
Van deze stemming uit ontstaan de blijde novellen, wier
helden Grieksche heroën zijn, in het slot van den volgenden bundel (Briljantsmycket, Het Briljantensieraad 1896)..
Deze verhalen behandelen hetzelfde en verwante problemen van nieuwe gezichtspunten uit en kunnen hier
niet als aanhangsel bij „Het Mirakel" besproken worden..
Maar zeker is het, dat de rust en zelfbeheersching, de
blijheid met het leven, waarvan men alle schaduwzijden.
kent, en waarvoor men toch dank zegt, niet op deze wijze
in deze stukken tot uiting zou hebben kunnen komen,
indien niet de crisis voorafgegaan was, die wij in het
leven van Jeanne Guibour leeren kennen.
Na de crisis, waarvan 'Het Mirakel' getuigenis aflegt, .
bereikt de dichter weldra zijn volle rijpheid. Zijn levensbeschouwing is in hoofdzaak gevormd, het komt er nu
nog maar op aan, minder haar te bevestigen dan wel het
nieuw gewonnen land te leeren kennen. Zijn kunst vermag reeds zeer veel, maar het gewonnen zelfbezit geeft
g„rrooter rust en klassiciteit. Er ontstaan breedere werken
de dichter heeft meer tijd en meer stemming, mu personen
en zaken van verschillende kanten te bezien ; wij krijgen
meer nuances dan alleen licht en donker te aanschouwen.
En juist hierin blijkt Hallström een meester te zijn; hij

verstaat de kunst, de menschen te gelijk met ironie en
met sympathie te behandelen ; hij ziet het relatieve ; hij
heeft respect voor de menschenziel ook in haar afdwalingen.
De problemen waarmee hij zich bezig houdt, blijven dezelfde,.
maar van zijn nieuwe gezichtspunten uit doen zij zich
veelzijdiger voor. Uit talrijke interessante werken kan ik
slechts enkele bespreken. Interessant is het te zien, hoe
bij herhaling een zelfde motief, daaronder zulke, die reeds
in den eersten bundel voorkomen, meer dan eenmaal bewerkt wordt. Het jongere werk toont dan meestal een
diepere opvatting ; soms ook wordt een bij motief uit een
ander werk tot hoofdmotief in een later. Zoo ontmoeten
wij de waarde van het offer in drie dramatische gedichten.
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Het oudste van deze is „De Graaf van Antwerpen"
van 1899. De inhoud van dit „Sage-drama" is voor een
deel eene Josef-historie. De koningin van het land wenscht
de liefde van den graaf. Als deze zijn heer niet ontrouw
wil worden, beschuldigt zij hem, een aanval op haar eer
te hebben gedaan, en hij moet met zijn onmondige kinderen
vluchten. De kinderen vinden een toevlucht bij een vreemden vorst, die hun afkomst niet kent ; zij worden met hun
zoon opgevoed, en als zij volwassen zijn, ontbrandt deze
jonge man in ziekelijke liefde voor het vreemde meisje.
Als hij haar niet bezit, zal hij sterven, maar de ouders
kunnen in een huwelijk met de standlooze onbekende niet
toestemmen. Nu wendt de moeder zich tot het meisje en
vraagt van haar een o ffer. Het kind, dat de bedoeling niet
begrijpt, haalt het sprookje aan van den Armen Heinrich;
-zij wil haar hartebloed geven, om den geliefden man het
leven te redden. Maar er is meer noodig dan dat. Zij wil
dan vertrekken en zal juichen over zijn herstel. Ook dit
is niet genoeg; het is reeds te laat, om dit middel aan te
wenden ; slechts haar bezit kan hem genezen, maar er
wordt verlangd een overgave zonder hoop op geluk. En
ook hiertoe is zij bereid ; slechts eischt zij, dat men haar,
als alles volbracht zal zijn, den dood zal geven. Intusschen
komt het zoo ver niet. De jonge man blijkt de zaak
ernstiger op te vatten dan zijne moeder; hij wil de geliefde
slechts als zijn vrouw bezitten ; maar vóór het conflict
verscherpt wordt, wordt de afkomst van het meisje bekend,
en alles eindigt in vrede en blijdschap.
De ontknooping past voor een sagespel, voor de
werkelijkheid is zij al te romantisch. En daar het offer
niet gebracht wordt en de zaak bij woorden blijft, ontbreekt ook de consequentie. Wij zien niet, wat er van het
meisje zou geworden zijn, indien het plan der moeder tot
uitvoering was gekomen.
Forscher zijn de lijnen getrokken in een stuk van
1908, Alkestis, waarvan de inhoud insgelijks aan de sage
ontleend is. En hier is het offer het hoofdmotief. Apollo
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neemt afscheid van Admetos, dien hij een jaar gediend
heeft. Hij deelt den koning mee, dat deze volgens het
besluit der Pareen over drie dagen zal moeten sterven ;
slechts deze gunst heeft hij weten te verkrijgen, dat Admetos een plaatsvervanger zal kunnen stellen, indien iemand
vrijwillig zijn leven voor dat van zijn vorst geeft. Wij zijn
daarop getuigen van twee pogingen, die de koning doet,
om ongelukkige menschen, een oude en een zieke, tot
zulk een offer te bewegen. Maar vergeefs. De menschen
hangen aan het leven, hoe ellendig het wezen mag, en
bedreigingen zoowel als gaven zijn buitengesloten door de
voorwaarde, dat bet offer vrijwillig moet geschieden. Mistroostig. keert Admetos huiswaarts, en ofschoon bij zijn
ongeluk voor zijne vrouw wenscht te verbergen, gelukt
hem dit niet ; zij ziet te goed, hoe hij gekweld wordt, en
ontlokt hem zijn geheim. Dan, als hij slaapt, verbrandt zij
een harer lokken als teeken, dat zij zich den dood wijdt,
en zij roept de Pareen op, haar leven te nemen in plaats
van dat van Admetos.
De gesprekken tusschen Admetos en Alkestis zijn met
schoon pathos behandeld. Maar de diepste bédoeling van
den dichter komt toch pas voor den dag in het derde
bedrijf, waar de koning na den dood zijner vrouw een
bezoek van Herakles ontvangt. Deze komt hem ophalen,
om hem op krijgstochten te vergezellen. De wereld verveelt
hem, overal is zij dezelfde ; „geef mij een andere wereld,
om tegen te strijden." Maar Admetos is in geen stemming,
om roem te gaan zoeken ; hij denkt slechts aan wat hij
verloor en deelt Herakles mee, dat Alkestis gestorven is.
Herakles vindt dat geen zaak, om woorden aan te verliezen
en zegt
„Dat was het, waarover je sprak ?
Welnu, zij moest sterven."
Admetos antwoordt :
„Dat moest zij niet.

Het was voor mij, dat zij ging.
HERAKLES.

Met open blik ?
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ADMETOS.

Ja, vrij en vast.
HERAKLES.
Je had een moed'ge vrouw.
Wees trotsch daarop. Zij zijn niet dik gezaaid.
Nu moeten wij haar vele levens offren
En houden hoog haar naam.
ADMETOS.
Een naam een naam!
Zij was wel meer.
HERAKLES.
Word jij, word ik iets anders?
En kan men meer doen dan zijn trots uitgalmen,
Die weerklank vindt in menschenmond ?
Doch Admetos is ook voor deze redeneering niet
toegankelijk. Hij biedt Herakles een nachtverblijf aan,
maar hem volgen kan hij niet. Herakles echter is getroffen,
niet door Alkestis' dood, maar door haar daad. Ook hij
heeft eenmaal in vrouwenoogen gezien en zich zelf vergeten, maar Omfale zou niet gehandeld hebben als Alkestis.
Hij verlaat Admetos met de woorden :
„Bij Zeus, deze aard is waard om te betreden''.
Zelfs voor den halfgod krijgt het leven een nieuwe
beteekenis door het mirakel van de zelfverloochening.
De voortzetting, die de overlevering eischt, heeft de
dichter op voortreffelijke wijze met zijne hoofdgedachte
weten te verbinden. Het volgend bedrijf toont ons Herakles in de onderwereld, waar hij komt, om Alkestis op te
halen. Hij heeft dus die nieuwe wereld gevonden, die hij
zocht, om tegen te strijden. Het loopt intusschen af met
een woordenwisseling, waarin nog eenmaal een gelegenheid
wordt gevonden, om op de beteekenis van het leven den
nadruk te leggen. Proserpina weet niet, hoe Alkestis gestorven is, en verneemt het van Herakles. Dan barst zij uit :
-

„Schoone. schoone aarde,
waar zulk een overdaad is van geluk",
en nu smeekt zij Pluto, Alkestis los te laten, opdat deze
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een groet van haar aan bloemen en bladeren moge brengen.
Ook de terugkeer van Alkestis maakt het gebeurde
niet tot een leeg spel. Het offer is in de gezindheid gelegen, niet in het verlies van het leven. En hare gezindheid is dezelfde gebleven. Wanneer Alkestis als een standbeeld voor Admetos staat en op zijn eerste woorden het
bewustzijn langzaam terugkeert, herinnert zij zich, welke
de beteekenis van haar leven geweest is, en dit zal weer
zoo zijn :
„Ja, bloemen had ik, 'k had een leven, lief
en rijk, -- nu weet ik, hoe ik 't voelde, -- geven, geven,
Ja, ik gaf alles. -- O, dat wederom !"

Maar Alkestis openbaart ons ook des dichters diepste
gedachte over leven en dood :
„Toen leed
mijn hart en wrong zich als de vlam,
als zij het hout verlaat, -- en er werd rust.
Nu barst het evenzoo, en het doet pijn,
als stierf ik wederom of werd geboren,
ik weet niet, wat van beiden. Houd mij, steun."

Leven en dood, het zijn de wisselvormen van het bestaan, maar het bestaan is één.
Nog dieper is de offergedachte opgevat in het sagedrama „De Wenschen" (1910). De heldin Agnes heeft van
bovennatuurlijke wezens, die zich als reizigers voordoen,
drie kaarsjes ontvangen. Bij ieder van deze kan zij, als
het brandt, een wensch doen. De eerste wensch geldt de
liefde van een jongen man. Eeuwig zal die niet duren, dit
wordt haar gezegd ; maar hij zal geven, wat hij te geven
heeft. Dit is weinig. Hij is een woesteling ; hij gebruikt
haar schoonheid, maar weldra ziet hij naar anderen,
ja hij strekt de hand uit naar Agnes' jongere zuster.
De begeerte maakt hem tot moordenaar van een mededinger. Thans steekt Agnes haar tweede kaars aan, en
weer wenscht zij zijne liefde. Hij ontbrandt nogmaals in
hartstocht, en zij volgt hem in ballingschap. Maar zij daalt
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zedelijk, om zijn gelijke te kunnen zijn. In een gesprek,
waarin zij deze periode overziet, zegt zij : „Je nam, wat bij
de hand was ; je had een vrouw noodig voor spel en vergetelheid, en roes van tijd tot tijd. Die vrouw werd ik,.
maar het kon even goed een ander geweest zijn. Het kon
Inger geweest zijn, als jehaar hadt kunnen krijgen".
Thans zijn zij aangekomen in een herberg waar gemeene
vrouwen huizen, die kleeren ten geschenke ontvangen van
den beul, den beul, die ook haar man in handen zal
krijgen, zoodra het bekend wordt, wie hij is. In de hoede
van dit gezelschap laat de geliefde man zijn zieke, uitgeputte vrouw achter ; zelf verwijdert hij zich met een der
deernen ; bij deze vindt hij dat, wat hij nu verstaat. „Zoo
moest ik wezen ; dat was, wat er nog overbleef", zegt
Agnes. Zij ontsteekt haar derde licht, en terwijl dat
brandt, verschijnen de geniën, die haar de kaarsen gebracht hebben. Tegenover hen geeft zij haar derden wensch
te kennen. „Zijn pad gaat door wilde landschappen, en
grijpt hij mijn hand niet meer vast, misschien verdraagt
hij mijn zachte schrede in zijn spoor, als de nacht duister
is." Zij wordt zich bewust, dat de inhoud van haar wensch
is geweest te geven, te geven tot het einde. Maar de genius
bespaart haar de laatste keuze ; hij strekt zijn arm uit, om
haar te steunen, doet haar zacht inslapen en brengt haar
tot rust met de woorden : „Ja kind, nu wensch ik voor je".
Agnes heeft meer gegeven dan het leven. In haar
wordt vervuld, wat in „De Graaf van Antwerpen" slechts
als mogelijkheid aangeduid is. Iedere droom van geluk
is geofferd, de weg van vernedering is ten einde gegaan,
maar de ziel is behouden en keert rustig tot haar oorsprong
terug. Wat aan de zelfzucht geofferd is, is verloren ; wat
gegeven is, is niet weggeworpen.
Over verzoening handelt eene interessante novelle in
„De vier Elementen" (1906), getiteld „De Bronnen". Het
verhaal is een typisch voorbeeld voor de eenheid van
stemming, die Hallström in zijne novellen weet te leggen.
De stemming is hier een idyllische, niettegenstaande de
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misdaad, die er in voorkomt, maar die niet in staat is, het
betere leven te vernietigen. De vertelling verloopt in drie
scenes, telkens met een paar jaar tusschenruimte ; de
dichter stelt zich zelf als toeschouwer voor. Zij begint met
eene beschrijving van het voorjaar in het Noordland. Zon,
blauwe hemel, blau we meren, bosch, wei, akker. Een
onberispelijke, eerzame, tamelijk welgestelde boerenfamilie,
de vader sedert eenige jaren weduwnaar, reeds bejaard
maar nog krachtig, een bijna volwassen zoon en dochter.
De man heeft de gave, water te vinden met de wichelroede en hij kan in sommige gevallen zieken genezen.
Gaarne biedt hij anderen zijn hulp, maar geld neemt hij
niet aan. Stil van natuur en zachtmoedig, eenvoudig in
zijn levensgewoonten, maakt hij ook geen gebruik van de
stijgende houtprijzen, om zijn bosschen te verkoopen. Zijn
blozende dochter is als een jongere uitgave van hem zelf.
Den eenigen wanklank in de harmonie van het gezin
brengt het karakter van den zoon, die zich niet voegen
kan naar de wenschen van den vader. Wij ontmoeten de
familie op een morgen, wanneer er voor een nieuwe woning
een bron gezocht zal worden. Onwillig weigert de zoon,
een poging te doen, om zijn kracht te beproeven ; de vader
geeft hem slechts een afkeurenden blik ; dan gaat hij zelf
aan het zoeken, en weldra heeft hij de plaats gevonden,
waar hij terstond begint te graven. Een paar jaar later
komt de dichter op dezelfde plaats, en weer treft hij
dezelfde familie aan. Het meisje is verloofd ; zij is nog
blozender dan vroeger en ziet er volmaakt gelukkig uit.

Ook de zoon is ter plaatse. Hij woont niet meer bij zijn
vader ; hij is op eigen gelegenheid aan het geld verdienen
gegaan ; ditmaal is hij vergezeld van een paar lieden van
minder gunstig uiterlijk, en hij heeft zijn toekomstigen
zwager ontboden, misschien om over familiezaken te onderhandelen. De zwager komt, de broeder neemt hem mee
naar buiten, — maar wat de oorzaak mag zijn, men weet
het niet, — na een oogenblik heeft de broeder zijn mes
getrokken en den zwager een doodelijke wonde toegebracht.
Bij de beschrijving van den indruk op de omgeving valt
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het meeste licht op vader en zoon. De vader wordt naar
de plaats gehaald, en intusschen drij ven onrust en schaamte
den moordenaar, zich te verwijderen. De oude komt, onwetend, wie de schuldige is ; hij onderzoekt de wonde, en
aan zijn gezicht zien de oorstaanders wel, dat er geen
hoop is, maar op zijn vraag, hoe het ongeluk gebeurd
is, geeft niemand antivoord. Dan komt de zoon nader
en spreekt eenige woorden, waardoor de samenhang voor
den vader helder wordt. Deze grijpt naar zijn hart en
drukt de hand daar stijf tegen aan. Hij stamelt : „Er
komt veel te gelijk. Jij ! Was jij het?"
Zulk een repliek „er komt veel tegelijk" herinnert
aan de beste plaatsen uit de IJslandsche familie-saga's.
Is het mogelijk, de verbinding van vastheid en karakter
en zachtmoedigheid korter en duidelijker uit te drukken?
Moet men niet denken aan de uiting van A► tli in de
Grettissaga, die door moordenaarshand getroffen, stervende
slechts deze woorden zegt : „Ze raken thans meer in gebruik, de breede speerbladen." De zelfbeheersching is hier
nog volkomener, maar men kan ook vinden, dat hier de
grens van het menschelij ke overschreden wordt. Bij Hallström toonera juist de kleine uitingen de diepte van het
voelen.
Maar ook de zoon is zijn geslacht niet geheel onwaardig.
Hij weet zelf niet, wat hem tot de daad gedreven heeft,
hij staat daar onbeweeglijk, zonder de situatie te verstaan,
de meest medelijdenswaardige van allen. Toch geeft hij een
enkel teeken, dat het karakter van den vader ook in hem
is. De aanwezigen maken zich op, om te vertrekken ; hij
zou aan vluchten kunnen denken. Maar hij zegt : „Ik zal
hier blijven, tot ze mij ophalen." En de vader antwoordt :
„Dat wachtte ik van je." Dat is het afscheid.
En wederom verloopen een paar jaren, en weer drijft
het toeval den dichter naar dezelfde streek. Weer ontmoet
hij den ouden man, en weder zal deze, als zoo dikwijls,
een paar menschen, die een woning gebouwd hebben, aan
water helpen. Zijn dochter vergezelt hem ; zij is ouder
geworden, maar overigens nog meer dan vroeger het even-
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beeld van den vader. Terwijl de oude man aan het zoeken
is, ziet de dichter twee personen naderen, en in den eenen
herkent hij terstond den zoon ; de ander is een afgevaardigde van de gevangenis, die den ontslagene terugbrengt
en tevens de noodige raadvingen zal mededeelen omtrent
de verdere behandeling. Als het water gevonden is, richt
de oude zich op, en het eerste, wat zijn blik treft, is het
aangezicht van den verloren zoon vlak over hem. „Grels
stond stil en liet de handen zinken. Zij beefden evenals
zoo even de wilgentak, tastten wonderlijk om zich, hielden
in, vielen neer, bleven halverwege steken. Plotseling werden
zij omhoog gerukt als door een vreemde kracht, en hij
stond met de armen uitgestrekt en den blik helder en
wachtend." Is het niet, alsof dezelfde mysterieuse macht,
die dezen man aan het element bindt en hem in staat
stelt, bronnen te vinden, ook zijn handelingen beheerscht,
alsof zijn zedelijke gedragingen onmiddellijk uit het onbewuste ontspringen gelijk de onwillekeurige bewegingen
der wichelroede bij het zoeken naar water? De zoon komt
tot den vader en kan slechts zeggen : „Vader, ik houd van
je." En Grels antwoordt : „Dat is goed en gezegend, mijn
zoon. Ik heb dat altijd zeker eenmaal gewacht. Dan zijn
tusschen ons geen woorden meer noodig over al dat andere."
Daarmee leidt hij hem tot de zuster en zegt: „Hier heb
je iets, dat je weer moet trachten te winnen. Mij heb je
altijd gehad". En Grels begint de bron te graven en heeft
voor de lange rede van den man van het gerecht niet
meer dan een vriendelijken glimlach ten goede.
Intusschen staan broer en zuster over elkander en
staren elkander zwijgend aan. Te veel herinneringen stijgen
op, te diep zijn hun gevoelens, dan dat zij hadden kunnen
spreken. „Voor haar stonden lange jaren van gemis en
bitterheid, voor hem jaren van duistere verharding, hopeloosheid in het moeilijk vervulde dagwerk en in de leegheid der gevangenis. Daar was de doode tusschen hun
voeten, de daad, die hun beider leven had neergeslagen;
verlammend koud steeg die op tusschen hen in het geluid
van den waterval." Aarzelend heft de broeder zijn hand
-
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op; bevend ziet zij de beweging ; het is, of het bloed er
nog aan kleeft. Een woord zou een scheiding voor altijd
beteekend hebben.
„Maar zij zwegen, de hand zonk terug even bedeesd
als zij uitgestoken was, en de oogen ontmoetten elkander
weer. Zij leefden zich verder in in hun herinneringen."
„Langzaam kwam over beiden een verandering ; van
binnen kwam die met een zachten schijn, die zich lichtend
verspreidde in den blik en zelfs doordrong in de bloed
booze huid. Het was niet langer het zijne, wat ieder zag,
en de ander was daarin niet een vreemd wezen. De brug
was gespannen van ziel tot ziel, het uur van het wonder
was gekomen. Broer en zuster, samengevoerd als dauwdroppel en dauwdroppel in de herinnering aan al het goede,
dat zij gemeenschappelijk gevoeld hadden, verstonden elkander' en vergaten zich zelf, smolten samen in hetzelfde
medelijden met elkanders verwoest leven. Het was niet
langer één, die misdreven had, en één, die het verlies had
geleden, het was dezelfde smart voor beiden en dezelfde
hoop, die daaruit opsteeg. Geen van hen wist, wie de eerste
beweging maakte, wiens trauen die van den ander te voorschijn lokten ; hart aan hart wiegden zij elkander en hun
leed en hun verzoening. 'En daar het gebeurd was zonder
een woord, had het ook niet de begrenzing van woorden.
Uit de diepste diepte kwam het, onmiddellijk en oneindig.
„Toen zij opzagen, werkte de schop van den vader
even vroolijk klinkend. Zij gingen hand in hand als kinderen naar hem toe. Hij keek naar hen en knikte, alsof
hij nu juist zag, wat hij wachtte te zien, wenkte ten
teeleen, om even te wachten, boog zich neer en wees naar
de aarde. Een groote steen rolde voor hen heen de helling
af, een vroolijk plassend geluid drong naar voren. Grels
liet zijn werktuig los en trok hen naar zich toe, stond
recht op en lachend met heldere oogen en een opgeruimd,
bevrijd gezicht naast hem. Een straal steeg borrelend en
schijnend in de zon tusschen hun voeten omhoog, het
water sprong op uit den bodem een el hoog door den
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onderaardschen druk, bespatte hun kleeren, viel neer en
stroomde verder als een beek in bloemen en gras.
,,Als een zang schoot de straal op, frisch en onmiddellijk, en de eerste stroom, nog een beetje groezelig van
leem en zand, werd eensklaps helder en fonkelend, het
mooiste dat te vinden was op de heele mooie aarde.
„Zij stonden in stille verwondering daarnaar te zien,
hand in hand. Met den blik neergeslagen voor den zonneschijn droomden zij, ziende naar den blauwen waterspiegel
der rivier, waar de weg ging naar hun te huis en hun
toekomstig leven."
Zulke aetherische taal kan dézelfde man schrijven, die
de vlammende woorden van Menahem in ,,Arsareth"
dichtte. Maar daartoe was het „wonder" noodig, dat ook
hier, gelijk voor Jeanne Guibour de diepste waarheid van het
leven is. Maar overigens is de afstand van „Het Mirakel"
tot „De Bronnen" die van onrust tot zelf beheerschip g .
De figuren maken de crisis opnieuw door; de dichter is
tot helderheid gekomen. Vandaar de idylle, die zelfs door
misdaad wel gestoord maar niet verstoord wordt.
Wij hebben in deze samenkomst gesproken over de
ontwikkeling van Hallstr®m's denkbeelden over het leven.
Wij hebben gezien, hoe hij, uitgaande van een pessimisme,
dat slechts in geringe mate wortelt in kritiek van de
maatschappij, wier gebreken hij niet verbloemt maar niet
voor den diepsten grond der menschelij ke ellende aanziet,
in hooger mate in psychologische studie van den mensch,
wiens levensdrift van nature egoïstisch en daarom de bron
van het kwaad is, hoe hij van dit pessimisme uitgaande,
zich opwerkt tot een idealisme, vanwaar men het leven
kan accepteeren. Dat idealisme is gegrond in het geloof
aan de mogelijkheid eener overwinning der zelfzucht. De
tegenspraak tusschen deze overwinning en den natuurlijken
levensdrang, doet haar als een wonder verschijnen; maar
de ervaring is daar, om te leeren, dat zij eerre realiteit is.
Uit lijden wordt zij geboren, maar waar zij behaald is,
daar krijgt het leven nieuwe waarden, die voor den naleven
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mensch, die slechts „geluk" zoekt, niet bestaan. Het lijden
zelf is daarom de hoogste levenswaardij ; het verheft den
mensch boven zich zelf en leert hem den dood kennen, niet
als het onverbiddelijk droevig einde der genietingen, maar
als den ernstigen achtergrond, die aan het leven zijn beteekenis geeft. En uit het lijden ontspringt pas de ware belangstelling voor de buitenwereld : medelijden, offervaardigheid,
vergevensgezindheid. Wij herkennen z•ó in Hallström den
leerling van Schopenhauer, een leerling, die in het rijk
der poëzie de wegen bewandelt en verder gaat op de
wegen, die de meester in de wijsbegeerte gegaan is. Toch
is ook in deze dichtwerken een sterk philosophisch element.
Dit zal uit onze verdere beschouwingen nader blijken.
(Wordt vervolgd.)

HET AARDSCHE PARADIJS IN
DANTE'S COMMEDIA
DOOR

.^.

OORT.

In de beschrijving der reis die Dante omstreeks
Paschen 1300 door Hel, Vagevuur en Hemel zegt gemaakt
te hebben zijn niet minder dan zes zangen der drie en
dertig van het tweede deel gewijd aan hetgeen de dichter
in den hof van Eden ondervond en zag. Het is geenszins
het aantrekkelijkste gedeelte van het meesterstuk, ondanks
de schoonheid van menige teekening ; want het is vol
raadselen, die den lezer verbijsteren en den uitleggers hoofdbreken kosten, niet altijd beloond met de voldoening de
ware oplossing gevonden te hebben. Maar het doet ons,
misschien meer dan eenig ander gedeelte, het zieleleven
van den dichter kennen en zijn oordeel over de tijdsomstandigheden waaronder hij leed en waarin zijn geloof
hem steunde.
Aanleiding opnieuw Dante ter hand te nemen, van
zijn Commedia en andere geschriften verscheiden stukken
te lezen of te herlezen, en mij in eenige er van te verdiepen, was mij de kennismaking met een werk van Ph. H.
Wicksteed, „Dante and Aquinas" 1 ), de omwerking van een
1) London a. Toronto. J. M. Dent a. Sons; N. York E. P. Dutton
a. Co. 1913.
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reeks lezingen, voorzien van een groot getal aanhalingen
uit Thomas ab Aquino, in het oorspronkelijke.
Om zijn lezers te toonen wat Aquinas en Dante met
elkaar gemeen hebben en waarin zij verschillen, begint de
schrijver met een beknopt overzicht te geven van de
Grieksche wijsbegeerte, met name van Plato en Aristoteles,
om ons daarna in te leiden in het Neo-Platonisme, een
uitlooper, niet van het Aristotelisme, maar van het Platonisme, en in zijn mystiek karakter den geest hiervan openbarend. En wanneer Plotinus leert dat niet alleen van de
soort, maar ook van de individuen, de idee werkelijkheid
heeft, nadert hij tot de Christelijke leer dat ieder mensch
voorwerp van Gods zorg is. Vervolgens verhaalt Wicksteed,
langs welken omweg de werken van Aristoteles in de
handen der Westersche kerkleeraren zijn gekomen, en hoe
zij grooten invloed op Albertus Magnus en Thomas van
Aquino hebben gehad, al aarzelden beiden niet, in meer
dan één stuk van „den Filozoof" af te wijken en hem te
weerspreken. Uitvoerig wordt nu over Thomas gehandeld,
den man die als student den bijnaam van den „stommen
os" kreeg, maar „van wiens loeien", naar de voorspelling
van Albertus, „Europa weergalmen zou." Meer dan twintig
deelen in folio, elk van ongeveer 500 bladzijden, getuigen
van zijn ongeloofelij ke werkkracht, te meer daar hij nog
geen 50 jaar oud is geworden, en zij die ze hebben bestudeerd prijzen zijn doorzicht, eerlijkheid en helderheid.
Wicksteed zet, in een zeer belangrijk stuk, uiteen, hoe
Thomas de leer der Kerk, zooals zij in den loop van elf
eeuwen zich gevormd had en voor hem op grond der goddelijke openbaring vaststond, naar de regels van Aristoteles,
zoover het ging, rechtvaardigde en verklaarde. Wij vinden
den grond waarop bij hem de waarheid der kerkleer rustte
bij Dante terug, wanneer hij zich in den achtsten hemel
door Petrus laat ondervragen over het wezen en den grond
des geloofs 1 ).
Duidelijk toont Wicksteed aan dat Dante, hoe goed
1) Il Paridiso XXIV : 52 vv.
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hij ook blijkbaar in Thomas' werken tehuis is, toch in
meer dan één belangrijk stuk van hem afwijkt, vooral in
zijn opvatting van het wezen der ziel en haar verhouding
tot het lichaam. Ten slotte laat hij zien, in hoever de
dogmaticus en de dichter samengaan in hun denkbeelden
over Hel, Vagevuur en Hemel, en waarin beider Hel en
Vagevuur verschillen. Van een en ander zullen wij straks
proeven zien.
Wij willen nu met Dante's aardsche Paradijs kennis
maken. Ik voegde dit „aardsche" er bij, omdat het derde
deel der Commedia „Il Paradiso" heet en hiermee de Hemel
bedoeld is, maar laat het verder weg. Om het Paradijs te
begrijpen, is het noodig den opzet van het geheele gedicht,
de beteekenis en strekking er van, goed in het oog te
vatten. De eerste twee zangen van den Inferno en La vita
nuova doen ze ons kennen. Daarom moet ik den hoofdinhoud hiervan, hoe bekend die ook aan velen is, kort
meedeelen.
Ik was, verhaalt Dante, in het midden van mijn leven
in een donker Bosch verdwaald. Hoe ik er in gekomen
was, weet ik niet. Daarbuiten verhief zich vóor mij een
heuvel, waarvan de top door de zon bestraald werd. Daarheen op te stijgen werd mij belet door drie dieren, een
panther, een leeuw en een wolvin. Vooral de laatste joeg
mij zooveel schrik aan dat ik omkeerde en weer in het
donker schuilging. Terwijl ik daar moedeloos ronddoolde,
ontmoette ik een wezen, dat, door mij om erbarming gesmeekt, bleek de schim van Virgilius te zijn. Hij zeide dat
ik terecht voor dat vraatzuchtige beest uit den weg ging ;
het zou blij ven schrik aanjagen totdat „een Hazewind"
zou komen en het in de Hel opsluiten, waaruit het ontsnapt was. Dante moest hem, Virgilius, door Hel en Vagevuur volgen, totdat zij zouden komen waar hij hem niet
langer tot gids kon zijn en hij hem aan een waardiger
wegwijzer zou overdoen. Dante ging mede, maar vroeg
onderweg, wat hem, kleinen mensch, het recht en de
macht gaf vóor zijn dood door de Onderwereld te reizen;
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waarop Virgilius hem meedeelde dat Maria, uit medelijden
met Dante, de heilige Lucia naar Beatrice had gezonden
met de vraag, of zij niet zag, hoe hij die zich om haar
van den grooten hoop had afgezonderd, gevaar liep den
geestelijken dood te sterven. Of zij zich ook gehaast had
om haar zetel in den hemel te verlaten en hem in de Hel
op te zoeken en te smeeken Dante te helpen ! Nu deze hoorde
dat drie zoo gezegende vrouwen voor hem zorgden, was
alle aarzeling overwonnen en volgde hij blijde Virgilius.
Waarom de dichter juist Sint Lucia hem te hulp laat
komen, is onzeker: Men vermoedt dat zij door hem bij
voorkeur werd aangeroepen omdat zij ooglijders bijstond
en hij zieke oogen had 1 ). Dat Beatrice zijn geliefde was,
van wie hij, zooals hij beloofd had, zeide „wat nooit van
eenige vrouw gezegd was" 2 ), is bekend. Van welke geestelijke macht zij in de Commedia het zinnebeeld was, bespreken wij wanneer wij het Paradijs verklaren. Dan zien
wij ook, waardoor de duisternis waarin hij zich ongelukkig
voelde veroorzaakt werd. Nu moeten wij stilstaan bij den
persoon van Virgilius.
De dichter der A.eneïs stond bij de geleerden in de
Middeleeuwen hoog aangeschreven, en Dante deed hierin
voor niemand onder. Hij achtte hem hoog niet alleen
als leermeester, „mijn model, aan wien ik den schoonera
stijl heb ontleend, die mij eer heeft verschaft" 3 ), als „de
zee van alle kennis", „den vriendelijken wijze, die alles
weet," „den man die èn wetenschap èn kunst eert" 4),
maar vooral als den dichter die den oorsprong van het
Romein sehe rijk had bezongen, neen, door God tot profeet
van Rome's heerlijkheid was gemaakt. Wanneer hij zong :
„Gij, Romein, houd in gedachtenis dat gij de volken moet
overheerschen" 5 ), dan was dit een Godswoord 6). Immers,
La vita nuova § 40; Il Convivio (of Convito) III 9 aan het slot.
La vita nuova § 43.
L'Inferno I :85-87.
L'Inferno VIII : 7 ; VII : 3; IV : 73.
5) Reneis VI 852.
6) De Monarchia II 7 slot.

1)
2)
3)
4)

.
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dat de Romeinen de wereld regeerden was niet aan het
geweld te danken, maar aan de Voorzienigheid 1 ). De
menschen zijn
zijn uit zichzelf buiten staat om zoowel het
als het hemelsche geluk te verkrijgen ; zij behoeven voor beide doeleinden een met goddelijk gezag
bekleeden leidsman ; voor den hemel is dit de Kerk met
haar hoofd, den paus, die de geopenbaarde waarheid heeft
en mededeelt, voor de aarde het keizerrijk met den keizer
aan het hoofd, die de wereldsche wijsheid, de filosofie,
bezit. Beiden zijn van God daartoe bestemd, wee wie een
hunner weerstaat ! 2 ) Dientengevolge was Virgilius, als
vertegenwoordiger van den keizer en de wereldsche wij s
heid, de beste geleider naar het Paradijs, maar niet verder. 3)
Aan Virgilius' hand gaat Dante op weg, daalt af in
den trechtervormigen afgrond, in welks punt Lucifer in
het eeuwige ijs steekt. Al de kringen dier Hel doorgaande,
is hij getuige van de martelingen der verdoemden, en
komt hij langs het lichaam van Lucifer in de gang die
hem naar den anderen kant der aarde brengt, aan de n
voet van den berg die zich uit een onafzienbare zee verheft en tot oord der loutering dient. Na eenig oponthoud
in den voorhof, wordt hij door den engel die de sleutels
heeft tot het onderste terras toegelaten terwijl op zijn
voorhoofd zeven P's (Peccatum) worden geteekend. Hij
stijgt, begeleid door Virgilius, die hier echter den weg
vragen moet, van kring tot kring, door de tot zaligheid
bestemde zielen ingelicht over de pijnen die zij dankbaar
verduren, door engelenwiekslag achtereenvolgens van de
letters op zijn voorhoofd bevrijd, totdat hij aan den trap
komt die naar het Paradijs voert.
Behalve Virgilius is bij hem Stazius, in Dante's tijd
als dichter hooggeëerd, van wiens bevrijding uit het
1) Il Convivio IV 4 slot.
2) De Monarchia, vooral IV 15; II Convivio IV 4 vv.
3) Zie G. A. Scartazzini, La divina commedia di Dante Aleghieri
(Leipzig. Brockhaus, 1874-1890) IV 501 ss.; E. Moore, Studies in Dante
(Oxford. Clarendon press. 1896-1903) I 166 ff.

74

HET AARDSCHE PARADIJS IN DANTES COMMEDIA.

Vagevuur, waarin hij twaalf eeuwen vertoefd had, zij getuigen zijn geweest 1 ). Daar de zon ondergaat en men
op den Louteringsberg alleen bij daglicht verder komen
kan, legt Dante zich op een der onderste treden van den
trap neder en slaapt, bewaakt door de . beide dichters, in.
Hij droomt, hoe Lea, de vrouw van den aartsvader Jakob,
zich de handen met bloemen sierend, zingt van haar genot
en dat van haar zuster Rachel : zij werkt altijd om zichzelf te versieren, en Rachel beziet voortdurend haar eigen
oogen. Dit is voor Dante een voorspelling : in het aardsche
Paradijs zal hij het geluk van het leven op aarde zien,
bestaande in goed handelen en den naaste beminnen —
waarvan Lea de vertegenwoordigster is om eerst in het
hemelsche Paradijs de heerlijkheid van het schouwende
leven, in Rachel voorgesteld, het zien van God, te genieten.
Bij het krieken van den dag staat hij op en beklimt
den trap. Heden zult gij, roept Virgilius hem toe, het
groote geluk zien waarnaar de stervelingen langs vele
wegen zoeken. Snel, snel ! naar boven ! Dante voelt geen
vermoeienis. Boven gekomen, kijkt Virgilius hem scherp
aan ; hij heeft hem iets belangrijks te zeggen. Hoor, mijn
zoon, gij hebt nu het eeuwige en het tijdelijke vuur gezien
en zijt daar gekomen waar mijn kennis te kort schiet.
Heb ik u met mijn wetenschap tot hiertoe gebracht, neem
thans uw eigen welbehagen tot geleider ; gij hebt geen
hauwen en steilen weg meer vóor u ; gij ziet de zon, die
u in het aangezicht straalt, de kruiden, de bloemen, de
struiken, door den grond hier vanzelf voortgebracht. Totdat gij de schoone oogen die schreiend mij tot u deden
komen ontmoet, kunt gij daartusschen zitten en gaan.
Wacht van mij verder woord noch teeken. Vrij, recht,
gezond is uw eigen oordeel ; het zou een fout zijn daarop
niet af te gaan ; want ik maak u bij dezen tot heer over uzelf.
Dit „ik maak u tot heer over uzelf" wordt in het
oorspronkelijke door twee woorden uitgedrukt; er staat
letterlijk : „ik geef u kroon en mijter over uzelf" (io te
1) Il Purgatorio XXI : 7 vv.
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sovra te corono e mitrio), en die mijter doet denken aan
het bisschoppelijk hoofddeksel ; zoodat de beteekenis zou
zijn : ik maak u tot koning en priester ; maar Scartazzini,
wiens uitvoerige koxnmentaar mijn voornaamste gids is,
merkt terecht op 1 ) dat de keizer, dien Virgilius vertegenwoordigt, buiten staat was iemand een geestelijke waardigheid te verleenen, en dat Dante, al kon Virgilius hem
niet verder helpen, volstrekt nog niet elken bijstand kon
ontberen. Het woord „mijter" beteekende oudtijds niet de
bisschoppelijke muts, maar een soortgelij ken diadeem ; een
keizer was „mitratus et coronatus". Virgilius wil dus niets
anders zeggen dan : in wereldsche dingen kunt gij van nu
af uw eigen oordeel volgen.
Dante gaat nu, door de beide dichters, niet voorafgegaan, maar gevolgd, een heerlijk bosch binnen ; een
koeltje waait hem over het hoofd, liefelijk kweelen de
vogels, bloemen geuren ; maar nauwelijks is hij er zoover
in doorgedrongen dat hij den ingang niet meer zien kan,
of een stroom, volmaakt helder, maar donker omdat zij in
de schaduw vliet, verhindert hem verder te gaan. Verrukt
laat hij de oogen over het liefelijk tooneel weiden, als
een vrouw, die aan den overkant zingend en bloemen
strooiend nadert, hem alles doet vergeten en uitroepen : O
schoone vrouw, die, naar ik aan uw oogen zie, van liefde
gloeit, kom toch aan den oever ; opdat ik uw lied versta.
Over den grond scherend, met zedig neergeslagen oogen,
geeft zij, roode en gele bloemen omhoog naar hem toe
strooiend, aanstonds aan zijn bede gehoor, slaat, aan den
oever gekomen, de oogen naar hem op hoe straalt ze !
en zegt lachend : Gij zijt hier vreemd en verwondert u,
hoe ik lachen kan in deze plaats, die tot bakermat van
het menschelijk geslacht bestemd was. Denkt maar aan den
psalm : Gij hebt mij vert eugd door uw werken, o Heer 2 )
en die nevel van twijfel zal optrekken ; en gij die
vooropgaat en mij het verzoek hebt gedaan, wilt gij iets
weten ? Ik ben bereid al uw vragen te beantwoorden. Wat
—

1)
2)

Aanteekening op Il Purgatorio XXVII: 142.
Psalm 92 (Vulgata 91) vs. 5.
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Dante hierop vraagt is een proeve der wonderlijke eigenaardigheid van het geheele werk : de dichter doorreist
oorden die zijn verbeelding schept en bevolkt ; alles geschiedt daar op bovennatuurlijke manier, en hij doet toch
alsof hij in een werkelijk bestaand land verkeert, waarin
alle verschijnselen een redelijke oorzaak hebben. Waar
komt de wind dien ik voel vandaan ? vraagt hij ; ik heb
daarstraks gehoord dat de aardsche natuurverschijnselen
hiel' niet voorkomen. Dit had Stazius hem gezegd, toen
hij zich bij hem voegde en de berg had getrild : die aardbeving had geen natuurlijke oorzaak, maar had plaats
wanneer een ziel uit het Vagevuur verlost werd 1 ). Indien
dit zoo was, vanwaar dan hier het stroomen van het water
en het waaien van den wind ? De vrouw antwoordt : 2 )
God had deze plaats den mensch als onderpand der eeuwige
zaligheid gegeven ; daarom ligt zij zoo hoog boven de
aarde dat de vreugd er door geen natuurverschijnsel kan
verstoord worden. Maar daar de hemelen met groote snelheid ronddraaien, veroorzaken zij op den vrijstaanden
bergtop wind en geruisch ; ook wordt daardoor de lucht
bezwangerd, zoodat op de aarde hierbeneden planten die niet
gezaaid worden ontkiemen. Wat het water aangaat, dit
ontspringt aan een nooit verdrogende bron, die volgens Gods
wil het water naar twee kanten laat stroomen, de Lethe
en de Eunoë ; de eene heeft geen volkomen uitwerking
voordat ook uit de andere gedronken is. De smaak ervan
gaat alles te boven. Ik wijs u op de gouden eeuw, die de
dichters der oudheid bezongen hebben en zij wellicht in
den droom zagen. Die werd hier beleefd, waar de eerste
menschen onschuldig waren ; hier was de eeuwige lente,
hier waren de vruchten en de nectar waarvan zij spraken.
Dit hoorende, kijkt Dante om naar de beide dichters en
ziet hoe zij lachen. Toen keert hij zich weder tot de vrouw.
Over de vraag wie die vrouw was straks hooren
wij dat zij Matelda heette is heel wat geschreven. Het
oudste, vrij algemeen aangenomen, gevoelen is dat bedoeld
1)
2)

Il Purgatorio XXI: 40 vv.
Il Purgatorio XXVIII: 88-144.
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wordt Matelda, bertogin van Toscana, die Paus Gregorius
VII tegen Keizer Hendrik IV bijstond en bij haar dood,
in 1115, haar goederen aan de Kerk naliet. Niemand heeft
dat gevoelen en alle andere heftiger bestreden dan Scartazzini, die krachtig pleitte voor de meening dat Dante op
een figuur uit La vita nuova § 5 het oog heeft gehad 1 ).
Desondanks heeft hij den bijval der Dante-kenners niet
verworven ; een der grootste, E. Moore, noemt het vraagstuk een der zwaarste in de verklaring der Commedia en
meent tenslotte te moeten blij ven bij het oude gevoelen:
Matelda is de hertogin van Toscana 2 ). Hoewel zijn weerlegging van Scartazzini mij voorkomt zeer zwak te zijn,
acht ik mij niet bevoegd de zaak te beslissen. Meer vrijmoedigheid heb ik bij de vraag, welke allegorische beteekenis Matelda heeft. Ook hierbij handhaaft Moore het vroeger
algemeene gevoelen dat zij het werkzame leven voorstelt
en daartegenover Beatrice het bespiegelende ; maar hij
zegt zelf hierin te gaan aarzelen 3 ), en Scartazzini's opvatting, dat zij de Kerk is, in zoover deze met haar sacramenten den geloovige en boetvaardige voorthelpt, past
voortreffelijk bij het werk dat die Matelda verricht: zij
brengt Dante door de Lethe en de Eunoë en voert hem
tot Beatrice, en deze kan niet anders zijn dan de Kerk
als draagster der geopenbaarde waarheid, wier hoofd de
paus is.
Wij gaan voort met het verhaal van wat Dante
ondervond.

Als een verliefd meisje zingend, zegt Matelda : Zalig
zij wier zonden bedekt zijn ! en zooals nymfen die alleen
door een lommerr ij k bosch dwalen, begeerig de zon nu
eens te zien, dan te ontvlieden, zoo gaat zij stroomopwaarts
langs den oever, terwijl Dante aan de overzijde gelijken
tred met haar houdt. Geen honderd schreden hebben zij
zoo gedaan, als de stroom zich oostwaarts keert en Matelda
1) La divina eommedla II 595-617.
2) Studies in Dante III 210-220.
3) Bi. 212

noot 3.
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stilstaat met de woorden : Broeder, zie en luister ! Een.
bliksemstraal ? Neen ; het licht blijft en wordt sterker.
Een zoete melodie, ach, was Eva niet zoo vermetel geweest ;
dan had ik ze van den aanvang af en altijddoor gehoord !
Wat komt daar aan.? Een vuur laait, een geluid weerklinkt.
o muzen, staat mij bij om dat te beschrijven ! Zeven gouden
boomen naderen. Neen, het zijn kandelaren, en ik hoor:.
Hozanna ! Boven alwat is te zien een helder licht ! Vol
bewondering ziet Dante naar Virgilius om ; die staat eveneens verbijsterd. Als Dante zich weer naar de verheven
figuren wendt, die zich statig naar hem toe bewegen,
roept Matelda hem toe : Wat staart gij verlangend naar
die lichten ! Let op hetgeen volgt. Nu ziet hij een wondervollen stoet naderen ; om goed te zien gaat hij aan den
rand van het water staan, waarin zijn beeld zich spiegelt.
Voorop dan de vlammen, die achter zich de lucht scherp
afteekenen ; waarboven de ruimte met de kleuren van den
regenboog getint is. Daaronder vierentwintig grijsaards,
twee aan twee, met leliën gekroond, zingend : Gezegend
zijt gij onder de dochters van Adam ! Gezegend in eeuwigheid uwe schoonheid ! Achter hen vier dieren, groene
kransen op het hoofd, met zes vleugels vol oogen. Neen,
ik waag het niet ze te beschrijven ; lees Ezechiël, die beschrijft ze 1 ) ; maar wat die vleugels aangaat, hij zegt dat
ze er vier hadden, en Johannes is het met mij eens : het
waren er zes 2 ). Tusschen die vier een triomfwagen op twee
raderen ; om het rechter rad dansen drie nymfen, éen
vuurrood, éen smaragdgroen, éen sneeuwwit ; om het
linker vier, in het purper, geleid door eene met drie oogen.
Getrokken wordt de wagen door een Griffioen, goud zoover
hij een vogellichaam heeft, het overige wit met rood gemengd ; zijn vleugels verheffen zich, langs de middelste
der door het licht der kandelaren getrokken strepen, zoo
hoog dat de uiteinden niet te zien zijn. Achter den wagen
gaan twee grijsaards, zeer onderscheiden van elkaar, waardig
en kloek ; een ziet er als een geneesheer uit, de ander
:

1)
2)

Ezechiël 1:4-14.
Openbaring 4: 6-8.
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draagt een scherp zwaard ; achter hen nog vier, nederig
van uiterlijk ; en eindelijk éen grijsaard, slapend, maar met
een scherpzinnig gelaat. Zij die den wagen volgen zijn
gekleed als de vier en twintig die voorafgaan, maar in
plaats van met rozen zijn ze met roode bloemen getooid.
Als de wagen vlak tegenover Dante aan de overzij der
Lethe gekomen is, wordt een donderslag gehoord en blijft
de stoet staan.
Al strijden de uitleggers over de beteekenis van enkele
onderdeelen dezer verschijning, het geheel is volkomen
duidelijk. De wagen is de Kerk ; de beide raderen zijn de
wereldlijke geestelijkheid en die der kloosters ; de drie
dansende nymfen — dit springt in het oog — Geloof,
Hoop en Liefde ; de vier de hoofddeugden dezer wereld,
volgens Plato, Rechtvaardigheid, Moed, Ingetogenheid en
Voorzichtigheid. De Griffioen is de Christus, wiens goddelijke natuur door de gou.dkleur, wiens menschelijke door
de vleeschkleur wordt aangeduid. Rondom den wagen gaan
de vier Evangeliën, v6or hen uit de vier en twintig boeken
van het Oude Testament 1 ), er achter De handelingen der
apostelen, van Lucas den geneesheer, en Paulus ; daarna
de vier Katholieke brieven ; de Openbaring van Johannes
besluit den stoet, die voorafgegaan wordt door en zich
van het begin tot het eind bevindt onder den zevenvoudigen Heiligen Geest, waarboven zonder hem te schenden de Christus macht oefent.
En nu, daar roept een der vier en twintig die den
wagen voorafgaan, terwijl allen zich omkeeren : Kom,
o Bruid, van den Libanon ! 2 ) Allen herhalen het woord ;
uit engelenmond klinkt : Halleluja ! Gezegend gij die komt
En te midden van een bloemenregen, terwijl de hemel zich
kleurt als wanneer de zon in nevelen opgaat, daalt een
vrouw neder, een witten sluier met olijfbladen bekranst
op het hoofd, een groenen mantel over een vuurrood kleed.
Al kunnen Dante's oogen hem niet leeren wie het is, hij
beeft, ervarend de kracht zijner oude liefde, die hem van
1)
2)

Zoovele telde men oudtijds; zie 4 Ezra 14 : 45.
Hooglied 4: 8.
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kindsbeen doorwond heeft ; zooals een verschrikt kind zich
om hulp naar zijn moeder keert, wendt hij zich, om aan
Virgilius te zeggen : „Ik beef; ik herken de sporen der oude
vlam" 1 ). Maar Virgilius heeft hem verlaten. „Virgilius,
mijn lieve vader, Virgilius, aan wien ik mij voor mijn heil
heb toevertrouwd !" „Dante", klinkt het nu, „treur niet
omdat Virgilius is heengegaan ; gij moet om iets ergers
treuren." Op het hooren van zijn naam keert Dante zich
weder naar den wagen. Op de linkerzijde daarvan staat
zij, fier als een vlootvoogd op zijn schip, en toornig klinkt
het : Ja, zie mij maar goed aan ; ik ben wel degelijk Beatrice.
Hoe hebt gij het gewaagd den berg te bestijgen ? Beschaamd
slaat de berispte de oogen neer en wendt ze af van zijn
eigen beeld, dat hij in den stroom weerkaatst ziet. Als
een moeder die scherpe verwijten tot haar kind richt, zoo
staat zij daar, zwijgend, terwijl de engelen zingen : Op U,
Heer, heb ik gehoopt en wat verder troostrij ks in den
psalm staat 2 ). Nu zet Beatrice, zich richtend tot de engelen,
maar ten behoeve van den verschrikten, schoon door het
engelenlied eenigermate getroosten Dante, uiteen, hoe zwaar
zijn overtreding is geweest. Door Gods genade had hij
zich, zoolang zij leefde, in een zeldzaam gezonden geestelijken staat bevonden ; maar na haar dood was hij een verkeerden weg opgegaan, een weg die op teleurstelling moest
uitloopen ; geen poging door haar aangewend had hem
daarvan kunnen terugbrengen. Zoo was er eindelijk geen
ander middel tot redding overgebleven dan dat hetwelk
zij nu had aangewend : hem de verdoemden te laten zien.
En nu zou aan Gods gerechtigheid te kort worden gedaan,
indien hij de Lethe doorging voordat hij ten volle de
pijn van het berouw had gevoeld. Gij die daar aan den
overkant staat, spreek; is het niet waar ? De beschuldigde
wringt een nauw hoorbaar ja over zijn lippen en moet
opnieuw verwijten hooren. Wat belette u mij voortdurend
getrouw te blijven, mij, die u tot het allerhoogste Goed
geleidde ? Welke aantrekkelijkheden vondt gij elders ? Na
1)

2)

Aeneis IV 23.
Ps. 31 (Vulg. 30) vs. 2-9.

.
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een benauwde zucht komt met moeite het antwoord : De
tegenwoordige wereld heeft met haar valschen schijn mij
meegetroond toen uw aanblik mij was onttrokken. Al
kenden wij uw schuld zeer goed, klinkt het nu uit Beatrice's mond, uw bekentenis was tot uw heil noodig; en
opdat gij u te meer moogt schamen en in het vervolg
tegen verzoekingen gewapend zijn, luister. Nooit heeft
natuur of kunst iets zoo schoons te aanschouwen gegeven
als mij toen ik nog leefde; hoe kon dus iets sterfelij ks u
boeien toen ik boven al het zinlijke verheven was? -Daar Dante met gebogen hoofd het verwijt aanhoort,
klinkt het: Gij zijt toch geen kind meer? Omhoog! Zie
mij aan, en gij zult u nog meer schamen. Met grooten
schroom kijkt Dante op, en als hij de engelen ziet en
boven het wezen dat den godmensch afbeeldt Beatrice,
hoewel aan de overzijde en gesluierd, dringt de angst van
het zelfverwijt zoo diep in hem door dat hij bewusteloos
nedervalt.
Hier moeten wij stilstaan om de vraag te beantwoorden : waarin bestond de zonde van Dante, waarover hij
zoo scherp berispt werd? Zij valt samen met die welke
wij tot nu verschoven: van welken aard was de geestelijke
duisternis van het donkere bosch waarin hij verdwaald
was, en waaruit hij zich niet redden kon zonder de hulp
van Virgilius ? Twee kanten gingen van oudsher de geleerden bij de beantwoording dezer vraag uit : dezen dachten aan wellust, genen aan verstandelijke afdwalingen.
Beiden vergisten zich wanneer zij het vraagstuk als eenvoudig voorstelden en die twee mogelijkheden tegenover
elkander stelden. De zaak is zeer ingewikkeld, zooals de
verklaringen van zielstoestanden altijd zijn. Men bedenke,
dat, al is de Commedia een werk der verdichting, Dante's
zieleleven hierin, evenals in La vita nuova en menige
plaats van Il Convivio, naar zijn eigen herinnering en
ervaring geteekend wordt. Dit is geen verdichting, maar
waarheid, altijd voorzoover een mensch zichzelf kent en
zijn voortdurend veranderend zieleleven in breede trekken
kan beschrijven. Steeds beter hebben de Dante-kenners
O. E. XVII 1

6
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dit ingezien, en dientengevolge kunnen wij thans het
vraagstuk met vrij groote zekerheid voor opgelost houden.
Tot zijn vijfentwintigste jaar heeft Dante geleefd onder
den machtigen invloed van twee geestesstroomingen : de
hartstochtelijke, schoon kuische, „Platonische", liefde voor
een meisje, dat hij Beatrice noemde — of zij werkelijk
zoo heette en wie zij geweest is, doet niet ter zake en
de daarmee tot een geheel saamgeweven vroomheid; hij
had Beatrice en God lief, God in Beatrice en Beatrice in
God. Dat in het leven van een jongen man meer voorkomt dan deze twee neigingen spreekt vanzelf; maar zoo
dacht hij zich zijn kindsheid en jongelingschap. In 1290
stierf dat meisje, en daarmee ontzonk hem de troost en
kracht van den godsdienst. Natuurlijk ; die was vastgestrengeld aan die geliefde. Niet dat hij nu een ongeloovige,
een ketter of zelfs een twijfelaar werd. Verre van dien !
Hij is altijd een oprecht, gehoorzaam zoon der Kerk gebleven. Al plaatste hij zonder schroom pausen in de Hel
en toornde hij geweldig tegen de zonden der geestelijken,
hij boog zonder aarzeling voor het gezag der Kerk en
zag in zijn Beatrice, wanneer hij haar idealiseerde, de
goddelijke openbaring, door den paus gepredikt. Maar metdat al kwijnde zijn godsdienstig leven toen hij Beatrice
niet meer zag. Hij vond zijn troost, zooals hij verhaalt,
bij „een medelijdende jonkvrouw". Bedoelde hij daarmee
werkelijk een meisje, dat tijdelijk de plaats van Beatrice
innam, of is zij niets dan een zinnebeeld ? Dit blijkt niet
maar zeker stelde zij de wijsbegeerte voor, die de belangstelling in godsdienst verdrong. Dante verdiepte zich in
Cicero en Boëthius, en, zooals dat gewoonlijk gaat, zij
legden steeds meer beslag op hem. Daar kwam bij dat hij
in het huwelijk trad, staatsbetrekkingen kreeg en dus het
maatschappelijk leven meeleefde. Nu, de zeden der .Florentijners waren zeer los hij hangt er meer dan éen droevig
tafereel van op ; wie met pek omgaat wordt er mee besmet,
en al is er geen grond voor de meening dat Dante zich
aan grove uitspattingen overgaf, zijn leven was wereldsch,,
enkele zijner versjes getuigen, zoo niet van een onkuische,
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toch van een min-edele liefde voor een en ander meisje.
Al was zijn leven niet onzedelijk en ongodsdienstig in den
gewonen zin dier woorden, het was niet zedelijk-godsdienstig in den hoogsten zin, laag genoeg om iemand die
het betere kende, al was het slechts in door de verbeelding hemelsch gemaakte herinnering, zich ongelukkig te
doen voelen. Dante schaamde er zich over, wilde er uit
verlost worden en werd wanhopig omdat zijn pogingen
faalden ; een mensch wordt maar niet een ander mensch
wanneer hij dat wil. „Na zoo tien jaren dorst geleden te
hebben" 1 ) vond hij zijn Beatrice terug, onderging haar
bestraffing, verootmoedigde zich, schuld belijdend, en werd
in genade aangenomen. Dit geschiedde natuurlijk eerst
van lieverlede ; in de Commedia beschrijft hij wat tusschen
1300 en zijn dood (1321) in zijn ziel omging 2 ).
Uit zijn verdooving ontwaakt, bevindt Dante zich in
de Lethe, waarin hij door Matelda onder het zingen der
engelen wordt gedompeld, om aan de overzijde te worden
geleid tot de vier nymfen, die hem omhelzen en zingend
naar Beatrice brengen. Zie, zie naar haar heerlijke oogen !
klinkt het, en tot zijn verbazing ziet Dante in Beatrice's
oogen, hoewel nog omsluierd, de twee naturen van Christus
weerspiegeld. Nu smeekt het drietal nymfen : ontsluier u,
Beatrice, en wend uw heilige oogen naar uw getrouwe,
die om u te zien een zoo verre reis heeft gemaakt. 0 onuitsprekelijke heerlijkheid, daar staat zij zonder sluier vóor
hem ! Doch het is hem niet vergund zich aan dat genot
over te geven. Te lang gestaard ! klinkt het, en gaandeweg bij machte geworden iets minder schitterends waar
te nemen, ziet hij den wagen met allen die er aan voorafgaan keeren en volgt hij hem met Matelda en Stazius
door het ledige woud ledig, ach, door Eva's schuld.
Weldra stijgt Beatrice van den wagen en omringen de
overigen onder het verwijtend woord ,,Adam" een kalen
boom, welks takken zich naar boven steeds uitbreiden.
1)

Il Purgatorio XXXII: 1 v.

2)

Zie Moore III 221--252 ; Scartazzini IV 202 vv.; II

716

-

723.
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„Gezegend zijt gij, Griffioen, die van de vrucht die zoet
van smaak is maar slecht bekomt niet gegeten hebt !"
Ten antwoord hierop zegt „het tweemaal geboren Dier":
Zoo wordt het zaad der gerechtigheid bewaard waarna
hij den wagen aan den boom bindt, die dadelijk begint
uit te loopen. Dante begrijpt het niet en valt in slaap.
Dat die boom de boom der kennis van goed en kwaad
is, die volgens Genesis 2 : 9 midden in den hof stond, is
duidelijk, maar hij heeft ook een hoogeren zin. De bezitter, handhaver en bevorderaar van alle aardsche kennis
en met haar hebben wij hier te doen : wij zijn in het
aardsche Paradijs was het Romeinsche keizerrijk. Dor
en onvruchtbaar was het door Adams zonde, totdat Christus
er zijn Kerk mee vereenigde ; toen groende het en werd
het heil der wereld.
Uit den slaap opgeschrikt, krijgt Dante; een ontroerend
gezicht. Terwijl . Beatrice, omringd van de zeven nymfen,
die de zeven kandelaren dragen, op den naakten grond
onder den boom zit, staat de wagen verlaten van den Griffioen en zijn gevolg : zij waren naar den hemel wedergekeerd. Zie nu, roept Beatrice hem toe, wat met den
wagen gebeurt en beschrijf het tot heil der wereld. Daar
schiet een arend uit den top van den boom, dien schendend en den wagen schokkend. Een vos sluipt nader, maar
wordt door Beatrice verjaagd ; de arend versiert den wagen
met zijn veeren -- o mijn schip, wat zijt gij slecht beladen !
Een draak duikt uit den grond op tusschen de raderen
en scheurt den bodem van den wagen ; in een oogwenk
worden disselboom en raderen met gehoornde koppen bedekt. Daar zit op den wagen een hoer en een reus, die
haar kust en door haar gekust wordt, maar die de hoer, als
zij met een lichtzinnigen blik naar Dante kijkt, geeselt,
om ten slotte den monsterlijk vervormden wagen weg te
sleepen, het bosch in, totdat er niets meer van te zien is.
Over het geheel is de beeldspraak duidelijk. Eerst
hebben Romeinsche keizers de Kerk door vervolgingen
geschokt, daarmee ook hun eigen rijk schade berokkend;
toen heeft haar gevaar gedreigd van ketterij, die echter
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door de goddelijke waarheid overwonnen is. Erger was
het dat Konstantijn de Kerk rijk maakte Dante geloofde nog de legende dat hij de stichter was van den
Kerkelijken staat. Toen de geestelijkheid rijk werd, bedierf alles, werd de Kerk een monster. Ten slotte boeleerden het bedorven. Pausdom waarvan Bonifacius VIII
en Clemens V voor Dante de vertegenwoordigers waren -met Frankrijk — Karel van Valois 2 ) en Filips den Schoone 2 ) ;
totdat de laatste den zetel des pausen naar Avignon verplaatste ; wat eerst vijf jaren na den datum van het gezicht gebeurde.
O God, de heidenen zijn gekomen ! Met deze klacht,
aan Psalm 79 (Vulgata 78) ontleend, door de zeven nymfen
geslaakt, vangt de laatste Canto van het Purgatorio aan.
Zuchtend staat Beatrice op, en toornig barst zij los : Weldra
zult gij mij weerzien, mijn geliefde zusters. Nu gaan zij
langzaam op weg ; weldra noodigt zij Dante uit zich bij
haar te voegen en onthult hem, terwijl hij eerbiedig luistert,
in raadseltaal de toekomst : het keizerrijk zal zich herstellen, een door God gezondene zal het verdorven Pausdom
en het Fransche rijk, waarmee het heult, verjagen. Vertel
het wanneer gij naar de aarde zijt teruggekeerd ; vertel,
hoe die boom nu voor de tweede maal is verdord ; Adam
heeft er vijftig eeuwen voor geboet, en indien uw verstan d niet geheel verstompt is, zult gij begrijpen dat de
herhaalde verdorring nu opnieuw geboet moet worden. Dante
verzekert dat wat hij gezien en gehoord heeft hem onuit-

wischbaar ingeprent is, maar vraagt, waarom zij in raadselen
tot hem spreekt. Opdat gij moogt begrijpen, luidt het
antwoord, hoever de school die gij tot nu toe gevolgd zijt
van de waarheid verwijderd is. Zoo, herinnert gij u niet
ooit van mij vervreemd te zijn geweest ? Bedenk, gij hebt
uit de Lethe gedronken. Maar van nu af zal ik onverbloemd
tot u spreken. --- De zeven nymfen zijn bij een bron blijven
staan waaraan twee stroomen ontvlieten, de Lethe en de
Eunoë, en Matelda neemt Dante bij de hand, heet Stazius
1)

2)

Il Purgatorio XX : 70 vv.
Ibidem v s . 85 vv.
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te volgen en laat Dante uit de Eunoë drinken. Hoe zalig
die dronk was, zou hij wel willen beschrijven; maar de
bladzijden aan het tweede deel gewijd waren vol, daarom
vergenoegde hij zich met te zeggen dat hij als verjongd
was en geschikt gemaakt naar de starren op te stijgen.
Meer dan éene bijzonderheid van dit tooneel heb ik
onvermeld gelaten ; het bovenstaande bevat, meen ik, de
hoofdzaken van Dante's aardsche Paradijs.
Om dit op de rechte waarde te schatten wete men
dat het gansch en al vrucht zijner verbeelding is. Men
zal zeggen : dit geldt van de geheele Commedia, en dit is
waar; maar het geldt toch van het Purgatorio en vooral
van het aardsche Paradijs in hooger mate dan van het
overige. Wel zijn al de bijzonderheden van Hel en Hemel
en des dichters ontmoetingen aldaar door hem bedacht,
maar de leeraren der Kerk waren hem voorgegaan met
van de Hel verschrikkelijke, van den Hemel liefelijke beschrijvingen te geven, gene te plaatsen in den donkeren
afgrond, diep in de aarde, dezen daarboven in de starrenwereld ; met het Vagevuur stond het anders. Over de
vraag waar het was, hoe men er kwam en hoe men daaruit ten hemel ging, hebben de kerkleeraren nooit veel
nagedacht, althans niets geschreven. Men streed alleen
over de vraag, of het vuur waarmee men er gepijnigd
werd echt vuur was. Voor zoover wij kunnen nagaan was
het Vagevuur een zijvertrek van de Hel, naast de plaats
waar de ongedoopte kinderen vertoefden en het verblijf
der vromen van het Oude Testament voordat zij door
Christus verlost werden 1 ). Dante daarentegen plaatst het
Vagevuur op de oppervlakte der aarde, aan de andere
zijde der aardbol of aardschijf, tegenover Jeruzalem. Het
is bij hem een kegelvormige berg, aan alle kanten door
de zee omspoeld. Men wordt er van den mond van den
Tiber door een engel op een vaartuig gebracht, en na
1) De plaatsen uit Petrus Lombardus en Thomas ab Aquino kan
men vinden bij Scartazzini II p. 1; IV 437 v., ook Herzog Real-Ency olopaedie V 790 55 f.
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eenig vertoef in een voorhof door een anderen engel toegelaten tot het oord der loutering. Op zeven boven elkaar
gelegen terrassen worden de zeven hoofdzonden geboet.
Zwaar lijden zij die er vertoeven; maar de zon gaat er
op en onder, des nachts fonkelen maan en starren. Zoo
is de natuur in overeenstemming met den gemoedstoestand
der gepijnigden, die dankbaar juichen in hun smart, omdat zij weten ten eeuwigen leven te zijn uitverkoren. Dit
leert Thomas van Aquino niet. Deze zegt integendeel:
,Ilet is rechtvaardig dat de mensch die aan zijn wil meer
heeft ingewilligd dan hij mocht doen (of: verschuldigd
was, debuit) tegen zijn wil iets lijdt ; want zoo zal er gelijkheid zijn" 1 ). De straf in het Vagevuur wordt vrijwillig
gedragen, omdat er geen andere weg is om het heil te
verkrijgen, maar nooit met vreugd. Het is dus geen dichtergril dat Dante zijn Vagevuur tot een van licht omringd
oord maakt, maar een wel doordachte voorstelling.
Wijkt hij in de beschrijving van het Purgatorium ver
af van de voorstelling die de kerkleeraren zijner dagen
,er zich van vormden, de plaatsing van het Paradijs op
den top van den Louteringsberg is iets geheel nieuws.
Volgens Aquinas gaat de in het vuur gereinigde ziel
rechtstreeks naar den Hemel; de dichter ziet het anders.
Volgens hem ligt op den bergtop de hof van Eden, niet
,een afbeelding van de plaats waar Adam en Eva slechts
zes of zeven uren lang gelukkig zijn geweest 2 ), maar die
plaats zelve. Groot is de vrijheid waarmee hij de Bijbelsche
gegevens behandelt. Immers, de geleerden mogen strijden
over de vraag waar volgens den schrijver van Genesis 2
en 3 het Paradijs heeft gelegen, welke de vier rivieren
zijn die ontsprongen aan die waardoor het bevochtigd.
werd, en waaraan de voorstelling ontleend is, ontegenzeglijk was het een plek op de aarde, ergens bij de bronnen
van Eufraat en Tigris; de uit het Paradijs verdrevenen
werden door een schrikgestalte verhinderd er in terug te
keeren. Uit Dante's Paradijs kon men niet weggaan, noch
1)
2)

Deze en andere plaatsen uit Aquinas bij Wieksteed 247 f.
11 Paradiso XXVT : 139-142.
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kon men er in terugkomen. Toch bedoelt hij wel degelijk
de plaats zelf waar Adam en Eva gewoond hadden : deboom der kennis van goed en kwaad stond er nog, verdord door hun zonde.
Juist omdat de voorstelling dat het Paradijs op den
Louteringsberg ligt, en men het moet doorgaan om in den
Hemel te komen, vrucht is van des dichters verbeelding,
is het de moeite waard te onderzoeken, wat hij er me ebedoeld heeft. Want men meeree niet dat het Paradijs
daar alleen ligt omdat Dante het noodig had voor het
bijzondere geval dat hij, een levende, er door moest ; neen,
uit de Lethe drinken allen „wier betreurde schuld verwijderd is" 1 ) ; Beatrice zegt aan Matelda, wanneer zij haar
opdraagt Dante in de Eunoë te brengen : „Voer hem daarheen zooals gij gewoon zijt" 2 ), en waarom anders vermeldt de dichter een paar keer Stazius in Matelda's gevolg
dan om te leeren, dat niet alleen hij in zijn buitengewoon
geval, maar ieder mensch langs dien weg den Hemel vindt
Volgens de leer van Thomas, in overeenstemming
met ouder en jonger dogmatici, moet ieder mensch, een
enkele heilige wellicht uitgezonderd, in het Vagevuur zijn
zonden boeten. Dit wil zeggen : ieder die een gedoopte en
lid der Kerk is heeft deel aan de verzoening door Christus
tot stand gebracht, maar loopt toch gevaar den eeuwigen
dood te sterven, ter Helle te varen. Om aan dit lot teontkomen moet hij zijn overtredingen -- doodzonden en
vergefelijke zonden aan den priester belijden, die z ehem dan kwijtscheldt en iets ter boetedoening oplegt. Met
het volbrengen hiervan zou de rekening met God vereffend zijn en de deur des Hemels openstaan ; maar aan
de belijdenis kan iets ontbroken hebben ; vooral kan het
berouw niet oprecht genoeg geweest zijn ; de boetedoening
is vaak niet volkomen volbracht; vergefelijke zonden
worden dagelijks weer, soms onbewust, gepleegd. Het
hierdoor ontstaan, vaak groot, tekort wordt betaald in het
Vagevuur de pijn die daar geleden wordt delgt de schuld..
.

1)
2)

L'Inferno XIV : 137 v.
Il Purgatorio XXXIII : 128.
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Een streng logisch leeraar als Aquinas beredeneert alle
mogelijke gevallen en bewijst de rechtvaardigheid waarmee
die pijnen worden opgelegd 1 ) ; maar een dichter als Dante,
al loochent hij de waarheid dier fijne onderscheidingen
niet, laat zich dikwerf leiden door zijn warme gevoelens
voor anderen, kent b.v. aan een enkele daad van hartelijke liefde een veel grooter waarde toe dan met de kerkleer vereenigbaar is 2 ), waagt het zelfs een man die zonder
de sacramenten der Kerk, ja, door haar vertegenwoordiger
vervloekt, gestorven was, dien hij aan den voet van den
Louteringsberg ön tmoet, te laten zeggen : De oneindige
Liefde heeft zoo ruime armen dat zij opneemt hem die
zich tot Haar keert 3 ). Dante, die diep voelt, niet alleen
zijn overtredingen, maar zijn van-God-verwijderd-zijn, zijn
gemis van de heilige vreugd aan het zien van God ver
bonden, is niet tevreden met de opvatting : wanneer de
schuld met God is vereffend, kan de mensch den Hemel
ingaan. Dat kan hij niet, beseft hij ; er moet eerst iets
anders gebeuren : hij moet God in dit leven terugvinden,
het verloren Paradijs herwinnen.
Uit dit oogpunt bezien, wordt zijn ontmoeting met
Beatrice duidelijk. Zwaarder dan eenige overtreding, daden
van hoogmoed, afgunst, wellust, waarvoor hij voorziet dat
hij eenmaal in het Vagevuur zal moeten lijden, weegt bij
hem het feit dat hij tien jaren lang zich aan een ander
dan haar gewijd, wijsbegeerte in plaats van godsvrucht
beoefend, God niet genoeg bemind heeft. In zijn verbeelding ziet hij zich op zijn reis door het Vagevuur van
alle zonden gereinigd : de zeven P's zijn van zijn voorhoofd
verdwenen ; wereldsche wijsheid heeft hij genoeg: Virgilius
heeft hem verlaten na hem tot meester over zijn eigen
gedragingen verklaard te hebben. Nu staat hij nog voor
die eene geweldige afdwaling, die niet in het Vagevuur
wordt gestraft, die volgens de kerkleer niet verhindert de
.

1)

Een groot aantal plaatsen over den aard der boetedoening uit

Aquinas geeft Wicksteed 239-248.
2) I1 Purgatorio XI: 133 vv.
3) Il Purgatorio III : 121 vv.
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zaligheid te beërven, maar die hem belet volkomen gelukkig
te zijn : de gesluierde Beatrice verwijt hem zijn koelheid
tegenover haar. Diep ontroerd, belijdt hij die zonde, ` en
eerst als hij zich hierover genoeg verootmoedigd heeft,
terwijl de engelen om genade voor hem smeekera, eerst
dan wordt hij door de Lethe gevoerd en mag hij het Paradijs betreden, het voorportaal van den Hemel.
De Lethe heeft bij Dante een ander karakter dan bij
de Grieken en Romeinen : volgens hen dronk men daaruit
vergetelheid van het gansche aardsche bestaan ; in de Commedia wordt het verleden nooit vergeten : de verlosten in
den Hemel herdenken zelfs hun zondige daden, maar bloot
als feiten, zonder het besef van schuld of berouw ; de
Lethe nam het pijnlijke der herinnering weg. Hierin wijkt
Dante van Aquinas af 1 ).
Alleen door uit de Lethe te drinken wordt de mensch
nog niet geschikt om ten Hemel op te klimmen. Hiertoe
moet hij ook de Eunoë over. Deze stroom is niet ontleend
aan de classieke letterkunde, maar geheel door Dante's
verbeelding geschapen. De naam, die „goede gezindheid"
beteekent, duidt het karakter voldoende aan : hij doet de
herinnering aan goede opwellingen, gedachten, die zich in
woorden en daden hebben geopenbaard, herleven. Wat
heeft Dante goed gezien ! Het baat den mensch niet genoeg dat hij het zondige in zijn verleden is kwijtgeraakt ;
het heil bestaat niet in niet-slecht, maar in goed zijn.
Na de Lethe te hebben doorwaad is Dante als een droomer,
hij verstaat de prediking der goddelijke waarheid nog niet ;
„waarom spreekt gij toch," klaagt hij, „in raadseltaal tot
mij ?" Eerst wanneer door het water van de Eunoë „zijn halfdoode (tramortita) deugd weer levend gemaakt is" 2 ) kan
hij Gods openbaringen verstaan. Dit zal hij ervaren wanneer Beatrice hem in het hemelsche Paradijs geleidt en
onbewimpeld de wonderen daarvan bespreekt.
Jezus heeft eens, toen zijn leerlingen hem vroegen,
1)
2)

Zie Soartazzini op Il Purgatorio XXVIII : 31.
Il Purgatorio XXXIII: 129.
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wie wel de grootste was in het Godsrijk, geantwoord :
„Wanneer gij u niet verandert en als kinderen wordt,
komt gij niet in het Koninkrijk der hemelen" 1 ). Een
wonderlijk woord ! Het is zeer begrijpelijk dat men het
misverstaan heeft. Al vat men het ook niet zoo plat op
als de Nicodemus van het vierde Evangelie 2 ), even onmogelijk als het is dat een mensch zijn lichamelijk leven
van voren af aan begint, zoo ongerijmd klinkt het dat zijn
geestelijk leven hervat wordt. Alsof hij niet veel had
ondervonden en ervaren, geleden en genoten, gedacht en
gestreden, gezondigd en zichzelf verloochend ! En zie, de
Florentijnsche dichter van de veertiende eeuw, die een zoo
geheel ander leven achter zich had dan de leeraar uit
Galilea, ook gansch andere denkbeelden over God en godsdienst koesterde dan hij, die beeldt die waarheid in zijn
gedicht af. Hij doet het niet volgens de leer zijner Kerk :
de theologen weten er niets van ; hij zegt het Jezus niet
na : hij haalt diens woord niet aan, zegt ook niets dat er
op gelijkt 3 ) ; hij teekent slechts in dichterlijke vormen wat
hij ervaren heeft en voortdurend ervaart. Hij beseft : het
gaat bij den mensch er niet om, zonden af te leggen en
deugden aan te leeren, nog minder een veroordeeling te
ontgaan en zekere mate van geluk te verkrijgen. Neen,
wie het hoogste heil wil erlangen, vollen vrede veroveren,
al zijn geestelijke behoeften voldaan zien, die moet een
nieuw mensch worden, „wedergeboren worden." Heeft hij
dit zelf duidelijk gezien, of is het halfbewust in hem gebleven ? Dit kunnen wij niet nagaan ; maar het ligt aan
zijn verhaal ten grondslag.
Vreemd, niet aantrekkelijk, is het voor ons dat Dante
in het Paradijs niet alleen den luister der Kerk ons voor
pogen plaatst, maar ook haar verderfelijke samenkoppeling
met den Staat en haar diepen val beschrijft. Doch men
bedenke wat Staat en Kerk voor hem was.
1)
2)

Mattheüs 18:2.
Johannes 3 :3 v.
3) volgens den index van Moore 1321 ff. komt noch Matth. 18 : 2
noch een der gelijkluidende plaatsen in Dante's werken voor.
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Toen hij zijn blijspel dichtte, was hij even vurig Gibellijn als trouw zoon der Kerk : het Keizerrijk, waarvan
Rome de zetel moest zijn, was het van God verordende
middel om der menschheid het aardsche geluk te verschaffen, en de Kerk, welker hoofd te Rome moest zetelen,
de eveneens van God gegeven leidsvrouw naar het hemelsche
geluk, beiden even noodzakelijk en geroepen volgens Gods
wil tot heil der wereld saam te werken. En wat heeft hij
zien gebeuren ? Italië, in talrijke staatjes verdeeld, die, naverig op elkander, ten prooi waren aan bittere partijijverig
schappen en slechte bestuurders, had meer dan eenig ander
land behoefte aan een krachtig heerscher. Maar de keizerlijke troon was onbezet ; want de laatste drie keizers vóor
1308 golden voor Dante niet, daar ze niet in Rome gekroond waren. Toen nu in 1310 Hendrik VII, twee jaar
te voren keizer geworden, met zijn leger Italië binnentrok,
werd hij door Dante, die als balling buiten zijn vaderstad
rondzwierf, met gejubel begroet. „Gedraagt u toch niet",
zoo besloot hij zijn hoogdravenden brief aan „alle koningen
van Italië en raadsheeren der eerwaarde stad, alsmede alle
hertogen, markiezen, graven en volkeren", „gedraagt u
toch niet als de heidenen, verduisterd door nevelen in de
ijdelheid des verstands, maar opent de oogen van uw gemoed en ziet hoe de Heer van hemel en aarde ons een
koning heeft beschikt. Deze is het dien Petrus, Gods
stedehouder, ons vermaant te eeren, dien Clemens, thans
de opvolger van Petrus, verlicht met het licht van den
apostolischen zegen ; opdat, waar de geestelijke straal niet
voldoende is, de glans van het mindere licht verlichte" 1 ).
Op niet minder hoogen toon begroette hij den vorst zelven,
„den allerheiligsten triumphator en zeldzamen gebieder,
door goddelijke voorzienigheid koning der Romeinen" :
„Verheven zoon van Izai, toef toch niet; ontleen vrijmoedigheid aan de oogen van den Heer, den God Sebaoth, in
wiens tegenwoordigheid gij handelt" 2 ). Zoo schreef hij 1
1) Epistola V : 10. P. Fraticelli, Opere minori di Dante Alighieri
III 446.
2) Epístola VII 8. Ibidem bl. 472 v.
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Mei 1311, „het eerste jaar van den allergezegendsten tocht
(faustissimi cursus) van den goddelijken Henricus naar
Italië", en -- 24 Augustus 1313 stierf die redder, na een
jaar te voren te Rome gekroond te zijn, zonder iets van
beteekenis verricht te hebben. Daarna was het keizerrijk
machteloos in Italië.
In die grievende teleurstelling troostte hem de toestand
der Kerk allerminst. Zij, de alleen-zaligmakende, verkeerde in
een ellendigen staat. De pausen in den achtsten hemel
ziet Dante, hoe Sint Petrus rood wordt en hoort hij hem zeggen : „Verwonder er u niet over dat ik verkleur ; op mijn
woorden zult gij deze allen zien verkleuren. Hij die op aarde
heeft ingenomen mijn plaats, die leeg staat voor de oogen
van den Zoon Gods, heeft van het oord waar ik begraven lig
een riool gemaakt van bloed en etter ; waarover de Euvele,
die van hierboven gevallen is, zich daarbeneden verheugt" 1 ).
Het is onnoodig de talrijke plaatsen aan te halen waarin
de dichter de onzedelijkheid van monniken en priesters,
vooral hun geldgierigheid, geeselt. Als hij in het begin
van zijn gedicht verhaalt van de drie dieren die hem verhinderen naar het licht te gaan, dan is het vooral de magere
wolf die hem doet afdeinzen, de geldgierigheid, waarvan
hij later zong : ,,Vervloekt moogt gij zijn, oude wolf,
die meer dan alle andere beesten buit maakt voor een
eindeloos onverzadelijken honger" 2 ), en daarbij denkt hij
niet aan het gevaar dat zijn eigen zedelijk leven bedreigde,
maar aan den hartstocht „die vele volken in smart doet
leven" 3 De Kerk leed daaraan jammerlijk, zij, die te onzaliger uur door Konstantij n en anderen rijk gemaakt was.
Daarenboven, in 1300 was Bonifacius VIII paus; in
1305 stierf hij en werd vervangen door Clemers V, die
zijn zetel naar Avignon verplaatste ! Zoo was Rome, de
van God uitverkoren stad, zonder keizer en zonder paus,
en hoe kan de mensch of de menschheid het verloren
).

1)

Il Paradiso XXVII : 19-27.
27.

2)

Il Purgatorio XX : 10-12.

3) L'Inferno I : 51.
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paradijs herwinnen zonder de hulp van die beiden P
De hoop begaf den persoonlijk zwaar lijdenden en in
zijn heiligste verwachtingen bitter teleurgestel den dichter
niet. Ik zie den tijd komen, laat lij Beatrice zeggen, waarin
een Vijfhonderd en Tien en Vijf zal komen, een Hemelbode,
die de Dievegge en den Paus zal dooden. Te verklaren wien
hij met dien godsgezant bedoelt, evenals met den Hazewind
in het eerste canto van den Inferno, heeft den uitleggers
heel wat moeite gekost en doet het nog 1 ) ; ik waag mij
in dien strijd niet. Het is de vraag, of hij, toen hij het
eene en toen hij het andere schreef, op denzelfden redder
het oog had; maar vast stond hij, toen hij het aardsche
Paradijs teekende, in het geloof dat er verlossing komen
zou, en in dit geloof gordde hij zich aan om, door Beatrice
begeleid, de verblijven der zaligen te bezoeken.
1) Zie Scartazzini II 801-807; Moore III 253-283.

DE KINDERWETTEN EN HARE
TOEPASSI NG
DOOR

Mr. Dr. J . EYSTEN.

Het is nu ruim elf jaren geleden dat de Kinderwetten
in werking traden (1 December 1905) en sedert dien tijd
is de belangstelling in alles wat het kind betreft sterk toegenomen.
Zoowel van de zijde der Regeering als van bijzondere
personen en particuliere instellingen werden maatregelen
genomen om een doeltreffende uitvoering der Kinderwetten mogelijk te maken ; voor een deel in onderlinge
samenwerking werden pogingen aangewend, eenerzijds om
het verwaarloosde en het misdadige kind voor dieperen
val te behoeden, anderzijds om de op te leggen straffen
tot verbetering te doen strekken en te voorkomen dat de
jeugdige overtreder een volwassen misdadiger wordt. De
Regeering nam de taak der opvoeding over in die gevallen
waarin de ouders of ontbraken of onwillig dan wel onmachtig waren hun kinderen behoorlijk op te voeden.
Men zag in, dat het hier een hoogst gewichtig belang
der geheele maatschappij geldt en dat de Staat behoort in
te grijpen daar, waar het individu tekort schiet. Voor een
deel nam de Regeering zelve deze taak op zich door plaatsing
der jeugdige personen in de Rijksopvoedingsgestichten, voor
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een ander deel door — onder zekere waarborgen en onder
controle van rijksambtenaren — de opvoeding aan particulieren of besturen van gestichten toe te vertrouwen. Maar
behalve op te voeden viel er ook te corrigeeren, te stra ffen
en deze taak viel in hoofdzaak ten deel aan de Tuchtscholen, al is daarbij het paedagogisch element natuurlijk
geenszins uitgesloten.
Waar men met de Kinderwetten, althans hier te lande,
een geheel nieuw terrein betrad, waar de geheele regeling
van de behandeling van jeugdige personen zoo diep ingrijpt in het sociale leven spreekt het van zelf, dat men
niet dadelijk het beste, het meest doeltreffende vond, temeer daar de krachtig oplevende belangstelling voor en
de studie van het kind voortdurend nieuwe denkbeelden
en opvattingen deden geboren worden.
Zooals bekend. `is berusten de Kinderwetten in hoofdzaak op de volgende beginselen.
Ontzetting of ontheffing van de ouderlijke macht, waar
dit noodig wordt geacht. Behalve mannen kunnen ook
vrouwen en vereenigingen, stichtingen of instellingen tot
voogden, de ouderlijke macht uitoefenende, benoemd worden.
Tuchtschool op verzoek van ouders of voogden. Deze maatregel, de zoogenaamde „correction paternelle", wordt toegepast wanneer de ouders of voogd gewichtige redenen
van misnoegen heeft over het gedrag van de(n) minderjarige ;
de opneming kan duren tot het 2lste jaar.
Tuchtschool als straf voor een misdrijf, begaan door een
persoon beneden 18 jaar of ook wanneer de vervolgde
binnen twee jaar vóór het plegen eener overtreding onherroepelijk aan eenig strafbaar feit is schuldig verklaard als
straf voor die overtreding. Voorts tuchtschool als straf
indien de overtreding oplevert : baldadigheid, openbare
dronkenschap, bedelarij, landlooperij, dierenkwelling enz.
en de vervolgde binnen de laatste twee jaren eenmaal
wegens een dezer overtredingen of eenig misdrijf is schuldig
verklaard.
Dwangopvoeding. In geval van misdrijf, onder zekere
omstandigheden (zie hieronder).
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Gevangenisstraf. Bij de dwangopvoeding te ondergaan
na beëindiging der voorziening in de opvoeding, in geval
van misdrijf, of van overtreding onder verzwarende omstandigheden.
In het algemeen geldt de regel, dat strafrechtelijk een
minderjarige boven de 18 jaar, die eenig strafbaar feit begaat, met een meerderjarige wordt gelijkgesteld.
De hoofdstraffen voor jeugdige personen zijn, behalve
plaatsing in een tuchtschool, geldboete en berisping, al dan niet
gepaard met voorwaardelijke tuchtschoolstraf.
Voorts kan de rechter bevelen dat de schuldige ter
beschikking van de Regeering zal worden gesteld zonder toepassing van eenige straf; in dit geval wordt dwangopvoeding toegepast, hetzij in een Rijksopvoedingsgesticht,
hetzij in een particulier gesticht. De ter beschikking stelling kan al dan niet in verbinding met voorwaardelijke
gevangenisstraf worden uitgesproken.
Dan kent onze wet nog de subsidiaire plaatsing in een
tuchtschool, ter vervanging van geldboete, en de verbeurdverklaring ; voorts het instituut der voorwaardelijke tuchtschoolstraf.
Ten slotte kan een jeugdig persoon beneden 16 jaar
op last van den rechter aan zijn ouders of voogd worden teruggegeven zonder toepassing van eenige straf.
Wanneer de delinquent boven de 16 jaar is, kunnen
ook de gewone, op volwassenen toepasselijke stra ffen (behalve hechtenis) worden opgelegd.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de keuze
der ter beschikking staande maatregelen rijkelijk groot is.
Bij de bepaling van den te nemen maatregel heeft de
rechter met allerlei omstandigheden rekening te houden
en, wil hij zijn taak ten minste conscientieus vervullen,
vooreerst de doeltreffendheid van den te nemen maatregel
te beoordeelen n.l. op welke wijze de knaap of het meisje
op de beste wijze terecht gebracht kan worden en voorts
te letten op de juridische eischen : leeftijd, bepaalde gronden
of feiten en recidive.
7
O. E. XVII 1
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Meer en meer dringt het tot ons door dat de jeugd
tusschen 10 en 16 jaar een allerbelangrijksten factor vormt
in het geheele sociale leven.
In het begin van 1916 hield de Duitsche „Zentrale
für Jugendfürsorge" te Berlijn in de groote zittingszaal
van het Pruisische Heerenhuis een vergaderin g waarin
besproken werd de vraag of het mogelijk zou zijn de toenemende verwaarloozing van jeugdige knapen tegen te
gaan.
Men schrijft deze verergering toe, vooreerst aan het
verminderde toezicht maar ten deele ook aan afstomping
van het gevoel, gevolg van den oorlog. Reeds zijn van
staats- en gemeentewege tal van voorschriften enz. gegeven
om het euvel te bestrijden.
Hoewel straatschenderij in de Berlij nsche steden veel
minder voorkomt dan bij ons, blijkt daarentegen uit de
statistiek dat het aantal misdrijven door jeugdige personen
begaan in 1915 1 ) ongeveer 70% meer bedroeg dan in 1914;
het grootste aandeel in deze vermeerdering wordt geleverd
door knapen tusschen 12 en 14 jaar.
Deze cijfers geven te denken !
Bij ons zijd de toestanden natuurlijk geheel anders.
Wel zijn tal van onderwijzers en huisvaders gemobiliseerd,
maar over het algemeen kan men zeggen dat de nadeelige
invloed hiervan op de jeugd niet overwegend groot is. De
oorlogs-psychose, in Duitschland zoo machtig ingrijpend,
heeft te onzent alleen in de eerste maanden van den grooten
krijg op de jeugdige gemoederen invloed uitgeoefend maar
is geleidelijk verminderd en thans zoo goed als verdwenen.
Toch zijn in dezen tijd bij ons de toestanden niet
,

1) In het begin van dezen oorlog hebben ruim 150000 Duitscheonderwijzers niet zonder zelfverheffing openlijk verklaard : „de euveldaden
waarvan men onze troepen beschuldigt, kunnen niet waar zijn want zij zijn
kinderen van onze school." (Zie het geheele manifest in „Opvoeding en.
Moraal" van 1 Febr. 1915). De uitkomst heeft geleerd dat de resultaten
van de, overigens uitstekende, goed gedisciplineerde Duitsche scholen, niet
zoo vèrstrekkend zijn als men zich dit blijkbaar voorstelde.
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gunstig. Voor vele knapen bestaat geen middel dat verworpen wordt om geld machtig te worden voor cigaretten,
bioscoopbezoek en snoepen.
Het aanlokkelijke smokkelen in vele streken van ons
land door de bevolking — en niet alleen in de laagste
klassen daarvan — meer als een (zeer voordeelige) tak van
sport, dan als een strafbare handeling beschouwd brengt
tal van knapen en meisjes in aanraking met de justitie.
Andere jeugdige personell, die in enkele takken van bedrijf,
waar hard gewerkt wordt, hooge loonen verdienen, komen
hierdoor tot allerlei uitspattingen. Prikkellectuur en stuiverromans dragen er mede toe bij om daarvoor vatbare
jeugdige gemoederen tot het plegen van overtredingen en
misdrijven op te wekken.
De Tucht-Unie en de Bioscoopverordeningen trachten
in de goede richting te werken, maar het succes is tot
heden nog maar matig. In het jaarverslag van Pro Juventute te Rotterdam over 1915 wordt opgemerkt dat de
hoofdoorzaken van de criminaliteit der jeugd dezelfde blijven en dat gebrek aan geschikte speelplaatsen daarbij een
groote rol speelt. De kinderen gaan door het straatslenteren
over tot misdadigheid. Aangedrongen wordt op het stichten
van een kinderbibliotheek en kinderleeszalen ; ook wordt
geklaagd over de weder toenemende straatbedelarij, in die
mate dat door den Hoofdcommissaris van Politie in overleg
met Pro Juventute daartegen plannen tot beteugeling
werden beraamd en uitgevoerd.
Van verschillende zijden worden middelen aan de hand
gedaan om aan de toenemende bandeloosheid paal en perk
te stellen. De een wil de gemeentelijke politie meer
macht geven om onmiddellijk krachtig te kunnen optreden,

wanneer zij ongerechtigheden ziet begaan (onder de bestaande
verhoudingen zijn de dienaren van politie offi cieel machteloos). Een ander eischt kort en snel recht benevens toepassing van lijfstraffen op jeugdige overtreders en misdadigers, een derde wijt de schuld aan het slappe en onverschillige optreden van onderwijzers, godsdienstleeraars enz.
Een vierde zoekt de fout in den aard van ons volk dat
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zich niet wil laten ringelooren, en zich bij voorbaat geprikkeld voelt door het optreden, zij het ook met den
meesten tact en binnen de grenzen van hnn bevoegdheid,
van ambtenaren, wier vervelende bazigheid hun onnoodig
toeschijnt.
Dat ook vele volwassenen doortrokken zijn van den
geest van verzet, van zich niet storen aan, van neiging
tot negeeren van bepalingen in het algemeen belang gegeven, bewijst, dat de zelftucht, gevolg van zelfopvoeding,
dikwijls ontbreekt. „Meer en meer gaat men inzien dat de
jeugdige delinquenten niet alleen een zeer bijzondere
categorie van misdadigers zijn, maar veeleer in de meeste
gevallen niet eens met den naam misdadiger in den gewonen zin des woords kunnen bestempeld worden, dat de
grens die tusschen het misdadige en het niet-misdadige
kind wordt getrokken, eigenlijk zoo heel dikwijls
ls willekeurig is, dat misdadigheid bij een kind in zoo heel veel
gevallen het bijna onmiddellijk gevolg is van verwaarloozing, of althans aan een gebrekkige opvoeding te wijten
is en dat dus bij de behandeling der misdadige jeugd
veelal meer aan hare bescherming en opvoeding dan aan
hare bestraffing moet gedacht worden. Zeker, misdadige
en verwaarloosde kinderen kunnen en mogen niet op ééne
lijn gesteld worden, maar het vraagstuk der verwaarloosde
en dat der misdadige jeugd vertoonen in zoo menigerlei
opzichten punten van overeenkomst, beider oplossing moet
zoo dikwijls in dezelfde richting gezocht worden, dat beide
te samen eigenlijk als één groot probleem moeten beschouwd
worden. ..... Het kind, dat de strafwet heeft overtreden,
wordt hoe langer hoe minder beschouwd als een misdadiger,
die in de eerste plaats gestraft, doch als een kind, dat
vóór alles geholpen moet worden en welks behandeling,
ook daar waar straf vereischt is, niet alleen in graad, maar
ook in aard algeheel van die van volwassen misdadigers
moet verschillen" 1 ).
1) Mr. J. A. BarsSe van Verschuer. Kinderrechtbanken. Ac. Proefsehr. Utrecht 1912. — Inleiding.
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Eenigen tijd geleden heeft de Minister van Binnenlandsche zaken als vrucht van overleg met de Tucht-Unie
tot de Districts-schoolopzieners een circulaire gericht met
de uitnoodiging tot het nemen van maatregelen ter bestrijding der tuchteloosheid door middel van de school.
In de daarop gevoegde vergadering van de Tucht-Unie
werd door den algemeenen secretaris, den heer J. Kleefstra,
betoogd dat verbetering in de algemeene leiding van het
volk slechts verwacht kan worden van strenge, karaktervolle opvoeding in gezin en school. De opvoeding van de
jeugd is de eerste plicht van de gemeenschap, de plicht
dien zij zoo goed mogelijk moet vervullen.
Vrijbuiterij, baldadigheid, straatschenderij enz. onder
de jeugd heerschen nog steeds. De politie is daar, om te
waken tegen het kwade, de school om op te wekken tot
het goede.
In Zwitserland, in het kanton Gênève, bestaat een
schoolreglement waarvan de invoering in ons land wenschelijk zou zijn.
De voorzitter, de heer P. Otto, wees er op, dat er
verschijnselen van tuchteloosheid bestaan, die niet te wijten
zijn aan den vrijheidszin van ons volk, zooals veelal
beweerd wordt, maar enkel aan gebrekkige leiding, waaraan de school het hare moet doen. Ook een der andere
sprekers wees op het gemis aan zelftucht, aan zelfbedwang,
ook bij de ouders en andere leiders. In het algemeen
zullen de school, de politie en de ouders moeten samenwerken om de tuchteloosheid te bestrijden ; alleen dan kan
wat bereikt worden.
Terwijl het natuurlijk van het hoogste belang is om
alles in het werk te stellen ten einde de jeugdige personen
van het besef te doordringen dat nagelaten moet worden
wat door de wet verboden is, niet alleen omdat het verboden is, maar omdat het verkeerd is, om hun gevoel
voor orde en betamelijkheid bij te brengen, zullen naast
dit preventief optreden tevens repressieve maatregelen, die
straffend werken, noodig zijn.
Tot nu toe is het aan den gewonen strafrechter over-
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gelaten te beslissen welke maatregelen moeten worden
toegepast en het behoeft geen betoog hoe verbazend moeilijk het is ten opzichte van jeugdige personen juist dat
middel te kiezen, hetwelk het meest waarschijnlijk tot hun
verbetering zal leiden. Een verkeerde keuze kan verslechterend in plaats van verbeterend werken, een jeugdig
menschenleven voor goed doen verloren gaan.
In art. 100 2 van het Wetb. v. Strafvordering wordt den
rechtercommissaris opgedragen ten opzichte van jeugdige
personen beneden 18 jaar zooveel mogelijk inlichtingen in
te winnen omtrent de opvoeding, het karakter, de ontwikkeling en het doorgaand gedrag van den beklaagde,
ook door het hooren van getuigen, die hem door de ouders
of den voogd van den beklaagde zijn opgegeven.
Voor alles moet men trachten te ontdekken of het
kind uit zichzelf, dus als uitvloeisel van karakter, natuurlijke neigingen en aangeboren eigenschappen bet verkeerde
doet, in weerwil van gunstig milieu en goede opvoeding,
dan wel of de slechte omstandigheden, waaronder het tot
nu toe geleefd heeft, de vermoedelijke oorzaak van zijn
slecht gedrag zijn.
„In al die gevallen is het punt van uitgang dat er
een kind terecht gebracht moet worden." (v. Hamel.)
Erkend moet worden, dat in dit opzicht veel gedaan
wordt, al is het ideaal nog lang niet bereikt. De meeste
leden van het Openbaar Ministerie doen meer of minder
nauwkeurig onderzoek naar het verleden van den jeugdi
gen beklaagde. Pro Juventute geeft advies omtrent milieu
enz., de ouders worden gehoord, kortom, de rechter of
rechtbank krijgt in de meeste gevallen een vrij duidelijk
beeld van den beklaagde.
Maar helaas ! er zijn ook tal van gevallen waarin een
strafmaatregel wordt toegepast, die als absoluut verkeerd
moet worden beschouwd, gewoonlijk als gevolg van de
omstandigheid, dat de rechter niet voldoende is ingelicht
omtrent het verleden en het milieu van den betrokkene.
Vooral geldt dit voor plaatsing in de Tuchtscholen.
Van groot nut blijken te zijn de in enkele plaatren
-
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van ons land opgerichte of als zoodanig dienstdoende
observatiehuizen (o. a. te Groningen, Arnhem, Amsterdam
en elders. Ook te Rotterdam zal er een komen.)
Vooreerst is het immers niet wenschelijk dat jeugdige
personen, in afwachting van hun plaatsing in een Tuchtschool, korter of langer tijd in een Huis van Bewaring
worden ondergebracht. Voorts is het noodzakelijk dat er
inrichtingen bestaan, „waar zoo noodig, onmiddellijk een
krachtiger tuchtmiddel kan worden toegepast, dan waarover vereenigingen die zich met gezinsverpleging belasten, thans beschikken" I).
Plaatsing van regeeringspupillen, in de observatieafdeeling van een Rijksopvoedingsgesticht treft geen doel ;
de gezinsverpleging wordt voor zeer geruimen tijd onderbroken, terwijl de verlangde tuchtmaatregel niet wordt
toegepast.
Voogdij- en vrije pupillen kunnen langs civielrechterlijken weg in een Tuchtschool worden geplaatst.
Pro Juventute (Rotterdam) klaagt er echter over,
dat de daaraan verbonden formaliteiten zdóveel tijd vorderen, dat de plaatsing wel nimmer als straf voor een
ernstig geval van verzet of wangedrag kan gelden en stelt
voor door wetswijziging mogelijk te maken dat deze
plaatsing voor voogdijkinderen geschiedt op voorstel van
de betrokken vereeniging, in overleg met voogdijraad en
Officier van Justitie (of President van de rechtbank). Voor
Regeeringskinderen zou mogelijk moeten zijn het ondergaan eener straf in een R. O. G-. in overlec met den Directeur dezer inrichting.
De Tuchtschool heeft in zeker opzicht een tweeledig
karakter.
Vooreerst is het een strafgesticht „bestemd voor jeugdige personen die niet zedelijk verdorven, verwilderd of
verwaarloosd zijn, doch bij welke wegens hunne tuchteloosheid en weerbarstigheid, wegens hun gebrek aan gevoel
voor behoorlijke orde in de samenleving een krachtige
,

1) Van Hamel, Praktijk der Kinderwetten, bladz 117.
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reactie gewenscht is Houdt het gepleegde feit
verband met ernstige abnormaliteit, slechte opvoeding of
huiselijke wanorde, dan is voor die gevallen de Tuchtschool
niet bestemd" 1 ).
In de tweede plaats is de Tuchtschool een paedagogische inrichting voor gezonde kinderen. Ziekelijke en defecte
personen hooren er niet thuis.
Toch blijkt uit tal van ondoelmatige vonnissen, dat
bovenstaande beginselen dikwijls miskend worden, dat
jongens in de Tuchtschool worden geplaatst, die in een
Rijksopvoedingsgesticht thuis behooren. Blijkbaar is de
rechtbank, die het vonnis velde, dan niet voldoende ingelicht geweest omtrent den knaap zelf, zijn verleden, het
milieu waaruit hij afkomstig is enz. Er is een neiging
ontstaan om het verschil van karakter tusschen Tuchtschool
en Rijksopvoedingsgesticht meer en meer weg te doezelen,
wat zeker te betreuren valt.
Op zwakzinnige en achterlijke jongens heeft verblijf
in de Tuchtschool zoo goed als geen invloed. In het gesticht de Kruisberg bij Doetinchem is een afdeeling voor
zwakzinnigen en daar behooren deze knapen thuis.
Wat de psychopaten betreft, de inrichtingen voor
psychopaten onder kinderen zijn nog weinig in getal. Zooals bekend is hebben de psychopaten-ontwerpen van wet
van 28 Maart 1911 niet verder dan tot een algemeene bespreking geleid. Te Rotterdam is een medisch-paedagogisch
instituut opgericht door de vereeniging „Zoekt het Verlorene", naar het model van het Psychopatenheim van
prof. Ziehen te Berlijn. Jongens, die kleine of groote
diefstallen begaan hebben, zwervers en chronische spijbelaars worden hier opgenomen, wanneer zij degeneratieverschijnselen vertoonen of erfelijk belast zijn.
Van zekere zijde is wel eens beweerd dat de Tuchtschool niet die resultaten heeft opgeleverd, welke men er
van verwachtte. Al moge ook de inrichting enz. dezer
instellingen enkele gebreken bezitten, ik meen dat deze
1) Van Hamel, Praktijk der Kinderwetten blz. 117.
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teleurstelling zoo zij inderdaad bestaat — voor een
groot deel moet worden toegeschreven aan minder doelmatige vonnissen en vooral ook aan het feit dat plaatsing
in de Tuchtschool als straf toegepast wordt op jeugdige personen, die er niet thuis behooren. De plaatselijke afdeeling
van Pro Juventute adviseert, na een onderzoek te hebben
ingesteld naar den delinquent, zijn milieu, verleden, en z.
welke maatregel behoort te worden toegepast. Het jaarverslag van P. J. (Rotterdam) verklaart dat tuchtschoolstraf

beslist niet werd geadviseerd voor delinquenten, die al veel
op hun kerfstok hebben of die uit een bepaald slechte
omgeving kwamen. Inderdaad echter zijn er enkele gevallen

waarin tuchtschoolplaatsing werd geadviseerd als zijnde de minst
slechte toe te passen maatregel.
Zeer toe te juichen lijkt mij een andere methode,
welker toepassing naar ik meen in het voornemen der
Reg eering ligt.
De parketten zullen gewezen worden op de wenschelijkheid om, nadat de instructie gesloten is, het geheele
dossier naar den directeur van een Tuchtschool ter kennisneming te zenden, ten einde diens advies te vragen of
plaatsing in een Tuchtschool, dan wel een andere maatregel in het belang van den jeugdigen beklaagde moet
worden geacht 1 ). ,, , , Zoolang de tuchtschoolstraf nog
veelal wordt beschouwd als een geschikte straf voor die
jeugdige delinquenten, voor wie men eene jarenlange
verwijdering uit hunne omgeving nu toch eigenlijk wel
wat al te streng vindt, zonder dat op het milieu, waaruit
het kind komt, wordt gelet en zij dus ook wordt toegepast op kinderen, voor wie eene gevoelige straf veel minder
noodzakelijk is, dan eene onttrekking, voor langen tijd
misschien aan de hen omringende invloeden, zoolang zullen
ook de mislukkingen van gewezen tuchtscholieren nog wel
legio blijven. De Tuchtschool is nu eenmaal niet bestemd
.

1) Sedert ingevoerd. Wenschelijk ware aan deze regeling toe te
voegen dat bij recidive niet het advies wordt gevraagd van den directeur
van de Tuchtschool waar de knaap overeenkomstig zijn leeftijd zou thuis
behooren, maar van die, waar hij zijn vroegere straf heeft ondergaan.
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voor die kinderen, wier antecedenten of wier milieu redelijkerwijze
ze niet kunnen doen verwachten, dat een tuchtschoolverblijf van hoogstens één jaar e ffect zal hebben" 1 ).
Cijfers en statistieken zeggen te dezer zake zoo weinig
positiefs. Zegt men dat in zeker tijdperk in de tuchtscholen
een percentage X recidivisten is voorgekomen, dan bewijst
dit natuurlijk volstrekt niet dat al de overigen zich goed
gedragen hebben, na hun ontslag uit de Tuchtschool. Omgekeerd zegt het weinig dat van een bepaald aantal ontslagen tuchtscholieren een zeker tamelijk groot percentage in herhaling is vervallen, wanneer men dit als motief
tegen de inrichting enz. van de Tuchtscholen wil gebruiken.
Wenschelijk ware het indien evenals een voorwaardelijke tuchtschoolstraf ook een voorwaardelijk ontslag uit de
Tuchtschool kon worden toegepast. Maar in beide gevallen
behoort het kind niet aan zijn lot te worden overgelaten,
niet alleen passief te worden afgewacht of het zich soms
aan eenig vergrijp schuldig maakt, in welk geval de
justistie onmiddellijk weer haar kracht doet gevoelen, neen
men late het kind vrij, maar steune het waar noodig,
houde het steeds in het oog en make het den zwakke
niet te moeielij k om, waar de wil tot het goede bestaat,
niet af te dwalen. Niet alle verleiding kan worden uit den
weg genomen, maar men trachte te voorkomen dat de verzoeking plotseling en op min gunstige oogenblikken te
sterk worde !
De instelling der reclasseering zal in de toekomst voor
de ontslagen tuchtscholieren veel goeds kunnen doen.
De tijd is nog niet gekomen om hierover reeds een oordeel uit te spreken.
Erkend moet worden dat men onwillekeurig aan een
te zacht régime denkt, wanneer men verneemt dat . de 4e
klasse „bestemd voor opvoeding van hen, die zich in de
2e klasse aan voortgezet wangedrag schuldig maken" in
de Tuchtscholen in werkelijkheid niet bestaat of liever
Kinderrechtbanken, blz. 250, 251.
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niet in toepassing is gebracht. Maar men vergete niet dat
de Tuchtschool ook nog straffen en zelfs z ware kent om
onwilligen tot hun plicht te brengen en dat het verblijf in
de Tuchtschool op zichzelf toch zeker voor de meeste
jeugdige personen — vooral het verblijf in de eerste
klasse — als een vrij zware straf is te beschouwen, althans voor de meer normale naturen. De strengste vorm
van straf voor jeugdige personen is plaatsing in een Tuchtschool en wordt toegepast „wanneer door eenvoudige tuchtmiddelen, met behoud evenwel van de voor ieder kind
onmisbare leiding en opvoeding, het besef van zijn verantwoordelijkheid kan worden opgewekt of gesterkt". (Memorie
v. Toelichting).
Een geheel ander karakter draagt echter de dwangopvoeding, die, althans officieel, geen straf is. Deze behoort
te worden toegepast wanneer het karakter en de inborst
van het kind of wel zijn omgeving in den ruimsten zin,
van dien aard zijn, dat zij het onvermijdelijk ten ondergang moeten voeren. Langdurige en stelselmatige opvoeding,
aangepast aan de bijzondere gebreken van den verpleegde,
is hier dus het aangewezen middel tot behoud.
In het eerste geval hebben wij dus de correctie van
hem, die door een of andere bijzondere oorzaak van het
goede pad is afgeweken en van wien men verwacht dat
hij na een min of meer lange en krachtige toepassing van
het tuchtmiddel er weer op zal terugkeeren. In het tweede
een streven naar algeheele vervorming van den zwakke,
voor wien allerlei oorzaken inwendige, zoowel als uitwendige,
er toe meewerken om hem ten verderve te voeren, oorzaken
die, werd op hem tuchtschoolstraf toegepast, onmiddellijk
na zijn ontslag weer op hem zouden inwerken. In de praktijk wordt dit verschil helaas nog maar al te dikwijls uit
het oog verloren en de gevolgen hiervan doen zich dan
ook gevoelen.
Wordt de zoogenaamde correction paternelle toegepast,
d. w. z. plaatsing in de Tuchtschool op verzoek van ouders
of voogden, dan wordt hierbij in het vonnis een maximum
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duur van het verblijf aangegeven. De ouders of voogd kan
ten allen tijde zelfstandig , den termijn verkorten en het
kind van de Tuchtschool terugnemen. Deze maatregel,
hoe goed ook bedoeld, brengt in de praktijk mede dat
onverstandige ouders hiervan gebruik maken, ten nadeele
van het kind, indirect ook van henzelven. Ook de Minister van Justitie kan ten allen tijde, indien verblijf in de
Tuchtschool overbodig geacht wordt, of de lichamelijke of
geestelijke toestand van het kind een langer verblijf ongewenscht maakt, tot ontslag overgaan.
Te betreuren valt het daarentegen dat onze strafwet
niet toelaat aan jeugdige personen een verblijf in de
Tuchtschool voor onbepaalden tijd, onder zekere beperkende
bepalingen natuurlijk, als straf op te leggen. Tal van
malen komt het voor dat de duur van het in het vonnis
bepaalde verblijf te kort of te lang blijkt, dat men liever
1 of 3 maanden dan 2 maanden had moeten opleggen.
Prof. van Hamel zegt : „In Frankrijk, waar de „correction
paternelle" niet zelden wordt toegepast, is de ondervinding
dat ondeugden als luiheid, ongehoorzaamheid en gemeenheid, niet door de opname gedurende eenige weken of
zelfs eenige maanden verbeteren, en voor de toestanden
in ons land geldt in dit opzicht vrij wel hetzelfde. Correction paternelle voor den tijd van 3 maanden heeft in den
regel weinig of geen nut. Beter ware het den duur van
het verblijf op een jaar maximum te stellen, met eventueele vermindering wanneer het blijkt dat een korter
verblijf voldoende is. Maar dan is het tevens noodig, dat
den directeur van de Tuchtschool meer gegevens omtrent
den knaap zelf, zijn verleden, milieu enz., verschaft worden,
dan thans gewoonlijk het geval is. Het komt toch herhaaldelijk voor dat de directeur niets anders ontvangt dan
de beschikking waarbij de plaatsing wordt gelast en zelf
c. q. met behulp van den betrokken geestelijke de zoo
dringend noodige gegevens moet trachten in te winnen."
Ook in de gevallen, waarin tuchtschool als straf wordt
opgelegd, ware het wenschelijk den duur van het verblijf
te kunnen verkorten of verlengen. Zoo is b.v. een vonnis
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van 14 dagen tuchtschool wegens diefstal in de meeste
gevallen ondoelmatig.
Het instituut der voorwaardelijke veroordeeling is in
dit opzicht een stap in de goede richting.
De duur van de correction paternelle is, in verband
met den leeftijd, beperkt tot zekere maxima 1 ), die echter
in bepaalde gevallen kunnen worden verlengd. Volgens de
Memorie van Toelichting op art. 357 B. W. is de bedoeling van de correction paternelle het kind een meer menschkundige en strengere leiding te geven dan waartoe de
ouders in staat zijn ; strenge tucht, menschkundige opvoeding en goede leiding is hetgeen hij noodig heeft. Een
rijksinrichting is het middel om het kind die betere opvoeding te verschaffen. Het verblijf in de Tuchtschool
moet dienen om te voorkomen dat de knaap onder dwangopvoeding moet worden geplaatst, dat hij als (jeugdig)
misdadiger met den strafrechter in aanraking zal komen.
Daarom is het zeker te betreuren dat voor deze gevallen
van opvoeding
want hierop komt het verblijf in de
Tuchtschool toch in hoofdzaak neer
een grens aan den
duur van het verblijf is gesteld. Juist voor deze verpleegden
ware een onbepaald vonnis verkieselijk. Eerst na zekeren
tijd toch kan worden uitgemaakt of langer verblijf en voor
hoe lang noodig moet worden geacht. En hieruit volgt
vanzel dat de eenige persoon die hieromtrent met kennis
van zaken adviseeren kan, de directeur van de Tuchtschool
is (na met de onderwijzers en beambten gepleegd overleg).
De geheele indeeling van duur, verschillend voor
onder en boven 14 jaar, kan mede gerust vervallen.
Voor de toepassing der „correction paternelle" zijn
uitsluitend bestemd de Tuchtscholen. Toch ware het m. i.
beter als ook de „corr?ction paternelle" in zekere gevallen
1) De opneming kan voor niet langer worden gelast dan 6 maanden
indien het kind tijdens de beschikking den leeftijd van 14 jaar nog niet
bereikt heeft, anders voor niet langer dan 1 jaar. Zij eindigt met de meerderjarigheid (art. 357 B. W.) Voor verlenging van den duur — niet langer
dan 6 maanden ------ is een nieuw bevel van de Rechtbank noodig (art. 359).
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ook in een rijksopvoedingsgesticht kon worden toegepast
op verzoek van ouders of voogden, juist op grond van het
bovenvermelde
Een enkele opmerking moge hier haar plaats vinden
voor wat betreft de kinderwetten ten opzichte van jeugdige
militairen. Volgens de bestaande jurisprudentie zijn de
kinderwetten ook van toepassing op deze soort jongelieden
(v.gl. Art. 91 Wetb. v. Strafrecht), mede ten aanzien van
militaire delicten. Voor jongens tusschen 16 en 18 jaar
heeft de rechter de keuze tusschen plaatsing in een burgerlijke strafinrichting b.v. een Tuchtschool of in een militaire,
de (Militaire) Tuchtklasse te Hoorn. Ik meen dat ook
voor deze jonge personen in elk geval plaatsing in een
burgerlijke inrichting moet geschieden ; het militair zijn
behoort voor zulke jeugdige menschen niet van zooveel
invloed te zijn, dat het een algemeene toepassing der
kinderwetten belet 2 ). Veroordeeling van militairen beneden
den 16 jarigen-leeftijd komt bij ons slechts zeer sporadisch
voor.
De reorganisatie der Tuchtscholen, op 1 November
1916 ingevoerd, heeft verscheidene veranderingen ten goede
aangebracht. Vooreerst het breken met de uniformiteit van
bestemming van de verschillende tuchtscholen voor jongens.
Thans is die te Nijmegen uitsluitend bestemd voor knapen
beneden den schoolplichtigen (i. c. 14-jarigen) leeftijd;
daar zal in hoofdzaak schoolonderwijs, ook in slöjd gegeven
worden. De scholen te Haren en te Velsen zijn bestemd
voor oudere jongens, die voor een ambacht smeden of
timmeren worden opgeleid. Voor jongens boven den
leeftijd van 14 jaar, die bereids in land- en tuinbouwbedrijf
werkzaam waren of voor wie de beoefening daarvan wen1)

Vereenigingen e. d. g. de voogdij over een jeugdig persoon uit-

oefenende, kunnen, wanneer deze door zijn gedrag van een verdorven en
weerbarstig karakter doet blijken, opname in een Rijksopvoedingsgesticht
verkrijgen (Art. 16 der Wet van 12 Febr. 1901).
2)

Anders Mr. Nord Thomson in zijn academisch proefschrift : Militaire

Straf- en Tuchtklassen, blz. 34, 35. Men vergelijke ook Militair Rechterlijk
Tijdschrift V.: De kinderwetten en de jeugdige militairen, blz. 2.
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schelijk is, is de Tuchtschool te Ginneken aangewezen. De
vroegere toestand, waarbij zich jongens van 9-18 jaar in
elk der gestichten bevonden, moet inderdaad hoogst ongunstig genoemd worden, al waren ook zooveel mogelijk
maatregelen getroffen om contact tusschen de verpleegden
onderling te vermijden. Voor de oudere knapen is intensieve, inspannende, degelijke arbeid bepaald noodig en het
tot nu toe gevolgde stelsel van bezighouden en voorbereidend vakonderricht bepaald onvoldoende en nadeelig.
Aan de Tuchtschool te Nijmegen is tevens een zoogenaamde Strafklasse verbonden voor recidivisten alsmede
voor jongens (boven 14 jaar) die daartoe, onder goedkeuring van den Minister van Justitie, in aanmerking
worden gebracht. De verpleegden dezer klasse brengen
hun geheele verblijf in afzondering door, behoudens de
uren waarop gearbeid wordt (matten maken, tuinarbeid,
gestichtsdienst) en waarop school- gymnastiek- of godsdienstonderwijs gegeven wordt. Ook de nieuw aangekomenen dezer strafklasse worden gedurende ten hoogste een
maand in afzondering gehouden.
De opzet is het régime in de Tuchtscholen in het
algemeen te verscherpen, ten einde de vrees voor tuchtschoolstraf te verhoogen en in het bijzonder de strafklasse
effect te doen sorteeren. Vooral voor hen die in deze
klasse geplaatst zijn, zal een zeer streng régime gelden,
veelvuldige lichaamsoefeningen (drill) en arbeid zullen hun
voornaamste bezigheden zijn. Afgewacht moet nog worden
of het gewenschte doel werkelijk zal worden bereikt.
Zooals hierboven reeds is aangestipt ben ook ik van
meening dat meer en intensiever lichaamsbeweging, vooral
voor de grootere jongens, beslist noodig is. Alleen de 3de
of belooningsklasse maakt een paar uur per week een
wandeling buiten het gesticht, de overigen missen vrijwel
elke beweging van eenig belang en dat juist op een leeftijd
waarin het lichaam zoo groote behoefte heeft aan loopen,
gebruik van de armen, kortom van actieve spierbeweging
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in den ruimsten zin. Een goed geleide, krachtige drill zal
aan dit gemis zeker ten goede komen en beletten, dat de
knapen lui, vadsig en ongeschikt tot arbeiden worden.
Dat de oudere jongens, vooral de recidivisten, flink en
ingespannen moeten arbeiden is een maatregel, die zeer
valt toe te juichen en in dit opzicht moet het régime zeker
streng zijn. Maar op welke wijze valt overigens de tuchtschoolstraf afschrikwekkend te maken ? Toch zeker niet
door ruw toespreken, veelvuldig straffen, plagen met verveling, met onaangenamen, geestdoodenden arbeid e. d.g.
Wij moeten in het oog houden dat de verpleegde na
korter of langer tijd in de maatschappij zal terugkeeren,
-zoo mogelijk als een beter, flinker, moreel hooger staand
mensch. Er moet voor gezorgd worden het doel niet voorbij
te streven, niet alle energie in den knaap te dooden, maar
hem lust voor den arbeid bij te brengen en hem te doen
gevoelen dat de door hem tot nu toe be wandelde weg de
verkeerde is. Wat de bevolking der strafklasse aangaat,
het komt mij twijfelachtig voor dat een directeur eener
Tuchtschool er spoedig toe zal overgaan een zijner verpleegden voor plaatsing in deze klasse voor te dragen, m.
a. w. te bekennen, dat hij zich niet in staat acht hem
behoorlijk tot zijn plicht te brengen.
En wat de recidivisten betreft, er zijn natuurlijk knapen,
die, ongevoelig voor de reeds ondergane tuchtschoolstraf,
zich voor de tweede maal een vonnis op den hals halen.
Maar dan doet zich tevens de vraag voor : is het
vroeger ondergane vonnis wel juist geweest wat aard en
duur der straf aangaat ?
Bovendien, de recidivist heeft in zeer weinig gevallen
het bewustzijn dat hij in de strafklasse zal worden geplaatst, in nog veel minder gevallen eenig idee hoe hij
daar behandeld zal worden; dit bemerkt hij pas, als hij
erin geplaatst is.
En men vergete niet dat dikwijls zeer geruime tijd
verloopt tusschen het eerste en het tweede vonnis en dat
bovendien beide strafbare feiten overtredingen van betrekkelijk onschuldigen aard kunnen zijn.
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Mij dunkt dat zich meermalen gevallen zullen voordoen
waarin aan den Minister van Justitie behoort te worden
voorgesteld een „recidivist" niet in de strafklasse te plaatsen.
Erkend moet worden dat met onhandelbare individuen
van 16-18 jaar weinig valt te beginnen in de gewone
klassen van een Tuchtschool. Evenals onder militairen be-staan er opgeschoten knapen, die ongevoelig zijn voor cachotstraffen, plaatsing op water en brood e. d.g., die zich verzetten, goederen vernielen, het personeel beleedigen en
zelfs trachten te mishandelen, omdat het hun nu eenmaal
niet kan schelen, wat er van komt, om te laten zien, dat
ze wel durven, dat men hen niet klein krijgen zal, dat ze
„maling" hebben aan orders, reglementen en voorschriften.
Natuurlijk kunnen dergelijke personen niet in de schoolgemeenschap worden geduld ; ze geven daar een slecht
voorbeeld en ondermijnen de discipline ; meer krachtige
maatregelen zijn tegen hen beslist noodig.
Daarentegen lijkt het mij zeer verkeerd dat jongens
(smokkelaars !) met een opeenhooping van vonnissen b.v.
twee jaar in de strafklasse kunnen worden geplaatst. Het
wettelijk maximum van 44n jaar wordt hierdoor ook ernstig
overschreden.
Een enkel woord over de wijze waarop de tuchtschoolstraf wordt ten uitvoer gelegd. Zij, die nieuw in het gesticht
komen, worden aanvankelijk in afzondering geplaatst, de
iste klasse. De duur van deze afzondering is van omstandigheden (leeftijd, gedrag en z.) afhankelijk. Ten einde echter
voor hen die slechts korten tijd (1 maand) in de school verblijven, het verblijf tot een gevoeligen maatregel te maken,
is voorgeschreven, dat zij dien tijd geheel in afzondering,
in den regel althans, doorbrengen. De afzondering geschiedt
in een vrij ruim dag- en nachtverblijf met daaraan verbonden kleine, open ruimte (tuintje). Aan hen wordt hoofdelijk onderwijs gegeven. Het verblijf in de eerste klasse
gewent de jongens aan orde, tucht en stipte gehoorzaamzaamheid en dient om hen als het ware geschikt te maken
voor het verblijf in de 2de klasse (gemeenschap).
O. E. XVII 1

8
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Volgens de meening der godsdienstleeraren oefent het
verblijf in de iste klasse grooten invloed uit op de betere
gevoelens der verpleegden en wordt deze maatregel door
de geestelijken zeer op prijs gesteld. Ik voor mij geloof
dat deze bepaling (aanvankelijke afzondering) niet zoo
gunstig werkt als men zich wel voorstelt. Niet te ontkennen valt dat verreweg de meeste jongens de eerste dagen
van hun verblijf in het afzonderingslokaal sterk onder den
indruk zijn. De geheel vreemde omgeving, de gestichtskeuring, het bad, het haarknippen, het weinig vroolij ke
vertrek, de eenzaamheid, het aan de buitenwereld onttrokken zijn, dit alles verbijstert den knaap. Men krijgt van
hem den indruk van een gevangen vogel, zoo juist in een
kooi gezet. En de vergelijking gaat ook verder op. Evenals,
de vogel is hij eerst verstomd van verbazing, van niet
begrijpen. Maar evenals deze na eenigen tijd aan zijn kerker
tracht te ontkomen, zoo treedt ook bij sommige verpleegden na korter of langer tijd reactie op en komt de oude
„Freehheit" weer boven. Lang duurt dit echter niet en
past hij zich aan zijn toestand aan, terwijl het bezoek va n
directeur, geestelijke en onderwijzers, het hem opgedragen
werk en de godsdienstoefening de noodige afwisseling geven.
Echter komt het me voor dat, vooral voor nog jeugdige
kinderen, de afzondering zeer drukkend werkt en toch de
indruk er van, na het overgaan in de 2de klasse, door de
veerkracht de jeugd eigen, weer gauw verloren gaat. Ook
Prof. Simons keurt de mogelijkheid af, dat zeer jonge
kinderen een maand in afzondering kunnen doorbrengen 1 ).
Nu weet ik wel dat zij die jonger zijn dan 10 jaar en
anderen, voor wie afzondering niet geschikt blijkt, deze
verlaten zoo spoedig de hygiënische eischen dit vorderen..
Ook kan de gestichtsgeneesheer een voorstel doen om den
normalen termijn van een maand te doen verkorten en dit
komt dan ook dikwijls voor. Toch blijft het bovenstaande
in het algemeen van kracht. Ik moet echter al dadelijk
hieraan toevoegen, dat ik voor het thans gevolgde systeem
.

.

1) Verslag van de openbare vergadering van den Ned. Bond tot Kinderbescherming van 2 Dec. 1905 blz. 23.
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geen beter in de plaats zou kunnen geven en alleen eenige
wijzigingen in het absolute afzonderingsysteem der 1ste
klasse zou willen aanbrengen.
Iets dergelijks geldt voor het verbod van spreken.
Waar men jongens, dikwijls met aangeboren slechte
neigingen, uit allerlei milieu's en met ergerlijke dingen
bekend, bijeen heeft, moet het natuurlijk noodzakelijk
geacht worden, dat de een den ander niet bederft, dat
geen complotjes gesmeed kunnen worden enz. Bovendien
moet niet uit het oog worden verloren dat de Tuchtschool
in de eerste plaats strafinrichting is. Toch geeft het zien
van die klasse zwijgend etende, leerende, lezende, schrijvende, loopende jongens iets beklemmends. Vooral jonge
kinderen hebben behoefte aan lucht, licht, afleiding en
vroolij kheid en hoezeer de beambten welwillend, vriendelijk, hartelijk zelfs met de verpleegden omgaan, de levenslust wordt er min of meer ingeboet.
Aan het eind van mijn beschouwingen gekomen, wil
ik er aan toevoegen dat, behalve verschillende wijzigingen
in de toepassing der Kinderwetten, mij bovenal wenschelijk
lijkt, te breken met de wijze waarop thans de kinderzaken
behandeld worden m. .a. w. om in te voeren speciale
kinderrechters en tevens een afzonderlijke wijze van strafvordering waar het jeugdige personen geldt.
In het begin van dit jaar sprak een Amerikaan, de
heer Ben B. Lindsey voor de Juridische faculteit van het
Amsterdamsch Studentencorps over het onderwerp : „Mijn
werk als kinderrechter". De spreker behandelde geen algemeenheden, doch in hoofdzaak concrete gevallen, hem in
zijn zestienjarige praktijk voorgekomen. Zonder nu al te
groote waarde te hechten aan het trust-and-honour systeem
of zelfs maar te willen aannemen, dat de bijna ideaal mooie
gevallen van eerlijke, betrouwbare en berouwvolle knapen
tot een algemeen stelsel zouden kunnen worden opgevoerd,
moet erkend worden dat de bereikte resultaten met een
bijzondere rechtspraak over kinderen en speciale kinderrechters hoogst gunstig zijn te noemen.

116DE SINDERwETTEN EN HARE TOEPASSING.
Inderdaad behooren ook in ons land speciale kinderrechters hoe eer hoe beter te worden ingevoerd, wil men
de Kinderwetten volledig en goed tot haar recht doen komen.
In het reeds vroeger genoemde academisch proefschrift
„Kinderrechtbanken" wordt een krachtig pleidooi voor de
invoering hiervan gehouden. In verscheidene landen bestaan
zij reeds, hetzij krachtens wettelijk voorschrift, hetzij
krachtens in de prak tijk getroffen regelingen. In andere
staten zijn wetsontwerpen te dezer zake gemaakt. Vooral
de Vereenigde Staten van N. Amerika met zijn Juvenile
Courts zijn ons reeds lang geleden en op voortreffelijke
wijze voorgegaan.
Vooreerst dient een geheel afzonderlijke berechting
van jeugdige personen te worden ingevoerd, waarbij men
als basis behoort te nemen dat het hier kinderen geldt en
hiervan uitgaande het (straf-)proces behoort op te bouwen.
Tot nu toe heeft de wetgever zich er toe bepaald in het
gewone strafproces eenige wijzingen aan te brengen om
het op jeugdige personen toepasselijk te maken. Maar
onafscheidelijk hiermede verbonden is de noodzakelijkheid
kheid
om den gewonen strafrechter te vervangen door een specialen kinderrechter. Men is halverwege blijven staan.
Na de wijziging van de militaire strafrechtspraak is
men, bij de benoeming van de presidenten der krijgsraden,
blijkbaar van de meening uitgegaan, dat een jurist, goed
bekend met het burgerlijk recht, handelsrecht of zelfs
eenig burgerlijk strafrecht de aangewezen persoon is om
militairen, die aan een afzonderlijk materieel zoowel als
formeel strafrecht onderworpen zijn, en die in zeer bijzondere
en van de gewone maatschappij afwijkende omstandigheden
verkeeren, te berechten, ook al is hij ten eenenmale onbekend met militaire verhoudingen en toestanden. Het zou
uiterst verkeerd zijn, wanneer men bij het benoemen van
kinderrechters een soortgelijke fout beging.
De kinderrechter behoort natuurlijk een bekwaam
jurist te zijn, maar vóór alles iemand, die liefde voor het
kind bezit, het begrijpt en kent, die wars van formaliteiten
en strakke begrippen, een helderen blik heeft op de oor-
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zaken die het kind tot zijn verkeerdheden gebracht hebben,
die geen moeite ontziet om zich een zoo duidelijk mogelijk
beeld van den knaap of het meisje te vormen, die op
grond van kennis, ervaring en inzicht weet, wanneer, voor
hoe lang en hoe hij stra ffen moet, wanneer opvoeden op
zijn plaats is, wanneer vermanen en berispen gewenscht
moet worden geacht, die maatregelen neemt om de opgelegde straf of de wijze van opvoeden naar behoefte te
wijzigen, te verkorten of te verlengen, die hetzij zelf, hetzij
door geschikte krachten, het kind, voorwaardelijk of onvoorwaard elij k aan de maatschappij teruggegeven, weet te
leiden, te steunen, te beschermen en voor weder terugvallen tot het kwade te behoeden.
Hij behoort te zijn niet de schrikwekkende gerechtigheid,
maar de plaatsvervanger van den idealen vader, die „de
roede niet spaart" waar dit noodig is, maar tevens de
vaderlijke vriend, de raadsman, de helper die den gevallene
weer opricht, en hem, die dieper dreigt te vallen, de hand
tot hulp reikt.

EEN TIJD- EN LANDGENOOT VAN
SHAKESPEARE IN ZIJN OORDEEL OVER
ONS LAND EN VOLK
DOOR

J. N. JACOBSEN JENSEN.

Geen der reisbeschrijvingen van vreemdelingen, die
in het laatste vierendeel der zestiende eeuw ons land
bezochten, bevat belangrijker bizonderheden over ons volk
dan die van den Engelschman Moryson. Het boek, dat
zeker voor de beschavingsgeschiedenis van Europa een
der belangrijkste gedrukte bronnen is, schijnt echter in
ons land zoo onbekend, dat zelfs Robert Fruin het niet
onder zijn talrijke bronnen voor zijn klassiek boek „Tien
jaren uit den 80 jarigen oorlog" noemt, ofschoon hij op
talrijke plaatsen den Engelschen reiziger zou hebben kunnen
citeeren ; ook Busken Huet schijnt het niet gekend te
hebben, hij noemt het ten minste niet in zijn Laud van
Rembrand. Als een tweede bewijs van de onbekendheid
hier te lande met dit toch niet zoo heel zeldzame werk
zou kunnen dienen, dat tot voor korten tijd niet een der
groote openbare Nederlandsche boekerijen dit boek bezat,
zoodat ik bij het samenstellen der beschrijvende bibliographie
van reisverhalen, waarin Amsterdam besproken wordt, de
hulp der Koninklijke Bibliotheek te Berlijn moest inroepen.
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Eerst sedert kort bezit de A msterdamsche Universiteitsbibliotheek een prachtig exemplaar. En toch is het boek
ook voor onze beschavingsgeschiedenis van veel gewicht,
zoowel de eigenlijke reisbeschrijving, die het eerste gedeelte
van het werk, dat in 1617 verscheen, vormt en het derde
stuk, waarin Moryson zijn aanteekenin gen over zijn tochten
door Europa in den breede uitwerkte, als het vierde
gedeelte, dat pas in 1903 uitkwam en waarin hij de zeden
en gewooncen van de door hem bezochte volken bespreekt.
Een korte inhoudsopgave van het driehonderd jaar geleden
uitgegevene boek en een vertaling van het later verschenene
vierde stuk, voorzoover het de Nederlanden betreft, moge
dit duidelijk maken. Allereerst echter iets over den schrijver zelf 1 ).
Fynes Moryson werd in 1566, alzoo twee jaren na
Shakespeare, in Lincolnshire geboren als derde zoon van
Thomas Moryson, Clerk of the Pipe, wat zooveel was als
rentmeester der koninklijke domeinen. Hij studeerde te
Cambridge en na beëindiging van zijn rechtsgeleerde
studiën kreeg hij verlof buitenlands te reizen, iets waarnaar hij „from his tender youth" verlangd had. Ook hij
gevoelde als zoo velen in dien levenskrachtigen tijd „groote
opwekking van begeerten vreemde en onbekende landen
te zien", maar minder avontuurlijk van aanleg als onze
Tinschoten of zijn landslieden Drake en Cavendish, bepaalden zich zijn verlangens meer uitsluitend tot die landen, wier universiteiten als zoovele brandpunten van wetenschap de aandacht trokken vau de geleerde wereld. Het
is zeker geen geringe eer voor de toen nog zoo jeugdige
Leidsche hoogeschool, dat Moryson deze daar ook onder
rekende. Aan zijn verblijf aldaar, waar hij blijkens het
Album academicum den zevenden Januari 1593 als student
werd ingeschreven, danken wij de nauwkeurige en levendige beschrijving van de toen heerschende promotiegegebruiken. Twee reizen, waarin hij bijna geheel beschaafd
1) Bronnen zijn: Dictionary of national biography; de inleiding van
Ch. Hughes voor Part IV; W. B. Rye, England as seen by foreigners.
Introd., biz. XIV, XV) E. S. Bates, Touring in 1600, blz. 4, 5.
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Europa doorkruiste, werden door Moryson gemaakt. Op
zijn eerste reis, die van Mei 1591 tot Mei 1595 duurde,
bezocht hij . Wittenberg, Leipzig, Praag en Heidelberg, in
October 1592 kwam hij te Leiden, bleef daar tot het vroege
voorjaar van 1593 en trok toen over Kopenhagen. Krakau
en Weenen naar Padua. Zijn verblijf in het schoone Italië
duurde langer dan een jaar, eerst in Maart 1595 keert hij
door Zwitserland, den Elzas en Frankrijk naar zijn vaderland terug. Maar reeds in November van hetzelfde jaar
verlaat hij opnieuw, nu in gezelschap van zijn jongeren
broeder Henry, den Engelsehen bodem. Door Holland
en . Oost-Friesland trekken zij naar Duitschland, gaan
over Insbrück naar Italië, steken dan over naar Cyprus
en van daar naar Palestina, waar Henry ziek wordt en
sterft. In het begin van 1597 bevond Fynes zich te
Constantinopel, vier maanden later is hij in Venetië, vanwaar hij te paard de reis maakt naar Stade aan de Duitsche Noordzeekust. Twee maanden doet hij over dezen,
vooral in die dagen niet ongevaarlijken tocht en den gen
Juli landt hij te Gravesend. Nu is het uit met zijn groote
buitenlandsche reizen ; wel kwam hij nog in Schotland en
Ierland in zijn kwaliteit van secretaris van Lord Mountjoy, later Earle of Devonshire. Deze, gehuwd met de
weduwe van den bekenden dichter-krijgsman Philip Sidney,
bij wiens sneuvelen te Zutphen hij tegenwoordig was
geweest, droeg Moryson op de geschiedenis te schrijven van den opstand in Ierland onder den graaf van
Tyrone verwekt en door hem onderdrukt: Na den dood
van Devonshire in 1606, waardoor Moryson weder ambtloos werd, begon hij aan zijn boek, waarin de door hem
bezochte landen beschreven zou den worden. Maar na drie
jaar werkens vond hij, dat zijn boek te lijvig werd en .. .
vernietigde het, zoo zegt althans het bijna ongelooflijke
bericht in de Dictionary of national biography, waarna hij
een beknopter schreef in het Latijn, om het vervolgens
in zijn moedertaal over te brengen. Oorspronkelijk zou het
boek uit vijf gedeelten bestaan, doch toen het in 1617
verscheen, waren er nog maar drie gereed, hoewel die
.

.

,
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ondanks hun beknopteren vorm toch nog tot een zwaren
foliant van 888 bladzijden zijn uitgedijd. De titel luidt:
An itinerary written by Fynes Moryson. Gent. first in the
Latirse tongue, and then translated by him into English :
containing his ten yeeres travell through the twelve
dominions of Germany, Bohmerland, Sweitzerland, Nether
land, Denmarke, Poland, Italy, Turky, France, England,
Scotland, and Ireland. Divided into III parts. At London printed by John Beale, dwelling in Aldersgate street.
1617. Van het boek, dat was opgedragen aan William,
earle of Pembroke, vormt het eerste gedeelte de eigenlijke
reisbeschrijving. Daarin komen ook over ons land aardige
bijzonderheden voor. Zoo kan men daar lezen, hoe duur
of goedkoop in het laatst der zestiende eeuw het reizen
van de Bene stad naar de andere was, omdat Moryson als
een goed financier steeds aanteekende, wat hij hiervoor
en voor zijn logies betaalde en deze uitgaven belangrijk
genoeg vond om ze in zijn boek op te nemen. Eveneens
is teekenend voor dien tijd van hem te vernemen, hoe de
burgers voor de veiligheid van hun stad waakten, zooals
b.v. in Leeuwarden, waar zij de vreemdelingen uit vreesvoor overrompeling dwongen hun wapens bij de poorten
af te geven, die dezen eerst dan terugontvingen, wanneer
zij de stad verlieten. Dat Moryson als Engelsch man soms
zoo moeielijk logies kon vinden, zou als bewijs kunnen
dienen, dat vele Hollanders toch geen erg prettige herinneringen hadden aan het verblijf van Robert Dudley en
zijn troepen in ons land, wat Moryson trouwens zelf toegeeft 1 ). In den Briel, dat „laid in pledge" in bruikleen
was afgestaan aan koningin Elisabeth lagen toen nog vier
compagnieën Engelschen. Waren de Nederlanders te land
en to water al tegen een machtigen vijand als Spanje opvijand, die ons nog tien gewassen, op zee was toch een vijand,
,

.

Zijn verontschuldiging klinkt wel heel vreemd : hun gedrag, zegt

hij, is te wijten aan .. , het Engelsche erfrecht ! Daardoor worden de jongere
kinderen onterfd, zoodat zij vaak gedwongen ziju hun fortuin in de soldaterij te zoeken en in „all desparate hazards and that in penury", wat
niet bevorderlijk is voor een ordelijk gedrag. Part III, 4th. book, blz. 9K

122

EEN TIJD- EN LANDGENOOT VAN SHAKESPEARE

tallen van jaren zou knauwen : de stoutmoedige Duinkerker kapers. Van Moryson kan men vernemen, hoe zij
in dien tijd onze schepen plunderden tot zelfs boven Vlieland; zoodat onze Engelschman, die per scheepsgelegenheid de reis naar Hamburg zou maken, halverwege terugkeerde en over land verder reisde, liever dan in handen
te vallen van deze niets en niemand ontziende zeeroovers.
En zoo zou er meer zijn aan te halen uit dit reisverhaal, dat het eerste deel van zijn boek uitmaakt.
Houdt het tweede gedeelte, dat in den vorm van een
dagboek den Ierschen opstand beschrijft, met het voorafgaande weinig of geen verband, het derde gedeelte past
er beter bij. Het eerste hoofdstuk van Boek I bevat een
„Discourse" over het reizen in het algemeen, waaruit
Moryson's groote belezenheid blijkt, ook van de klassieke
schrijvers, die hij gedurig citeert. Het tweede chapiter
geeft allerlei goeden raad aan hen, die reizen willen, over
de logementen en voedsel en over de noodzakelijkheid,
de taal te kennen van het land, waarin men reist. Om
die goed te leeren moet men in den vreemde zoo min
mogelijk met zijn eigene landslieden verkeeren, maar zooveel men kan met de inboorlingen zelf spreken. Dat
maakt het reizen in zoo'n land veel gemakkelijker en genotvoller. Men moet niet zoo doen als de Duitscher, die
Moryson in Rome ontmoette en hoewel hij reeds dertig
jaar in Italië was, nog bijna geen woord Italiaansch kende,
omdat hij steeds het gezelschap van zijn landgenooten
zocht. Toen Moryson zich daarover verwonderde, kreeg
hij ten . antwoord : Ach lieber, was kan man doch in dreissig Jahren lehren
In het derde hoofdstuk staan de uitspraken der oude
?

schrijvers over de door onzen Engelschman bezochte volken
en heeft hij de bij deze in gebruik zijnde spreekwoorden
verzameld, die betrekking hebben op het reizen.
Het eerste hoofdstuk van het tweede boek behandelt
de manier van reizen in de verschillende landen. De Low
Countries worden zeer geroemd, nergens was alles zoo in
orde, steeds stonden, waar het noodig was versche paarden
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gereed. De voerlui waren echter doorloopend dronken en
ranselden hun paarden als dollen. Men behoefde echter
niet bang te zijn, dat de wagen omtuimelen zou, daarvoor
is het land te vlak en waren de wegen te goed onderhouden. Ook de schippers waren „commonly drunk", waardoor menig schip aan- of overvaren werd, zoodat hier wel
het leven der passagiers gevaar liep. Overigens was het
reizen in ons land niet duur, voor een reis van Amsterdam
naar Harlingen betaalde hij slechts acht stuivers. O pmerkelijk vond Moryson het zoo precies op tijd vertrekken
der veer- en trekschuiten, zoodat wie te laat kwam, verplicht was een ander schip te huren.
In het tweede hoofdstuk van dit boek, waarin hij
spreekt over de voornaamste bouwwerken van Europa,
zegt hij, dat hier alle huizen van gebakken steen zijn;
maar ze zijn zoo eenvormig, dat ze alle in eenzelfde tijdvak door 44n bouwmeester konden opgetrokken zijn.
Vreemd zal het ons aandoen, dat hij in het volgende hoofdstuk, dat aan Duitschland, Bohemen en Zwitserland is
gewijd, de godsvrucht der Duitsche zeelieden prijst boven
die der Hollanders, die men nooit over God en godsdienst
zal hooren spreken. Wel wordt bij hen niet als op de
Engelsche schepen gebeden, maar het Duitsche zeevolk is
zoo vroom, dat zij psalmen zingen en een boetestelsel
hebben op het zweren van eeden en het noemen van den
duivel „from which they abhorre" ! Ook het leven der
reizigers in de herbergen wordt uitvoerig toegelicht, zoodat
dit hoofdstuk al bizonder prachtig materiaal oplevert voor
de studie der zeden en gewoonten van dien merkwaardigen tijd.
De Nederlanden, Polen en Denemarken zijn nu het
onderwerp van het volgend hoofdstuk. Na eerst uitvoerig
de geographische ligging besproken te hebben, zegt hij
iets over de opbrengst van het land en behandelt vervolgens „the trafficke". De Italianen, zegt hij, die voor hun
handel naar Vlaanderen kwamen, namen daar voor het bijhouden hunner boeken jongelui in dienst, die echter zoodoende achter al de geheimen van het vak kwamen en
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van hun kennis konden profiteeren, toen zij zelf hun kantoren vestigden. Onder dezen waren drie Vlamingen, gebroeders of deelgenooten, dit wist Moryson niet zeker, die
ruwe zijde van de Turken kochten, deze in Italië lieten
verwen om ze daarna naar Engeland uit te voeren. Zoo
kochten zij van alles en dat tegen de laagst mogelijke
prijzen om het in andere landen zoo duur mogelijk van
de hand te zetten. Was het dan wonder, dat zij rijk werden, temeer omdat ze heel zuinig leefden en zich niet
schaamden desnoods zelf ook gering werk te verrichten
Ja, ze wisten van aanpakken.
Verder noemt Moryson als uitvoerartikelen fijn linnen,
wollen goederen, gobelins en natuurlijk boter en kaas en
gedroogde en gezouten visch. Van Dantzig haalden zij
koren, hout en hennep voor hun touwslagerijen, van Italië
wijn en zijde en zoo gaat hij voort van alle landen de
artikelen te noemen, die de lading uitmaakten van onze
vrachtvaarders. Ook de visscherij, vooral de haringvisscherij,
die, Moryson's toon klinkt hier wat spijtig, zij meer beoefenen dan de Engelschen, brengt groote welvaart in het
land.
Na dit belangrijk stuk over den zeventiende-eeuwschen
handel, waarin ten volle bevestigd wordt door een tijdgenoot, wat men in het dertiende hoofdstuk van Fruins
beroemde „Tien jaren" kan lezen, komen wij tot de „diet"
der Nederlanders. Boter wordt bij alle gerechten gebruikt,
zoodat men, zegt Moryson, met recht van botermonden (of
-muilen) kan spreken. Inplaats van bier drinl en de boeren
melk en allen nemen op reis hun boter en kaas mee, terwijl niets gewoner is dan een burger aan zijn huisdeur te
zien zitten met een snee wittebrood in de hand, rijk
besmeerd met boter en een flik stuk kaas er op. Zij
houden vier maaltijden per dag, waarvan twee bestaan uit
brood, kaas en boter. Hutspot wordt veel gegeten, bij het
vleesch gebruiken zij weinig zout. Met de Nederlanden,
waarin paddestoelen en kikkerbilletjes als lekkernijen
geprezen worden, zullen wel de Zuidelijke bedoeld zijn.
Moryson beschouwde de Zeventien Nederlanden nog als
-

,
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een geheel, zooals hij ook de Hollanders vaak Vlamingen
noemde. In geringe herbergen krijgt men een stuk afgewogen kaas, dat na den maaltijd opnieuw gewogen wordt,
het verschil wordt den gast aangerekend. Niet onvermakelijk
is de list van de soldaten, die in het overgeblevene stuk
looden kogeltjes stoppen om den waard te verschalken.
De herbergen, die in tegenstelling met die in andere landen
herkenbaar zijn aan de uithangteekens, zijn over het algemeen goed. Houden de Hollanders veel van bier, vooral
van het Engelsche, dat zij trachten na te maken, toch
drinken zij niet zoo zwaar als de Saksers, de bierdrinkers
„par exellence" van Europa. Niettemin moet het TI niet
bevreemden, als de vrouw des huizes IT kalm vertelt, dat
mijnheer IT niet kan ontvangen, omdat hij zijn roes
van den vorigen dag moet uitslapen. Dit geldt als een
heel gewone verontschuldiging. Is men echter in huis al
onmatig, op straat ziet men weinig dronken lieden.
In het vierde boek behandelt hij de verschillende
kleederdrachten. Hier wordt, zegt Moryson, door de mannen eenvoudige meest grijze kleeding gedragen, slechts
versierd met wat kant, de vrouwen zijn voor het meerendeel in het zwart en allen dragen, gehuwd of ongehuwd,
een kap van fijn Hollandsch linnen. Het linnen, dat zij
dragen, is al van bizonder fijne kwaliteit, ik denk dan ook
voegt hij er ondeugend aan toe, dat ergens op de
wereld zulke fijne hemden gedragen worden als in Holland.
Gaan de vrouwen uit, dan hangen zij zich een huik over
hoofd en schouders van fijne sergiestof, waarmee zij ook
het gezicht kunnen bedekken, zoodat alleen de oogen
zichtbaar zijn.
Tenslotte wordt in het zesde en laatste hoofdstuk van
het derde gedeelte de Nederlandsche „commonwealth" besproken. De staatsinrichting, de wetgeving, de belastingen
en de krijgsmacht zijn daarin de onderwerpen, die Moryson
ter sprake brengt.
En hiermede eindigt het derde en laatste gedeelte van
het in 1617 verschenen boek. Het was echter bekend, dat
aan de universiteit van Oxford onder de handschriften
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afkomstig van het Corpus Christi College het manuscript
van het vierde gedeelte te vinden is. 1 ) De heer Ch. Hughes
vond het daar op aanwijzing van de door hem terecht geprezene „Dictionary of national biography", welk standaardwerk ieder land het Engelsche volk kan benijden. Het
handschrift bleek een vrij uitvoerige karakter- en zedeschildering te zijn van de door Moryson bezochte volken.
Volgens Hughes is het voltooid tusschen de jaren 1620
en 1623, zoodat hiermede vervalt de bewering van de
Dictionary, als zou Moryson kort na het verschijnen van
zijn werk in 1617 overleden zijn. Nauwkeurige onderzoekingen van Hughes stelden vast, dat de reiziger den 12den
Februari 1630 stierf.
Wel bleek bij nader onderzoek in dit vierde gedeelte,
dat Hughes geheel liet afschrijven, niet alles even belangrijk,
maar het was de moeite en kosten der publicatie alleszins
waard en zoo verscheen dan in 1903, dus bijna driehonderd jaar na het verschijnen der drie eerste gedeelten,
Part IV onder den pakkenden titel : Shakespeare's Europa.
Unpublished chapters of Fynes Moryson's Itinerary. Being
a survey of the condition of Europe at the end of the
16th century. With an introduction and an account of
Fynes Moryson's career by Ch. Hughes. London, Sherrat
and Hughes, 1903.
Ofschoon het nog een dik boek van 542 bladzijden
geworden is, heeft de uitgever het noodig geacht groote
gedeelten van het manuscript weg te laten, welk ingrijpen men kan betreuren, al is het verlies zoolang het oorspronkelijke handschrift nog te raadplegen is, niet onherstelbaar. Zoo missen wij b.v. noode in "het hoofdstuk over
kerken en godsdiensten een groot gedeelte, waarin van
ons land sprake is, wie weet van hoeveel belang voor den
Nederlandschen kerkhistoricus. Waar echter verder ons
land besproken wordt, is de censuur gelukkig niet toege1) H. O. Coxe, Catalogus Codicum Mss. qui in Collegiis aulisque
Oxoniensibus hodie adservantur. Vol. II, No. XCIV. Van Part I vindt men
onder de Harleian Mss. (No. 5133) in het Britsch Museum den Latijnschen
oertekst van Morysons hand.
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past. Dat die bladzijden inderdaad belangrijk zijn, moge
uit de vertaling, die hier volgt, blijken.
Over de Vereenigde Nederlanden. De eerlijkheid van het
volk is zoo groot, dat het bij het geldwisselen geen vreemdeling zal te kort doen ; evenmin zal men hem trachten te
bedriegen in den prijs of de kwaliteit der waar, die zij
willen koopen.
En hoe sterk hun rechtsgevoel spreekt, kan uit het
volgende blijken, dat op zichzelf wel van geen groote beteekenis is, maar van hun zin voor recht een goed voorbeeld. De voerlieden zijn n.l. gewoon des morgens, wanneer
hun paard nog versch is, voor andere wagens uit te wijken.
Komen zij echter in den namiddag als hun dieren vermoeid raken, een ander tegen, dan geldt als algemeene
regel, dat diegene uitwijkt, die het kortst onderweg is.
Ieder heeft dezelfde rechten, zoodat degeen, die van dezen
regel afwijkt, heftig verzet ontmoet. Nu gebeurde het
eens, dat onze voerman meer dan strikt noodzakelijk was ,
uitweek voor de koets van een edelman (er is slechts weinig
adel in de Nederlanden), waarover al de reizigers woedend
dezen toeriepen, dat hij niet het recht had zoo den weg
in beslag te nemen 1 ).
Op den rijkdom hebben zij een spreekwoord, dat van
een rijke zegt, dat hij. alles dubbel kan hebben : welnu,
laat hem twee stel kleeren dragen, ik heb aan één genoeg.
Hun onderhoud willen zij zelf verdienen en evenals de
Italianen zijn zij te fier om door leenen of tafelschuimer
de slaaf te worden der rijken en aanzienlijken. Over het
algemeen zijn zij matig in hun spijzen en eenvoudig in hun
kleeding en uitgaven.
Toonden zij zich van ouds wat ruw in hun manieren,
ook nu nog is een Hollander plomp, d. w. z. boersch of
.

1) Zie ook Aitzema, Saken van staet en oorlogh II, blz. 531 aangehaald door Fruin in zijn Tien jaren, 7e dr., blz. 243. Daar bleef het niet
bij schelden, maar ranselden de boer en de koetsier van 's Konings karos
elkaar met hun zweep, „tot kleyn respect van de Keur-vorst".
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lomp 1 ). Toch zijn zij sedert hun laatsten langdurigen
oorlog, tengevolge van den omgang en gesprekken met
Engelsehe en Fransche soldaten en officieren bij hen in
dienst, wat beschaafder in den omgang geworden.
Terwijl bij andere volken door de zware lasten van
den krijg, tenminste gedurende den oorlogstijd, de welvaart
vermindert, worden dààr juist velen door den oorlog rijk.
En dit is nog wondelijker, als men opmerkt, dat ofschoon
de vijand nog in het land is, zij den oorlog van uit versterkte plaatsen aan de grenzen voeren, terwijl zij door
hun sterke vloot de vrije vaart op zee hebben, die zij voor
hun tegenstander afsluiten. Deze, eens behoorende tot
de meest welvarende volken, verarmt daarentegen dan ook
al meer en meer. Met den Athener kan de Nederlander
dus, sinds de ellende van den oorlog zich voor hem zoo
ten goede heeft gekeerd, zeggen : periissem nisi periissem,
ik zou verloren zijn geweest, indien ik niet reeds verloren
ware geweest. 2 )
De Brabanders en de Vlamingen hebben niet de plompe
manieren, waarvan ik zooeven sprak. Zij missen zoowel
{de Fransche wuftheid als de Duitsche zwaarheid en droefgeestigheid, maar staan door hun gelijkmatig humeur
tusschen beiden. Wanneer de vrouwen ons door haar
vrijen toon in het gesprek onbetamelijk toelijken, is dit
toch meer schijn dan werkelijkheid, zooals ik straks zal
aantoonen bij het bespreken van de gebruiken en feesten.
Bij drinkgelagen, waar de mannen zich dapper weren,
ontstaan bijna altijd twisten. Het mes wordt al gauw
getrokken en dan moet worden uitgemaakt, wie elkander
zullen „Stecken" of „Schneiden", aan welke uitspraak
1)

Bot is het gebruikelijke woord. Fruin a. w. blz. 244.

2)

Latijnsche vertaling der woorden vol bitterheid door Themistoclea

in zijn ballingschap aan het Perzische hof gesproken bij een welvoorzienen
disch, toen hij zich omringd wist van zijn Perzische benijders, terwijl hij
zelf gevoelde, dat zijn weelderig leven als verrader van zijn vaderland daar

al even ellendig was, als zijn dood in Griekenland zou geweest zijn. Zie
zijn leven door Plutarchus, 29e hoofdstuk. Het punt van overeenkomst is
alleen, dat bij de Nederlanders, evenals bij Themistocles het ongeluk de
bron van den rijkdom was.
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men zich getrouw onderwerpt. Wel een vreemde oplossing
voor een geschil ! Doordat hun messen lang, dun en scherp
zijn, dringen zij wel dieper in het lichaam dan een dolk
of priem (Stiletto), maar zijn de toegebrachte wonden
minder gevaarlijk dan welke met die wapens worden toegebracht, zooals ik zelf opmerkte. Om toch maar aan het
vechten te geraken, beginnen zij elkander afschuwelijk te
lasteren onder het zweren van de vreeselij kste eeden.
Geboren bij de zee of aan een der talrijke stroomen
zijn zij van nature stoutmoedige zeevaarders en zooals de
Batavieren of Hollanders reeds onder de Ronleinsche keizers
bekend stonden als dappere soldaten, vechten zij ook nu
nog onversaagd op zee (vooral als zij door drank verhit
zijn) 1 ).
Maar in hun oorlogvoeren te land hebben de Holland.ers veel van den vreemdeling geleerd, voornamelijk van
den Engelschman, schoon hun aanvoerders zichzelven de
eer toerekenen, die den Engelschen en anderen buitenlanders rechtmatig toekomt 2 ).
Door hun vrije opvoeding zijn de mannen groot en
sterk, en zijn zij vlugger in hun bewegingen dan de Duitschers, omdat zij zich meer oefenen en minder drinken.
Al zijn zij onmatig, zij gaan zich toch niet zoo vaak aan
drank te buiten, als b.v. de Saksers. Terwijl die traag van
geest zijn door hun zitten bij heete kachels, is de Hollander,
1) Deze „butch courage' was een in Engeland veel gebezigde hatelijkheid tegen de Hollanders, zoodra er van hun moed sprake was.
2) Als een echte trotsche Engelschman, eischt Moryson hier voor zijn
landgenooten meer op dan recht is, evenals hij zeker overdreef in zijn bewering, dat de Engelsche beroepssoldaten hier de beschaving op hooger peil
brachten ! Ook elders kan men lezen, hoe eerst het Britsche hulpleger
moest komen om Hiollandsche steden

tot bloei en welvaart te brengen en

b.v. Vlissingen door het Engelsche garnizoen van een arm stadje tot een
welvarende plaats werd „in a high measure, and, by their means, 8o did
all their great towns and cities there". Zie The Dutch Usurpation. By William de Britaine. 1672. Herdrukt in de Harleian Miscellany. Uitgave 1745.
Vol. III, blz. 3. In tegenspraak is hier wel mee de klacht der Vlissingsche
burgerij over de bezetting, die talrijker was, dan men had beloofd tot
„grootera overlast der borghery". Reyd, biz. 212.
0,
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die zijn vuur in een open haard stookt veel vlugger van
begrip 1 ).
Het land is vrij dicht bevolkt, Botero schat het aantal
inwoners in de Zeventien Provinciën op drie millioen en
Guicciardini schrijft, dat er 208 bemuurde steden, 150
plaatsen met privileges en 6300 dorpen met kerken en
torens zijn. De menschen zijn van een flegmatiek karakter,
wat zeker toe te schrijven is aan de ligging van het land,
te midden van zooveel water en aan hun buitensporig
drinken (!). Doordat een groot gedeelte der mannelijke bevolking op zee vaart, zijn de vrouwen er schijnbaar het
talrijkst en in vergaderingen ziet men dan ook wel vijfmaal meer vrouwen en meisjes dan mannen en jongens.
In Vlaanderen en Brabant zijn de mooiste vrouwen ; de
schoonheid van dezen wordt nog verhoogd door de eenvoudige kleedij met de helderwitte linnen kap. Ook door
de Hollandsche vrouw wordt deze gedragen, ik kan haar
echter niet zoo prijzen, behalve, als ik mij niet bedrieg,
de vrouwen van de stad Dordrecht, die aan een binnenzee
dicht bij Brabant ligt. De vrouwen van Zeeland zijn echter
de schoonsten van allen.
Het volk lijkt mij nog al onnoozel, want toen ik met
eenige Engelsche heeren door Noord-Holland en Friesland
reisde, staarden de menschen ons als verwezen aan, alsof
zij nimmer een vreemdeling gezien hadden. En toen wij
in Amsterdam enkele noodzakelijke dingen kochten, werden
wij door de jeugd vergezeld, bekeken en besproken, terwijl
van alles wat wij kochten ons gevraagd werd, waarvoor
wij het noodig hadden. Maar hoe onnoozel zij ook schijnen,
in den handel zijn ze zonder twijfel zeer gewikst, vooral
daarin overtreffen zij alle andere volken in overleg en
ijver. En dat zij geslepen zijn, blijkt wel uit hun muntvoorraad, die grooter is dan van eenig ander land, ofschoon
zij geen zilvermijnen bezitten.
Ook hun winst maken op vreemd geld, waarvan zij
1) Nog in 1780 klaagt de Brunswijker Jacque Ernest von Knuth over
onze haarden, waarbij hij zich niet voldoende kan verwarmen. Zie zijn
reisverhaal in Het Huis oud en nieuw, 1914, blz. 354.
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de koers naar willekeur verhoogen of verlagen, is daar
een bewijs van. Heeft onze tijd ons geleerd, dat zij bizonder
vindingrijk zijn als het op geld verdienen aankomt, eveneens
hebben wij ondervonden, dat zij buitengewoon knap zijn
in staatszaken, waarin zij van groote bekwaamheid en
scherpzinnigheid blijk geven, ofschoon de meesten van
hen maar een eenvoudige opleiding genoten.
Als handwerkslieden arbeidzamer dan de Duitschers,
overtreffen zij dezen ook in elk vak en bedrijf in bekwaamheid. Wel wil ik toegeven, dat de Neurenbergers de beste
vervaardigers van klokken en d.g. artikelen zijn, maar in
het algemeen kunnen de Duitschers niet bij de Nederlanders vergeleken worden. De onvergelijkelijke wandtapijten,
die zij weven, waarvan de mooiste en kostbaarste met
goud en zilver doorwerkt zijn, worden naar alle landen
van Europa uitgevoerd. De fraaiste gobelins worden Arras
genoemd naar de stad, waar zij worden vervaardigd. Ook
allerlei lakenstoffen fabriceeren zij en de wollen en linnen
kleeding, waarvan zij groote hoeveelheden uitvoeren, is
fijner dan eenig land ter wereld voortbrengt. En in andere
handwerken gelden zij al eveneens voor de vlijtigste en
knapste arbeiders. Opmerkelijk is het, dat zelfs de rijkste
lieden hun kinderen noodzaken eenig handwerk of beroep
te leeren, waarmee dezen dan in tijd van oorlog, verbanning
of anderen tegenspoed desnoods hun brood zouden kunnen
verdienen.
De ambachtslieden nemen geen leerlingen tot zich
voor een aantal jaren. Die zijn vak wil leeren, betaalt
daarvoor een zekere som. maar woont en eet in zijn eigen
huis; meent iemand zich verder te moeten bekwamen, dan
reist hij volgens Duitsche gewoonte naar andere steden
binnenslands of naar die plaatsen in den vreemde, waar
hij de beste werklui in zijn vak hoopt te vinden, bij wie
hij zich verder kan bekwamen.
Ofschoon de Engelsche reiziger nergens zulke goede
barbiers vindt als in zijn eigen land, zijn ze in de Vereenigde
Provincies al allerminst aan te bevelen; inplaats van de
baard met heet water en seete balls (schuimzeep ?) te
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wasschen alvorens te scheeren, doen zij het met een zaksel
van bier.
In de wetenschappen hebben zij van ouds vele geleerden
van naam gehad op allerlei gebied, waarvan sommigen door
hun geschriften groote vermaardheid verkregen, zooals Rudolf
Agricola van Friesland en Erasmus geboortig van Rotterdam.
Doch de tooneelspeelkunst beoefenen zij weinig, het
zijn dan ook de erbarmelijkste acteurs, die men zich denken
kan, gelijk ik zelf bij ondervinding heb. Het was in Leiden,
dat zij de verovering van Geertruidenberg op de Spanjaarden zoo allerslechtst vertoonden, dat de minste Engelsche
spelers het beter zouden geschreven en opgevoerd hebben.
In denzelfden tijd viel het, dat Engelsche beroepsspelers
naar deze landen kwamen, wier spel door een groote menigte
met buitengewone belangstelling werd gevolgd, ofschoon
het volk de taal niet verstond)) Ja, jonge meisjes verliefden • op enkele acteurs en volgden hen van stad tot stad,
zoodat de overheid zich gedwongen zag hen te verbieden
langer voorstellingen te geven.
Bij het bespreken der universiteiten, zal ik niet de
beroemde hoogeschool van Leuven in Vlaanderen behandelen, die vóór den burgeroorlog 16000 studenten telde,
maar nu in vervallen staat verkeert, evenmin die van
Douais welke nu wel bloeit. Alleen wil ik opmerken, dat
zij haar roem te danken hebben aan de hoogleeraren, die
door groote toelagen daaraan waren verbonden ; tegenwoordig doceeren er alleen Jezuieten, behalve in de rechten
en in de natuurkunde. Zij geven daar kinderen en jonge
menschen een goede opvoeding en onderrichten hen in de
godgeleerdheid zoowel als in de vrije kunsten, de grond
van alle kennis. Deze hoogescholen hebben niet zooals in
Engeland ruime fondsen tot onderhoud der studenten en
fraai gebouwde studententehuizen, zoo groot dat elk scholier
daar een onderdak vindt en niemand in de stad behoeft
te wonen. Neen, evenals de Duitschers hebben zij slechts
1) Misschien wel het gezelschap van Robert Browne of Brony, J.
Bradstreet e. a. P 'Lie De Navorscher 1858, blz. 7 en E. F. Kossmann, Nieuwe
bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel, blz. 141.
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enkele openbare gebouwen, waarin de hoogleeraren hun
voorlezingen houden, en één of twee tehuizen voor arme
studenten, de anderen wonen in de stad. Dit alles geldt
ook voor de Nederlandsche universiteiten, waarvan die te
Franeker in Friesland wel oud maar wat vervallen is. In
den laatsten tijd heeft zij zich wel wat hersteld, maar erg
belangrijk is zij noch door haar leeraren noch door het
aantal studiosi. 1 ) De universiteit te Leiden in Holland
werd in het begin van den oorlog gesticht om te voorkomen, dat de studenten de Vlaamsche hoogescholen bleven
bezoeken. Gedurende mijn verblijf telde ze vele geleerde
mannen onder haar hoogleeraren.
Een van deze was Joh. Heurnius, professor in de
medicijnen, die Hypocrates las des morgens om acht uur
en een jaarljksch tractement had van 800 Vlaamsche
guldens. Evenals in Duitschland dicteeren de hoogleeraren
hun voorlezingen en schrijven de studenten hen woord
voor woord na. Op hetzelfde uur als Heurnius las Thomas
Sosius een boek over burgerlijk recht, hij ontving hetzelfde honorarium, Lucas Trelcatius in de godgeleerdheid
hield voorlezingen over gelijkluidende Bijbelplaatsen, hij
ontving daarvoor 600 gulden en 300 gulden voor zijn
ereeken in de kerk. Te negen uur las Gerard Tuning de
Instituties van het burgerlijk recht tegen een jaarlijksche
toelage van 300 gulden, Pieter Pauw gaf dan anatomieles
tegen een honorarium van 500 gulden en Hendrik Bredius,
die jaarlijks 200 gulden ontving, las Cicero's Redevoeringen.
Om 10 uur verklaarde Franciscus Junius, een beroemd
godgeleerde, den Profeet Jesaja, zijn jaarlijksche tractement
bedroeg 1200 gulden ; in den namiddag om één uur las
Jacob Anton Trutius Aristotelis' Physica en om den anderen
dag behandelde Paulus Merula de geschiedboeken van
Eutropius en Suetonius, waarvoor hij 400 gulden ontving.
Op dat zelfde uur gaf James Ramsay les in de logica en
om twee uur las Everard Bronchorst de Pandekten, Gerard
Bontius, hoogleeraar in de medicijnen behandelde Paulus
1) De hoogeschool te Franeker was in M.'s tijd niet oud, ze was eerst
in 1585 gesticht.
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Aeginita en de professor in het Hebreeuwsch, Frans Raphe
ling, las met zijn studenten gedeelten uit de boeken der
Profeten, allen tegen een jaarlijksch loon van 400 gulden,
evenals de hoogleeraar Cornelius G-ratius in het burgerlijk
recht en Bonaventura Fulcanus, professor in de Grieksche
taal. Om vier uur werd door Rodolphus Snellius den
eenen dag de Historia naturalis van Plinius behandeld en
den anderen dag in de wiskunde gedoceerd tegen een
honorarium van 300 gulden. Al deze professoren bewonen
huizen hun door den Staat toegewezen, behalve twee, die
uit de inkomsten van eenige landerijen in staat zijn gesteld
zelf een huis te huren. Enkele arme studenten zijn ondergebracht in een bouwvallig stt dentenhuis even slecht als
in Duitschland ; zij ontvangen een jaarljksche toelage van
30 Vlaamsche ponden, terwijl voor hun onderhoud wordt
gerekend, als zij tot de eerste tafel behooren 150 Vlaamsche
gulden en tot de tweede 100 Vlaamsche gulden 1 ). Uit elke
stad kunnen twee studenten in dit huis worden opgenomen 2 );
zij studeeren allen in de godgeleerdheid, en mogen niet
langer dan zes jaar in dit tehuis blijven, binnen welken
tijd zij den vereischten graad in hun vak hebben te behalen.
Elke stad heeft haar gesticht voor arme veezen, waarvan
de schrandersten naar de universiteit gezonden worden, de
anderen worden voor den handel opgeleid. Toen de Prins
van Oranje de leiding van de verdediging dezer Provinciën
in het begin van den oorlog op zich nam en de hoogeschool
stichtte, behield hij voor zich en zijn nakomelingen het
recht van de rectorsbenoeming. Tijdens mijn verblijf kozen
de hoogleeraren drie Leidenaars en zonden hen den len
Februari (1593) met brieven naar 's Gravenhage, waar Prins
Maurits een van hen, Sonnius, tot Rector benoemde. Hij
1)

Zie over dit Collegium voor de schamele studenten, dat gevestigd

was in het oude Oellebroersklooster, G. D. J. Schotel, Een studentenoproer
in 1594, blz. 8, 50, 51.
2) Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda en Rotterdam
hadden recht op twee plaatsen ; Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar,
Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerend hadden
maar aanspraak op één. Schotel a. w. blz. 30.
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bekleedt dit ambt gedurende een jaar ingaande den Sen
Februari, op welken dag de statuten en bepalingen in het
openbaar voor de studenten worden gelezen. Zij moeten
zich in de drie daarop volgende dagen bij den Rector laten
inschrijven, daarna worden geen nieuwen meer toegelaten.
De Regeering betaalt den professoren hun honoraria uit
inkomsten, voor dit doel speciaal aangewezen.
Elk student heeft recht op jaarlijks 80 stoopen wijn
vrij van rechten en accijnsen en zes vaten bier, het vat
2 shillings sixpence beneden den prijs, dien de burgers
betalen ; de hospes van den student kan ze voor hem inslaan. Bovendien zijn zoowel hoogleeraren als studenten
vrij van alle belastingen. De Rector beslist de geschillen
tusschen burgers en studenten ontstaan. Tot haar curatoren
kiest de Universiteit drie leden van. de Staten-Generaal,
een daarvan was toen Janus Douza, een geleerd man, welbekend door zijn geschriften. Is er een hoogleeraarsvacature
en hebben de professoren een landgenoot of vreemdeling
als het ambt waardig aangewezen, dan wordt deze door
het curatorium uitgenoodigd de plaats te bezetten ; de
Staten moeten hem echter benoemen evenals zij ook zijn
honorarium bepalen. Hoewel gedurende mijn aanwezigheid
de pas gestichte Universiteit nog geen 400 studenten telde,
wisten de Staten er de geleerdste mannen aan te verbinden, zoodat te verwachten is, dat zij binnen korten tijd
zeer in bloei zal toenemen.
De hoogleeraren houden niet langer dan 30 weken
hun voorlezingen, te beginnen met den gedenkdag van
Leiden's beleg door de Spanjaarden ; ter herinnering hieraan geven zij openbare tooneelvoorstellingen, waarin de
heldendaden en wreedheden van dat beleg op erbarmelijke
wijze worden vertoond.
De godgeleerden disputeeren tweemaal per week, de
studenten der andere faculteiten hebben daarvoor geen
bepaalden tijd, maar houden hun disputen dikwijls over
bizondere kwesties, waarvan de onderwerpen door den
druk bekend gemaakt en aan de toegangen van de school
aangeplakt worden. Onderaan staat de conclusie, zoodat
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de studenten kunnen opponeeren en van tegenantwoord
dienen. Zij doen dit uitsluitend voor oefening en zonder
opzien te willen baren door hun geleerdheid.
Bij promoties betaalt de gepromoveerde 30 gulden
aan den Tresorier der Universiteit. Tijdens mijn verblijf
verkreeg een vriend van mij het doctoraat in de rechten ;
behalve voor zijn promotiepartij was hij 8 pound verschuldigd aan de professoren van zijn faculteit en eenige guldens aan den pedel. Bovendien betaalde hij voor zijn
testimonium, dat hij dien dag alleen ontving. Zij hebben
n.l. geen gezette tijden voor deze plechtigheid, maar kunnen, een of meer tegelijk, promoveeren, wanneer zij daarom
verzoeken. Zij doen daarbij niet zooals de Duitschers, die
bij zoo'n gelegenheid met veel vertoon en gewichtigheid
de stad doorloopen ; slechts de pedel, nog wel zonder staf
en het hoofd gedekt, gaat voor den Rector uit, die vergezeld is van eenige professoren en studenten, waarvan
sommigen in toga zijn en allen een hoed dragen. Nooit
zag ik aan een universiteit in de lage landen aan de zee
gegradueerden de gehoornde kap op hebben. De jonge
doctor wordt aldus naar het gebouw geleid, waar hij zijn
rede zal houden. Is dit geschied, dan houdt een doctor
van dezelfde faculteit een voorlezing, waarin gewezen wordt
op het groote gewicht der promotie. En dan, als verleenende hem het recht onderwijs te geven, noodigt hij
den promotus uit plaats te nemen, zet zich naast hem
neder, daarmede de noodzakelijkheid symboliseerende overleg te plegen en bij anderen te raad te gaan in moeielij ke
gevallen en geeft hem een open boek in handen, wat
zeggen wil, dat hij niet mag rechtspreken naar eigen oordeel, doch volgens de geschreven wetten. Als zinnebeeld
der wijsheid en rechtvaardigheid noodig tot het beoordeelen van die gevallen, welke niet nauwkeurig bij de wet
omschreven zijn, wordt hem nu het boek gesloten in
handen gegeven. Eindelijk zet hij hem als teeleen van zijn
nieuwe waardigheid een scharlaken kap op en steekt hem
een gouden ring aan den vinger, waarop ten slotte een der
oudere collega's zijn jongen ambtgenoot de hand toesteekt

-
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om hem te verwelkomen als een der hunnen. In andere
plaatsen zag ik dit verzinnelijken door een omhelzing en
kussen op de wang. Is dit alles gebeurd, dan houdt de
jonge doctor een rede, waarin hij bedankt, waarna hij op
dezelfde wijze, als hij is gekomen naar het huis van den
Rector terugkeert 1 ).
De feestmaaltijd werd in een herberg gehouden, waartoe
die hoogleeraren en andere personen werden uitgenoodigd,
die de jonge doctor zelf verkoos ; ik merkte tenminste
enkele voorname burgers bij de promotie op, die voor het
diner uitgenoodigd waren.
De Nederlandsche taal is een dialect van de Duitsche,
maar verzacht door de zoetvloeiende uitspraak der Fransche
taal, die de meesten in hun jeugd leeren spreken even goed
als hun eigene. Bovendien zijn er velen, die Engelsch en
Italiaansch machtig zijn en nog andere talen kennen van
de volken, waarmede zij in handelsbetrekking staan (en er
is bijna geen oord ter wereld, waar zij geen handel drijven).
Evenals de Saksers en andere minder ontwikkelde bewoners
van Duitschland, met uitzondering van Meissen, een ruwer
uitspraak hebben dan de meer beschaafde Duitschers en
Zwitsers, klinkt ook de Nederlandsche tongval door het
mindere gebruik van consonanten en tweeklanken edeler
dan de Duitsche.
Toch hebben de Nederlanders een bizondere voorliefde
voor de Fransche taal, die zij om haar welluidendheid en
levendigheid verkiezen zelfs boven hun moederspraak. Wat
ik reeds vroeger gezegd heb over de vele woorden der
Duitsche taal aan het Grieksch ontleend, geldt eveneens
voor de Vlaamsche of Nederlandsche. Dit beweert ook
Marchantius in zijn Geschiedenis van Vlaanderen op blz.
25 van het le boek, waar hij vele woorden noemt, klaarblijkelijk
k uit het Grieksch afgeleid. Niettemin zijn er onder
de thans levende schrijvers, die trachten aan te toonen
dat de Vlaamsche taal bekend was en gesproken werd in
1) Van de symbolische handelingen bij een promotie gebruikelijk
vindt men ook een beschrijving bij Schotel, De academie te Leiden, blz. 339,
die echter in enkele onderdeelen afwijkt van die, welke M. geeft.
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Turkije en Indië. Nu vindt men Vlamingen in alle, ook de
verst afgelegen streken der aarde, zoodat het niet onmogelijk is, dat een banneling of koopman zijn taal daarheen
bracht en door ze in zijn kring te spreken haar verbreidde
onder die vreemde volken. Ik merkte echter in den vreemde
nooit, dat Vlaamsch door anderen werd gesproken en ik
ben er zeker van, dat de Vlamingen zelf thuis Fransch
praten even gewoon en gemakkelijk als hun moedertaal.
Het spreekt van zelf, dat zij, die een levendigen handel
drijven en zelf weinig uitvoerartikelen hebben, behalve
linnen, wel verplicht zijn terwille van een voordeelige
koopmanschap vele talen te kennen, terwijl die vreemde
volken daarentegen geen zelfde reden hebben Vlaamsch te
leeren. In het algemeen zijn de Vlamingen dan ook zeer
ervaren in vreemde talen, zoodat buitenlanders daar kunnen
rondtrekken en handeldrijven zonder één Vlaamsch woord
machtig te zijn.
Geven wij den meestertitel slechts aan hen, die aan
een hoogeschool een graad behaalden en aan voorname
lieden, in de Vereenigde Nederlanden merkte ik op, dat
een ambachtsman en in het bizonder een barbier met dien
titel wordt toegesproken. Toen in het begin van den burgeroorlog Engelsche troepen naar Holland kwamen en de
voornaamsten onder hen in hun deftige kleeding master
werden genoemd, hield het volk hen dan ook voor ambachtslieden en stond het verbaasd over hun fiere houding. Ofschoon de bewoners ruw in bun manieren zijn, hadden zij
van ouds en gebruiken zij nog in hun omgangstaal enkele
teedere uitdrukkingen, zoo b.v. Wat sag you mein schaff,
of mein kinde of mein vatter, of mein moure, dat is, wat
zeg je mijn lam, enz., ja zij begroeten oude menschen als
vader en moeder en spreken jonge mannen en meisjes met
broeder en kind toe 1 ). Freijen beteekent vrijen en daarom
noemen zij jongelingen vrijers en jonge dochters vrijsters.
Geen volk van Europa heeft zeker minder ceremoniën
1) Eigenlijk staat er net omgekeerd : dat de Hollanders oude menschen
met broeder en kind begroeten, enz. Dit is natuurlijk een fout van M., cie
hij door controleeren niet verbeteren kon.
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en vertoont minder pracht en praal bij optochten en
feestelijke gelegenheden dan het Nederlandsche, dat alles
zonder vertoon in de grootste eenvoudigheid en soberheid
doet.
In tegenstelling met de Duitsche zeden trouwen de
vrouwen hier zeer jong, kort vóór mijn verblijf was er
een geval in Haarlem van een moeder van twaalf jaar.
De verloving duurt lang, soms twee of meer jaren 1 ), gedurende welken tijd den jongelui echter een ongelooflijke
vrijheid van omgang .wordt toegestaan. Zij kunnen elkander . spreken bij dag en bij avond, maken samen sleetochten
naar andere plaatsen, wonen daar feesten bij en blijven
er desnoods den nacht over. Zelfs gaan ze soms groote
reizen buitenslands maken, b.v. naar Oost-Indië 2 ). Is op
een schip de kapitein verloofd, dan hangt van de groote
mast een rozeslinger.
Bij het huwelijk zijn de vrienden van het jonge paar
gewoonlijk tegenwoordig, zij worden daartoe den dag te
voren uitgenoodigd, hetzij voor de plechtigheid in de kerk,
hetzij voor den feestmaaltijd. Begeeft het bruidspaar zich
naar de kerk, dan gebeurt dit niet als in Duitschland in
grooten optocht door de straten maar met enkele verwanten en vrienden in allen eenvoud. Een enkelen keer zag
ik, dat getrouwd werd zonder ring, men stak elkaar eenvoudig de hand toe.
Sommigen trouwen des morgens om tien uur, het
feestmaal duurt dan van twee uur tot zes uur in den
namiddag, waarna gedanst wordt in een aangrenzend vertrek ; er is dan geen avondeten, maar naar believen kan
men zich van verschillende dranken bedienen. Anderen
trouwen 's middags om drie uur, hun maaltijd duurt dan
van zes uur tot middernacht, is deze geëindigd dan mogen
ook vreemden binnenkomen en aan de danspartij deelnemen. Den dag daarop worden de vrienden ten avond1)

Dit laat zich slecht rijmen met de jonge huwelijken.

2)

Het is moeielijk aan te nemen, dat M. dit in 1593 heeft kunnen

opmerken, men vergete niet, dat dit gedeelte van zijn boek in 1617 nog
niet gereed was.
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eten gevraagd en voor een dansje uitgenoodigd, den derden
dag komen de buren en goede bekenden. Daarna komen
de ongehuwden aan de beurt, die ook een paar dagen
vóór den trouwdag een avondje zijn uitgenoodigd geweest
om na afloop van den avondmaaltijd, als de ouders reeds
naar bed zijn een dansje te maken. Den geheelen nacht
wordt dan gedanst en eerst bij het morgenkrieken neemt
men afscheid, ofschoon 't kan gebeuren dat men dan nog
in zoo'n buurt dansende paren op straat ziet.
Het begraven geschiedt bij hen met weinig of geen
praal, evenmin kan ik mij herinneren in de Gëunieerde
Provinciën eenig grafmonument gezien te hebben, behalve
dat te Delft, opgericht ter nagedachtenis aan den Prins
van Oranje. Het maakte echter op mij een allerpooversten
indruk, vooral daar het gewijd is aan een beroemden prins,
die zich zoo bizonder verdienstelijk voor dit land maakte.
Sterft een edelman of iemand van aanzienlijke familie,
dan hangt zijn wapen gedurende een vol jaar aan de deur
van zijn huis, dat al dien tijd door de weduwe niet verlaten wordt ; evenzoo is het in strijd met de goede zeden
binnen het eerste halfjaar in de kamer van deze te komen
of haar binnen het eerste jaar van haar weduwschap ten
huwelijk te vragen.
Van de vrouwen wordt gezegd, dat zij gemakkelijker
bevallingen hebben dan eenig ander volk, met uitzondering
van het Iersche.
Bij het doopen leest de predikant op den kansel de
gebruikelijke woorden, waarna de diaken, die beneden
staat, den zegen uitspreekt over het kind en het met water
besprenkelt. De jongens hebben twee peeters en twee
meeters evenals de meisjes, terwijl bij ons de jongens één
peetmoeder en twee peeters en de meisjes twee meeters
en één peetvader hebben ; toch gebeurt het ook bij hen
wel evenals trouwens bij ons, dat een kind meer peetvaders
of peetmoeders heeft. Krijgt het kind een geschenk, dan
ontvangt ook de voedster iets, doch voor zoover ik kon
opmerken, zijn het zelden giften van hooge waarde. Ligt
een vrouw in het kraambed en heeft zij een zoon gekregen,
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dan wordt de deurklopper met band of een lapje linnen
geheel omwoeld, in sommige plaatsen legt men ook onder
den klopper een lapje stof, waarover een stukje kant
wordt vastgehecht. Bij een meisje is de klopper slechts
half bedekt, er komt geen lapje onder maar wel een
kanten doekje er overheen. Zooveel kinderen er zijn, zooveel stukjes kant worden aan de deur bevestigd boven
den klopper, die rijk of eenvoudig bewerkt is al naar den
welstand der bewoners. Evenals in Engeland duurt de
kraamtijd der Hollandsche vrouwen eer maand. Bij haar
eersten kerkgang bidt de predikant voor de moeder, is
aan dezen plicht voldaan, dan wordt thuis het herstel op
feestelijke wijze gevierd.
Sommige gewoonten vond ik al zeer eigenaardig. Zoo
was ik te Dokkum in Friesland, waar ik na een hevigen
storm op zee doorstaan te hebben landde, van het volgende
in een herberg getuige. Even vóór mij waren daar voorname
jonge en mooie vrouwen binnengekomen, die haar avondeten aan de open tafel bij de overige reizigers gebruikten,
inplaats van zich naar haar kamers te begeven, gelijk dat
in Engeland het gebruik is. Na afloop van den maaltijd
zette men zich in een kring rondom den haard en plaatste
de kruiken bier, dat zij gewoon zijn warm te drinken, bij
het vuur. Bracht nu een man een der vrouwen een dronk
toe, dan reikte hij haar den beker en kuste haar en dronk
een vrouw de gezondheid van een der mannen, dan hield
zij hem den beker toe en gaf hem een kus, zonder dat hij
haar de wang behoefde toe te houden. En eerst nadat wij
zoo twee uren onder vroolijken kout hadden doorgebracht,
begaven wij ons naar onze kamers. Dit gebruik is algemeen
in Friesland. Soms gebeurt het wel, dat de mannen aan
het twisten raken, omdat hun vrouwen of dochters bij het
overgeven van den beker niet gekust warden alsof zij deze
hoffelijkheid niet waard zijn of erger, men haar veracht
als lui of smerig of van slechten naam. net vreemdst van
alles is wel, dat dit gebruik onder groote vroolijkheid en
gejuich plaats heeft en toch vrij is van de minste verdenking van onkieschheid.
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Reeds heb ik de opmerking gemaakt, dat de vrouwen
de mannen in aantal overtreffen ; zij zijn het, die het huishouden besturen. 's Morgens geven zij haar mannen drinkgeld, die dan kunnen uitgaan en zich vermaken, waar zij
willen, hun vrouwen laten zij de zorg voor de affaire en
het gezin. Ja, menige vrouw gaat voor koopmanschap over
zee naar Hamburg, terwijl manlief thuis blijft. 1 ) Niets is
dan ook gewoner dan meisjes te zien, die haar vaak oudere
broers schamper toespreken, met spotnamen noemen en
over hen den baas spelen ; zij zijn het zoo van haar prilste
jeugd af gewend.
Daar het land aan de noordzijde voor de zee open
ligt zonder eenige bescherming van heuvelen of bosschep
zijn de winters er streng. De vrouwen dragen dan ook
warme onderkleeren van linnen of zijde, maar gemeenlijk
verwarmt een vrouw zich, als zij gaat zitten door een stoof
onder de voeten te plaatsen, dat is een houten doos met
gaten in het deksel waarin een potje met vuur staat.
Overal gebruiken zij deze stoven, in huis en in de kerk
zoowel als op reis, 't zij per schuit, 't zij per wagen. Zoo
raakte in een reiswagen waarvan de bodem met een dikke
laag stroo bedekt was ter verwarming der voeten, een
jonge dame in de grootste verlegenheid, toen het stroo
door het vuur uit haar stoof in brand vloog en haar kleeren
deed vlam vatten, zoodat zij genoodzaakt was toe te staan,
dat mannen haar hielpen ; ze ontsnapte ternauwernood
het gevaar van levend te verbranden.
Om hun geplaveide vloeren schooner te houden, bestrooien zij ze met zand, maar door de vuile schoenen,
waarmee zij binnenkomen, klontert dit, zoodat het den
schijn heeft, of zij zelf hun huis vuil maken uit vrees, dat
een ander het zal doen.
De vele rivieren, die door het vlakke lage land kalm
voortstroomen en in de stille binnenzeeën uitmonden, geven
den bewoners het voordeel op gemakkelijke wijze hun
;

1) Ook elders spreekt hij van „the masculine women of the Low
Countries", die gewoon zijn te reizen naar Hamburg en andere ver ver
plaatsen. Zie Part III, blz. 1.
-wijder
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landerijen en weiden met vaarten te omringen en van de
eene stad naar de andere kanalen te graven. Door de
strenge koude in deze landen liggen al die vaarten een
groot gedeelte van den winter dicht. Dan is het vooral
de tijd, dat de jeugd in vroolijke gezelschappen bijeenkomt, wandelingen maakt buiten de stad of over het ijs
glijdt, dat het water bedekt. Zij bevestigen daarvoor onder
hun schoenen houten aan de onderzijde voorzien van een
lang en scherp ijzer om het ijs te snijden. In gelijkmatige
beweging, de voeten al schuivend en opheffend, gaan ze
voorwaarts of in een boog. Dit alles leek mij voor meisjes
niet erg voegzaam, want staan zij stil, zoo vallen zij zeker,
waarbij de minder behendige zich gevaarlijk kan bezeeren.
Zoo rijden dikwijls twee- tot vierhonderd menschen op
een ijsvlakte, die hen onmogelijk schijnt te kunnen dragen
en ofschoon het soms gevaarlijk onder hun voeten kraakt,
wagen zij het stoutmoedig. Man en vrouw, ieder een punt
van een zakdoek vasthoudende, rijden zamen over de gladde
baan en zoo ziet men vele paren, over elke handbreed ijs
zwieren, die hen maar dragen wil ; ook gaan ze wel achter
elkander op een rij, allen de hand geslagen om een langen
met ijzer beslagen stok. Duurt de vorst eenige maanden
zoodat zelfs de zeearmen bevroren zijn, dan gaat men ook
daarover, 't zij per schaats, 't zij per slede getrokken door
een paard ; middenop tusschen de banen liggen bootjes,
waarin potten met vuur staan ; daar kunnen de rijders
zich wat warmen en enkele ververschingen bekomen. Op
het eerste breken van het ijs wedden zij groote sommen
en vooral in dien tijd verliest menige vlugge waaghals zijn
leven. Zoo wedde in Delft een man, dat hij op Kerstdag
over de stadsgracht zou rijden en 300 gulden zou verliezen,
indien het ijs brak en in Amsterdam waagde zich een
voor twee pond sterling over het IJ. Die bij invullenden
dooi over een zeearm durft, wint er meestal twee rijksdaalders mee en een gulden drinkgeld.
De moeders geven in deze landen haar dochters wel
bitonder veel vrijheid. Gebeurt het per toeval, dat dezen
zoolang blijven schaatsenrijden tot zij de stadspoorten

.
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gesloten vinden, dan gaan ze slapen in een herberg in
een der buitenwijken of worden er den ganschen nacht
door de jongelui onthaald. Ook maken zij met jongelieden
afspraken voor groote slee- of schaatsentochten en bezoeken
dan steden, die 10, 20 of meer mijlen ver liggen. Ze blijven
daar dan den nacht over onder de goede zorgen van de
gastvrouw, waardoor elke gedachte aan onkieschheid vermeden wordt. Evenzoo veroorloven de moeders hare dochters, als zij zelve naar bed gaan, op te blijven in gezelschap
van een jongen man en met hem den geheelen of halven
nacht te blijven praten en hem te onthalen, ja zelfs met
jongelui 's nachts over de straat te gaan. Zoo geven de
zeden van het land haar een vrijheid van beweging, die
in het minst niet haar goeden naam schaadt, terwijl daarentegen in Italië een vrou w het dwaas vindt, indien zij
niet alles zorgvuldig vermeed, wat haar in opspraak zou
kunnen brengen.
Uit hetgeen Moryson nog verder van het Nederlandsche
volk vertelt, stippen wij slechts het volgende aan. Hier,
zegt hij, geldt niet het Engelsche spreekwoord, dat „Christmas comes but once a year", men kon eerst het kerstfeest
vieren in Holland en een tiental dagen later in Utrecht
of Gelderland, waar men zich nog hield aan de Juliaansche
tijdrekening, terwijl in Holland de Gregoriaansche was
ingevoerd.
Ook zijn opmerking over het hier toen zoo geliefde
kolfspel verdient aandacht, omdat uit zijn beschrijving
van deze „Common Pastyme" blijkt, hoe onbekend het
toen in Engeland was, waar het nu, zij het ook in ge
zigden vorm, is ingeburgerd. Tijdens zijn verblijf in ons
land kwam hij zeker ook in een der toen talrijke boogschuttersvereenigingen, waarvan hij zegt, dat er in Amsterdam drie bestonden, In zoo'n hand of voetboogdoelen,
schrijft hij, ziet men vaak schilderijen, waarop „many of
the cheefe brothers" zijn geconterfeit.
Op blz. 281 van deze uitgaaf kan men zien, dat den
alles opmerkenden Engelschman ook de verschillende gods--
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diensten in ons land zijn aandacht niet ontsnapt zijn; de
uitgever Hughes vond dit gedeelte van het handschrift
echter van minder belang, zoodat hij vermoedelijk veel
wegliet. Ook toen werden de kerken slecht bezocht, wat
Moryson ten deele toeschrijft aan de vele sekten, ten deele
aan den koopmansgeest, die velen naar de markten inplaats
van naar de kerk deed gaan. Dat er zoo weinig aandacht
tijdens de godsdienstoefening was, ergerde hem, zij is, zegt
hij, al even gering als in Engeland.
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HET PARK
DOOR

LAURENS VAN DER WAALS.

Waar het zijig, zilvrig water
vloeit, bewaasd door vroege dauw,
en het nauw gebroken blauw
spiegelt van den avondhemel,
weert de zon van het gewemel
aller tinten nog de scháuw.
Stofgoud vleit zich op het flauw
gauw geschimmer van het water,
dat langs boorden traag vervloeit,
en geen enkle schaduw schaadt er.
't perlemoer dat er vergloeit.
De seringen, die nog geuren,
beuren, in den avondwind,
de schakeering hunner kleuren...
maar het allerzoetst gebeuren
is dat ik U eenzaam vind.
't Is alsof verdwaalde schemer,

die nog in geen schuilhoek hecht
hare avondlijke koelte
op mijn warme lippen legt.

-

VERZEN
DOOR

EDWARD B. KOSTER.

WEVEN.
Kleurwiss'lend gaat het immer-schuivend spel
Van draden in hun bontheid heen en weer,
Als een gedicht, met keer en tegenkeer,
Harmonisch zich verbindend de bevel
Van wie de woorden, hier de draden, leidt,
Tot uit de veelheid, vorm'loos eerst en vaag,
Het weefsel, groeiend tot voltooiing staag,
In vollen bloei zijn schoone kleuren spreidt.
Want wat eerst vorm'loos scheen op het stramien
En zonder leven, woestenij van wol,
Wordt onder kunst'ge handen rijk en vol
Van weem'lend leven, wonder om te zien.

WATERMOLEN TE NORDEN.
Door 't groenomhuifd en luisterrijk paleis,
Waarin de wrakke watermolen staat,
Ruischt in natuurlijk-ongeschoolde maat
Der voog'len vrije klankenvolle wijs.
Zij zingen om het luidst den eereprijs
Van weeld'rig loover en den vollen baat
Van weem'lend-woelig leven, houden raad
In deft'ger samenscholing diepe peis.
En rondom in het mystisch boomprieel
Van eeuwenoude stammen speelt de zucht
Van zomerzoelte door de lichte lucht.
Blij blauwend buigt de hemel zijn gewelf
Om deze heerlijkheid, en sluit zichzelf,
Turkooizen schrijn, om 't glanzend groen juweel.

VERZEN
DOOR

MARIE SCHMITZ.

DE NIEUWE DAG.
De boomen in hun wintersch-kale twijgen
staan nu gansch roerloos in de stille lucht.
Daar doet geen wind de dorre struiken nijgen,
verstild is elk gerucht.

De landen liggen zwart en leeg. Hun voren
zijn scherp en diep geploegd als wonden wreed.
Nog ligt in hunne donkerheid verloren
het bloesem-blanke kleed.
Maar in de hemelwelving, strak geheven,
scheurt breed uiteen het broze wolkenrag.
In blauwe verte trilt het blanke leven
van nieuw-geboren dag.

KENJTERI NG.
Door de luchten vloeit een blauwe nevel.
Wordt het morgen? Wordt het nacht ? Ik weet het niet...
In de luchten beeft een bleeke nevel.
Roerloos staan de witte wolk-gevaarten,
nevel-blauw omsluierd. In het diep verschiet
van de nachte-grotten trillen vreemde klaarten.
Langs de sterren glijdt een kille rilling ;
als uit doode oogen schijnt hun licht, zoo mat.
Eindloos vloeit geluid iu eendre trilling.
En mijn ziel doorvaart een vreemde huiver.
Damp van dood? Of adem van het leven, dat
ruchtloos breekt uit poorten hel en zuiver ?

B U ITEN LA N D.
De groote gebeurtenis van deze maand is wel de nota van
de Centrale mogendheden van 12 December aan de Entente. Die
nota, door de centrale souvereinen plechtig, dramatisch zelfs aangekondigd, door de verschillende regeeringen nader toegelicht,
behelsde niet meer of minder dan het aanbod om vredesonderhandelingen te openen. Een siddering van vreugdevolle verwachting
ging door de wereld ; eindelijk, eindelijk schijnt er een begin te
komen, dat belooft ten minste een poging te zullen worden om het
vreeselijke lijden der volkeren te verzachten. Het is later door den
Hongaarschen minister Tisza te verstaan gegeven, dat Hongarije (of de
jonge Keizer) het initiatief tot deze poging heeft genomen. Maar de
toon der nota en die der toelichtingen, vooral van Duitschen kant,
was zeker niet de rechte : takt is ook nu weder gebleken geen
speciaal Duitsche eigenschap te zijn. Het uitdagende klaroengeschal der zegepraal, de vermelding van God's speciale hulp daarbij
waren zeker niet geschikt om de stemming van de volkeren der
Entente tegenover de door de onzijdigen over te brengen nota
bijzonder gunstig te doen zijn. De eerste voorloopige uitlatingen
der Entente-pers, weldra ook der regeering, gaven dan ook een
scherpen weerslag ; het scheen een oogenblik alsof die prikkelende
toon alles zou kunnen bederven en een smadelijke afwijzing zou
volgen. Maar gelukkig begreep men van de zijde der Entente
spoedig, dat een „botte weigering" op de leiders der Entente ook
tegenover hunne eigene zwaarbeproefde volkeren het odium der
afwijzing zou laden ; er waren er echter, die overtuigd schenen, dat
het geheele aanbod eenvoudig een diplomatieke zet was met dit
doel.
Dat de Centralen na den roemloozen val van Boekarest en
de ontruiming van geheel Walachije door de Russo-Roemenen,
weldra ook liet opgeven door dezen van de Dobroedsja militair
uitnemend gesteld waren, ook in verband met het nog altijd bezet
houden van duizenden vierkante meters vijandelijken grond in het
Oosten en Westen zoowel als op den Balkan — dat valt niet te
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ontkennen en de kort daarna gevolgde klap, de gevoelige klap,
bij Verdun het verzwakte leger van den Duitschen kroonprins toegebracht door de met onweerstaanbare geestdrift overmachtig aanvallende Franschen veranderde weinig aan dien voor de Centralen
gunstigen militairen toestand. Vergelijkt men de militaire positie
der Centralen van Kerstmis 1915 met die van Kerstmis 1916, dan
blijkt het verlies van eenige kilometers aan de Somme en bij
Verdun, bij Görz en Monastir gering in verhouding tot de zegepralen in Walachije met zijn ontzaggelijke voorraden en hulpbronnen. Maar, al verzekert Lloyd George tegenover het Duitsche
klaroengeschal nog zoo krachtig, dat de Centralen „verslagen, verslagen, verslagen ' zijn, de feiten spreken hem tegen. Ook de
Entente intusschen is verre van „verslagen". Zij heeft in Engeland en Frankrijk door het aan het hoofd plaatsen van sterke
karakters en energieke persoonlijkheden, in overeenstemming met
uitingen van Rusland en Italië, nog eens duidelijk te kennen gegeven, dat zij hare reeds reusachtige krachtsinspanning in 1917
nog hooger wil opvoeren. Verslagen is geen van beide partijen
maar beiden naderen snel bet hoogtepunt hunner opofferingen aan
bloed, aan geld, aan ontbering van allerlei aard.
,

En zoo kwamen de Entente-mogendheden alvast tot het in deze
omstandigheden te verwachten antwoord : noemt uw voorwaarden,
opdat wij kunnen oordeelen over uw oprechtheid ; van onzen kant,
voegden zij erbij, houden wij vast aan onze eischee, die in het
algemeen luiden : herstel, vergoeding, waarborgen voor de toekomst,
gelijk de Centralen van hunne zijde ook reeds lieten hooren : wij
zijn bereid tot vergoeding van het erkende onrecht in België maarwij verlangen waarborgen tegen aanvallen als die, welke wij
vreesden, toen wij den eersten slag sloegen.
Zoo is dan werkelijk het gevolg der nota van 12 December
geweest : opening der mogelijkheid van onderhandeling over den
vrede. De strijdende volkeren snakken naar vrede maar van beide

.

.

;

.

kanten willen zij geen vrede van voorbijgaanden aard, die over
eenige jaren opnieuw tot een oorlog zou kunnen voeren ; het onbeschrijfelijke lijden der jaren 1914-6 heeft hen zwaar getroffen, _
zij willen herhaling verhoeden, zij willen een definitieven vrede.
Is die bereikbaar, nu geen van beide partijen zich overwonnen
kan of wil verklaren ? Het zal moeielijk zijn, hoogst moeielijk
maar er is hoop, zoo nog geen verwachting, ja er is gegronde hoop,
-- en dat is meer dan wij met Kerstmis 1914 en 1915 konden
zeggen. Laat ons dan die hoop koesteren, laat ons al het mogelijk&
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doen om de blij lichtende vonk aan te blazen tot een vlammend
vuur, een vuur van vreugde en vrede.

De plotselinge regeeringsverandering in Engeland, vlak vóór
de nota, schijnt anders veeleer op oorlog dan op vrede te duiden.
Van Grey en Asquith meende men in den laatsten tijd verslapping
te kunnen constateeren of liever misschien, het wansucces, eerst in
België, toen in Servië en Montenegro, daarna in Mesopotamië, in
Griekenland, eindelijk in Walachije, moest wel op hen neerkomen. Er
moeten nu eenmaal zondebokken zijn. Wat bereikte het millioenenleger aan de Somme, wat de ontzaggelijke vloot ? Lloyd George heeft
terecht gesproken van oninatig opvijzelen van betrekkelijk kleine
successen en wij, neutralen, hebben werkelijk dikwijls gemeesmuild
over die „onvergelijkelijke" zegepralen, die „nooit geziene" wapenfeiten als Van Houten's cacao „eenig in de wereldgeschiedenis",
die uitloopen op een paar gewonnen kilometers, op eenige duizenden gevangenen en tientallen kanonnen, op eenige door de artillerie platgeschoten loopgraven, op eenige ontredderde of tot zinken
gebrachte oorlogschepen. Nu moet het anders worden, riep Lloyd
George met alle kracht : de productie van krijgstuig moet worden
verveelvoudigd, de legersterkte moet worden vergroot, totdat
Engeland alle weerbare manschap in de wapenen heeft ; er moet
worden aangevallen met leger en vloot, de verdedigende Jellicoe
moet worden vervangen door den aanvallenden Beatty, den modernen Nelson, de sterke Milner en Balfour moeten de herhaaldelijk
onmachtig gebleken Engelsche diplomatic op peil brengen ; liberalen
en conservatieven moeten samenwerken, innig samenwerken tot het
bereiken van het groote nationale doe]. En Frankrijk liet, hoewel
met minder uiterlijk vertoon en met minder groote woorden, dezelfde
klanken hooren, met het zwakkere geluid intusschen van den reeds
oneindig zwaar getroffene, met den sympathiek-weemoedigen tint
van den vermoeide. Italië en Rusland spreken ook in dien geest
maar met minder kracht en minder sympathieke woorden. Met name
in de Grieksche zaken blijken hunne inzichten niet volkomen met
die der Westersche mogendheden overeen te komen : een militair
en economisch sterk Griekenland onder Venizelos' energieke leiding
is voor Italië in de IVIiddellandsche Zee geen begeerlijke buurman
en Rusland handhaaft blijkbaar liever koning Konstantijn dan den
groot-Griekschen staatsman aan het hoofd te zien eener Grieksche
republiek. Het blijkt bovendien meer en meer, dat de bevolking
van het oude Griekenland haar koning trouw blijft en de Venize-
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listen er, ondanks den steun, ondanks de ergernis wekkende dreigementen der op den ,, Duitschen" Koning verbolgen Franschen en
Engelschen tegen deze „kleine natie", een minderheid vormen, terwijl
daarentegen Venizelos de nieuw verworven provinciën en eilanden
op zijn hand heeft. Vooral sedert den val van Roemenië winnen de
Duitsche sympathieën in Griekenland. En van den anderen kant
organiseert Duitschland krachtig den „vaderlandschen hulpdienst"
van alle klassen en rangen der mannelijke en vrouwelijke burgerij,
opdat alles wat de wapenen kan dragen ze drage, opdat het tot
den laatsten weerbaren man en jongeling kan stellen tegenover
de onwedersprekelijke overmacht in getal der Entente ; het spant
ook van zijn kant alle krachten in om de productie van oorlogsmiddelen zoo hoog mogelijk op te voeren en wekt zijn bondgenooten
op zijn voorbeeld te volgen, wat zij naar vermogen doen.
Maar daar komt nu plotseling de Amerikaansche nota, die
bemiddeling aanbiedt, die Entente en Centralen uitnoodigt om
hunne „voorwaarden" te noemen, opdat men te Washington kunne
nagaan, of zij bij mogelijkheid overeen te brengen zijn. Reeds
schijnt haar het „volkerenverbond", het „ Wereldparlement" wellicht te verwezenlijken. Optimisme? Een diplomatieke zet om zelf
aan den oorlog te ontkomen ? De eerste indrukken van de stemming der oorlogvoerenden zijn gemengd vooralsnog, maar de vredesvrienden juichen en hopen ... .
Zoo is er sprake van nog woedender oorlogskoorts zoowel als
van vredesonderhandeling en de neutralen volgen met angstige
spanning de dagelijksche berichten over wat er te wachten is. De
weegschaal rijst en daalt, de evenaar schommelt. Waarheen zal
hij neigen? Het jaar 1916 eindigt niet als de beide vorige onder
de somberste voorteekenen. Nog is de staatkundige hemel vol
donkere wolken, zwanger van onheil, maar aan den horizon komt
helder licht onmiskenbaar te voorschijn en millioenen, honderden
millioenen oogen richten zich daarheen met onuitsprekelijk verlangen, met vurige hoop op een betere toekomst.. B.

LEESTAFEL.
IL F. Tillema. „Kromo Blanda." Over 't vraagstuk van
"het Wonen" in Kromo's groote land. 2e deel, 1916.
Wanneer de heeren voorstanders van het „batig slot", van
een halve eeuw en langer geleden, nog konden kennis nemen van
„Kromo Blanda," zouden zij zich moeten schamen over hun cynisme
of, wat wij liever willen onderstellen, over hunne onkunde. Hunne
redeneering was immers : „in alle behoeften van Indië wordt ruimschoots voorzien, en als er dan toch nog geld overblijft kunnen
wij het met een gerust geweten tot ons nemen." Dat er dan alleen
geld kon overblijven door dat men den Javaan (de eilanden buiten
Java telden nauwelijks mede) te zwaar belastte, kwam zelfs niet
bij hen op ; die „onderdaan" verkeerde immers, ondanks alle
belastingen in geld en in arbeid, in een geluksstaat.
Maar dit daargelaten ; op alle tonen werd den weinigen bestrijders van het ,,geniale" stelsel voorgezongen dat in alle
behoeften der koloniën immers ruimschoots, met milde hand, werd
voorzien. En hoe was nu de toestand toen, met het jaar 1878, de
,,bijdragen aan het moederland" ophielden ? Hoe is hij, al is in de
latere jaren inderdaad heel wat gedaan, grootendeels nu nog ?
Laat ons slechts zeggen dat, wanneer de middelen daarvoor konden
worden aangewezen, veel meer zou zijn gedaan om ons eilandenrijk
verdedigbaar te maken ; om handel en nijverheid te bevorderen ;
om door een goede politie lijf en goed der inwoners beter te beschermen ; om dezen, door opvoeding en onderwijs, te brengen tot
een hoogeren trap van beschaving ; om op allerlei wijzen de zooveel
te wenschen latende volksgezondheid op beter peil te stellen, en
zoo voorts.
De heer Tillema heeft zich beijverd, met feiten en cijfers aan
te toonen hoe ellendig het thans met de volksgezondheid in Indië
gesteld is. In het eerste deel, door mij besproken in Onze Eeuw
van November 1915, had hij het over de groote behoefte aan zuiver
water; thans behandelt hij verschillende plaatselijke toestanden,
die met alle begrip van hygiène spotten.
Dat hij daarmede een buitengewoon nuttig werk doet, staat
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vast. En er mag wel eens op worden gewezen, op hoe onbaatzuchtige wijze dat werk wordt verricht. Niet alleen, dat hij daaraan bijzonder veel tijd, moeite en zorg besteedt, maar men kan
ook gerust zeggen dat hij er Buizende guldens aan ten koste legt :
de geheele uitgaaf — dit 2e deel omvat 266 folio bladzijden op
goed papier en goed geïllustreerd -- geschiedt voor zijne rekening ;
het boek is niet in den handel, maar het is verkrijgbaar voor belangstellenden. Zoo verzekert de auteur zich een aantal lezers, die
op grond hunner aanvraag de verplichting gevoelen, met aandacht
van het geschrift kennis te nemen, en worden de gegeven feiten
en cijfers in ruimen kring bekend. En op deze voortreffelijke
wijze toont de heer Tillema daadwerkelijk zijne liefde voor het
land, waar hij de beste jaren zijns levens heeft doorgebracht .
E. B. K.
Th. Emonds. Gemeentebedrijven en concessies in Nederland. Uitgevers-vennootschap „Futura" te Leiden, 1916.
Dit werk is uitteraard niet geschikt voor eene korte bespreking,
en ik moet mij dus tot eene aankondiging bepalen. Laat ik dan
slechts zeggen, dat de Schrijver vele gegevens betreffende zijn
onderwerp heeft bijeengebracht, en daaraan tal van juiste opmerkingen vastknoopt. Slechts op zeer enkele plaatsen is de stijl
minder helder, b.v. op blz. 71, waar gezegd wordt dat ,,de productiekosten van het gas in Leiden" gemiddeld 2.742 cent per M3
bedragen ; dat men daarbij sommige uitgaven te ruim stelde, andere
verwaarloosde, maar. . . . „eene berekening toonde aan slat de in
rekening gebrachte kosten ongeveer tegen de niet in rekening
gebrachte opwegen." De prijs blijft dus na correctie ongeveer 2 '3 /4
cent, zou men zeggen : maar de S. vervolgt : „Voor productiekosten
kreeg men per M3 3.750 cent."
Duidelijk is dit niet; misschien moet men denken aan een
drukfout ? Zoo zou men nog wel enkele andere kleine aanteekeningen kunnen maken ; maar over 't geheel geeft de S., na meer algemeene beschouwingen, een goed gedocumenteerd overzicht van hetgeen er ten aanzien van gemeentebedrijven en door gemeenten
verleende concessies in ons land al zoo is voorgevallen, en welke
bezwaren zich daarbij voordeden of voordoen. E. B. K.
Bloemlezing uit het Pratum Spirituale van Johannes
Moschus, van inleiding en aanteekeningen voorzien door
D. C. Hesseling. Utrecht. G. J. A. Ruys.
Ik zou misschien niet wagen voor de bespreking van dit
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boekje -- het tweede deeltje in de Serie „Aetatis Imperatoriae
scriptores", die in den vorigen jaargang van dit Tijdschrift (XV 4 p.
149) door mij werd aangekondigd -- plaatsruimte op onze Leestafel te vragen, indien het werkje zonder inleiding ware verschenen.
Want de Geestelijke Lusthof van dezen vromen Johannes biedt
op zich zelf weinig bekoorlijks aan, en wanneer de heer Hesseling
zijne keur uit deze verhalen eene „bloemlezing" noemt, dan zien wij
daarin voornamelijk zijn wensch om in de beeldspraak van den
titel te blij ven. Aandacht echter verdient deze uitgaaf om hare
introductie, uitermate belangrijk voor elkeen die een helder inzicht
wenscht te krijgen in het nog altijd voor velen verwarrende vraagstuk der z.g. koiné, het „gemeenlandsche" Grieksch. Den strijd
tusschen spreektaal en schrijftaal, den wedijver tusschen rhetoriek
en familiariteit, dien wij zoo duidelijk waarnemen in ons eigen
moderne taalleven, de merkwaardige zorg eenerzijds om den kostharen schat der overgeleverde taalkunst niet te schenden, de gezonde behoefte andererzijds om ook in de taal te toonera dat leven
en veranderen identieke begrippen zijn, dit alles toont de schrijver
van deze Inleiding door een zeer boeiende taalhistorische schets.
Nog steeds blijft voor onze belangstelling veel in die taalhistorie
duister. In iedere antieke taal is natuurlijk het materiaal, benoodigd
tot kennis van de volkstaal schaarsch : „gesproken oud-grieksch"
bezitten wij bitter weinig. Maar zooveel materiaal als er in deze
beschikbaar is, is natuurlijk ook aan den heer Hesseling bekend
en bij het schrijven van deze Inleiding gebruikt, en zulks zonder
dat de lezer dat op vermoeiende wijze bemerkt. Want dit is een
van de aantrekkelijke eigenaardigheden dezer Introductie : zij han-

delt over zeer geleerde en ten deele zeer ingewikkelde questies met
zoo heldere eenvoudigheid dat de lectuur niet alleen moet worden
aanbevolen aan de „studenten in de letteren en in de theologie"
voor wie de Schrijver het boekje in de eerste plaats bestemde,
maar tevens aan iedereen die zich gaarne een voorstelling wil
vormen van de taal in welke hetzij de Evangelisten hetzij de Kerkvaders zich uitdrukten. K. K.
Spel van St. Servaas. Tekst door Chrétien Mertz, pr.
Uitgevers J. K. Alberts te Sittard en J. Meyer Dupuits.

Maastricht.
Als gedenkboek aan het Openluchtspel ter eere van den
H. Servatius in Juli 1916 te Maastricht gevierd heeft dit boek
zeker zijn waarde. Ook als nieuwste bewerking van de St.-Servaas-
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legende na Hendrik van Veldeke, en na de vertolking van Mej.
Marie Koenen (zie O. E. XIII. 2 306) ? Beroofd van den steun der
muzikale begeleiding van Philip Loots en ontdaan van de bekoring
der vrome vertooning op de plek zelve die door de herinnering
aan den Heilige voor de Roomsch-katholieke toeschouwers gewijd
was, laat dit ,,spel" den lezer, misschien niet alleen den katholieken
lezer wat koel. Ligt het aan den hoofdpersoon, die zoo weinig
dramatische eigenschappen meebrengt ? Ligt het aan de vage omlijsting, aan de conventioneele symboliek der personen die hem
omgeven, de frivole Romeinen en de stoer-noorsche Germanen ? Of
was de noodzaak om in des Heiligen uitwijking uit Tongeren
naar Maastricht het zwaartepunt der legende te leggen, van ongunstigen invloed op den dramatischen bouw ?
Wellicht zijn deze vragen onredelijk in de ooges der katholieke
lezers. Want katholiek is dit werk bij uitnemendheid. Niet
slechts -- zooals van zelf spreekt -- in de opvatting en de behandeling der legende; maar ook, in eene voor ieder „letterkundig"
lezer belanghebbende mate, ten opzichte van de taal, de dichtertaal.
Het is zeer de moeite waard in den met groote toewijding en niet
zonder talent verrichten dichtersarbeid van Pater Mertz op te
merken, met hoe zorgvuldige gestrengheid en hoe correct door de
school tot welke hij behoort, die poëtische dictie en die versbouw
worden gehandhaafd, die in de Nederlandsche dichtkunst een
halve eeuw geleden in eere waren Dit verschijnsel te constateeren
beteekent niet het onvoorwaardelijk te misprijzen. K. K.
Judith. Heldenspel van Herman van den Eerenbeemt.
Beverwijk. J. Vink Pzn.
Van geheel anderen aard dan het hierboven besproken spel
van St.-Servaas is het heldenspel door den Heer van Eerenbeemt
gedicht. In zeker opzicht was voor hem de taak minder zwaar
dan voor zijn zuid-nederlandschen geloofsbroeder. Want in het
Boek Judith ligt niet alleen de stof gereed voor een aangrijpende
dramatische handeling maar tevens zijn er weinige figuren, zoo
zeer geschapen om den aandachtigen lezer van de Septuagint te
boeien en te ontroeren als de Weduwe die zich om de wille van
haar stad en haren God hult in den tooi der onkuischheid en het
zwaard van den sluipmoord aangordt.
De Judith die de Heer van den Eerenbeemt ons toont is geen
onwaardige herschepping van de trotsche vrouw uit het apocriefe
bijbelboek dat haren naam draagt en, had de Dichter kunnen
;
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besluiten haar tot de heldin van een kort episch verhaal te maken,
zoo zou hij — naar ik meen — een blijvende voldoening van zijn
werk hebben gehad. Maar hij wilde een drama geven, hetzij dat
de eisch eener openbare feestopvoering, hetzij dat eigen begeerte hem daartoe drong. In alle bescheidenheid meen ik dat
die taak voor hem te zwaar is gebleken. Groote woordenrijkheid in
de koorzangen zoowel als in de reden van den Hoogepriester,
de Oudsten en al de verdere medezingenden en medesprekenden
kan niet verhinderen dat over het geheel eene zekere matheid
ligt die, nog vermeerderd door een te geringe tucht in de dichterlijke dictie, slechts verdwijnt zoodra de Heldin zelve ten
tooneele verschijnt. En zoo blijft toch, ondanks veel, ook ondanks
het te-veel van hetgeen ons in deze tweeduizend en vijftig verzen
werd gegeven, om de hoofdpersoon dit drama welkom, -- vooral
indien de inleiding vats den dichter velen mocht bewegen het
Boek Judith zelf eens te lezen. K. K.

Jules Schürmann. De eenzame weg. Hilversum, C. A. J.
van Dishoeck, 1916.
Wat de dichter bedoelt, wanneer hij, dankbaar zeker voor de
vreugden die het in stilte betreden pad hem heeft geschonken,
dezen jongsten dichtbundel „de eenzame weg' noemt zegt hij met
een woord van Villiers De l' Isle-Adam, dat een schijn van aanmatiging heeft, maar in waarheid niet aanmatigend is : Crois bien
qu il y aura toujours de la solitude sur la terre pour ceux qui en
seront dignes." Het is niet zoozeer de eenzaamheid als het stil
alleen zijn dat dezen dichter bekoort ; de Grieken hadden daar
een sprekend woord voor : zij noemden het anachorésis, terugwijking
het is de solitudo van hën die in de stilte goede stemmen hooren.
Van vele zulke goede stemmen getuigt Schürmann in dit bundeltje :
de stilte was voor hem als die oude viool die hij hoort fluisteren :
Wie mij beminnen, minnen mij voor 't leven,
Daar ik in liefde, liefde weêr zal geven . . .
En lief en leed en droeve erinneringen
Melodisch op mijn snarentuig doe zingen.

en de wijding van zijn eenzamen weg wordt er niet minder door
dat hij in eenvoudige verzen ons de deelgenooten maakt van wat
hij zag en hoorde. K. K.
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J. M. J. Schepper. De wet op de Oorlogswinstbelasting.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon.
De Minister van Financiën heeft onlangs per advertentie alle
„gegadigden" voor de oorlogswinstbelasting opgeroepen en gewaarschuwd. En daarna zijn de maangifte-billetten aan zeer velen toegezonden Maar de vraag of men tot die gegadigden behoort is niet
voor iedereen gemakkelijk te beantwoorden. Men kan meenee uit
dezen hoofde den fiscus het zijne te moeten geven en toch niets
verschuldigd zijn, h.v. wanneer men in privé (niet in uitoefening
van zijn bedrijf) door speculatie in fondsen winst gemaakt en zijn
inkomen vermeerderd heeft. Menig ander kan de vraag stellen of
vermeerdering van inkomen, hem ten deel gevallen, wel „een onmiddellijk of middellijk gevolg is van den oorlogstoestand" in den
zin der wet. Het is voor ieder, wiep dit aangaat zaak zich omtrent
deze en andere vragen zekerheid te verschaffen, de strafbepalingen
zijn „ni tendres ni doux"; hij een aanslag tot navordering wordt
de schuldige aan de schandpaal genageld (zooals in het V. V. der
Tweede Kamer werd gezegd) door zijn doopceel in de Ned. Staatscourant openbaar te maken. De wet heeft terugwerkende kracht
en „wordt geacht" in werking te zijn getreden met 1 Augustus
1914!
Altemaal redenen om een betrouwbaren leidraad voor de kennis der wet te waardeeren. Mij komt het voor, dat het hierboven
genoemd werkje — orn in den uitgeversstijl te spreken -- „in
deze behoefte voorziet". De sch. is commies aan het Ministerie van
Financiën en was secretaris der Staatscommissie, die het voor-ontwerp samenstelde; hij is dus „nourri dans le sérail" en mag „worden
geacht" de „détours" te kennen. Dit vermoeden wordt door kennisneming van zijn arbeid bevestigd Na eene inleiding, welke de
voorgeschiedenis vermeldt, het aanvaarde stelsel verklaart en de
buitenlandsche wetgeving op dit punt vermeldt, laat schr. de wetsartikelen met een zeer duidelijke toelichting en met veel verwijzingen naar de gewisselde stukken volgen. Wie dit werkje zorgvuldig leest, zal de — niet altijd zoo eenvoudige bepalingen der
wet kennen en begrijpen. Een tweede druk is reeds verschenen.
H. S.

Overneming ver boden.

DE GRONDWETSHERZIENING
DOOR

Prof. Mr. PAUL SCHOLTEN.

Het valt niet te ontkennen : er is een tegenstelling
usschen het werk van onze Tweede Kamer in deze dagen
en de taak, die andere parlementen, die van oorlogvoerende
landen, hebben te vervullen. En er is in die tegenstelling
iets dat schrijnt. Het lijkt wat klein, dit gepraat over
grondwetsherziening, terwijl buiten de storm aanhoudt en
ieder oogenblik ook ons huis kan aangrijpen en met één
slag vernietigen. Vooral het onderwijsdebat maakt dien
indruk : er is altijd iets peuterigs in, iets weinig verheffends,
wanneer men dag aan dag besteedt aan het zoeken van
een juiste formule, die een ieder moet bevredigen, wanneer
men intusschen elkaar wantrouwend bestookt, redactieverschillen tot beginselkwesties opblaast en op politieke
winst voor de partij uit is. De vraag ligt voor de hand:
hebt gij in dezen tijd niets beters te doen ? Toch komt
het mij voor, dat weinig aanvallen op Regeering en Tweede
Kamer zoo onbillijk waren als die, welke beiden in de laatste
maanden van zekere zijden hadden te verduren, omdat zij
het durfden bestaan in dezen tijd een grondwetsherziening
over kiesrecht en onderwijs aan te pakken. Gesteld eens,
het was klein werk, hebben wij elkaar niet uit den treure
O. E. XVII 2
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voorgehouden, dat het onze plicht was om uit den druk
van de eerste oorlogsmaanden te komen, ons werk, ons
gewone werk weer ter hand te nemen ? De tegenstelling
van dien vreedzamen arbeid met de oorlogsellende bleef,
we bleven het voelen als iets dat toch eigenlijk niet behoorde, dat wij ons aftobden met wat zoo droevig klein
scheen tegenover het groote gebeuren daar ginds, dat wij
ons in weet ik wat voor bijzonderheden verdiepten, terwijl
die anderen vochten voor hun leven en het leven van hun
volk. Maar toch, hebben wij daarin niet een nieuwen zegen
van den dagelij kschen arbeid gevonden ? en heeft de Regeering
ook in deze niet voor te gaan ? Bovendien, een grondwetsherziening om onderwijs en kiesrecht is niet klein werk,
het is dat nooit en het was dat stellig niet voor ons volk
op dit oogenblik. Het is een daad geweest haar aan de
orde te stellen. Zij kan in haar gevolgen van groote beteekenis blijken voor den levensgang van ons volk in de
naaste toekomst.
Pogen wij de beteekenis der hervorming wat nader
aan te geven. Wel is zij nog niet tot stand gebracht, de
Eerste Kamer moet haar stem nog doen hooren en dan
volgt nog de tweede lezing door de nieuwe kamers, maar
als niet alle teekenen bedriegen, is de einduitslag nu niet
meer onzeker.
1848, 1887, 191 7, de jaartallen onzer grondwetsherzieningen, tinel van geheel ongelijke waarde. In 1848 een
geheele omkeer in het regeerstelsel, de afschaffing van het
persoonlijk regiment, de verplaatsing van het overwicht van
de regeering naar de Staten-Generaal, een wijziging die
haar voleindiging zal bereiken als het parlementaire stelsel
in den strijd tegen het ministerie van Zuylen-Heemskerk
aan het einde der zestiger jaren tot werkelijk recht wordt
in Nederland. Een nieuwe klasse, die haar deel komt
opeisch en van het staatsbestuur, de burgerij in den breedsten
zin die zitting neemt op het kussen, die in alle kalmte
ruimte maakt voor een staatsinrichting naar haar wenschen,
die straks die wenschen ook zal weten door te zetten in
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provinciaal- en gemeentebestuur, als haar man, wien thans
nog door intrigues en zwakheid zijner medestanders de
ofñcieele leiding onthouden wordt, de ministerieele functie
heeft aanvaard. De herziening van 1848 is de herziening
van Thorbecke en het is zijn hoekige, wat enge maar
zelfbewuste figuur die haar typeert. Hij wist wat hij wilde
en met vaste hand trok hij de lijnen door de geheele
constitutie, waarlangs hij begreep dat voortaan het staatsleven zich zou moeten bewegen. Stel daarnaast nu 1887.
Wel maakt het den indruk van onmacht en slapte.
In 1848 in korten tijd een radicale verandering, in 1887
na eindelooze moeite en geharrewar een herziening, die
wel breed was opgezet en heel veel regelingen omvatte,
maar die nergens diep insneed. De moeilijkste vraag, de
zaak die toen ieder het meest aan het hart ging, die van
het onderwijs, liet men na vruchteloos zoeken maar voor
wat zij was. Een losmaking van knellende banden, een
oplossen van „kwesties", een verbetering van techniek en
redactie, maar nergens een forsche greep, die voor het
leven iets beteekende. Nergens? Misschien zullen er zijn,
die de wijziging van het kiesrecht-artikel als zoodanig
aanmerken, en het feit, dat de grondwet het verband
tusschen kiesrecht en belasting losmaakte, is zeker een
gebeurtenis geweest van belang, het was een stap die zijn
invloed niet heeft gemist, maar als men naleest, hoe deze
wijziging tot stand is gekomen, blijft toch elke gedachte
van een forsch ingrijpen, van een welbewust openen van
nieuwe mogelijkheden verre van ons. J. Heemskerk Azn.

was daar de man niet naar, bekwaam en handig, maar
toch eigenlijk beginsel-loos. Als na 1887 een geleidelijke maar toch aanzienlijke vermeerdering van het aantal
kiezers gekomen is, als tengevolge daarvan een nieuwe
wind is gaan waaien in den parlementairen hoek en de
wetgevende arbeid van 1890-1910 toch vrij wat frisscher
en belangrijker aandoet dan b.v. die van 1860-1880
we mogen het ons wel eens herinneren bij alle grieven
die we, en terecht, tegen onze kamers hebben dan is
dit meer ondanks, dan dank zij de leiders van 1887. En 1917 ?

—
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Voorspellingen op geschiedkundig gebied zijn gewaagd en
wij, menschen van dezen tijd, hebben zeker wel geleerd er
voorziclLtig mede te zijn, maar toch waag ik het er op te
zeggen, dat deze herziening kans heeft wel beneden die
in 1848 maar toch boven haar onmiddellijke voorgangster
te worden gewaardeerd. De heer Cort van der Linden
zal zelf een vergelijking met Thorbecke niet begeeren,
tegenover de ietwat troebele persoonlijkheid van den ouden
Heemskerk maakt hij geen slecht figuur.
Wanneer we de beteekenis der herziening wat nader
willen beschouwen, is het goed even stil te staan bij de
rechtsopvatting, van welke haar auteur blijkens memories
en mondeling debat is uitgegaan. Die rechtsopvatting is
vooral een beschouwende. Cort van der Linden acht het
blijkbaar de eerste taak van den wetgever de maatschappelijiKe verschijnselen en de wenschen, die daaromtrent
onder het volk heerschen goed te leeren kennen. Uit deze
kennis is • dan voor hem het recht af te leiden. Zijn opvattingen staan niet • ver van de theorie van Krabbe, de
wetgever moet formuleeren wat het rechtsbewustzijn van
het volk voorschrijft. Vraagt men of de Minister-president
in zijn hart een voorstander is van algemeen stemrecht,
of hij waarlijk democratisch gevoelt, ook degeen die de
debatten met aandacht heeft gevolgd zal moeilijk een
antwoord kunnen geven, wil hij dat althans uit de woorden
van den Minister putten. Het is, naar 's Ministers beschouwing, een ijdele vraag. „Ik meen, zou hij, vermoed ik,
zelf antwoorden, dat algemeen stemrecht thans is een
politieke noodzakelijkheid, ik zie dat het een eisch is door
Steeds meerderen gesteld, een eisch door de kiezers van
1913 door hun votum gesteund, ik weet niet op welke
gronden men dezen eisch nu nog af zou wijzen." De Minister
is diep overtuigd van de waarheid van het „du meinst zu
schieben und du wirst geschoben", waarom zou de wetgever
den schijn moeten aannemen, dat hij zelf schoof ? Er ligt
in deze resignatie stellig kracht, maar het is toch een
beschouwingsvrijze, die van eenzijdigheid niet is vrij te
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pleiten. Zeker, wie geroepen is mede te werken aan de
rechtsvorming heeft onafgebroken kennis te nemen van
de feitelijke gegevens die de te regelen maatschappelijke
verhouding hem biedt. Wie een gedroomde rechtsorde wil
opleggen aan een maatschappij, die hij niet kent, zal
onvermijdelijk bedrogen uitkomen. Wie geeii rekening
houdt met de feiten van natuur en economische krachten,
wie uit een beginsel wil regeeren zonder om te zien naar
het oordeel van anderen is voor staatsman of wetgever
niet geschikt. Tot de gegevens der rechtsvorming behoort
immers ook de rechtsovertuiging der personen voor wie de
regeling bestemd is, slechts dan zal een gewenschte regel
tot geldend recht worden, indien hij weerklank vindt bij
hen, die zich naar hem zullen hebben te gedragen. Gaat
het om de vraag of iets recht zal zijn, dan heeft de eenling nimmer gelijk tegenover de massa, dan ligt in isolement geen kracht. Men kan dat alles toegeven en ik zal
de eerste zijn om dit te doen — toch dient er met nadruk
op gewezen, dat verwaarloozing van de andere zijde, van
den ideëlen kant van bet recht nog wel zoo gevaarlijk is.
Rechtsvorming is niet een zuiver intellectueel proces, het
is een vraag van wil, men kan het recht niet, ook al heeft
men het meest volkomen inzicht in deze dingen, eenvoudig
weg uit de maatschappij aflezen. Eigen gewetenseisch,
eigen rechtsgevoel, eigen beginsel geven ten slotte de
richting aan, die we hebben te volgen. Zij zijn onze toetssteen bij de behandeling van iedere gegeven verhouding.
Wie dezen mist staat hulpeloos tegenover iedere windvlaag,
elke nieuwe beweging neemt hem mee en geen inzicht,
geen intellect geeft hem het criterium hoe te onderscheiden,
wat het recht is der toekomst, wat enkel waan van den
dag, welken rechts-eisch hij beamen moet, welken ontkennen.
Wie de rechtbeschouwing van Cort van der Linden consequent aanvaardt wordt het willooze werktuig van de meerderheid van het oogenblik. Men begrijpe mij wei: het is
niet een grief tegen den Minister of zijn regeeringsbeleid,
die ik hier uit — al meen ik, dat inderdaad wat meer
leiding, wat frisscher durf ook aan het werk ten goede

.

166

DE GR4NDwETSHERZIENING.

zou gekomen zijn -- het is een grief tegen zijn theorie,
die hij, zooals de meesten, gelukkigerwijze niet consequent
in de praktijk doorzet. De theorie is te merkwaardiger bij
dezen Minister, omdat, zoo iets, juist de onderwerpen die
hij aanpakte hem hadden kunnen leeren, van welken invloed
de aanvankelijk van alle zijden bestreden, maar innerlijk
krachtige overtuiging van enkelen mits zij slechts een
rechtsovertuiging is op de rechtsontwikkeling kan zijn.
Zonder de onafgebroken propaganda van de sociaal-democraten en een smalle groep van vrijzinnigen voor het algemeen kiesrecht, niet als historische' noodzakelijkheid maar
als eisch van recht tegenover de tot heden uitgeslotenere,
tegenover • heel de arbeiders-klasse, zonder den hartstochtelijken aandrang van rechts voor gelijkstelling van bijzonder
en openbaar onderwijs, weder met een beroep op het recht,
was noch de eerre noch de andere hervorming tot stand
gekomen. Eigenaardiger nog dan ten aanzien van Cort van
der Linden is het dat ook Mr. Troelstra een voorliefde
voor soortgelijke beschouwingen heeft. Troelstra is meer
dan iemand op dit oogenblik in de kamer de man van
den breeden opzet, hij houdt er van de dingen te zien in
een wijd verband, hervormingen te plaatsen in hun
historisch kader. Er wordt dan een teekening gegeven
van de ontwikkeling op een of ander punt, meest met
wat (niet te veel) rood uit de historisch-materialistische tube gekleurd, waarbij de spreker de hervorming
die hij begeert als het objectief noodzakelijke eindpunt der
ontwikkeling aanwijst. Althans zoo schijnt het dan, meest
hoort men achter den uiterlijk zoo geheel objectief wetenschappelijken betoogtrant wel den wil, den hartstochtelijken
wensch van den spreker, zijn oordeel en de toetsing aan
zijn overtuiging. Juist deze discussies hebben het gevaar
en de eenzijdigheid van zulke „objectieve" beschouwingen sterk aan het licht gebracht. Toen Mr. Troelstra
had betoogd, dat de vracht thans rijp was om te plukken en dat daarom algemeen mannenkiesrecht moest
worden ingevoerd, merkte de katholieke leider Loeff fijntjes
op, dat het dan toch van weinig inzicht getuigde, dat hij
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(Troelstra) reeds jaren geleden op die invoering had aangedrongen, toen was de vrucht toch stellig nog niet rijp
geweest ! Mr. Troelstra kon terecht antwoorden dat zonder
zijn aandrang de vrucht waarschijnlijk ook nu nog niet
.zou zijn geoogst, dat het rijpen mede zijn werk was, maar
hij sprak zoo tevens het oordeel uit over de opvatting,
alsof de wetgever enkel maar heeft te constateeren wat
het rechtsbewustzijn van het volk op een bepaald oogenblik
verlangt, enkel registreert, wat de wil is van een meerderheid. De wetgever wordt geschoven, maar schuift tevens.
Ik wilde Cort van der Linden's opvatting over de taak
van den wetgever even in het licht stellen, omdat zij naar
mijn meening z66 de deugden als de gebreken dezer
grondwetsherziening verklaart. Hier waren inderdaad twee
zaken waarover z66 lang en zoo krachtig gestreden was,
dat de tegenstander had ingezien dat langer afweer niet
zou baten en zich gewonnen moest geven, en het geluk
wilde dat het verschillende groepen waren, die het een en
het ander opeischten. Hier was slechts iemand noodig die
het over en weer gemakkelijk maakte den laatsten stap over
de brug te doen, die de juiste plaats vond waarop men
zich kon vereenigen. Hiervoor was Cort van der Linden
om zijn objectiviteit de aangewezen man. Om zijn objectiviteit en om zijn tact tevens, zonder deze was het plan
stellig mislukt. Wie had verwacht bij den aanvang van
het onderwijsdebat dat het nieuwe artikel met algemeene
stemmen op één na zou worden aangenomen? Hij was
juist de man om den uitgestreden strijd nu ook definitief af te sluiten. Dat die afsluiting tevens de opening van
,en nieuw tijdperk is, dat er nieuwe mogelijkheden worden
geschapen, het ligt meer in den aard der vragen waar het
hier om gaat, dan aan den man, die ze stelde en beantwoordde. Met frissche hoop nieuwe wegen in te slaan,
het is niet het werk van dezen minister-president. Hij maakt
ruim baan voor de democratie en doet dat bewust, maar
hij doet het zonder geestdrift, zonder antipathie ook, eenvoudig berustend omdat het moet en in afwachting van
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wat het geven zal. Dit verklaart ook, wat ik voor de
gebreken houd dezer herziening, waarom zelfs geen poging
gedaan is naar meer te grijpen dan wat met stelligheid
bereikbaar was, waarom voor vrouwenkiesrecht enkel maar
de grondwettelijke barrière is weggenomen, maar de zaak
overigens in handen van den gewonen wetgever is gesteld,
waarom ook de positie der Eerste Kamer niet aan grondige herziening is onderworpen. Ik zeg niet, dat deze zaken
wel met succes hadden kunnen worden aangepakt, ik acht
mij zelven ter beoordeeling van deze vragen niet competent, maar ik vrees, dat de Minister het zelfs niet heeft
overwogen. Wie niet waagt niet wint, schijnt voor hem
niet geschreven.
Intusschen, het is niet de vraag, wat deze grondwetsherziening had kunnen zijn, wel wat zij positiefs brengt.
En dat is belangrijk genoeg. Stellig mag men naar mijne
meening den Minister er geen verwijt van maken, dat hij
geen andere onderwerpen dan die van de samenstelling der
Staten-Generaal en het onderwijs heeft ter hand genomen.
Zeker, er was nog veel te verbeteren geweest in de grondwet en de gelegenheid te gebruiken scheen verleidelijk,
maar als wij op wetgevend gebied iets geleerd hebben dan:
is het wel, dat zelfbeperking eerste eisch is. Hoe licht was
men door het oprakelen van een schijnbaar onschuldige
kwestie in een zijspoor geraakt, vanwaar het uiterst moeilijk zou zijn geweest den wagen weder in de goede richting te brengen.
Ik wees zoo even op het verband dat tusschen de
beide deelen der herziening gelegd is, men heeft daar veel
over gesproken en er al naar mate van zijn standpunt groote
staatsmanswijsheid of politiek gescharrel van de laagste
soort ingezien. Men heeft echter tot heden verzuimd op
het innerlijke verband, dat tusschen de beide deelen bestaat
te letten, terwijl toch voor mij, en naar ik hoop ook voor
anderen, in dit innerlijk verband de groote beteekenis der
herziening ligt en wij juist daarom haar zoo volkomen
kunnen toejuichen. Leggen we dezen samenhang bloot.
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De beteekenis der kieswethervorming is dunkt mij
volkomen juist door den minister aangegeven. Zij is inderdaad een principieele. Het is niet de vraag van wat kiezers
meer of minder, het is het leggen van een nieuw fundament
van ons staatsgebouw. Mr. Cort van der Linden voerde bij
het debat op 3 November onder meer het volgende aan 2 )
„Mijns inziens beteekent de invoering van het algemeen
kiesrecht meer dan de doortrekking eener lijn, door vroegere
kieswetten aangegeven .... Welke is de theorie van het
kiesrecht, waaraan men ook nu tracht vast te houden
Men is kiezer, wanneer men zekere geschiktheid of welstand
bezit. Men bedoelt daarmede zekere bekwaamheid tot oor_
deelen, zeker belang bij de instandhouding van de maatschappij. Iedere kiezer stuk voor stuk moet die bekwaamheid of dien welstand bezitten. Dat is de theorie welke
eenmaal paste bij c'_e werkelijkheid, maar die thans niet
meer bij de werkelijkheid past. . . Het wezenlijke karakter
van het kiesrecht, zooals wij het waarnemen, is ons allen
bekend. De kiezers groepeeren zich allereerst naar een gemeenschappelijk geloof of naar hun algemeene idealen van
recht of vrijheid, vervolgens naar de algemeene leuzen,
naar een cry, waarvan slechts een minderheid in staat is de
gevolgen te doorzien ... Het kiesrecht is geworden en is
thans een massaal kiesrecht." Met deze woorden acht ik
den overgang dien we meemaken goed gekarakteriseerd. We
vragen niet meer naar kenteekenen voor den individueelen
kiezer, we zoeken niet meer naar een criterium om den wél
geschikten van den niet geschikten te scheiden, maar we aanvaarden het kiesrecht voor de massa in eens. Daartoe zijn
we gekomen, geleidelijk omdat we geen enkel geschikt
criterium van onderscheiding konden vinden, omdat alle
maatstaf die gebruikt werd ten slotte ondeugdelijk en puur
willekeurig werd, maar de geleidelijkheid in den overgang
neemt niet weg dat wij, nu wij den beslissenden stap doen,
op een geheel ander plan komen te staan. Algemeen kiesrecht, niet omdat ieder even geschikt is, maar omdat de
1) Hand. Tweede Kamer 1916/17 bl z. 371.
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vraag naar geschiktheid niet meer wordt gesteld. Het kiesrecht niet meer bevoegdheid ter wille van het individu om
hem gelegenheid te geven zijn stem te doen gelden in
zake wetgeving en staatsbestuur, maar het kiesrecht ter
wille van de gemeenschap, een middel om te leeren kennen
wat in de massa, in het volk als geheel aan rechtsovertuiging, aan rechtsidealen leeft. Dit mag vaag, onzeker zijn,
uiterst weinig tastbaar -- het doet er niet toe, het is het
eenige dat voor den staat belang heeft. Er is in de debatten
herhaaldelijk een beroep op Thorbecke gedaan en zoowel
de democratische als de meer liberale groep onder de
vrijzinnigen heeft hem als haar geestelijken voorvader opgeëischt. Misschien hebben beiden gelijk, ook Thorbecke
was een mensch en dus gelukkig niet altijd consequent
in zijn oordeel, de Thorbecke van de Narede staat zeker
heel wat dichter bij de vrij-liberalen dan bij de vrijzinnigdemocraten, maar in zijn allermerkwaardigst stuk over
het staatsburgerschap van 1844 heeft Thorbecke reeds
met groote klaarheid uiteengezet, dat uitbreiding van
kiesrecht tot algemeen kiesrecht leidt. Wat meer zegt:
hij heeft in dat opstel den grondslag der staatsinrichting aangewezen die eerst thans staat te worden verwezenlijkt : het
staatsburgerschap, de mensch in de eerste plaats lid van de
gemeenschap, deel van zijn volk. Groen van Prinsterer 1
ziet voor Thorbecke's staatkunde geen ander steunpunt
dan zijn staatsidee, de Bosch Kemper 2) meent dat de
grondgedachte, waarop Thorbecke steunde, de gemeenschapsband was, als grondslag van wet en staat te stellen in plaats
van den individueelen wil, waarop zoo velen hunne theorie
hadden gebouwd. Heeft niet èn de een èn de ander gelijk P
Voor Thorbecke was inderdaad de gemeenschapsband het
beginsel, het uitgangspunt van zijn denken op rechtsgebied,
maar die gemeenschap zag hij verpersoonlijkt in den staat.
Gemeenschap en individueele persoonlijkheid het is de
groote tegenstelling, waarmede iedere staatstheorie zich weder
)

1) Voorrede van zijn uitgave van de brieven van 'Thorbecke 1830--1832 blz. III.
2) Geschiedenis van Nederland na 1830, I, Letterk. Aant. blz. 25 7.
.
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heeft bezig te houden, zij alle offeren af de een aan de ander
op af pogen op eenige wijze een verzoening. Thorbecke's
standpunt in deze is niet geheel duidelijk, er zijn uitingen
van hem in de eerre en in de andere richting, er is in
zijn denken in dit opzicht, als ik goed zie, geen eenheid,
maar zijn staatsburgerschap wijst zonder twijfel in de richting van de gemeenschapsidee. Het is naar die idee dat
meer en meer ons staats- en volksleven zich richt. De
kiesrechtwijziging is zeer beslist een stap naar dien kant.
Dat zit reeds in het algemeen stemrecht op zich zelf, maar
dat zit zeker in algemeen stemrecht, gepaard met evenredige vertegenwoordiging en stemplicht. Evenredige vertegenwoordiging, hoe zou zij passen in de voorstelling, dat
hij die de geschiktheid bezit om te kiezen nu den waardigsten medeburger als vertegenwoordiger aanwijst? Niet meer
wordt de vraag gedaan : wien wenscht gij als vertegenwoordiger, wien oordeelt gij den bekwaamsten en betrouwbaarsten ?
maar deze wordt u voorgelegd : bij welke partij sluit gij u aan ?
in welke richting wenscht gij, dat het staatsleven zich
bewegen zal ? De keuze van den man wordt daarbij van
ondergeschikt belang. De gemeenschap erkent de kleinere
groepeeringen, het individueele verdwijnt in het kiezen,
ook in het gekozen worden. Wat is het kiesrecht dan
anders dan een middel om den gemeenschappelijken wil, de
volonté générale van Rousseau te kennen ? En de stemplicht. Zoolang het kiesrecht er was ter wille van den
kiezer kon het vrijelijk aan hem worden overgelaten er al
of niet gebruik van te maken, de staat, die ter wille van
zich zelven den kiezer oproept kan hem niet langer de vrijheid laten om in actueele vragen van staatsbelang er geene
meening op na te houden.
Dat de gemeenschap weder een geweldig overwicht
krijgt over den individueelen mensch, het is een feit dat,
dunkt mij, niet is tegen te spreken. Niet alleen hier, niet
alleen in het staatsrecht zien wij het. Wij gaan weder
naar de Grieksche idee : de mensch vóár alles politiek wezen.
staatsburger, zooals Thorbecke het uitdrukte. Maar moeten
en mogen wij dien weg gaan ? is het toe te juichen of hebben
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we ons tegen de strooming in te werpen en ons te verzetten
zoolang het kan niet de hoop haar in andere bedding te
leiden ? Hier zal ieder antwoorden naar zijn levensbeschouwing, hier zal de beslissing liggen bij onze diepste
waarde-oordeelen, van welke wij steeds hebben te getuigen
maar wier deugdelijkheid wij geenszins bewijzen kunnen.
Wij voor ons, die de Christelijke leer aanvaarden, dat iedere
xnenschenziel oneindige waarde toekomt en dat die waarde
niet mag worden opgeofferd aan eenig gemeenschapsbelang,
dat altijd in den tijd gelegen en dus relatiefis, kunnen die vraag
slechts onder een zeer nadrukkelijk voorbehoud bevestigend
beantwoorden. Zegt men de mensch v66r alles staatsburger,
dan zeggen wij zeer beslist neen. Maar wij voelen ook dat
individualisme zelfzucht is, dat de persoonlijkheid zich ten
slotte slechts in de gemeenschap ontwikkelt. Vandaar dat
wij evenmin met totaal ontkennen kunnen volstaan, maar
een beaming van de vraag geven onder voorbehoud. Wat
dan ons voorbehoud is ?
Vooreerst kunnen wij de overmacht der gemeenschap
alleen dulden, indien allen er deel aan hebben, d. w. z.
allen er aan onderworpen zijn, maar ook allen er medezeggenschap in bezitten. Heerscht een niet democratisch
ingerichte staat, dan is het niet de gemeenschap die heerscht,
maar is het de wil van enkelen. Het is ons een vreugd,
dat de stap naar gemeenschapsmacht dien wij thans in ons
staatsleven doen, tegelijk een stap ter democratiseering is.
Voor ons zijn deze beide onafscheidelijk verbonden. Het is
in dezen tijd niet moeielijk te leeren, wat er van de staatsalmacht wordt, die niet op democratische basis rust. Een
gezag kunnen wij eerbiedigen als een noodzakelijk middel ter
handhaving van recht in de samenleving, maar een gezag
om zich zelf kunnen wij alleen toekennen aan een gemeenschap die gebouwd is op het denkbeeld, dat wij allen wel
ongelijk, maar toch gelijkwaardig zijn].). Alleen aan zulk een
gezag onderwerpen wij ons, ook waar het gebiedt wat ons
onrecht schijnt.
1) Men vergelijke voor de nadere toelichting dezér gedachte ph .
Kohnstamm : „Democratie'= in Synthese I, speciaal bit. 11 vlg.
.
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Dit is de religieuse grondslag der democratie, een
grondslag die sinds Calvijn in landen van hervormde
religie telkens weer is gelegd, het is het fundament van
de Amerikaansche staatsregelingen, die de bron waren,
waaruit de Fransche déclaration des droits de l'homme
heeft geput. Uit haar, ten slotte dus uit het Calvinisme,
niet uit Rousseau stamt onze democratie.
Maar hiermee is ons voorbehoud nog niet voldoende
aangewezen. Wij maken nog meerdere reserves. Wij
willen de gemeenschapsmacht erkennen, maar wij verlangen dat zij zich differentieere. Niet in een enkel centraal
orgaan moet het gezag ons recht op te leggen worden
samengetrokken. Ook daarin zit een gevaar, ook bij de
democratie ; in een groot land mag dat van meer beteekenis zijn dan in een klein, ook hier bestaat het. Wij
verlangen juist voor het evenwicht meerdere gemeenschapsorganisaties, naast elkaar, plaatselijke macht tegenover nationale, ook groepeeringen naar andere criteria, naar beroep of
bedrijf. Ik stip dit even aan, het is hier niet het oogen
blik dit uit te werken. Maar wel mag er hier met nadruk
op worden gewezen, dat er een gebied is, waarop de Staat,
of welke rechtsorganisatie ook, niet almachtig behoort te
zijn. Ik herinnerde zooeven aan de Calvinistische staats
rechtleeraars, aan de Amerikaansche grondwetten. Als er
één denkbeeld is dat deze definitief hebben vastgezet in
de leer van staat en recht, dan is het dit, dat er een gebied is, waar de mensch de bevelen van niemand heeft af
te wachten, dat naast zijn onderwerping aan den Staat zijn
vrijheid tegenover hem triomfankelijk omhoog kan worden
geheven. Met de gedachte, dat men God meer moet gehoor-.
zamen dan de menschen hebben zij diepen ernst gemaakt. Ik
weet wel, dat de begrenzing van dat gebied allermoeilijkst en.
allerbetwistbaarst is, dat met het stellen der vrijheidsrechten geen enkele moeielijkheid is opgelost, neen zij eerst
dan recht beginnen ; de waarde van de idee van het recht
der persoonlijkheid, onaantastbaar voor de gemeenschap,
wordt daardoor niet in het minst geraakt.
Welnu, ik zie de groote beteekenis van onze gronds-
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wetsherziening hierin, dat op hetzelfde oogenblik dat de
democratie voldongen feit wordt en de gemeenschapsmacht
tot grondslag der staatsinrichting wordt gemaakt, op datzelfde oogenblik de individueele geestelijke vrijheid daar,
waar zij in een vroegere periode bedreigd scheen, uitdrukk wordt erkend. Dit is de samenhang der beide herkelijk
vormingen, waarop ik boven doelde, dit de fundamenteele
beteekenis dezer herziening.
Er zijn nog altijd vrijzinnigen, die niet toegeven, dat
de strijd voor de bijzondere school een strijd voor het recht
der ouders was om zelf den geest te bepalen, waarin hunne
kinderen zouden worden opgevoed. Zij zijn nog eens te hoop
geloopen tegen het voorstel der bevredigingscommissie.
Laten wij hopen, dat het voor het laatst was. Ten slotte
is het nieuwe art. 192 aangenomen met algemeene stemmen op één na. Die eene stem was die van het oudste
lid in jaren, het is een teekenende bijzonderheid : een stem
uit het verleden.
Voor de vrijzinnigheid is dit een groote zelfoverwinning geweest. Waarom ? De vrijheid van den individueelen
mensch zal toch bij haar wel veilig zijn, daarvoor voelt zij
toch krachtens haar beste tradities ? Zeker, maar het is
voor den intellectualistischen hoogmoed van den gemiddelden
vrijzinnige uiterst bezwaarlijk te zien, dat de vrijheid, die
hij zijn tegenstander gaf, geen vrijheid was, het kost hem
nog altijd moeite zich in het goed recht van den aanhanger der confessioneele school op dit punt in te denken.
De vrijzinnigen redeneerden tot voor kort vrij algemeen
aldus: de vrijheid van het onderwijs willen ook wij, de
grondwet waarborgt haar en niemand denkt er aan hieraan
te tornen, maar van staatswege met het geld der belastingbetalende kiezers mag alleen een school gesteund worden
die voor allen bruikbaar is, de openbare neutrale school,
die immers niemands godsdienstige overtuigingen krenkt.
Zij vergaten, dat juist die bruikbaarheid een fictie was, dat
confessioneel gezinden met het negatieve niet-krenken niet
tevreden waren, een positieve kleur aan het onderwijs wilden
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geven. Dieper gepeild zit de moeilijkheid eigenlijk hierin,
dat het voor een vrijzinnige zoo zwaar is te begrijpen, dat
ook zijn vrijzinnigheid een keus is van levensrichting. Hij
stelt zich op het standpunt dat hij zich onthoudt van te
kiezen, dat hij het kind niets opdringt, hij vergeet dat hij
met zijn zwijgen over al wat met religie samenhangt evenzeer kiest als de ander, die er over spreekt. Door de lauwheid van vele liberalen op religieus gebied, hun agnosticisme, zien zij niet, dat ook zij partij gekozen hebben en
dat die partij voor den andersgezinde niet te aanvaarden
is. Volkomen terecht merkte de minister in de Memorie van
Antwoord op, dat de strijd eigenlijk minder ging tusschen
openbare en bijzondere school dan tusschen neutrale en
confessioneele. De Staat koos de neutrale, gaf deze een
geldelijk bevoorrechte positie. Dat prikkelde het rechtsgevoel van anti-revolutionnairen en katholieken altijd door.
De Staat toonde de neutrale school voor de betere te
houden, hij stelde zich partij in een zaak, die raakt aan
een gewetenseisch der ouders. Zeker, zij mochten hun kinderen
naar andere scholen zenden. Maar als hun dat niet schikte,
zij het niet konden betalen ? Dan hadden zij zich te onderwerpen. Typisch komt deze opvatting nog uit in de jongste
motie door de Liberale Unie aangenomen : „De Liberale
Unie beschouwt de openbare school als paedagogisch te
verkiezen boven sectescholen", een politieke partij die
partij kiest in een paedagog i 3che kwestie, wat wil dat
anders zeggen dan dat men wenscht dat ook de Staat
soortgelijke keus doet? Het is mijn vaste overtuiging, dat
deze daartoe het recht niet heeft, dat het een aanranding
is van de vrijheid der ouders, zelf de richting van de
geestelijke opvoeding hunner kinderen te bepalen. Men
begrijpe mij wel. Ik geef volkomen toe dat de Staat in
een land als het onze met zoo verschillend denkende bevolking, waar hij zelf onderwijs doet geven, dit immer een
neutraal karakter moet verleenen, dat daar slechts eerbiediging, niet prediking van godsdienstige gevoelens kan worden
geëischt. En ik wil er wel aan toevoegen, dat ik uit paed agogisch oogpunt de uitspraak van de Liberale Unie onderschrijf,
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persoonlijk geef ook ik in onze huidige omstandigheden aan
neutraal onderwijs de voorkeur. Het komt mij voor dat
men, dit onderwijs• onrecht aandoet, als men zegt, dat daarbij
de onderwijzer zich niet aan zijn leerlingen kan geven.
Zeker, er zijn dingen, waar hij het best over zwijgt en
waarvoor hij de kinderen naar hun ouders moet verwijzen.
Maar` dat schijnt mij juist een voordeel. De vraag mag
wel eens overwogen worden, of men de beteekenis der
school niet overschat als men aan haar in de eerste plaats,
de vorming der geheele persoonlijkheid wil toevertrouwen.
Zeker zij moet opvoeden, niet enkel onderwijzen. Maar zij
is toch eerst opvoedster na de ouders. De neutraliteit
kan ook hierin zijn grond hebben, dat er dingen zijn, die
de ouders liever zelf in handen hebben. Voor mij is de
terughouding, waartoe het neutraal onderwijs den onderwijzer
in sommige dingen verplicht iets dat mij in dat onderwijs aan
trekt. Anderen zullen andere motieven hebben voor hun voorkeur. Maar allen behooren wij ons bewust te zijn, dat er zijn
die anders kiezen dan wij, en dat wij, voorstanders der
neutrale school, ook al zijn wij nog zoo zeer in de meerderheid, niet het recht hebben onze keus aan dezen op te
leggen. Doet de Staat dat, dan raakt hij aan een terrein
waarop hij niet mag treden, dat hem heilig behoorde te
zijn: de individueele vrijheid van den mensch in geestelijke
zaken. En dat deed de Staat, zoolang de financieele gelijkstelling tusschen bijzonder en openbaar, neutraal onderwijs
niet was doorgevoerd. Daarom acht ik het van groot belang, dat thans de Grondwet beide takken van het onderwijs voor den Staat als gelijkwaardig erkent.
Dit is dunkt mij de beteekenis van het nieuwe artikel.
Voor de praktijk zal die beteekenis gering zijn, zoolang niet
de wetten die het thans neergeschreven beginsel zullen uitwerken tot stand zijn gekomen. De strijd die tientallen
van jaren over het artikel gevoerd is toont de waarde,
die aan een Grondwet moet worden toegekend. Het is
inderdaad niet meer dan een beginsel dat hier is uitgedrukt, maar de schoolstrijd leert, hoezeer ons volk nog
aan de vastlegging van zulke beginsels is gehecht. Gelukkig,
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voeg ik er aan toe. Tot de bezwaren die in de laatste
jaren in rechtsgeleerde kringen tegen het denkbeeld van
een Grondwet zijn aangevoerd behooren deze, dat een
Grondwetsbepaling een hervorming, die de rechtsovertuiging
der meerderheid eischt, toch niet tegen houdt men rijdt
er met kar en paard doorheen èn, dat menige nuttige
verandering in ons rechts- en staatsleven door een artikel
der grondwet is mislukt. De bezwaren schijnen elkaar uit
te sluiten. Mijns inziens zijn zij beide tot zekere hoogte
we zien èn het een èn ander van tijd tot tijd
gegrond
maar bewijzen zij niets tegen de waarde van
gebeuren
een grondwet. Wie ze als argumenten daartegen beschouwt,
volgt een verkeerde methode van interpretatie, of liever
van rechtsvinding door enkel grammatische interpretatie.
Het is hier niet de plaats deze gedachte uit te werken.
Ik wilde er slechts even op wijzen in verband met deze
beweging
waarvan we trouwens bij geheel de grondwetsherziening al bitter weinig hebben bemerkt
hoe
juist de onderwijsparagraaf dienst kan doen om de beteekenis van een grondwet klaar te illustreeren. Vroeger was
het betwist, of de Grondwet financieelen steun aan bijzondere
scholen toeliet, Buijs sprak van een „lijnrechten strijd" met
het artikel, toch wist de rechterzijde na hard vechten de
subsideering te veroveren. Het was de eerste stap op den
weg naar financieele gelijkstelling, men ging dien weg
verder en men zou ongetwijfeld het eindpunt bereikt
hebben, ook al was de grondwet niet gewijzigd. En toch
hechtte men aan de wijziging. Men begreep de noodzakelijkheid van de openlijke erkenning van zijn goed recht in
onze hoogste staatswet, men wist dat de formule macht
heeft over den geest der menschen en dat het nog wel
eens van groote beteekenis kan worden voor het werkelijk
rechtsleven, dat de Grondwet de gelijkstelling openlijk
verkondigt. Een nieuwe wetsformule kan dood blijven, zij
bergt ook de mogelijkheid van heel wat nieuw recht in
zich. Niet ieder mag in deze dingen klaar zien, de strijd
voor het Grondwetsartikel toont, hoe men dit alles toch
sterk voelt.
O. E. XVII 2

12

178

DE GRONDWETSHERZIENING.

Over de redactie van het artikel is in de Kamer warm
gevochten. Ik herinnerde boven al aan de tact van den Minister,
die een oplossing der moeilijkheden wist te vinden waarbij
ten slotte een ieder zich kon neerleggen. Het is hier niet
de plaats om het verschil tusschen het oorspronkelijk voorstel en de eind-redactie uit te pluizen Het merkwaardigst
in heel den strijd is, dat hij de hoofdzaak, de financieele
gelijkstelling, niet raakte, maar over de waarborgen ging
voor de deugdelijkheid van het bijzon der onderwijs en over
het gevaar, dat het neutraal openbaar onderwijs op zijn
beurt in bet gedrang zou komen. Meent men, dat dit
gevaar belangrijk geringer is bij het artikel zooals het
thans is aangenomen, dan het geweest zou zijn bij de oorspronkelijke redactie, des te beter. Ik voor mij kan aan
deze redactie-verschillen niet zoo veel waarde hechten. Of
ik dan niet erken, dat er kans is dat het openbare onderwijs wordt verwaarloosd ? Integendeel, swat wij onder het
tegenwoordige Grondwetsartikel en de tegenwoordige wet
zien gebeuren leert maar al te goed, dat die kans zeer zeker
bestaat. Ik begrijp dat men er zoo veel mogelijk tegen waakt.
Ik wil verder gaan, ik ben inderdaad niet geheel zeker,
dat de vrijheid, thans aan de confessioneelen verleend, onder
confessioneel bewind ook aan wat ik met den vagen naam
van „links" zal aanduiden, wel zal zijn gewaarborgd. Maar
ik wil reeds thans er voor waarschuwen dat indien wij
onverhoopt mochten ervaren, dat dit niet het geval is,
men dan de schuld daarvan niet moet schuiven op deze
herziening. Het is nu eenmaal het tragische lot van de
ware vrijzinnigheid, dat zij krachtens haar beginsel verplicht is anderen een vrijheid te verleen en die, door dezen
misbruikt, ten slotte tot baar eigen ondergang kan leiden. .
Dat ontheft haar niet van haar plicht zich aan haar
beginsel te houden. En ik meen dat zij krachtens dat
beginsel het nieuwe artikel in zijn geheel heeft te aanvaarden, niet als een concessie, maar als de uitdrukking
van wat zij zelve als recht erkent.
.

,

De toekomst van ons volk is donker. Wij weten niet,
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of wij buiten den oorlog zullen blijven, of 1917 den vrede
zal brengen en wat die vrede voor ons zal inhouden. Wij
weten evenmin, hoe ons volk zal staan in den tijd van
moeiten en zorgen op economisch en financieel gebied, die
ongetwijfeld voor geheel Europa op den vrede zal volgen.
Wij hebben dat alles af te wachten. Maar wij weten wel,
dat ook in dien tijd gelijk tijdens een oorlog heel ons
yolk één moet zijn, wil het zich staande houden, dat de
samenhoorigheid moet worden beleefd, de gemeenschap
beslag kan leggen op al onze krachten en geheel onze
persoon. Het is goed, dat dan allen deel hebben aan die
gemeenschap. En wij weten ook, dat wat er ook gebeuren
moge, onze geestelijke vrijheid van hooger waarde is dan
ons volksbestaan zelve. Het is ook goed, dat wij ons daarvan bewust zijn en dat onze wetgeving dat beginsel tot
in zijn verste consequenties aanvaardt.
Daarom schijnt mij deze grondwetsherziening, wat er
kleins en onvolmaakts aan zijn moge, een verheugend feit.
31 Dec. 1916.
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II.
Per Halistróm.
(Voortzetting
)

Voor een dichter als Hallström, wiens phantaseeren
en denken onophoudelijk bezig is met de waardijen van
het leven, moet de vraag, of hier ook aan de kunst een
plaats toekomt, en welke, wel eene van het allerhoogste
belang zijn. Voor een aantal zijner werken is deze vraag
dan ook de cardinale. De meeste dezer stukken zijn van
kritischen aard ; slechts een enkel maal ontmoeten wij een
antwoord, dat van bevrediging getuigt. Toch is het duidelijk,
dat de kritiek slechts een richting geldt, die hij de kunst
heeft zien inslaan en waaraan hij ook zich zelf niet vreemd
gevoelt, maar dat de scherpte dezer kritiek juist haar
grond vindt in de hooge roeping die hij aan de kunst
toekent. Het vergeten dier roeping wekt zijn tegenspraak.
De oudste novelle, die dit onderwerp behandelt, is
„Ur Mörkrec" (Uit de Duisternis) in „Vilsna F.glar". De
inleiding schildert het geestelijk leven van den tijd, zooals
het zich openbaart in het samenzijn van een groep jonge
artisten. „Wij hadden in het atelier gezeten van na den
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eten af, — een paar hadden ook geen eten gehad, —
gepraat, gepraat den heelen tijd.
„Wij hielden van praten, ieder onzer had overtuigingen
en meeningen, zoo vast, dat zij al de anderen imponeerden,
ja zelfs ons zelf, als wij nadachten sommigen hadden ook
wat scepticisme, wat op het juiste oogenblik nog meer
imponeerde, een paar zwegen slechts, en dat imponeerde
bijna het meest van allen. Recht diep te zwijgen onder
sterk trekken aan de sigaar, met een breeden rug tegen
den muur, een breeden gemaikkelijken blik uit open oogen,
die midden onder den climax van den spreker zich afwendden in goedige vermoeidheid, voorwaar in dit land van
onbetaalde wissels is geen ding, dat er solider uitziet en
langduriger crediet geeft.
„Maar nu praatten wij bijna allemaal over bijna alles,
behalve politiek en religie, want wij waren de jaren te
boven, waarin men zoo iets ernstig neemt, en hadden de
jaren nog niet bereikt, waarin men het practisch neemt;
wij hadden ook allen ten minste een paar Fransche romans
gelezen en ons zoodoende over alle naïviteit verheven.
Maar het hypnotisme roerden wij aan, zeer voorzichtig,
met een algemeen gevoel, dat 'daar iets in zat', de litteratuur grepen wij bij de keel en zeiden baar grofheden
vlak in het gezicht, stieten haar een woord, scherp als
naalden, in het lichaam : 'stijl' , zij miste stijl ! Dat is
zoo'n prachtig woord, men kan daarin verstoppen zoo veel
en zoo weinig men wil, en als aanklacht is het bijna oogenblikkelijk vernietigend. En zoo spraken wij over schilderijen
en bustes en verzen, over synthese en analyse, over symbolisme en realisme , idealisten waren wij allemaal, en wij
wikkelden ons in de allernieuwste kleeren van den keizer
met echt goudborduursel er op.
„Ik weet niet juist, wat wij wilden, want de rzitdrukkingen waren zoo zwevend, maar het bleek duidelijk uit
alles, dat wij een geweldigen hoop ressources in ons hadden
en eenmaal nieuwe kunstrichtingen uit de mouw zouden
schudden met hetzelfde gemak, waarmee de toovenaar
konijnen voor den dag schudt. Voor levensvreugde bestond
.
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er bij sommigen een algemeene neiging, en deze werd heel
ernstig opgevat en gediscuteerd een beetje dor als een
uitgemaakte, verplichte zaak ; hoe men daartoe zou geraken,
werd zoo ongeveer aan ieders vrije oordeel overgelaten, en
degene, die bij Hans Alienus 1 ) in slaap viel, werd voorondersteld, daarvoor volkomen geldige redenen te hebben, en hij
kon het in de plaats daarvan met gymnastiek probeeren.
„Maar voor alles ijverden wij voor 'het nieuwe', wij
hielden den vinger op de pols van den tijd met een plechtigheid, alsof wij hem universeele pillen te verkoopeg
hadden, en waren alleen angstig, dat anderen ons vóór
zouden zijn en zijn behoeften gissen, of dat deze veranderen
zouden, want alles gaat tegenwoordig zoo gauw".
Het beeld laat in al zijn kortheid niets te wenschen
over. Wij ontmoeten hier een troep jonge kunstenaars,
sterk met zich zelf vervuld, pratende over kunstrichtingen,
in het algemeen aesthetiseerend, lettende op 'den tijd',
wat in dit verband weinig anders beteekent dan de mode
van den dag, waarvan zij gebruik willen maken, om beroemd
te worden, maar in hun zelfbewondering vreemd blijvend
aan het werkelijke leven. Het vleiend gevoel van zelftevreden verhevenheid boven de menschheid, dat in dezen
kring heerscht, wordt nu gestoord door het binnentreden
van een jong meisje, dat door een der vrienden meegebracht is, om te dienen als model. Het is een raadselachtig, eenzaam wezen, dat reeds veel moet geleden hebben, en blijkbaar voorbeschikt is, om door het leven mishandeld te worden. Zij groeit op in een omgeving van
bedorven menschen ; een vader heeft zij niet; haar moeder
leeft van ontucht en wil haar tot hetzelfde bedrijf opvoeden,
maar nog is zij onbedorven ; haar toon is half sarcastisch,
half onbewust; zij leeft in een droom, wachtend op iets
schoons, dat eenmaal komen zal. Haar optreden is rustig en
onbedeesd; tegenover de kunstenaars, die met haar spreken,
legt zij een vermoeide onverschilligheid aan den dag. Zij
heeft intuïtie ; zij ziet, dat in dit gezelschap niemand ge
-

1) Een dichtwerk van Heidenstam.
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vaarlijk is. Maar, zegt zij, er is ook niemand, die zien kan. —
Terwijl zij daar zit, en de meesten of teekenen, -of er over
praten, in welke houding zij het best uitkomt, Of met haar
spreken, valt zij in slaap, en allen zijn onder den indruk
van de mysterieuse verschijning, die gekomen was „uit de
duisternis, gekomen, stil als de duisternis zelf, raadselachtig,
verontrustend als een droom, onmogelijk te vatten, onmogelijk te grijpen. Was het niet maar een gezicht, voortgesproten uit ons, och neen, maar een gezicht van de
sluimerende duisternis, de onzekere mogelijkheid, het groote
nieuwe, dat komen moest ? Maar haar ademtochten waren
hoorbaar, zacht en licht, haar magere handen droegen
teekenen van naaiwerk, haar kleerera waren versleten —
een werkelijk meisje in ieder geval, bloed als het onze,
een groeiende ziel ! Wat zou er eenmaal van haar worden ?"
Alsof de vraag hoorbaar was uitgesproken, staat Jacques,
eei. der vrienden, op en begint te spreken :
,,'Wat er van haar wordt ? Wat er van haar wordt',
zehie hij, 'dat is gemakkelijk te gissen.'
„ll j boog zich neer over haar, maar zoo dat hij het
licht niet onderschepte ; zijn hand volgde zijn woorden,
maar met lichte, streefende bewegingen, alsof lij een zieke
aanraakte. Maar op den bodem stond zijn lange schaduw
gebogen over de hare, en zijn gestes werden kantig, scherp
als stooten, onbarmhartig, dreigende tegen de slapende
zwarte soli adu w.
„'Wat er van haar wordt jullie die slechts kunt
wenschen maar niet willen, jullie die je tijd verdoet met
vergelijken en voelen en zien, zie hier, wat er van haar
wordt ! De mond verandert eerst, ja de oogen ook, maar
daar blijft dat niet dadelijk zoo, daar kan het lang wisselen
en branden en uitgaan, maar de mond, die behoudt onverbiddelijk alles, wat sterk genoeg is geweest, om er een
plooi in te drukken, om een lijn te buigen. De lippen
worden harder gesloten, als zij niet door schaterlach geopend
worden, hier zal alles samenkrimpen, vermoeidheid van
begeerte en walg van kussen, haat, die verstijft in weerzin,
e schaamte, die verstikt wordt, en de zekerheid gaat haar
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kring er om heen sluiten, de zekerheid, dat het zoo moet
zijn, dat dat alles is. De wang' hij raakte ze bijna
aan, die daar zacht en bleek in het licht glom 'de wang,
die zal scherper gemodelleerd worden, vaster in de
contour, die gaat hier een beetje inzinken, als wanneer
een bloemblad verdort. Het voorhoofd, dat blijft, zooals
het is, alleen maar een rimpel dwars er over, alsof een
onzichtbaar mes in de hersenen gesneden en de gedachten
verdeeld heeft, sommige heeft opgesloten, om daar bovenin
te verdorren, de andere gedreven om in naaktheid en
engte te worstelen. Het haar, dat wordt donkerder van
ouderdom en ontsierende zorgen, hier zal het omlaag
kruipen, liggen en bezwaren, --- de wenkbrauwen, zie, er
is midden op hen een kromming, daar slaan zij neer, dat
geeft een trek van nerveuse gevoeligheid, van vibreerende
gedachten, maar dat komt niet te zien, als zij de oogen
opslaat; niets komt daar te zien, alleen hun diepe ver
moéidheid, hun oneindigheid van bevriezende koude. Denk
je dan de kleur van het geheel harder, krachtiger, druk
omlaag alles, wat zwaar is, maak alles scherp, wat lieht
en fijn is, hard alles, wat sterk is, jaag de vreugde wegmet een oorveeg en daarna den blos met hoon, dan heb
jullie haar ; dat is, wat er van haar wordt ; mooi, niet waar,
mooier dan nu, want zij wordt nog dankbaarder om te
teekenen, niet waar?'
„Hij stond een oogenblik zwijgend en zag naar haar,
zijn schaduw trilde. Dan hervatte hij :
„'Dat is, wat ze gaat worden, dat is ook alles, waaraan
zulken als wij recht kunnen hebben te denken, maar watzij kon worden, och wat kon zij niet worden. Kon iemand
haar nemen, zooals zij daar ligt te droomen, haar nemen
en haar ver wegdragen en haar hoog op den arm lichten..
Wij praten bier veel over kunst, over wat wij willen, eng
waar de tijd van droomt. Is er iemand, die bloed heeft,
om dezelfde droomen te droomen, en de kracht, om ze te
willen, is er iemand, die een man is, dan behoort zij hem..
En wat kan er dan niet worden van hen beiden."
Zoo spreekt Jacques, maar noch hij noch een der
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anderen is de man, die Cecilia op hooge armen wegdraagt.
Het meisje ontwaakt, en na een kort afscheid vertrekt zij,
om niet terug te keeren. Maar de gesprekken over de
kunst wilden dien avond niet meer vlotten.
Dit meisje is een symbool. Harder kon de dichter
niet zeggen, aan welke ziekte de kunst lijdende is. Zij
heeft zich van het leven afgekeerd in zelfbewondering en
zelfzucht, en terwijl zij praat van stijl en van nieuwe
richtingen, mist zij de liefde, die doet verstaan, en de
kracht, die schept, wat de harten doet trillen ; de tragiek
van het leven vindt zij mooi, om te teekenen, maar zij is
zich in haar hoogmoed niet bewust, dat zij een schuld aan
het leven heeft. Wij kennen des dichters eigen vlucht
van de werkelijkheid, hierdoor is hij met deze ouvruchtbare aestheten verwant, maar hij is te gelijk Jacques, die
onverbiddelijk wijst naar dat wat achter den schijn verborgen is, en hij wordt de man, die Cecilia op sterke
armen wegdraagt.
Böök wijdt in zijn opstel over Hallström's jeugdnovellen een paar onvergankelijke bladzijden aan 'Ur
Mörkret'. „Hoe valsch", zegt hij, „hoe artificieel doet zich
niet het leven der kunstenaars voor. De lijn, die zij met
fanatieken ijver zoeken, moest trillen van ingehouden,
bestreden hartstocht, van liefde of haat, — en hoe weinig
hebben deze arme artisten van levend gevoel ! Zij, die zij
hadden kunnen redden, is heengegaan, zonder dat iemand

een vinger geroerd heeft. Daar ging een levende ziel
verloren, meer waard dan al hun schilderijen. Hun kunst
wil het leven uitdrukken in een harmonischen overblik,
maar zelf zijn zij gebroken, onbruikbare fragmenten. De
geheele kunst staat als een bedrog, een simulacre voor
de eunuchen van het leven. Wat zijn de aestheten anders
dan tot handeling ongeschikte deserteurs uit den wreeden
strijd der werkelijkheid
„De vraag, waarom het te doen is, geldt niet slechts
den materieelen nood, het oordeel geldt niet de poëzie
als luxe, als harteloozen rijkdom, neen het oordeel treft
de kunst als een leeg spel, ontbloot van liefde, van warm
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en echt meegevoel. Hij, die leeft, verdoet niet zijn tijd met
'vergelijken en voelen en zien', zooals Jacques het formuleert ; hij handelt. De nood der werkelijkheid, die het diepst
gezien de eenzaamheid en koude der zielen is, wordt niet
in de kunst gelenigd. Dit is de negatieve en radelooze
overtuiging, die in 'Ur Mörkret' vorm heeft gekregen."
De armoede van deze vlucht uit het leven naar een
egoist aesthetisch genieten is het onderwerp van een reeks
van Hallström's beste geschriften. In een van deze, 'Váren'
(De Lente 1898) wordt het probleem, zooals het in 'Ur
Mörkret' gesteld is, breeder en dieper uitgewerkt. Een
kunstenaar neemt de proef, die Jacques hoonend zijn
makkers heeft aanbevolen. Hij onttrekt een ongelukkig
meisje, waarin veel mogelijkheden sluimeren, aan haar
omgeving. Maar het is hem oni zijn kunst te doen ; zij
zal de hoofdfiguur worden in zijn schilderij 'De Lente'.
Pas als het werk voleindigd is, bemerkt hij, dat hij haar
zieleleven verwaarloosd heeft, dat zij niet slechts model,
dat zij ook vrouw, dat zij mensch is. De situatie gelijkt
zeer sterk op die in Ibsen's drama 'Nar vi Döde vágner'.
In tegenstelling met Rubeck en Irene is het voor dit paar
nog niet te laat, althans voor een echtverbinding. Maar
wel, zooals blijkt, voor een dieper verbinding der zielen.
De vrouw is vereenzaam3; zij heeft nog kracht, aan haar ,
man een kind te schenken ; dan sterft zij. Maar het verlies
en het lijden openen Herberts oogen ; hij heeft nu leeren
liefhebben; hij heeft liet leven lief; en de lente is meer
voor hem dan het schilderwerk, dat de lente voorstelt, en
waaraan hij zijn roem dankt.
Een oplossing van het probleem der kunst is ook hier
niet bereikt. Voor Herbert heeft het leven een waarde
gekregen gelijk . voor Jeanne Guibour en andere zielen, die
door lijden verzacht worden, maar de gevonden waarde
ligt buiten het gebied der kunst. Deze blijft even arm en
even ongeschikt als vroeger, om den mensch eenigen
blij venden troost te schenken. Nogmaals daagt de dichter
de kunst voor zijn rechterstoel in „Reseboken" (1898) in,

ZWEEDSCHE DICHTERS VAN ONZEN T1JD.

1

87

een novelle, getiteld „En Uppgörelse" (Een Afrekening).
En weer is het de egoïste kunst, l'art pour l'art, die het
ontgelden moet. De vertelling begint hiermee, dat de schilder
Hans zijn penseel in arren moede tegen de schilderij werpt,
die hij bijna voleindigd heeft, en die de 'Kunst' voorstelt
als een vrouwen fi guur, zittende met de handen in den
schoot, en de oogen droomende over alles om haar en haar
eigen wezen en haar eigen schoonheid. Hans gaat uit en
vraagt zich af, wat het is, dat zijn humeur zoo bederft.
Het is geen ontevredenheid met zijn schilderij als zoodanig ;
het is twijfel aan de kunst zelve. Daar zit hij te schilderen,
waarom ? Omdat hij niets anders geleerd heeft en andere
bezigheden hem pijnigen zouden. Voor wien is zijn werk
bestemd ? Voor een of anderen rijken man, die, als hij het
ziet, kan waarnemen, dat hij gevoel en gedachten heeft, en
zoodoende zijn persoon kan manifesteeren. Het stuk zal
bekeken worden door ( le heeren na het diner onder een
glas liqueur. Maar bier naast hem wonen arme lieden; aan
de eene zijde een oude arbeider, die als loon voor zijn
werk een plaats in het gasthuis te wachten heeft, aan de
andere een oude vrouw, die probeert haar huid blank te
houden en haar dochters den verkeerden weg op zendt.
De overige families hellen naar een der twee kanten over.
-

Wat is z ij n kunst voor hen ? Als het stuk het huis wordt
uitgedragen, zeggen z ij : 'een schilderij'. Daarmee is de .
zaak afgedaan. Waarlijk, de dominee met zijn zwart en wit,
zijn phrases over hemel en hel is meer voor hen, heeft
meer met het leven te maken dan de kunst. Maar laat
ons zien, of ook de kunst niet haar phrases heeft. Wat
geeft zij P „Geen geluk, want zij maakt niemand blij, allerminst den kunstenaar, geen waarheid, — dat probeerden wij,
maar dat werd vervelend. Zij is haar eigen doel, juist als
de mathematica, en verhoudt zich in preciesheid tot deze
gelijk de beweging van de jonge kat, als zij met haar
eigen staart speelt, zich verhoudt tot den idealen cirkel."
En Hans vraagt zich af, waar de groote persoonlijkheid
gebleven is, met zijn belangstelling voor al het menschelijke
en zijn kracht om van alle tegenstrijdigheden een soort
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harmonie te maken, het geweten van den tijd, dat zich
vrijspreekt door schoonheid.
„Daar zitten wij, allen kunstenaars, van het woord en
van de hand, een gild van specialiteiten met belachelijke
pretenties. Het kleine geweten, het aesthetische, hebben
wij tot fanatisme gedreven, het groote, over recht en
onrecht, laten wij liggen als privaatzaak. Alsof dat alleen
niet genoeg was en de kunst beter zou rechtophouden !
Een verzameling verlichte en warmbloedige dilettanten
zou het verder brengen dan wij."
Hans meent, dat het in vroegere, naïevere perioden
gemakkelijker was, harmonie in het leven te zien, dan thans.
De antieken zagen een volwaakte aarde, de tijd der kerkelijke kunst zag den hemel in de toekomst, en in dat
licht was de aardsche jammer wel uit te houden. Onze
tijd stelt de vraag dieper. Het individu staat eenzaam ; in
hem moet de oplossing geschieden ; het komt er op aan,
vrede te vinden met zijn geweten en met zijn natuur; wat
doet het er dan verder toe, of daaruit kunst voor den dag
komt of niet ?
Het is interessant, de verschuiving te zien, die in de
stelling der vraag heeft plaats gehad. In de jaren tusschen
1870 en 1880 verkondigde Brandes in zijn 'Hoofdstroomingen', dat blijde kunst niet mogelijk was, voor en aleer er
sociale rechtvaardigheid zou heerschen. In 1898 verlegt
Hallström het kernpunt der vraag van het sociale leven
naar het geweten van het individu.
Hans zet zijn overpeinzingen voort in treffende volzinnen. „Dat is het, wat de tijd wil, allen roepen om
licht, alles wil omhoog dringen, nieuwe klassen och,
dat het ook nieuwe harten waren ! Sommigen geven zich
over aan de illusie en verschaffen zich rust, meest door
de afdoening in haar geheel naar de toekomst te verschuiven, wanneer men er zelf niet meer . bij is. Maar nu
is het woord voor ieder, voorzoover het hem aangaat;
optimisme, gebaseerd op resignatie, en gepraat over oneindig
kleine en gecontinueerde veranderingen hebben geen waarde
voor het karakter. De ethiek is tevreden met eenvoudiger
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berekeningen dan differentialen. En kunst om wille van
de kunst, wat is dat? Nul gelijk nul."
Onder zulke overpeinzingen is Hans in de buurt van
ean kade gekomen, en bier is hij er getuige van, hoe het
lijk van een drenkeling uit het water opgehaald wordt.
Zijn eigen stemming, de omstandigheden van het geval,
bijzonderheden, die hij met zijn schildersoog waarneemt,
geven een richting aan zijn denken, en als hij in een
park aankomt en zich op een bank neerzet, geeft zijn
fantasie vorm aan zijn gedachten. Hij woont een gesprek
bij tusschen een doode en den dood. De gestorvene bemerkt
tot zijn verbazing, dat hij nog waarneemt, en hij ziet
tegenover zich eene vreemde gestalte, die hem vraagt:
,Wat heb je met je ziel gedaan?" De doode antwoordt
zonder aarzelen : „Ziel, je weet wel, dat ik die Diet heb ;
je weet wel, dat dat maar een sprookje is. Ik was een
vuur, dat brandde, een systeem van geheimzinnige krachten,
die in de grijze en witte hersenstof scherpzinnige en juiste
begrippen vormden en op het netvlies van het oog teekeningen van de wereld om mij. Het vuur ging uit, de
krachten trokken zich samen als vonken in de asch en
waren er niet meer, — alles is nu stof voor alle mogelijke
dingen, brandhout voor het vuur van anderen, van de
lichtkevers in het gras van het kerkhof, of misschien
nieuwe menschen. Overigens leef ik in de kinderen, die
ik het leven gaf, in hun meest verborgen en onverklaarbare gedachten ben ik aanwezig."
„Is dat alles ?" vraagt de vreemde gestalte.
En de doode vertelt van de werken, die hij deed, de
boeken, die hij schreef. „Die boeken worden misschien
vijftig jaar gelezen ; daarna schrijven de professoren er over,
en misschien lezen de menschen, wat zij schrijven."
En op nieuw aandringen van de gestalte spreekt hij
over dat, wat hij gevoeld heeft. Soms heeft hij er naar
geluisterd. Medelijden is een reflexdrift; of de ontwikkeling
er mee gebaat is, dat weet hij niet. Misschien is het egoïsme
de eigenlijke levenskracht. Daar heeft hij dikwijls over
nagedacht.
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Maar de vreemde drukt zijn hand sterk tegen de borst
van den doode, en spreekt:
„Daar, daar, in dat, wat beeft onder mijn vinger, heb
je daar niet gevoeld in uren van je grootste smart e n je
grootste vreugde, in uren, als onrecht, waarvan je _ getuige
was, je hart samenperste, of wanneer alles je dierbaar
was en je je liefde in stralen wilde zien uitschieten en
op alles glanzen, dat daar, veel dieper dan het spel van
je gedachten komen kon, dat daar, in recht en onrecht,
je wezen was? Heb je niet gevoeld en geweten, dat je
bestaat, zelfs als de wereld om je als schaduwen ineenvalt en ondergaat, dat jij het bent, die je wereld schept,
dat die slechts bekleeding en omhulling is voor de
kracht, die in jou is, dat ze zonder den vorm, dien jij
haar geeft in je waarneming, geen gestalte heeft? En
meer ! In de inwendigste diepte daarvan, waarvan je weet,
dat het alles is, daar is een onbedwingbaar verlangen om
het verwarde en smartelijke op te lossen, om als overwinnaar in je eigen wezen tot rust te komen."
De doode antwoordt: „Ik heb soms zoo iets gevoeld,
maar dat was egoïsme en zelfbedrog-. Dat, wat je zegt,
heb jij niet uitgevonden, dat over de relativiteit van de
uitwendige wereld, dat heb ik gelezen, maar de hersenen,
die dat het eerst dachten en formuleerden, hebben geresigneerd in den vorm van gras en bloemen op een graf.
De resignatie is, wat ons past. Niet het individu, maar
het geslacht is groot. Het geslacht in ontwikkeling realiseert iets, wij zoo goed als niets."
Maar hij hoort tot hem zeggen:
„Dat, wat jij egoïsme noemt, was het diepste van je
wezen. Het geldt je zelf, het was je raadsel, dat je moest
trachten op te lossen, mocht het buigen of barsten. Je
vluchtte weg van je zelf in leege woorden over anderen.
Voor jou ben jij alleen geheel werkelijk, en dat wat uit
het wezen van anderen je ontmoet in de diepste diepte.
Dààr harmonie te vinden, was je opgave. Wat heb je
met je ziel gedaan ? In lauwheid ben je anderen genaderd,
het egoïsme heb je getemd tot lauwheid, over het geslacht
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wat heb
en het leven van het geslacht heb je gepraat;
je gedaan met dat, wat van je zelf was?"
En de vreemde laat hem zijn ziel zien als een klein
vlammetje, dat opnieuw het leven in moet, dat zich een nieuw
kleed moet weven. Wederom moet hij leven en in gedruis
en duisternis en wisseling en storm zich een weg zoeken.
„wie ben je zelf?" vraagt de gestorvene. „Jij zoudt
mij den dood noemen", luidt het antwoord, „en daarmee
niets anders meenen dan den klank van het woord
Je kunt mij ook het leven noemen".
En op de vraag, of de vreemde iets goeds of iets
kwaads is, geeft deze ten antwoord : ,Dat moet je zelf
uitvinden. Het is van jou, dat ik dat vernemen wil".
Hans gaat naar huis, en op de trap bij den ingang
van de deur vindt hij een dronken man liggen ; daarnaast
staat Bene vrouw misbaar te maken ; het is een lichtekooi,
de dochter van zijn buurvrouw, die met haar vriend van
het oogenblik door de moeder buiten de deur gezet is.
Meegevoel noopt hem, haar toe te staan, binnen te komen,
en er ontstaat tusschen hen een gesprek, waarin de vrouw
haar karakter als geprostitueerde niet verbergt. Maar Hans
stelt haar voor, dat hij haar portret zal teekenen. Zij is
daartoe meer geschikt dan de dame op zijn schilderij.
„En naar haar aangezicht met den onrustigen blik der
oogen, half smeekend en klagend, half brutaal, in zeldzame tegenstelling met de lachende rust van den mond
teekende Hans zijn studie voor zijn nieuwe voorstelling
van de kunst."
;

In 'En Uppgörelse' heeft Hallström's aesthetisch pessimisme den bodem bereikt. Het stuk is geen kritiek,
het is, gelijk ook de titel aangeeft een volkomen breuk.
Hij staat hier over de kunst gelijk in de droevigste stukken
uit 'Vilsna Fáglor', gelijk in 'Arsareth' over het leven.
Maar gelijk bij de beoordeeling van het leven bij de diepste
ontkenning het punt gevonden is, vanwaar de weg naar
buiten voert, zoo ook hier. Een verzoening is er in 'En
ITppgörelse' niet, maar er zijn momenten in, die op een
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mogelijkheid van verzoening wijzen. Minder de erkenning,
dat voor vroegere tijden de kunst haar waarde gehad
heeft, want welke zekerheid hebben wij, dat die tijden
terug zullen keeren ? Maar van beteekenis is de diepe
overtuiging, dat de zedelijke vragen de beslissende vragen
voor de persoon en het karakter zijn. Zal dus kunst uiting
van persoonlijkheid zijn, dan kan zij aan deze vragen niet
voorbijgaan. Het komt er dan maar op aan, het verband
tusschen het ethische en het aesthetische leven te vinden
Zijn deze dingen uiteraard vijanden, dan is de kunst niet
te redden ; is echter de kunst slechts van haar natuurlijke
basis afgedwaald, dan is een terugkeer mogelijk. Practisch
toont de dichter ons door zijn eigen werk, dat dit laatste
alternatief het juiste is; theoretisch heeft hij in 'En Diktare' (Een Dichter) in Briljantsntycket (1896) 1 ) getoond,
dat hij aan de mogelijkheid gelooft.
De hierboven besproken novellen zijn novellen over
kunstenaars. Tot op zekere hoogte behoort hiertoe ook
Biondello, ofschoon de held van dit verhaal minstens in
gelijke mate tot een ander type, dat der illusionisten te
reken en is. En nog een paar andere verhalen hebben
met deze drie aanrakingspunten. Maar de vraag, wat de
kunst voor het leven is, raakt niet alleen de kunstenaars,
zij is ook van beteekenis voor leeken, die naar een aesthetisch programma het leven tot kunst willen maken. Twee
belangrijke werken van Hallströtn. schilderen een kring
van aesthetiseeren de luxenienschen, onder welke slechts
een paar mannen van het vak voorkomen. Het eene is
eene comedie, het andere eene tragische vertelling. Het
schijnt mij niet ongepast, bij deze werken eenige oog enblikken stil te staan.
„Erotikon" is de titel van een blijspel, dat in 1909

-

J) Het stuk is ouder dan `En Uppgöre]se' en toont, dat deze novelle,
al maakt zij op vele plaatsen den indruk, een aanval op 'de kunst' te zijn,
toch in den grond tegen de kunst eener bepaalde generatie gericht is. Het

is de richting, waaraan hij zelf reeds den rug toegewend had, maar waarvan hij zich zeker nog minder vrij gevoelde, dan wij dab nu kunnen zien.
Het hooge woord moest er uit, om voortaan geheel zich zelf te kunnen zijn.
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verscheen, en waarin het leven van een heele collectie
dezer aesthetiseerende beunhazen zeker niet zonder overdrij ving maar met zeer sprekende kleuren geschilderd
is. Deze lieden oefenen zich in de levenskunst en speciaal
in die afdeeling, die voor dilettanten altijd de meeste
aantrekkelijkheid heeft, het erotisch leven. Het spreekt
van zelf, dat voor deze lieden de grond, waarop in het
alledaagsche leven de liefde groeit, geheel onbruikbaar
is. In de eerste plaats dan heeft de maatschappij met de
zaak niets te maken. Het huwelijk is dus uit den booze,
en slechts in echtbreuk en echtscheiding kan de schoone
plant der liefde bloeien. Maar ook het natuurlijk gevoel
wordt vulgair geacht ; de dames en heeres praten wel
aanhoudend van „de groote passie", maar deze is een zaak,
die op bestelling moet komen; zij nemen zich voor 'zich
door de passie bij het nekhaar te laten grijpen'. Wij ontmoeten deze verlichte menschen in diverse variëteiten,
want niet ieder heeft het in de kunst even ver gebracht.
Over het algemeen zijn de vrouwen voor deze denkbeelden
het sterkst gepassionneerd. In het begin treffen wij er
dadelijk een paar met elkaar in gesprek aan. Mevrouw
Laura Triewald neemt de zaak ernstig maar tot nu toe
meer theoretisch dan practisch op ; haar man treedt in
het stuk niet op en kan doorgaan voor een nul in het
cijfer ; zij vindt, dat wij een heerlijken tijd beleven, waarin
de denkbeelden zich zoo snel ontwikkelen, en zij is een
trouw adept van professor Serenius, den geleerde van het
gezelschap, in de burgei lijke maatschappij professor in de
warmteleer, maar die thans 'beter gebruik voor zijn scherpzinnigheid en zijn methode heeft gevonden'. Laura staat
hoeden te passen, ijverig gesteund door Julia, de vrouw
van den heer Hedlinger, eene dame, die op dit oogenblik
in vrije liefde leeft met den dichter Bardolf, en die haar
man met moeite bewogen heeft, om te besluiten tot eene
echtscheiding. Deze echtscheiding in futuro en de hoeden
zijn de twee onderwerpen, die door elkander gediscussieerd
worden ; bet tweede onderwerp is duidelijk het belangrijkste. Terwijl deze menschen de vrijheid op den voorgrond
0 E. XVII 2
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stellen, die aanleiding kan geven tot vermeerdering der
„mogelijkheden van geluk in het samenleven der twee
geslachten", maar overigens de zaken tamelijk licht opvatten,
treden weldra een paar jongeren op, die al een heel eind
verder op den goeden weg zijn : Hjördis, een verwante van
Laura, en de schilder Erik. Dit paar is van meening, dat
de oudere generatie nog te romantisch is. ,,Let op", zegt
Hjördis, sprekende over Laura, „als zij zegt : liefde; het
is, alsof dat iets zoets was om op te zuigen ; van den
grooten hartstocht tot haat toe en wreedheid heeft zij
geen benul, en dat krijgt zij ook niet. Zij zou bang worden,
zij ons hoorde kibbelen. Haar vreugde over ontwikkeling en opvoeding is zoo trouwhartig, dat men haar werkeliik ook beide dingen zou kunnen toewenschen, maar
ik heb de hoop opgegeven. Er is niets ondankbaarders,
dan zich over zijn voorgangers te ontfermen."
En Erik preciseert: „Ja, dat volkje heeft nog niet
ontdekt, dat de booze woorden iemands opvatting van het
leven en van zich zelf verruimen, zoodat het bestaan een
rijker winst oplevert."
Hjördis zegt bewonderend: ,,Zoo helder heb je het
vroeger nooit geformuleerd".
In overeenstemming met deze wijsheid gaan ze dan
ook met elkander out. Als Hjördis het waagt, Erik „lief
te noemen, dan krijgen wij de volgende repliek te
hooien : „Lief! Het behaagt je, je uitdrukkingen te
kiezen. Is dat verborgen hoon tegen mijn schilderij ? Je
hebt gelezen, wat Bozngren vandaag in de courant
zet, en dat heb je genoteerd. Hij heeft de gemeenheid
ingesuikerd in de bewondering, die hij mij niet durft
te onthouden, maar ik merkte ze wel. Hij schreef mij
harmonie toe, aangeboren harmonie. Hij wil mij heel
eenvoudig stempelen als gezond, banaal. Ik zou niet het
ongeneeslijk lijden van bet genie hebben !" En nu komen
dan ook weldra de booze woorden, die „rijker winst" aan
het bestaan opleveren : „Slang, vampyr, woekerplant, ik
ben het werkelijk moe geworden, een koudbloedig dier te
warmen. Ik wil niet langer de ziel gereed houden, die jij;

.
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mist, en de gedachten, die jij niet verstaat te gebruiken.
Heb je geen eigen stam, kruip dan en laat je neertrappen;
de mijne is te goed voor je zuigvaten." De dienstbode, die
toevallig binnen is, laat van schrik een paar hoedendoozen
vallen. Maar Hjördis blijft het antwoord niet schuldig:
„Wees zelf de parasiet en voor 't overige dat andere ook!
Wie is het, die van alles vergif maakt, als jullie het niet
doet, en wie heeft een anders bloed noodig dan jullie, die
niets van je zelf hebt dan gewichtigdoenerij ?"
Men zou denken, dat deze twee elkander bun laatste
woord gezegd hadden. Maar neen, deze liefelijke taal is
slechts de opwekking, die zij zoo noodig hebben. Een
oogenblik later valt Hjördis Erik om den hals en geeft
weer aan de diensibode gelegenheid, om zich te verbazen.
Zelfs Erik morkt even op : „Het mensch staat naar ons te
k ij ken." Maar Iljördis beeft minder vooroordeelen : „Wat
zou dat ? Zijn wij nog niet eens z66ver in vrijheid gekomen,
elkaar te kunnen kussen, wie er ook bij is?" En Erik
kust terug en zegt : „Ja, zeker, het was distractie". Het
antwoord is karakteristiek. Als de man voor één keer iets
natuurlijks zegt, dan haast hij zich te bekennen, dat het
in distractie is geschied. Daarop gaan zij tot de anderen,
om de oudere generatie ,aan te sporen in baar vrijheidskamp" en wat te „grinneken over de balfheden".
Men ziet, het is een totaal omgekeerde wereld, vol
origineele persoonijjkheden. Maar een en ander komt in
beide generaties voor. Dat „lijden van het genie" is ook
een privaatbezit van den dichter Bardolf. Hij heeft een
boek geschreven en laat zich prijzen. „Ja", zegt hij stralend,
„het komt mij heusch voor, dat ik op de hoogte van mij
zelf stond, toen dit geschreven werd". Laura antwoordt:
„Veel hooger, Bardolf! Het was ontzindheid, waanzin."
En Bardolf tikt zich tevreden op het voorhoofd : „Ja, ja.

Hier is het niet altijd zoo heelemaal pluis."
Een nog jonger geslacht leeren wij kennen in het
dochtertje van Laura en haar vriendin, een paar nog
schoolgaande meisjes. Terwijl er binnen diner is, zitten
zij samen te reflecteeren. Zij zijn al aardig in het jargon
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der ouderen thuis ren zullen straks meepraten, als de koffie
gepresenteerd wordt. Margit verlangt naar professor Serenius. „Heb je hem nog lief?" vraagt Sonja. „Ik geloof
het, ten minste interesseer ik mij erotisch voor hem," zegt
Margit, en de ander weet : „Dan wordt het liefde." • Zij
,op haar beurt vindt, dat Bardolf de vrouw beter verstaat.
„Hij merkt, hoe men gekleed is, en discuteert dat psychologisch." Sonja maakt iets later deze opmerking : „Het
is ergerlijk, nooit te weten, wie het is, dien men liefheeft
en aan wien men' zich geeft, als men het zoo impulsief,.
verrukt en brandend doet." 'Impulsief' en die andere
mooie woorden, zonder te weten, wien het geldt ! Maar de
jonge dames voelen de tegenspraak niet. Het komt immers maar op den klank aan. Margit vindt, dat Sonja
die woorden zoo prachtig 'naïef en frisch' gezegd heeft.
Die moet ze onthouden "met de juiste intonatie. Dat doet
Sonja dan ook, als Serenius naar de meisjes toe komt; het
eerste, wat zij zonder de minste aanleiding zegt, is : „impulsief, verrukt, brandend," en Serenius is inderdaad geimponeerd. Ze raken nu met den geleerden man in gesprek.
In een courant heeft gestaan, hoe de jonge meisjes 'de
wereld der wonderen' moeten naderen, ten deele om de
vooroordeelen meester te worden, ten deele om zich beter
in het gevoelsleven der mannen te verplaatsen. Dat zou
zoo interessant en mooi zijn. Serenius vindt dat een verblijdendd teeken des tijds, dat zich vroeger niet had kunnen
vertoonen. „Maar wat moeten wij dan doen ?" vraagt Sonja.
„Dat staat er ook," zegt Margit. „Vriendelijk tegen ze zijn
en ze geld geven." Sonja vraagt : „Maar is dat het niet,
wat de heeren nu al doen?" „Och ja," luidt het antwoord,
„maar dit hier moet van ons komen en zal ze veel meer
pleizier doen. Dan werd dat ook een nieuwe gemeenschap
van belangen met den man." Maar Serenius spreekt de
wijze woorden : „Mijne jonge vriendinnen, deze vraag heeft
een perspectief van groote beteekenis. Het is . zoo verblijdend en veelbelovend, dat die juist jullie leeftijd bezig
houdt. Daar ziet men, welk een vergezicht zich opent
door een energiek zich verdiepen in een vraag."
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Intusschen, er zijn niet alleen schakeeringen, er is ook
ontwikkeling in het gedachtenleven dezer men.schen. Gelijk
wij zagen, zal Julia van haar man scheiden, om met Bardolf te trouwen. Bardolf heeft echter een klein bezwaar,
dat hij tot nu toe verzuimde te noemen ; bij is namelijk
getrouwd. Hij zal echter dat zaakje wel arrangeeren. Gelukkig verschijnt Bardolf's vrouw, die lang op reis is ge-weest, op het juiste oogenblik ten tooneele, en de man
behoeft zich slechts tot baar te wenden. Maar hier ontmoet hij gansch nieuwe moeilijkheden. Het echtpaar is betvolkomen eens over de goddelijkheid der vrijheid. „Ja, ja,
lage consideraties bonden ons nooit. Wij leefden onze
natuur geheel uit in intensieve eerlijkheid. Er was niets
halfs tusschen ons." ('Uitleven', 'intensief', wij kennen de
taal!) Maar nu slaat Bardolf voor, de scheiding 'definitief'
te maken. Doch Stella verheft zich als een koningin :
„ffernian Bardolf, wat meent u?"
Bardolf verstaat deze plotseling koelte in den toon
niet, maar Stella zal het hem leeren :
„Het is te hooren, dat uw gedachte en gevoel nog op
dit oogenblik zich niet verheven hebben tot de hoogte
van eigen daden, waarvoor hebt u ze dan bedreven?'
Wat is het, dat er tusschen ons bestaan heeft sedert het
uur, waaraan u zooeven, eenigszins sentimenteel, herinnerd.
hebt?" Zij bedoelt het uur, toen de echtelieden hun rekeping opmaakten en elkander vaarwel zeiden, en Bardolf
antwoordt dan ook nuchter : „Niets, hé ? U reisde naar
Berlijn, en ik bleef thuis." Maar Stella oordeelt anders:
„Dat is de dank, dat is de winst. Als de soepterrine
(die zij bij die vroegere gelegenheid naar hem geworpen
heeft) u op het hoofd had getroffen, zooals de bedoeling
was, voorwaar, ik weet, welke van beiden den stoot bet.
best zou hebben uitgehouden. Niets ! De vrije, trotsche,
ongebonden gewetensscheiding dat is het woord, — die
toen tusschen ons intrad, die noemt u niets! Die wilt u
geruild hebben tegen een wettige tooverbezwering, een
tyranniek beslissen over de verhouding van twee harten
door de maatschappij. Of het is, om op zulk een pestgrona
-
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een nieuwe laagheid van wettigen en gelegen komen den
aard te bouwen, dat laat i1 met verachting in het midden.
Een of twee, dat kan hetzelfde wezen." Bardolf wordt verlegen : „Ik begrijp u niet goed. Er is juist sprake van
ontbinden.. ," Maar Stella licht haar woorden nader toe :
„Er is sprake van, om kruipende het recht der maatschappij
te erkennen, om zich te mengen in de aangelegenheden
der menschen, er is sprake van, om zijn ziel te verkoopen."
In dien toon zet zij haar strafrede voort. Daarin komt
nog het volgende voor : „Als ik er aan denk, hoe trotsch,
hoe schoon ik mij aan anderen gegeven heb in verrukten
hartstocht (al weer die woorden „hartstocht" en „verrukt"),
en hoe het al door in mij zong : „dat doe je alleen als
protest tegen de maatschappij, in wier ruwe opvatting je
van een ander bent (men lette op de logica: om te protesteeren tegen de maatschappij, gevoelt Stella „verrukten
hartstocht" voor allerlei menschen), och hoe dankbaar ben
ik je dan bijna geweest, Herman ! (het plechtige „u" is
hier weer voor het vertrouwelijke „je" geweken). En nti
wil je onder mij weghalen den eenigen splinter, dien wij
redden uit de schipbreuk van ons leven, ons grenzeloos
ongeluk ! (Zij snuit haar neus). Zal er nooit een einde
komen aan het onrecht tegen ons vrouwen ? Ik ga op geen
scheiding in. Je moet maar alleen scheiden."
Bardolf vindt het geval diep tragisch : „De vloek der
maatschappij houdt ons gescheiden met zijn harden voet;
wij zijn getrouwd, en kunnen elkander niet naderen, en
niet scheiden. Het is als 'Koning Oedipus'. Maar Stella
troost hem ; zij heeft zijn geweten gewekt en kan rustig
gaan. Na deze ervaring is hij een grooter man ; het zal te
merken zijn aan wat hij schrijft. En Bardolf kan in die
gedachte komen ; hij vindt, dat zij hem een groot motief
gegeven heeft. Wij kunnen zeker zijn, dat het in zijn
volgenden roman komt te staan ; onder het gesprek heeft
hij zijn notitieboekje al eens te voorschijn gehaald.
Nu moet Julia nog overtuigd worden, dat er van
trouwen niet in kan komen, en de man van Julia, dat
hij nu niet scheiden moet maar wel op reis gaan. Al die
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dingen loopen van stapel, en Stella is bereid zich in verrukten hartstocht over den heer Hedlinger te ontfermen.
Tusschen al deze overspannen menschen, — er zijn
er nog meer, — die meenen de waarde van het leven te
vergrooten, door het op zijn kop te zetten, beweegt zich
door het toeval van familierelatie één verstandig man,
-die de dames en heeren de waarheid zegt en ons tevens
de bedoeling van den dichter duidelijk maakt. Het is
Wilhelm Triewald, een neef van Laura's man. Hij zegt
ter loops menig treffend woord, maar in het laatste bedrijf
houdt hij een toespraak, die aan duidelijkheid niet te
wenschen overlaat. Om misverstand te voorkomen, —
zoo zegt hij, zal hij niet over de liefde spreken, „een hoog
en moeilijk onderwerp, dat in deze vergadering niets te
maken heeft." Hij zal spreken over erotiek, litteraire
erotiek. Zijn getuigen zijn de boeken, die de dames en
heeren schrij ven en lezen, „waarin voorzeker het woord
liefde pathetisch genoeg optreedt, maar waar men vergeefs
2oekt naar een liefhebbenden man of vrouw, van de schablone der eerste pagina tot die der laatste."
„Het is een oude en diep ingewortelde eigenschap
van de vrouw, dat de liefde en in het algemeen het gevoeisleven voor haar alles beteekent; het is een even oude
en diep wortelende eigenschap der liefde, dat zij geheel
irrationeel, onlogisch, in den besten zin onverstandig is.
Het kan Diet met goede gronden verdedigd worden, dat
men één individu in de eene weegschaal laat opwegen
tegen de heele wereld en zich zelf in de andere. Het behoeft ook niet verdedigd te worden, het is zoo, indien al
niet zoo heel dikwijls, naar men zegt."
Op Serenius' vraag, wat Wilhelm dan tegen het gezelschap heeft, antwoordt hij
„Slechts dit, dat jullie de ziekte van den tijd, de
*pecialiseering, de reflexie, de discussie, de meer of minder
goede logica zich hebt laten werpen juist over het naleve
on verstand en het hebt laten verteren. Dat jullie alle
frischheid en onmieldellijkheid weggeëxerceerd hebt, met
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dit resultaat, dat men weldra alles over de liefde weet,
behalve hoe zij gevoeld wordt.
Deze innerlijke onmacht, heen en weer geslingerd,
gejaagd door de begeerte om .aan het leven der grooten
inhoud te geven, die nooit vermoeiender dan thans . gepredikt werd voor een erger machteloosheid, kan worden
tot karakterloos voorschotsenthousiasme voor alles, wat
niet verstaan wordt, tot gloeiende warmte voor de warmte
vlak voor een koude kachel.... .
Zij kan ook worden, wat zij in alle tijden geweest
is op een eenvoudiger en stiller wijze, pure lichtzinnigheid... Lichtzinnigheid is een menschelij ke eigenschap,
op haar wijze, en ten minste beter dan vele andere.
Maar lichtzinnigheid in de wapenrusting der pedanterie,
lichtzinnigheid, die in de woestijn preekt over redding in
een fanatieke, beenharde erotiek, de domheid als voorpost
van de ideeën, dat is een zwaar gezicht."
Dat is het, wat de dichter zeggen wil ; die hoogere
erotiek, die zich niet alleen boven de maatschappij verheven waant en iets 'hoogers' meent te grijpen, maar ook
alle plichtsgevoel, alle bewustzijn van verantwoordelijkheid
beneden zich acht en zelfs de trouw een burgerlijk vooroordeel noemt, zij is niets anders dan de van ouds bekendeprostitutie in een nieuw kleed, dat echter alleen den
lichtgeloovigen stakker imponeert. Men vindt ze dan ook
het meest gepaard met andere kenmerken van decadentie,
bluf en grootheidswaanzin. Maar deze onmacht van ziel
tot religie te verheffen, dat is pas aan onzen tijd beschoren
geweest. Hoe hol klinken tegenover deze aanklacht de
quasi diepzinnige woorden van Serenius : „Ontwikkelt niet
ieder steeds scherper en trotscher zijns wezens onweerstaanbaren eisch van individueel geluk, en is het niet alleen
z66, dat de geheele som kan groeien in gepotentieerd
leven ?" Maar Wilhelm Triewald leert, dat zulk eer
hijgend zoeken naar 'individueel geluk' niets dan het
grofste egoïsme is, te afstootelijker, omdat de naïveteit
ontbreekt. Met recht roept dan ook de dienstbode uit,
wanneer Wilhelm in zijn ijver dit erotisch leven vergelijkt
„
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met de geslachtelijke vrijheid, die onder de lagere klassen
veel voorkomt : ,,Neen, dat is dan toch leelijke laster tegen
ons." En Wilhelm geeft haar gelijk.
Zulke decadenten kan men met afschuw schilderen.
Hallström gaat dieper, waar hij ze Of ironisch neemt, M
medelijden schenkt, en hun voorgewenden rijkdom uit
armoede verklaart. Want bij al hun reflecteeren zijn zij
toch ook intellectueele stakkers, die in verrukking geraken,
als er maar van wat `nieuws' sprake is. Het geheele gezelschap laat zich bij den neus nemen door een charlatan,
die beweert, menschelij ke gedachten in electriciteit om te
kunnen zetten ; Laura verheugt zich, dat de eerste demonstratie der groote ontdekking in haar salon plaats heeft,
professor Serenius laat zich den diadeem opzetten, die van
zijn gedachten zal flikkeren ; alle aanwezigen profeteeren
een nieuwe cultuur, tot Wilhelm het licht opdraait en
den oplichter de electrische batterij ontwringt, waarmee
de vlammetjes gewekt werden. Leeg aan hart, leeg aan
gedachten, levend bij het schijnsel van een artificieel Bengaalsch licht, dat aan hun verzwakte oogen voorkomt,
een nieuwe zon te zijn, verteren deze lieden het restje hunner
levenskracht in onvruchtbare zelfbewondering, De band
met het leven is afgesneden ; bet `mene tepel' staat boven
hun hoofden geschreven. Zij zijn de offers der overcultuur.
De typen in 'Erotikon' zijn met bijtenden spot geteekend. Het zijn carricaturen ; de overdrijving is het kenmerk van deze kunstsoort. De outreering bestaat voor
een deel in het trekken van consequenties. Zoo wordt
de bijgeloovige afschuw van het wettig huwelijk als de
grootst denkbare onzedelijkheid gecariceerd door Stella's
afschuw van de 'wettige scheiding' en haar vuur voor de
'scheiding der harten'. Dat daarin geen zin is, is zij niet
in staat te bemerken, daar het toch maar om de phrase
te doen is. Maar bij alle overdrijving wordt een bekend
maatschappelijk verschijnsel toch heel juist weergegeven.
Ook andere dichters hebben er aandacht aan geschonken.
In Hamsun's roman 'Ny Jord' (Nieuwe Aarde) ontmoeten
wij een gezelschap menschen van volkomen gelijken aard.
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Eenvoud en waarheid worden hier gerepresenteerd door
twee kooplieden, 'kramers', zooals de heeren ze noemen,
bij wie zij zich echter niet schamen, dag in dag uit klap
te loopen, natuurlijk hen tevens verachtend. Ook deze
menschen laten zich op eene extra dosis fijn gevoel voorstaan.
Nog aangrijpender dan aan de • heele galerij van dwa-,
zen in 'Et•otikon' heeft de dichter dezelfde wijsheid, dat eene
aesthetische theorie geen voldoende basis is voor het leven,
aan een enkel geval gedemonstreerd in een zijner meesterwerken 'Tillfällighetens Mystik' (De Mystiek van het Toeval)
in de 'Nya Noveller' (1912). De heldin is eene tot die onafhankelij ke levenskunst opgevoede jonge vrouw, die ondergaat
in den ongelijken strijd met de werkelijkheid, waartoe zij
niet gewapend is. Emma, zoo heet zij, leeft in een huwelijk,
dat zij geheel ingericht heeft naar hare oppermenschelijke
beginselen. Met haar man, een vermogend en ontwikkeld
zakenman in een kleine stad in het Zuiden van het land,
leeft zij in de beste verstandhouding; een dochtertje van een
paar jaar luistert de idylle op. Men heeft moderne denkbeelden ; ieder heeft zijn vrijheid; men wantrouwt elkander
niet, maar als op een goeden dag de 'groote hartstocht'
zal komen, dan heeft men het maar te zeggen ; daarover
zijn geen twee ni eerring en toegelaten. Na twee, drie jaar
samenlevens gaat Emma een reis naar Stockholm maken,
om eens wat nieuwe indrukken te krijgen. In de wachtkamer van een station, waar zij eenig oponthoud heeft,
vindt zij de gelegenheid om zich te verheugen over haar
geestelijke meerderheid. Daar zijn de menschen druk bezig
met allerlei materieele zorgen ; sommigen zijn in de weer, om
een maaltijd naar binnen te slaan, anderen vreezen, dat
han bagage gestolen zal worden, velen nemen afscheid of
begroeten elkander luidruchtig; Emma gevoelt zich boven
dat alles verheven ; zij is zich zelf genoeg en kan over
deze alledaagsche zorgen glimlachen. Maar terwijl de tijd
haar toch wat lang wordt, verschijnt een oude bekende op
het tooneel, een neef van haar man, met wien zij eenmaal
bijna verloofd is geweest. De toevallige ontmoeting op
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een vreemde plaats, de verlengde duur van het wachten,
daar de trein te laat is en ten slotte in het geheel niet
komt, de behoefte aan mededeeling en de oude herinneringen geven weldra aan het gesprek een intieme wending,
en terwijl 46n gedachtenreeks in haar hoofd den vriend
kritiseert, houdt zich een andere met het avontuurlijke
van den toestand bezig en rijst de vraag, of nu dat verlieven oogenblik niet is aangebroken, waarvan men zich
altijd bewust geweest is, dat het komen Lon. Is dat het geval, dan is zij voorbereid, en zij zal geen vergissing begaan.
„Trouw tegenover zich zelf," zegt de dichter, „dat was
haar anker. Dat is niet kwaad, als het vasten grond kan
vinden, om zich vast te grijpen, maar overigens heeft het
zijn moeilijkheden. Trouw tegenover een ander, of trouw
tegenover een principe, dat is iets wezenlijk anders, zelfs
afgezien van het adres. Die kan moeilijk te houden zijn,
maar die is gemakkelijk te zien. Men kan er zich niet in
vergissen, het is een vast motief, orn mee te rekenen.
Trouw tegenover zich zelf! — De persoon is dikwijls moeilijk te vinden en zwaar te identificeeren, juist als dat het
meest noodig is. Waar was Emma's ik op dit oogenblik?
Stof voor den wind om mee te spelen, een wolk, die voortgedreven werd en geloofde, dat de kracht de hare was."
De sleutel van de perrondeur wordt omgedraaid, en
een beambte roept, dat de wachtkamer zal worden gesloten.
„Juist toen begreep Emma in een instinctieven terugblik,
dat haar besluit toch reeds genomen was. Maar het was
slechts het slot van een bedrijf, dacht zij. Hoe het volgende wordt, dat blijf Ik bepalen. Dat hangt er van af,
wat mijn binnenste mij zegt.
„Zij wist nog niet, dat ook dat uitgemaakt was, dat
haar geheele leven het slot bepaalde, zoodra er een proef
kwam, dat dat even zeker was, als dat een trein zou stilstaan, wanneer de door een wervelwind opgepakte sneeuw
tot een muur was opgestapeld."
De nieuwe vriendschap duurt niet lang. Hans, — zij
wist het te voren, — is een persoonlijkheid zonder dieperen
inhoud, die haar niet geven kan, wat zij zoekt; de eene
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nacht in dwaasheid wordt door geen verdere vertrouwelijkheid gevolgd, en zijn pogingen tot toenadering gedurende
haar verblijf in Stockholm laten haar koel. Rest een tweede
rekening, die zij heeft op te maken.
Zij wordt zich deze moeilijkheid pas bewust, als zij
aan het station van haar woonplaats uitstapt en haar man
haar van den trein haalt. Het is, alsof hij een vreemde
geworden is, met wien zij opnieuw moet kennis maken.
Zij heeft hem nu iets mee te deelen, maar dat zal zij uitstellen tot het oogenblik, waarop het haar voegen zal.
Maar in haar omgang met hem verstaat zij zich zelf niet.
Zij deelt hem mee, dat zij Hans ontmoet heeft. Doet zij
dat uit eerlijkheid tegenover zich zelf, of vreest zij, dat
hij het reeds vernomen heeft? Zij weet het niet. De man
vraagt: „Is er nog een soort m en sch geworden van die
modepop?", maar in het gevoel, dat het onridderlijk is,
zich over haar vroegere vlam ongunstig uit te laten,
gaat hij terstond op een ander onderwerp over. Emma
echter weet, dat zijn oordeel juist is, en voelt dat
als een vernedering. Zoo ontstaat er in haar houding iets
gedwongens. Zij kan niet met haar man leven als zijne
vrouw. Instinctief gist zij, dat zij hierdoor bij hem de
voorstelling wekt, dat zij moeder moet worden. Alleen de
gedachte, dat dat mogelijk geweest was, — ofschoon zij
weet, dat het niet zoo is, vervult haar nu met schaamte.
„Met zulk een schuld aan het verledene, met zulk een
steen om haar hals zou zij den soeverein over baar lot
hebben kunnen spelen." En nog meer was mogelijk geweest.
Zij had kunnen thuis komen in een toestand, waarin alleen
de leugen overbleef.
„Haar geheele harnas van blijde reflexie verging tot
roest om dit aangetaste punt. Het was gedaan met het
veilige gewoonteleven, en nu begon zij de werkelijkheid
te ontdekken achter versleten en geleende begrippen en
buiten het enge ik."
Daarbij komen de aanvechtingen, waartoe het zien
van haar kind aanleiding geeft. Trekken van gelijkenis
met, R haar zelf wekken nu schrik. Maar dit was niet he t,
,
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eenige. „De man was ook in de dochter, in gestalte en
wezen ; dat was geen nieuwe ontdekking, maar die kreeg
nieuwe beteekenis. Hoe stond he dan met die volkomen
vrijheid? Twee wilscentra vereenigden zich voor een tijd,
zoo lang het gaan wilde. Daaruit ontstond een nieuw leven,
dat één moest zijn op risico van eeuwig ongeluk. Maar
de twee, die zouden twee bl ij ven, zooveel z ij maar lust
hadden ! Er was daarin iets van verraad, en ook, in zekeren
zin, logische absurditeit."
Op een morgen aan het ontbijt vraagt de man voorzichtig naar de oorzaak van Emma's onrust. Hij spreekt
over hun geluk, hij verklaart zich voldaan, bij wil geen
groote woorden gebruiken, romantiek is evenmin zijn zaak
als de hare, maar wat het leven kan geven, onafhankelijkheid, harmonie, liefde ook, al verbindt men met het ,woord
geen overdreven voorstelling, bet is aanwezig. — Als hij ziet,
dat hij niet verder komt, dringt bij dieper op baar in, hij
heeft wel eens aan de mogeliikheid gedacht, dat zij een
ander zou liefkrijg,sen, — zoo iets gebeurt, gebeurt dikwijls, — maar hij heeft zich gerust gesteld. Want hij weet,
dat bij de eerste zou geweest zijn, dien zij daarvan verwittigd zou hebben.
Emma gevoelt, dat het oogenblik voor de explicatie
gekomen is. Zij heeft in haar bitterheid ook genoeg te
zeggen over de valsche waar, die algemeen voor liefde
wordt uitgegeven. Maar zij heeft een aesthetischen tegenzin
tegen zulke scènes. Zij zijn te afgezaagd. Het protoiype
van dergelijke gesprekken is de bekende tooneelscène,
waarin Nora en Helmer hun rekening opmaken. Hoe komt
het, dat dat stuk nu reeds verouderd is ? Thans verstaat
zij het. „Het gevoel, dat Nora vervulde, was heroïsme,
opoffering, het leefde in de heelheid van alles, wat de
ziel leven geeft, en het stelde strenge eischen, daar bet
wist, wat het in staat was te geven. Later was bet bier
gegaan, zooals heb altijd gaat, het geloof had gestreden
voor vrijheid, de slapheid had ze genoten en ze gemaakt
tot wat zij verstond. Men was begonnen met plaats te
eischen voor een grooter liefde, dan de traditie wilde toe,
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staan. Nu was het het onvermogen om liefde te voelen,
dat braveerde en in een leege ruimte stond te galmen.
Wat was dat snel gegaan !"
Emma is opgestaan en kijkt uit het raam. Daar ziet
zij op straat een persoon loopen, die herinneringen wakker
roept. Het is een man, die zich op dien bewusten avond
in de wachtkamer van het station bevond , waar zij met
hans praatte. De man heeft toen ook baar aandacht getrokken, onder anderen door haar op een in het oog vallende wijze aan te zien. Deze op zich zelf onbelangrijke
waarneming op dit oogenblik brengt haar zoo van de wijs,
dat zij het gesprek afbreekt en ongesteldheid voorwendt.
Den volgenden • morgen is de echtgenoot distrait ; de
gedwongenheid komt nu van twee kanten. Emma's aandacht wordt getrokken door eene dépêche, die hij bijna vergeten had. Hij opent ze echter, fronst de wenkbrauwen,
denkt even na, werpt het papier in de prullenmand, en
gaat heen. En nu is Emma overtuigd, dat haar lot van
deze dépêche afhangt. Zij leest: „Bereid, alle opgaven te
bekrachtigen. De zaak hier volkomen onderzocht. Volstrekte
discretie. Dahl." Dahl, dat was de naam van een
kameraad, die dien vreemdeling van gisteren op dien avond
in dat station vergezelde. Zij bad den ander dien naam
hooren uitspreken. En nu combineert zij. Die vreemde
man heeft baar gangen bespied. Hij is gisteren bier geweest,
en hij heeft haar man ingelicht omtrent haar handelingen
in dien bewusten nacht. Haar echtgenoot heeft hem verontwaardigd de deur gewezen. Maar daarop heeft hij aan
zijn vriend getelegrafeerd, en deze ,heeft de bewijzen in
handen. Zij is dus verloren. Ee ri e andere verklaring te
zoeken, viel haar niet in. De juiste lag anders kort genoeg
bij de hand. De twee vreemdelingen hadden op dien avond
met elkander over affaires gesproken ; zelfs het woord
'discretie' had zij duidelijk vernomen. De onbekende, die
gisteren voorbijkwam, kon denzelfden naam gedragen hebben als haar man, het was ook op het oogenblik, toen
zij dien naam uitsprak, dat hij had opgezien en haar op
zoo onbescheiden wijze had opgenomen, en nu liep hij
.
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wachten op zijn telegram, dat door een begrijpelijke
vergissing aan een verkeerd adres was bezorgd. Haar
man had het voorhoofd gefronst over een bericht, dat niet
voor hem bestemd was, en waarvan hij dus niets begreep,
en daarna had hij het document, dat zijn gedachtengang
stoorde, in de prullemand gedeponeerd.
„Voor Emma echter kon het onbeteekenende niet
onbeteekenend blijven. Bij haar was door haar fantasiespel een ziek punt ontstaan, een wond, waar het blindste
spel van het toeval het bloed kon bereiken en met onopzettelijke wreedheid het staal naar binnen drijven. Er was
een soort mystieke ironie in, dat dit juist haar moest treffen,
zoo zeker en onaantastbaar als zij pas nog was in haar
dogmatische koelheid.... Het is uit zulke stof, dat de menschen de voorstelling van bet noodlot opgebouwd hebben."
Emma is inderdaad verloren. Thans de waarheid meedeelen, 1111 deze bekend is, gelijkt op de schuldbekentenis
van een aangeklaagde. Zwijgen en stilzwijgende vergiffenis
aannemen, dat is voor bet leven gebrandmerkt worden
door de herinnering aan de nederlaag. Vluchten is onmogelijk ; dat is nog grouter latheid en redt niet eens den
schijn. Sterven is de eenige uitweg. En zij gaat uit, om
een pistool te koopen.
Ilallströin w ij dt schoone bladzijden aan het gevoel
voor het leven, dat in Emma's laatste uur in haar wakker
wordt. Thans, nu zij het gaat verlaten, leert zij pas zijn
waarde kennen. Nu ontwaakt de moederliefde, te schooner,
waar zij Diets meer ontvangen kan, nu wordt het bewustzijn
wakker, wat baar man voor haar is. ik zal echter hierbij
niet stilstaan, maar deel liever de volzinnen mee, waarin
de dichter aan het slot zijn gedachten resumeert. De

diagnose der buitenwereld is, gelijk Emma wenschte, dat
een plotselinge verstandsverbijstering, een ziekte in het
gedachtenleven, de oorzaak van haar dood was. Dan zet
de schrijver voort: „Het was ook een ziekte, maar die,
welke onafscheidelijk is van ieder gedachtenleven, dat in.
overmoed zijn begrenzing tegenover de werkelijkheid vergeet, en de wereld, die het niet gewogen heeft, als spel
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behandelt. Het was de voldaanheid der refiexie met niets
dan woorden en begrippen in een bestaan, dat zich beweegt
met zwaardere goederen dan zoo iets en zich nooit in een
enkel schema laat onderbrengen. En gelijk bij uitwendige
ziekten dat, wat het organisme op de proef stelt en de
crisis te weeg brengt, geheel zonder beteekenis en volkomen
blind kan zijn, de tocht van een venster of een droppel
water, zoo was het ook hier. Een getuige, die geen getuige
was, een blik, die niets verstond, een ongevoelige rollende
steen onder den voet, en het onhoudbare was reddeloos,
de verslagene wist, dat zij verslagen was. Maar het was
lang te voren uitgemaakt, en de tragiek, die aanwezig
was, berustte op niets toevalligs."
Ziedaar het oordeel van Hallström over de waarde van
een aesthetischen ik-cultus als grond voor leven en handelen. Ook, en juist in zijn meest verfijnden vorm is het een
gekunstelde afgodendienst, die het hart koud laat en de
diepere behoeften der persoonlijkheid niet vermag te
bevredigen. De samenhang met den wortel is afgesneden,
het leven mist zijn voedsel, en de bloem van het schijnleven
heeft, otn te verdorren, geen winterkoude noodig, -- een
enkele koele avond is voldoende.
Wanneer men nu vragen zou, of dan het schoone, of
de kunst niet de minste waarde voor bet leven heeft,
dan veronderstel ik, dat llallström ongeveer het volgende
zou antwoorden : Gelijk de erotiek geen liefde is, zoo is
aesthetiek geen schoonheid en geen kunst. De fout der
aesthetiseerende kunstenaars en dilettanten ligt niet in het
zoeken naar schoonheid, maar in hun isoleering. En isoleering is hier, gelijk op ieder ander gebied, de dood. Het
is het hart, dat den levenden mensch maakt, en het hart
gaat uit naar gemeenschap. Hier, gelijk in het zedelijke,
is de liefde de wortel van alle leven, en liefde is juist
tegengesteld aan zelfzucht. Wij staan hier voor het oude
raadsel van het zich zelf zijn, de schijnbare tegenspraak
vol van de diepsfe waarheid. In 'Per Gynt' heet het:
„Zich zelf te zijn is zich zelf te dooden", en dat is geen
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contradictie, hoe paradoxaal het klinken mag. Het beteekent, dat achter de uitwendige persoonlijkheid een diepere
persoonlijkheid verborgen is, wier wenschen en behoeften
met die der eerstgenoemde niet in allen deele congrueeren.
Door zich zelf, dat wil zeggen zijn uitwendige persoon te
vergeten, laat men zijn ware zelf, de inwendige persoon,
die zich zijn samenhang met een grooter geheel bewust
is, tot haar recht komen, en pas hierdoor verkeert onrust
in rust. Dit geldt op het gebied van het aesthetische
gelijk op dat van het moreele leven. Daarom is de ware
aesthetische bevrediging ook niet te zoeken in een gekunstelde harmonie, die men zich naar eenige willekeurig gestelde regelen schept, maar in een van zelfzucht bevrijde
belangstelling in iets, wat buiten ons zelf ligt. Deze belangstelling te wekken, is de hoogste roeping der kunst,
en haar te gevoelen, daarin bestaat het ware aesthetische
genieten. In eene der oudere novellen, waarvan ik den
titel, 'En Diktare' (Een Dichter), reeds citeerde, wordt ons
een dergelijk geval voor oogen gevoerd. De schrijver is
Le gast in een gezin op het platteland, waar alles zijn
geregelden gang gaat ; er heerscht plichtsbetrachting, maar
proza; voor de luxe van poëzie heeft men geen tijd. liet
gezin bestaat, behalve den man en den knecht, die buiten
aan het werk zijn, uit een bedrijvige huismoeder, een
teringachtig jong meisje, dat in een hoek zit, een oude
vrouw, die bijna geen teekenen van leven geeft, een paar
jonge kinderen. Een vagabond meldt zich aan om nachtverblijf, maar men heeft geen lust, dat toe te staan. Men
kent den man ; hij heeft een eigen woning, waar wel
geen overvloed heerscht, maar waar toch voor hem gezorgd wordt. De man is echter onrustig ; hij prefereert,
van huis tot huis te gaan ; hij heeft behoefte aan menschen,
om mee te praten. Ook nu draalt hij en hoopt uitstel te
verkrijgen. Hij begint over allerlei dingen te spreken,
zonder gehoor te vinden ; hij maakt zich klein, hij huichelt
belangstelling in personen en zaken, die hem onverschillig
zijn, te vergeefs. De boer en de knecht komen binnen,
moe van het werk ; zij trekken hun besneeuwde schoenen
0 E. XV1I 2
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uit, groeten, gaan zitten ; ook den vreemde geeft de gastheer een hand, zonder een wenk van welkom. Weer
zoekt de zwerver naar onderwerpen van gesprek : de winter
en de sneeuw ; hij vertelt, hoe het er bij zijn woning onder
aan den berg uitziet : de sneeuw voor het huis, de zon op
den bergrug aan de overzijde, de eenzaamheid ; men boort zijn
verhaal aan, maar het wekt geen belangstelling. Hij spreekt
van het noorderlicht, dat dezen morgen scheen, ja, zij
hebben het gezien, hij geeft ook een fantastische verklaring, maar zijn woorden vinden geen weerklank. Hij
vertelt van rendieren, die over den weg schoten, die hoog
over een hek sprongen, zonder de sneeuw, die er op lag ,.
aan te raken, en die verdwenen met de hoornen dicht als
een bosch. „Het was toen juist schemering en de sneeuw
was blauw en rood". -- Wiens rendieren ?" wordt er gevraagd. Ja, dat weet hij niet, en weer ontstaat er een
stilte, die den vreemdeling niet veel goeds belooft. Daar
valt zijn oog op een courant; hier trekt iets zijn aandacht,
en hij begint weer te spreken :
„Arme lieden, arme menschen" zijn stem was weer
diep en suizend, 'hier staat van den hongersnood in Rusland.'
„Hij wees naar het papier, maar keek er niet in ,
staarde voor zich uit met dien zeldzaam brandenden blik,
dien hij had, toen hij over het noorderlicht sprak en den
kouden glans daar bij de pool zag.
„Hongersnood, wij hebben meest vergeten, wat dat
wil zeggen, dat is voor ons als leege geruchten. Jaren van
gebrek hebben wij wel gehad, maar recht bitteren nood
niet, sedert ik klein was ; er zijn er nu niet velen, die zich
dat herinneren. Maar denk je, als ze in iemands huis van
honger sterven, eerst het vee, waar men ook zoo veel vang
houdt, eerst dat te zien sterven en geen hulp te kunnen
geven, dan de naasten, die omvallen, terwijl zij rondstrompelen en roepen om brood, maar er is niets dan leegehanden, om te wringen. Denk je de wegen ijselijk van
menschen, die ronddwalen en roepen, en de wolven om hen
heen in de duisternis het zijn wonderlijk strenge lessen,
die de genade des Heeren geeft." Zoo zet de man voort.
,
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En ziet, hij maakt indruk op zijn hoorders. „De spieren
van hun gezichten kwamen in beweging, voor him zware
fantasie gleden met verschrikkende duidelijkheid de schrikscènes heen, waarover hij sprak, zij zuchtten als in de kerk
en leiden de handen in elkaar. 'Ja, ja, arme menschen,
het is zonde, groote zonde.' Zelfs de oude vrouw kreeg
iets van ziel in haar kleurlooze, uitgebrande oogen en bewoog zonder geluid haar lippen. Het jonge meisje weende
in een hoek.
„En de oude sprak door. De gebeurtenissen, waarover hij pas gelezen had in de afgezaagde taal der courant,
vertelde hij over, maar nu heel frisch en nieuw. Zijn hoorders hadden dat ook te voren al gelezen, wisten, dat het
z66 en z66 gebeurd was, maar waren daardoor niet bijzonder getroffen, daar het zoo ver weg was ; — nu kregen
zip het te zien
„Er kwam soms als 't ware een episch rhythme iii
zijn woorden als een zang, die naar buiten wilde dringen
uit het overstroomende meegevoel, het te huis van alle
levenskrachtige liederen. En de oogen der luisterenden
kregen iets van zijn eigen visionnaire macht, werden wijd
en diep als de zijne. Het was niet langer — als in de
kerk — stichting en berouw, wat zij voelden, die daar
zaten, het was de onegoïste belangstelling, de betoovering
van de fantasie en het hart. En de kinderen kropen stil
naar voren in den kring, en de arme oude vrouw waagde
haar afgeleefde hand voorzichtig uit te steken en het
hoofd, dat het meest nabii was, bijna te streelen."
De landlooper bereikt, dat hij uitgenoodigd wordt,
den nacht over te blijven. Zijn gezicht beeft „van triomf,
dat het hem nog eens gelukt is, de overwinning te behalen,
van smart over de onrust, die hij gevoeld heeft, die zijn
geheele wezen nu schudde, nu zij week, van vermoeidheid,
dat het een zoo zwaar en lang werk moest zijn, om deze
successen te verkrijgen en zijn recht te handhaven, om te
bestaan op de eenige wijze, waarop het hem mogelijk was,
te leven."
De schrijver vraagt zich af, wat het is, dat uit die
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oogera glinstert. „Was het niet de ziel van den zang,
van het gedicht, van de sage, die nu meer en meer verstikt wordt och, waarom ? die haar wortel in den
grond der breede kringen verliest, en wier bloemen weldra
alle ziek zijn ?"
Maar deze landlooper-dichter verwezenlijkt toch het
programma der ware poëzie, zooals dat voor den geest
van zijn dichter staat. Hij wekt 'onegoïstische belangstelling', hij bewerkt 'de betoovering van de fantasie en
het hart'. Dat is het, wat de schilders in 'Ur Mörkret',
wat de aestheten in. 'Erotikon' niet vermogen met al hun
gepraat over stijl en over levenskunst. Waarom niet ?
Wij kunnen het antwoord reeds in Faust lezen :

„Doch werdet Ihr nie Herz zu Herzen schaffen,
Wenn es euch nicht von Herzen geht."
Zeer treffend heeft Böök 'Het Mirakel' en 'Een Dichter'
als pendanten naast elkander geplaatst. In 'Het Mirakel'
wordt het medegevoel gemaakt tot hoogste principe voor
het handelen, in 'Een dichter' wordt het het hoogste
aesthetische principe. De intuïtie, die in het leven van
anderen doordringt, is in haar wezen meegevoel. En hij
wijst er op, hoe deze opvatting dezelfde is, die de philosoof
Theodor Lipps theoretisch ontwikkelt. Volgens hem is
het moreele grondpk enomeen het meegevoel, de gemeenschappelijke wortel van ethica en aesthetica. Maar het
aesthetisch meegevoel doet zich bij Hallström voor waar
het bij de toehoorders 'stichting en berouw', de overbekende
gevoelens, aflost, als een reiner toestand, vrijer van
egoïsme en van ik-bewustzijn dan het moreel getinte
medelijden.
Zoover is het er vandaan, dat Hallström aan de kunst
geen plaats zou toekennen. Zij is de hoogste bevrijdende
macht. Maar daarom is de verantwoordelijkheid van den
kunstenaar ook grooter dan van iemand anders.
Indien dan het zout smakeloos wordt, waarmede zal
het gezouten worden ?
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Wanneer ge te Roosendaal in het zgn. neutrale
treintje stapt, dat u naar Esschen zal brengen, wanneer
dit treintje zich in beweging zet en ge de lange rij van
roode-kruis-wagens op het station voorbij rijdt, den beruchten electrischen draad tegemoet, die u zonder ongemak
zal doorlaten, overvalt u, wed ik, een gevoel van beklemming,
van onrust. Of ge zijt misschien heel zenuwsterk ! Aan
den anderen kant van den draad de eerste „Feldgrauen"
— een vluchtige blik. Spoedig zijt ge te Esschen. Hoe
goede papieren ge moogt bezitten, die u tegen onderzoek
van eenige beteekenis vrijwaren, de onrust, de nervositeit
verlaten u toch niet geheel. Ge benijdt die rustige soldaten,
die douane-diensten doen. Streng, heel ernstig vindt ge
hen toch wel. En steeds stuit ge weer op een nieuwen
post. Alles militair. Verder een groote leegte, stilte, verlatenheid. Het onderzoek van de meeste reizigers duurt
lang. De een na den ander druppelt nit het douanelokaal in den gang
naar buiten. Dan (mat het verder
b
naar Antwerpen, boemelend. Elk station, hoe klein ook,
militair bewaakt ; weinig verlicht. „Fertig — Abfahrt" —
men went al wat. Het gaat ook alles zoo rustig en zeker.
,
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Te Antwerpen overstappen. Een oogenblik van drukte. De
trein staat gereed en er zijn veel reizigers. Een heel kleine
visie van vroeger ! Maar de gele wagens : „Nur für Militärpersonen", „Nur für Offiziere", houden u aan de werkelijkheid. In een coupé met z'n achten naar Brussel. Twee
Duitschers, de anderen Belgen en van de laatste lezen
er drie een Hollandsche krant. Ook al anders dan vroeger !
Men kijkt u vreemd aan. Gij doet misschien ook vrij links,
zoo tusschen die elkander niet vriendelijk gezinde menschen in. Eindelijk Brussel. Een geroezemoes bij den uitgang. Ongeduldig geroep. Hoeratjes, als er weêr een door
de controleerende posten heen is. Eindelijk zijt ge er ook
door en ge gaat naar uw hotel.
De lange reis langs de bajonetten en de controle heeft
een danige uitwerking. Hier zijn de militairen de baas,
al staat het land onder civiel bestuur : ge zijt immers in
het General Gouvernement België. Hier komt ge er niet
met vriendelijke lachjes en welwillende woordjes. Het beste
is maar rustig en sterk te zijn, althans de allure er van
aan te nemen, zooals al die sombere gestalten langs den
spoordijk. Ge boezemt dan vertrouwen in en men begrijpt
u spoedig. Vermijd alle aanstellerij. En mocht ge soms
een oogenblik te Brussel, dat toch een mondain uiterlijk
behouden heeft, dreigen te vergeten, in welke omgeving
ge u bevindt, dan is de herinnering aan uw reis voldoende,
om u tot de realiteit terug te brengen. Deze is : ge zijt
in een door een vijandelijke macht bezet gebied. En bij
al uwe beoordeelingen van feiten, toestanden, maatregelen
moogt ge dat ééne nooit vergeten. De buitengewone omstandigheden, die ge hier elk oogenblik voelt, ziet, maken
u het begrijpen zooveel gemakkelijker dan het voor iemand
is, die deze omgeving niet geproefd heeft en die neigt tot
oordeelen met een maatstaf, die geldt in een land, dat
goddank buiten den krijg gebleven is. Hier passen geen
groote woorden, geen geschreeuw. Hier voelt ge u machtigklein. Is het juist hierom, dat de beklemming niet geheel weg
wil, al hebt ge u over geen enkele onaangenaamheid te
beklagen, al is geen enkele ergernis u persoonlijk over-
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vallen ? Ge wilt dat vreemde weg doen, maar het is zoo
loodzwaar.. .
Ik kwam Donderdagavond 30 November te Brussel.
Het was na achten. En nu heb ik wel de vreemdste sensatie beleefd, die ik mij herinner ooit doorgemaakt te
hebben. Er was geen rijtuig, geen auto in den omtrek van
de Noorderstatie te bekennen ; wel enkele volle trams en
nog verscheidene lieden, die zich meest allen wat gehaast
voortspoedden. Wilde ik naar een h6tel wat in het centrum der stad, het was met mijn bagage niet mogelijk er
te komen. Dus maar een gelegenheid in de buurt der
statie opgezocht. Toen zou ik naar de Pasz-Centrale op de
Place Royale. „Der Inhaber", zoo stond er op mijn pas,
„soll sich sofort nach Ankunft melden". En dan de pas
gekregen militaire indrukken ik dacht er niet aan, om
niet te gaan. Maar ik kon geen tram krijgen, noch bij
het station noch bij de beurs, die mij tijdig — 9 uur was
sluiting, had men mij ingelicht — ter plaatse zou brengen. En inmiddels begonnen de weinige personen, die
ik ontmoette, mij wat zonderling aan te kijken. Was dit
nu de gewone avondtoestand te Brussel, vroeg ik me
zelf. Een heel enkele tram, weinig licht. En toen pas
werd de situatie mij geheel en al klaar. „Votre billet
d'identité, monsieur" — hoor ik van een politie-agent
ter zij de. „Ihr Paszport" — een halve minuut later van
iemand van de Duitsche Polizei. Och ja ! ik had het in
Holland ook al gelezen : Brussel heeft straf. Café's, restaurants, theaters, bioscopen moeten alle acht uur Duitsche
tijd sluiten. Alleen onderdanen van neutrale staten,
Duitschers en begunstigden mogen nog op straat. Nu kwam
een gevoel van resignatie over me. De Place Royale was
v66r 9 nur niet te bereiken. Ik maakte rechtsomkeert en
was zeer verheugd na nog eenige pas-vertooningen in mijn
hotel terug te zijn. Toch zoo'n beetje nerveus, merkte
ik, toen ik boven kwam. Als je zoo pas den vorigen
avond in je rustige omgeving in je rustige Haagsche straat
in je familie-kring gezeten hebt en dan dit gedoe door te
maken ! Maar het onbestemde lokte toch te veel dan dat
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de gedachte opkwam : was ik maar weer thuis ! Wat zou
de volgende dag geven ?
Een van de groote bezwaren in het Brusselsche
leven voor een vreemdeling in dezen tijd is de moeilijkheid,
goede inlichtingen te krijgen. Ik merkte dit dien
eersten avond zeer sterk. Men is tegenover een vreemde
ietwat wantrouwend. Hoe beter deze zich zelf aan de
omgeving aanpast, hoe minder hij dit merkt. Het is een
restje van de beruchte spionnen-vrees van 1914, die te
Brussel geducht rondgewaard heeft. Het is natuurlijk ook
een gevolg van het zeldzame verschijnsel, dat men een nietDuitschen vreemdeling ziet nu, in het voor kort zoo
cosmopolitische Brussel ! Maar onaangenaamheden heb ik
van Brusselsche zijde nooit ondervonden, evenmin als van
militairen. „Hollandais" -- hm ! een klein hatelijkheidjee
over oorlogswinsten, waarvan ik mij voor mijn persoon
althans niets behoefde aan te trekken. Maar ook spoedig
een vriendelijkheid over het nuttige werk der commissieFleskens en den zeer geroemden arbeid van haren secretaris,
den heer Obreen. Men had mij in Den Haag veel verteld
over bepaald vijandelijke gevoelens van de Belgen te
onzen opzichte, om de pretense neutraliteitsschending, ons.
het niet-verleenen van hulp. Ik heb er, ronduit gezegd,
heel weinig van gemerkt. Wel vroeg mij een lief meisje
te Leuven, of ze niet mee mocht naar het gastvrije
Holland, naar de heerlijke vrijheid. Zeker om de beklemming te ontgaan, die in de zwaar geteisterde universiteitsstad veel zwaarder drukt dan in de hoofdstad.
Want waarlijk ! vóór 8 uur 's avonds, den fatalen
sluitingstermijn, is het heel druk te Brussel. Veel menschen
op de boulevards, in café's en restaurants en -- naar ik
mij heb laten vertellen -- ook in bioscopen en theaters, die
nu hunne voorstellingen in den laten namiddag geven.
Een volte van menschen in de overladen trams, maar
weinig rijtuigen en haast geen auto's. En in die menschen
twee scherp gescheiden deelen : de Brusselaars en de
Duitsche soldaten. De eersten negeeren de anderen en
het gelukt hun dit op behoorlijke wijze te doen. Zij hebben
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ook al zoo lang tijd gehad er zich aan te gewennen. Er
is een soort van zwijgzame verhouding ontstaan. Alleen
voor wie het bepaald noodig is, conducteurs, kellners,
politie, winkeliers, wordt het consigne : zwijgen, verbroken.
De Brusselaars onderling spreken ook zeer weinig op den
publieken weg. Kalm, rustig bewegen zich daartusschen
de militairen. Zij wandelen, bekijken de merkwaardigheden
van de stad en zijn ook zwijgzaam. Nergens eenige provocatie. Op den dag, dat de inneming van Boekarest
bekend werd, heb ik geen enkel teeken van vreugdebetoon
in het openbaar gehoord, eenige officieele saluutschoten
daargelaten. Ik heb een zekere bewondering gekregen
voor de houding van beide partijen. Zó6 moet de verhouding van niet-combattanten en een occupeerende macht
in oorlogstijd wezen. Van beide kanten waardig en flink.
Maar zij ontstaat misschien pas door de lange praktijk.
En bij de eerste schokkende aanraking zal er te veel
gisting wezen, dan dat men op het in eens ontstaan van
zulk een model zou durven hopen. Ja — die gruwelverhalen uit den tijd der invasie, zoo te Brussel als in het
Belgische land verspreid, en nu nog die over het terrorisme
van de politie spreken van heel wat anders. Maar zij zijn
voor een reiziger oncontroleerbaar en hij bepaalt zich dus
tot luisteren. Soms rilt hij — het is zoo gruwelijk, die
oorlog ! Maar ietwat geruststellend is het verhaal, dat een
Luikenaar in den trein mij doet en dat ik hier mededeel,
omdat het van iemand komt, die mij een zeer heldere kop
en een scherpzinnig waarnemer leek :
„Wij zaten aan tafel thuis, toen de Duitschers Luik
binnen kwamen. Spoedig volgde een harde klop op de
deur. Een groote spanning ontstond in de kamer. Maar
ik behield mijn geheele kalmte, opende de deur en zag twee
Duitsche soldaten staan, de één met den revolver op mij
gericht. „Was wünschen Sie ?" vroeg ik bedaard. Onmiddellijk zakte de revolver en zonder eenige verdere onaangenaamheid werden de beide mannen bij mij ingekwartierd.
Ook verder heb ik niet den minsten overlast van hen
ondervonden".
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Zulke mannen, meen ik, heeft een land in zulke uren
noodig. En ik vatte sympathie voor mijn medereiziger
op, toen hij met overtuiging de meening uitsprak, dat hij
beter zijn vaderlandschen plicht vervuld had door iii Luik
te blijven en naar vermogen tot een bevredigende verhouding tusschen bezetter en bezetteling mede te werken
dan door ergens in den vreemde te gaan vegeteeren. Ik
voelde het geheel met hem eens te zijn en achtte hem
toch tot geen enkele laagheid of oogendienarij in staat.
Een schuchter protest van een Antwerpenaar maakte
waarlijk niet veel. indruk.
Intusschen de in de omstandigheden verblijdende
verhouding te Brussel is uiterlijk. De dessous zijn heel
anders. Er is groote haat, vijandschap bij een groot deel
der bevolking tegen de Duitschers. Natuurlijk ! en geen
onbevangen oordeelend Duitscher zal dit euvel duiden. De
tijd, dat men z'n vijand de rechter wang toesteekt, na op
de linker geklopt te zijn, is er tegenwoordig zeer zeker
niet. En de gruwelverhalen, waarvan elk goed Belg u
een dozijn weet te doen, hebben die vijandschap in zeer
ernstige mate bevorderd. Ik heb het meer dan één geleerde
hooren betwijfelen of liever beslist hooren ontkennen, dat
er ooit weêr aanraking van het nu levende geslacht met
Duitsche geleerden zou kunnen wezen. Ik heb het meer
dan eens gehoord, dat de eerste Duitscher, die zich na
den oorlog in België zou vertoonen, aan stukken zou
gescheurd worden. Men ging hierbij uit van de veronderstelling, dat België geheel bevrijd zou worden door de
geallieerden. Ofschoon het geloof hieraan is niet meer
zóó rotsvast als het een half jaar geleden nog schijnt
geweest te zijn. „Engeland geeft het nooit op", hoorde
ik. Maar ook, wanneer het kanon van den kant van Ieperen
zeer duidelijk klonk : „A. quoi bon ?" Echter, al winnen de
geallieerden niet, men hoopt toch vrij algemeen, dat de
Duitschers ook zonder dat België bij den vrede zullen ontruimen. De bekende artikelen uit de Kölnische Volkszeitung
over de invalspoorten : Antwerpen, Oostende en Zeebrugge,
maakten niet veel indruk. En blijven ze --- in de uitspraak
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ligt een heele gedachtenwereld — dan zal de last, dien we
h ün zullen bezorgen, pas beginnen.
Na mijn eersten zenuwachtig-makenden avond te Brussel
ben ik altijd in die rustige rust geweest, die de Duitschers
en de Brusselaars zelve genieten. Ik bedoel dit dus ook
vooral uiterlijk, want aan de spanning van de vreemde
()lngeving ontsnapt men nooit geheel ; ik merkte, wil ik
zeggen, spoedig, dat ik kalm mijn gang gaande, precies
kon doen, wat ik wenschte te doen. Eu aan enkele beperkende bepalingen, dat men de een of andere straat niet
door kan of dat men de Noorderstatie niet van den voorkant betreden mag, wordt men spoedig en nadrukkelijk
genoeg herinnerd, wanneer men uit onwetendheid neiging
toont er zich niet aan te storen.
Ik kwam te Brussel om te studeeren. Hoe krijgt iemand
het in z'n hoofd, vraagt ge ontsteld. Er zou een heel verhaal voor noodig zijn, om te verklaren, dat hier wezenlijke
noodzaak was. Om kort te gaan : Ik moest mijn dagwerk,
een groote bronnen-publicatie, waarvoor het Belgische
staatsarchief geregeld gegevens verschaft, Of staken of op
reis gaan. En dus koos ik het laatste. Zoo kwam het dan,
dat ik Vrijdagmorgen 1 December, na een aantal formaliteiten bij de Duitsche autoriteiten vervuld te hebben, het
aan verscheidene Nederlandsche historici welbekende, ietwat
sombere gebouw der „Archives G6nérales du royaume"
binnenstapte. Tot levendige verbazing van de ambtenaren,
die mij van een vorig bezoek kenden, tot hunne blijdschap
mag ik wel zeggen — tevens. De vreugde was wederkeerig en ik zal nimmer de bizondere hartelijkheid vergeten,
waarmede de algemeen rijksarchivaris, mijn vriend Cuvelier,
die altijd Hollanders een warm hart heeft toegedragen,
mij ontving. Het is zoo diep ontroerend onder zulke
omstandigheden en na alles, wat voorgevallen was, elkander
weAr te zien. . Ik zal ook nimmer de hulpvaardigheid
vergeten, die de heer Cuvelier en zijne ambtenaren mij
opnieuw bewezen. Op het Belgische Staatsarchief is men
als Hollander wel en welkom. En men kan er precies
als vroeger werken. Monsieur Lefèvre, het factotum van deze
,
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instelling, draagt U met bekwamen spoed alles aan wat ge
noodig hebt. Valt er iets bizonders te onderzoeken, de heeren
Nelis en Brill voorkomen uwe wenschen. Hier is uiterlijk
eerst recht niets veranderd. Maar wat fluisteren die beide
heeren daar in dien hoek ? Ge behoeft niet onbescheiden te
luisteren. Ge merkt het spoedig, dat ze het laatste nieuws
bespreken, en altijd on tdékt een van beiden een lichtstraal
dan scheiden ze, vergenoegd. Allemachtig, wat rinkelt
die ééne ruit, daar vlak achter me, toch vervelend : „Dat's
het kanon m'n heer". En waarlijk ! ik ga even naar
buiten in den Hof, dien het archiefgebouw eenmaal het
paleis van den Prins van Oranje omsluit, en beter dan
ergens te Brussel hoor ik nu het doffe gedreun van de
moordwerktuigen, die hun dagelijkschen arbeid verrichten.
Het is de herinnering aan de realiteit, die men daar tusschen de oude papieren en de bekende gezichten van de
ambtenaren en bezoekers wezenlijk gevaar zou loopen glad
te vergeten. Rijke, onuitputtelijke verzameling, voor Noorden Zuid-Nederland beide van het allergrootste belang,
blijf ook verder gespaard voor het oorlogsgeweld, dat u
tot nu onaangetast heeft gelaten. Het Belgische archiefmateriaal heeft in Ieperen reeds meer dan genoeg geleden.
Toen ik dien eersten morgen mij goed en wel geïnstalleerd had en de arbeid was aangevangen, meende ik zoo
rond één uur voor het levensmiddelenvraagstuk te staan.
Ik had den vorigen dag maar altijd door gereisd en van
eten was niet veel gekomen : ik had er eigenlijk niet aan
gedacht. In mijn hotel had men mij een heel eenvoudig
ontbijt voorgezet, dat ik heel gauw verorberd had, want
ik had haast, om het onbekende verder in te treden. Toch
trof het me direct, dat ik het Brusselsche oorlogsbrood met
een klein stukje boter en wat gelei heel smakelijk vond.
Zeer . persoonlijk natuurlijk. Wat is persoonlijker dan de
oorlogsbroodsmaak ! Maar nu om Mn uur begon het me toch
wat wee te worden. Zou ik wat eetbaars kunnen bemachtigen ? Op Vrijdag een der beide vleeschlooze dagen nog
wel ! Nooit is mij iets meer meegevallen. Men kan eigenlijk
te Brussel zooveel eten, als men wil in de groote restau-
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rants althans en voor goed geld. Wanneer ik dan ook als
mijn besliste ondervinding mededeel, dat ik in December
1916 te Brussel aan niets gebrek heb behoeven te lijden
— men had mij allerlei voorspellingen gedaan, dat ik vermagerd terug zou komen — en dat men zich op vleeschlooze
dagen aan een keur van vischgerechten kan bezondigen,
dan vergeet ik geen oogenblik, dat de omstandigheden voor
zeer velen toch benard genoeg moeten wezen. En ik gebruikte zoo even niet zonder opzet het woord „bezondigen",
omdat ik meermalen een schrille tegenstelling voelde tusschen de goed voorziene „cartes" der restaurants, de fraaie
étalages van sommige fruit- en wild-winkels, van patisseries
op de groote boulevards en den schralen kost, waarmede
zeker verreweg het grootste deel der bevolking zich moet
vergenoegen. Men zou zeer verkeerd doen te meenen,
dat de overvloed voor de Duitsche bezetting diende.
Waarlijk neen ! — maar het is kiescher over zekere eigenaardige kanten van de Brusselsche samenleving in dezen
tijd te zwijgen. De Belgische hoofdstad moet wel zeer rijk
wezen, dat verscheidene lieden er nog zoo veel kunnen
spendeeren als het geval is. Er er wordt zeer veel voor de
minder bedeelden gedaan. De collectes op straat en in
cafés en restaurants geschieden zeer druk en er wordt
voortdurend geofferd. Van stadswege wordt het werk van
liefdadigheid in ruime mate beoefend. De American-reliefcommission en onze Fleskens-commissie doen dit op prachtige
wijze, natuurlijk niet alleen te Brussel.
Mijn studie bracht mij ook naar Antwerpen, nieuwsgierigheid — laat ik het eerlijk erkennen naar Leuven.
Ik weet niet, wat meer treffend is : het beeld van verwoesting, dat de laatste stad, of het beeld van verlatenheid,
dat de eerste biedt. In beide wordt de beklemming veel
grooter, de ontroering heviger dan te Brussel. De puinhoopen te Leuven zijn netjes opgeredderd, maar ze zijn er
en ze brengen een vaag besef van het vreeselijke, dat hier
gebeurd moet wezen. Een heel enkel huis in het ruïnengedeelte is nieuw opgebouwd en op verscheidene verwoeste
terreinen ziet men kleine huisjes van steen of hout, waar
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de bewoners hun verblijf hebben of hun handel drijven.
Het is haast schilderachtig. Daar staat, hoog boven de
steenhoopen uit, het ongeschonden stadhuis en er vlak
bij de St. Pieterskerk, die, vrij wat beschadigd, voorloopig
buiten gebruik schijnt. Achter het stadhuis ligt de universiteitsbibliotheek geheel kapot als zooveel anders. Een
gevoel van verlichting, toen ik op den terugweg de
beruchte stationsstraat gepasseerd was en den trein
bereikt had ! Maar schrijnt de verlatenheid van Antwerpen niet veel scherper ? Ja, ik geloof het. Hier
geen volle trams, weinig drukte in de cafés en op straat.
Vele huizen, meer dan te Brussel, leeg. Ik moest in
een voorstad van Antwerpen wezen, die juist menig
Hollander goed bekend is, en nergens heb ik meer de
somberheid van een verlaten en toch geheel overeind
staand stadsgedeelte geproefd dan hier. Het levensmiddelenvraagstuk schijnt in deze stad ook veel bezwarender,
ten minste voor een vreemdeling. De Schelde ? Zou
Antwerpen er zoo hebben uitgezien na de verovering
van de stad door Parma in 1585 en de definitieve sluiting
van de rivier door de Zeeuwen ? Het moet wel zoo iets
geweest zijn. En de ratten uit de rivier, die hunne toevlucht in de aangrenzende stadsgedeelten zoeken, nu de
scheepsladingen maar niet komen willen, bedreigen menig
huis en menigen inboedel met geheele verwoesting. Voor hoe
lang nog? In het groote, anders zoo drukke station
blijft het beeld van verlatenheid u bij. Het oogenblik
van drukte bij het overstappen, toen ge uit Esschen
kwaamt, blijkt uitzondering geweest te zijn. De lange,
leege perrons liggen droevig te wachten op de duizenden,
waarvoor ze gebouwd zijn. Voor hoe lang nog? Ik keer
in zeer gedempte stemming naar Brussel terug, waar ik
pas den volgenden dag de doodschheid van ginds kan
vergeten.
„Il faut en finir". Hoe dikwijls is de gedachte met
groote kracht bij mij opgekomen en meer dan eens heb
ik haar ook te Brussel met overtuiging uitgesproken.
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Nooit krachtiger dan aan het einde van een vrij lang onderhoud met een mij overigens weinig bekend man, eigenlijk meer een monoloog van hem, waarin hij met gloed en
welsprekendheid — de Brusselaars zijn onder vier oogen
nog altijd zeer welbespraakt — de meening verdedigde,
dat het nu uit moest wezen met alle politic/c, de oorsprong
van alle kwaad. De pers, de politiekasters, de partijen
ze kregen alle een duchtige beurt en ik geloof, dat de
spreker ook zeer geneigd was strafoefening na den oorlog
te houden over deze brouwers van de ramp, die de wereld
is overkomen. Och wat zijn wij Nederlanders dan nuchter.
ik ten minste voelde al mijn droogheid bij deze philippica.
Toen de vloed luwde en ik toch ook iets moest zeggen —
en ik wist maar niet wat toen waagde ik er mijn
stoplap aan. „Oui, monsieur, il faut en finir". Het succes
was grooter dan ik verwacht had. Wij bleken het roerend
eens te zijn. „Aussitöt que possible".
„EwM, na'n heer, wat zegt men in Holland van de
toekomst van België ?" In verschillenden toonaard gesteld,
werd de vraag voortdurend herhaald. Het antwoord was
heel gemakkelijk. „Wij, Nederlanders, hopen allemaal,
dat België zijn geheele onafhankelijkheid terug zal krijgen.
Wij weten, dat dit ook een eminent Nederlandsch belang
is". Een dankbare lach, een blik van de beste verstandhouding. Dan durfde ik verder ook ronduit vertellen, dat
er in Nederland over de oorzaken van den oorlog zeer
verschillend gedacht wordt en dat met het oordeel, dat
men zich hierover gevormd heeft, de opvatting over vele
gebeurtenissen in den oorlog samenhangt ; dat er zijn, die
door dik en dun met de entente meedraven en zelfs enkelen,
die Nederland aan hare zijde in den oorlog wilden doen
gaan ; dat er omgekeerd zijn, die de levendigste bewondering betuigen voor alles, wat Duitschland doet, en dan ook
alles verdedigen ; dan nog, dat er vele schakeeringen tusschen deze uitersten loopen en dat ik zelf de kleur van
een dezer schakeeringen wensch te dragen. En men
luisterde dan met veel aandacht en zonder eenige ergernis.
Ten slotte konden wij ons geheel vereenigen in de hoop,
.
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dat Duitschland zich ten opzichte van België zal blijven
plaatsen op het standpunt, dat de rijkskanselier in zijne
rede van den Oen Augustus 1914 heeft ingenomen : er is
onrecht aan België gedaan en Duitschland zal bereid bevonden worden dit goed te maken. Als mijne vaste overtuiging mocht ik wel er bijvoegen, dat het niet aan
Duitschers ontbreekt, die deze opvatting nog niet losgelaten hebben, hoeveel er sedert 1914 ook gebeurd moge
wezen.
Nemen we nu het toch wel waarschijnlijkste geval,
dat Duitschland op den duur België gaat loslaten hetzij
dan met of zonder herstel van den neutraliteitstatus, waarvoor men in België, naar het mij voorkwam, weinig belangstelling koesterde , als feit aan, dan blijft toch een
groot toekomstprobleem over. Wat zal de invloed wezen,
dien het Duitsche bestuur in het Belgische land zal
achterlaten ? Tabula rasa er mede ? Met een Duitsch
bestuur van al meer dan twee jaar ? Ik zou mij niet
gaarne aan voorspellingen wagen over de diepte der sporen,
die de heeren van het General Gouvernement zullen blijken
gemaakt te hebben. Ik ken daartoe de mérites van dit
bestuur veel te weinig. Maar is de tijd van Cromwell,
al beschouwde Karel II hem bij zijn restauratie als „non
avenu", uitgevlakt kunnen worden ? Welk een invloed
-- en niet alleen nadeeligen invloed heeft onze inlijving
bij Frankrijk en het Fransche bestuur in een tijdperk
van ongeveer drie jaar hier te lande gehad ! Het Duitsche
bestuur in België is onder uitermate moeilijke omstandigheden werkzaam. Het staat, ook in het land zelf,
aan een zeer scherpe kritiek bloot. Voor de beoordeeling van vele zijner maatregelen ontbreken gewoonlijk,
in het bizonder aan hen, die er het hardst over roepen,
voldoende gegevens. Elke niet tendentieuse beoordeelaar
zal den aard van deze regeering in een bezet land
wij doelden reeds hierop nooit mogen vergeten :
dit geldt in het bizonder de deportatie van Belgische
arbeiders naar Duitschland en geldelijke heffingen van de
bevolking. Een oordeel van eenige waarde over het geheel
----
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Zal naar onze overtuiging pas in veel lateren tijd mogelijk
blijken. Uiterlijk waarneembaar is de punctualiteit, waarmede de zaken marcheeren ; het accuraat vertrekken en
aankomen van de treinen, een van de symptomen hiervan,
is voor iemand, die uit Holland komt, al zeer aantrekkelijk
en geeft reden tot bewondering.
Er is één vraag, die ons, Nederlanders, wel zeer groot
belang mag inboezemen : wat doen de Duitschers met de
Vlamingen ? Hoe staat het met het zoogenaamde activisme
in de Vlaamsche beweging, hoe denkt men hierover in
België zelf ? Ook op deze vragen is een afdoend antwoord
voor het oogenblik onmogelijk. Ik ben alleen hiervan
overtuigd, dat het activisme in België, in het bizonder in
intellectueele kringen, meer sympathie ondervindt dan men
hier te lande gewoonlijk geneigd is aan te nemen. Ik grond
deze overtuiging op gesprekken met enkele personen, die
men allerminst van groote liefde voor de Vlaamsche beweging zou verdenken en die zich zelf gewoonlijk in het
Fransch uitdrukken. Ik vergeet hierbij niet, dat er ook
Vlamingen zijn, die het activisme belachelijk vinden en er
geen goed woord voor over hebben ; zij spreken het liefst
van de activisten als „landverraders" in den trant van het
ministerieel advies, dat geleid heeft tot het besluit van
koning Albert over de professoren, die een benoeming aan
de Vlaamsche hoogeschool te Gent aangenomen hebben.
Maar deze regeering zelve en ik heb reden te veronderstellen, dat zij hierover van België uit ook wel degelijk
ingelicht is zal bij haren terugkeer te Brussel met de
veranderde Vlaamsche beweging stellig rekening hebben
te houden, hoe dan ook de internationale status van België
na den oorlog zal worden. En er is nog een andere overtuiging in mij zeer versterkt. Wij, Nederlanders, moeten
niet trachten in deze beweging in te grijpen ; zij moet zich
zelve wezen en vormen. Beteekent zij wat, zooals ik geloof,
fl an groeit zij ook op. Zij is alweer zóó ingewikkeld, dat
het voor een Nederlander zeer bezwaarlijk valt haar goed
te begrijpen. Trachten wij hiernaar. Laat ons haar althans
niet verguizen, zonder haar nader te kennen. Steunen wij
0, E. XVII 2
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haar met onze sympathie, indien zij deze waard blijkt..
Ik pretendeer volstrekt niet in de volgende regelen
iets buitengemeen nieuws over het activisme te zeggen..
Men kan zich over de zeer verschillende stroomingen in
en ten opzichte van deze beweging heel goed oriënteeren
in de diverse Vlaamsche blaadjes, die hier te lande nu
verschijnen. Ook verder bepaal ik mij bij het weergeven
van enkele reisindrukken.
In België, zoo demonstreerde mij iemand, die mij toe
schem zijn land zeer goed te kennen, moet ge drie mentaliteiten onderscheiden : de Vlaamsche, de Waalsche, de
Brusselsche. De laatste is het jongst. Zij is geboren in
de revolutie van 1830, immers te Brussel ontstaan en door
Brussel geleid ; sedert dien heeft de vroegere hoofdstad
van Brabant een beteekenis voor België als Parijs voor
Frankrijk, Rome sedert 1870 voor Italië. Hier heerscht
de mentaliteit van den Belgischen staat. Zij vindt hare
uitingen in de centrale regeering, in de Kongo-kolonisatie,.
in de groot-financieele en groot-industrieele kringen. Zij
vindt haren geschiedschrijver in Pirenne, wiens schepping
van een Belgische natie reeds in de middeleeuwen, iets,,
artificieels heeft. Zij heeft hare uiterste uitingen in de
aspiratiën naar een grooter België, in de wenschen van de
XXe Siècle, van Pierre Nothomb c.s. en van den auteur
van het beruchte „La Belgique au tournant de son histoire".
Zij spreekt ook in het in deze kringen geuite verlangen naar
de opheffing van de Belgische neutraliteit. Zij is Fransch
meer dan Vlaamsch van aard en het laatste heeft van haar
niets goeds ondervonden : nu wreekt dit zich !
Een zeer klaar exposé, niet waar ! Ik geef het niet
als de waarheid, maar als een merkwaardige uiting van
een man van ontwikkeling, die vroeger nooit aan de
Vlaamsche beweging gedaan had, ofschoon hij Vlaming
van geboorte is. De consequentie voor een volbloed Vlaming
ligt voor de hand. Om de Vlaamsche mentaliteit tot haar
recht te doen komen, is niets noodig dan wettelijk te
bepalen : „in het Vlaamsche land zal het Vlaamsch de
officieele taal wezen". Hieruit volgt met juridische stellig-
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heid : de Gentsche hoogeschool zal Vlaamsch zijn, er
zal komen bestuurlijke scheiding tusschen de Waalsche en
Vlaamsche deelera, het onderwijs in het Vlaamsche land
wordt geheel in het Vlaamsch gegeven, het Fransch is
alleen leervak enz. enz. Het werd mij levendig betoogd
door een ander Brusselsch man van aanzien, die meer
juridisch is aangelegd. En men zou op historische gronden
voor deze ontwikkeling zeker een en ander kunnen zeggen.
Men weet, dat het Duitsche bestuur druk bezig is
in de pas aangegeven richting te arbeiden. Het kan niet
genoeg herhaald worden, dat het hiermede niet intuïtief
begonnen is, maar eerst van Vlaamsche zijde op de Vlaamsche
beweging opmerkzaam is gemaakt. En toen hebben de
Duitschers om politieke beweegredenen maar toegegrepen
Het mag zoo wezen. Maar ik ken Duitschers, voor wie
de kennismaking met de Vlaamsche letterkunde, met Gezelle
en Streuvels en Timmermans en Teirlinck, een openbaring
geworden is, die tot waarachtige bewondering heeft geleid.
Voor hen is de verdere ontluiking van het jonge leven
in den Vlaamschen hof een zaak van hoop, van blijde
verwachting geworden. En dit kan niet anders dan
gewenschte gevolgen hebben, want steeds grootere wederzijdsche waardeering, gevolg van betere kennisneming van
geestesproducten uit verschillende landen, zal tot het voorkomen van wereldoorlogen machtig veel kunnen bijdragen.
Voor ons Nederlanders ligt er in het Vlaamsche
activisme een bizondere aantrekkelijkheid, in zooverre het
herinnert aan de tijden van koning Willem I. Is de
Vlaamsche taalpolitiek van dezen in het wezen der zaak
iets anders dan die van de Duitschers nu? Ja toch, maar
alleen in zoo verre, dat de laatste nu meer steun in
Vlaanderen ondervindt dan gene ooit gehad heeft. Dit is,
ik herhaal het, de reden, dat zij naar mijne meening een
betere kans van slagen heeft. Maar — zeker er is ook
een gevaarlijke kant aan de zaak verbonden voor de
Vlamingen zelf. Een geschenk te ontvangen van iemand,
die 's lands vijand is ? Ligt er niet een bedenkelijk tekort
aan moreel besef in ? „Maar van de regeering, onder de
.
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Brusselsche mentaliteit, hebben wij nooit iets goeds te
verwachten", voert men U tegen, „en wij moeten dus onze
kans waarnemen". Of anders : „het ligt in den loop der
dingen, dat de Vlamingen op hun recht zullen staan, wat
tot lange binnenlandsche worsteling aanleiding zal kunnen
geven; nemen wij nu, wat ons aangeboden wordt, dan
vermijden wij voor België zeer veel geharrewar". Drogredenen, meent ge ? Een wezenlijke belangen-kwestie, zou
ik denken, die men zonder sentimentaliteit tracht op te
lossen en waarvoor men argumenten zoekt. Ainsi va le monde.
Veel gevaarlijker lijkt mij de vaagheid van het activisme in het stellen van zekere grenzen. Hoe ver wil
men gaan ? Het is bekend genoeg, dat de meeningen hieromtrent vrij wat uiteenloopen. De aanhangers van de
stichting van een afzonderlijken staat Vlaanderen, koninkrijk of niet, zijn zeer gering in aantal. Evenzoo degenen,
die het Vlaamsche land bij Nederland zouden willen voegen.
Waarvoor wij ook vriendelijk zouden bedanken .. . . De
meeste activisten wenschen herstel van het koninkrijk
België, maar administratief in tweeën gesplitst, met behoud
echter weêr van één leger, één financieel beheer en misschien van nog wel meer : de gedachten hieromtrent
schenen mij allerminst helder en ook het Duitsche bestuur
heeft nog geen geheel afdoende oplossing gevonden voor
álle vragen, die zich hier voordoen. Men mag dit misschien
ook niet eischen. Tastenderwijze, al naar de praktijk uitwijst, zal hier de weg afgebakend moeten worden , indien
de weg althans ooit voltooid wordt. „Stellig, stellig",
riep een overtuigd activist op mijn wat ongeloovige vraag
„is het nu niet, dan over 25 jaar. Dit begin wordt niet
meer geheel ongedaan gemaakt. En wat is 25 jaar in het
leven van een volk ?"
Het gist in België in allerlei richting. Er is een
diversiteit van meeningen over de binnenlandsche zaken,
die de onze over het ontstaan van den wereldoorlog nabij
komt. Ook in België heeft de opvatting over het activisme
natuurlijk eenigen invloed op de beschouwing over het
Duitsche bestuur als zoodanig. Er zijn activisten, die van
—
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de Duitschers niets moeten hebben, die zich verre van hen
houden, zooals de Brusselaars in het algemeen doen. Er
zijn ook activisten, die uit de algemeene verhoudingen de
consequentie trekken, dat het voor het welslagen van
hunne beweging het beste zal wezen, dat het Duitsche
bestuur nog maar eenigen tijd voortduurt. Ik behoef niet
te zeggen, wier opvatting mij het sympathiekst is. Ligt
juist in die der laatsten niet een veroordeeling van het
heele streven opgesloten ? Misschien zullen de eersten later
voldoende kracht ontwikkelen, om te bewijzen, dat de
consequentie der laatsten onnoodig was.
Wat bij deze diversiteit ontbreekt, is leiding. De
Belgische pers geeft haar niet. En wie zou het anders
doen? Er is ook wel een zekere geheimzinnigheid in de
houding van enkelen. Men moet toch ook aan later
denken ! Vooral bij het zoeken van aanraking met het
Duitsche bestuur wordt soms groote voorzichtigheid betracht.
Dit gebrek aan leiding en samenwerking werkt naar
mijne meening de vaagheid van het programma der
activisten in de hand. Men voelt te Brussel zoo duidelijk,
wat het gemis van een vrije pers beteekent. Er zijn Duitsche
kranten, o.a. de Kölnische Zeitung en Volkszeitung, er zijn
Belgische kranten, die onder censuur staan en mij niet
zeer merkwaardig leken, er zijn ook in het geheim
verschijnende Belgische krantjes (o.a. de Vlaamsche Leeuw,
die het activisme fel bestrijdt) en er zijn eenige
Nederlandsche kranten, die vrij veel aftrek vinden, maar
lang niet altijd doorkomen. Het zou een zegen wezen,
wilde het Duitsche bestuur de oprichting van een goed
geredigeerd Vlaamsch of Waalsch blad met een onafhankelijken redacteur bevorderen en voor de beoordeeling der
binnenlandsche zaken aan dit blad een zoo uitgebreid
mogelijke vrijheid toestaan. Het bestuur zelf zou hierbij
slechts profiteeren. En wij, Nederlanders, zouden het ook.
Want het ontbreken van geregelde correspondentiën uit
België in onze groote dagbladen levert ook voor ons een
gevaar op : dat van zeer eenzijdig, ten deele zelfs alleen door
geruchten, te worden voorgelicht. Ik mag niet beoordeelen,
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in hoe verre bij zekere moeilijkheden, die zich te Brussel schijnen
te hebben voorgedaan, schuld ligt bij de Duitsche autoriteiten
of bij de Nederlandsche correspondenten. Ook dit is een
ingewikkeld probleem, dat slechts van Brussel uit bekeken
mag worden. Maar ik zou het ten sterkste toejuichen,
indien op de een of andere wijze de nu grootendeels
afgebroken verbindingen per krant hersteld konden worden 1).
Brussel was donker na 8 uur in December 1916, heel
donker zelfs in sommige niet eens zoo heel afgelegen straten.
Slechts op enkele plaatsen was het goed licht. De stad
was gestraft voor een manifestatie bij een paar kerken
eenige Duitsche officieren waren beschimpt. „Gelukkig is
niets ernstigers voorgevallen", zei mij een bekend Duitscher
te Brussel. Ja, goddank ! België heeft waarlijk genoeg
geleden. Dit mogen zij bedenken, die de zware verantwoordelijkbeid dragen van manifestatiën als de pas bedoelde.
Wij wenschen, dat Brussel spoedig zijn volle avondlicht
herkrijge, al betreuren wij het niet het zoo somber, in
rouwgewaad, te hebben gezien. Zoo symboliseerde de hoofdstad toch het best de tragiek van België 's geschiedenis
in dezen tijd zelve. Zou de vredesboodschap van de Duitsche
regeering het nieuwe licht brengen ? De vrijheid, die wij
genieten en waarnaar men daar hunkert
1) Nadat ik dit schreef (December 1916), verschenen in de Nieuwe
Courant eenige belangrijke brieven uit België.

DE VERHOUDiNG VAN 'T ETHISCH EN
AESIHETISCH ELEMENT IN ONZE MODERNE
ROMAN L1TERATU U R
DOOR

Dr. A. C. S. DE KO E.

Het publiek en de critici : ziedaar twee groepen, die
elk op eigen wijze reageeren op wat de literatuur van hun
tijd biedt. Er is vaak groote innerlijke overeenkomst,
maar evenzeer doet zich het verschijnsel voor, dat er, bewust of onbewust, verschil bestaat. Tusschen het publiek
dat leest zonder oordeel en zich om geen kritiek bekommert, en die andere lezers, die veiligheidshalve liever de
kritiek over een boek in zich opnemen dan het boek zelf,
staat het publiek dat zich gaarne door de kritiek laat
leiden, maar daarbij toch ook streeft naar eigen inzicht
en persoonlijke waardeering. Voor dit publiek zijn er allerlei
problemen, die hen geen rust laten en die ze niet maar
rustig-weg aan de critici ter oplossing kunnen overlaten.
De volgende bladzijden bevatten een poging om een
dier problemen wat nader tot een oplossing te brengen.
Ik stel mij namelijk voor in 't algemeen de vraag te behandelen, wat ten opzichte van de romanliteratuur zoowel voor
de kritiek als voor het publiek de verhouding mag en moet
zijn van het ethische en het aesthetische element, om ver-

232

DE VERHOUDING VAN 'T ETHISCH EN 'T AESTHETISCH

volgens van het antwoord op die vraag uitgaande, in enkele
hoofdtrekken na te gaan, hoe we den ontwikkelingsgang
onzer moderne romanliteratuur en kritiek in dit opzicht
te beschouwen hebben.
Als ik daarbij telkens de woorden „moreel" en „ethisch"
gebruik, dan doe ik dat in de meest uitgebreide beteekenis.
Ik sluit daarbij ook in alles wat op de levensrichting, en
op het godsdienstig leven betrekking heeft.
Met het eerstgenoemde punt komen we, dunkt me,
dadelijk midden in de praktische moeilijkheden van het
ernstig-lezend publiek. Ik laat hier n.l. buiten beschouwing
de lezers, die enkel amusement zoeken, alleen lezen om
de boeiende gebeurtenissen en bij wie de literatuur als
zoodanig, het kunstgenot, eigenlijk in 't geheel niet binnen
hun horizon valt. Niet dat het geen belangrijke vraag is,
welke invloeden van deze amusementslectuur kunnen uitgaan. Ze ligt echter meer op paedagogisch dan op literair
gebied en staat in ieder geval buiten de quaestie, die we
hier onder de oogen willen zien.
Het gaat hier immers om de verhouding van Moraal _
èn Kunst. Die verhouding is eerst een probleem geworden voor een groot aantal ontwikkelde lezers sinds een
veertig jaar ongeveer, althans in ons land. Vóór dien tijd
was de meest geldende opvatting, dat het aesthetische zich
te voegen had naar het ethische, in veler oog zelfs in die
mate, dat de kunst de dienstmaagd was van de Moraal.
Theoretisch èn praktisch is dit altijd een sterksprekende
trek in onze literatuur geweest. In de Middeleeuwen reeds
neemt de didactische poëzie een overwegende plaats in en
in onzen bloeitijd is Cats, de belichaamde didactiek, onze
meest populaire dichter. En waar bij de groote dichters
de, natuur boven de leer gaat, waar zij zich uiten uit zuiveren aandrang alleen, blijft toch de theorie onaangevochten,
om straks in de 18e eeuw weer in volle kracht te heerschee en de kunst te verlagen tot een streven om op aangename wijze nuttige waarheid te verkondigen. Onder deze
heerschappij is ook de Nederlandsche roman geboren. Wol ff
en Deken schreven met het uitgesproken doel de Neder-
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landsche jonge vrouwen te waarschuwen voor de gebreken
van hun tijd en haar door krachtige voorbeelden tot verstandige deugdzaamheid op te wekken. Dat zij desondanks
frissche, levende kunst hebben geschapen, is te danken
aan hun echte genialiteit, die om alle bewuste bedoeling
onbekommerd, haar eigen schoonheid openbaarde.
In de 19de eeuw vinden we in eenigszins gewijzigdere
vorm dezelfde gedachte terug. Potgieter schetst zijn volk
de schoonheid van zijn verleden, uit bezieling voor de
17e eeuw, zeker, maar ook met het bewuste doel zijn tijdgenooten daardoor een spiegel voor te houden die moest
beschamen en voortstuwen. En in denzelfden tijd zien we,
hoe Bosboom-Toussaint haar kunst wil dienstbaar stellen
aan de Evangelie-prediking. Bij haar is er echter al niet
meer sprake van een besliste opvatting, maar eer van een
conflict. De kunstenares in haar voelt haar roeping anders
dan de volgeling van het Réveil. Er is innerlijke strijd,
er is botsing met geestverwanten, die van dezen strijd
meestal niet eens begrip hebben.
Een principieel protest tegen de ondergeschikte plaats
aan de kunst toegewezen komt eerst met de Beweging
van 1880. Het Schoone, het Goede en het Ware worden
scherp onderscheiden, ja zelfs volkomen gescheiden. De
Kunst wordt als zelfstandige grootheid geproclameerd en
met nadruk van den dienst der Moraal vrijgemaakt.
En hiermee is een frissche, levenwekkende wind over
onze literatuur gegaan. Het didactisch en paedagogisch
streven had onze kunst te vaak huisbakken en klein gemaakt, verstandelijk in plaats van verheffend, pedant in
plaats van wijs. Het is begrijpelijk èn het is gelukkig dat
juist onder de intellectueelen en begaafden van het jongere
geslacht zoo velen zich met geestdrift aan die nieuwe
strooming overgaven. De Kunst was nu vrij en kon heerlijk
opbloeien, een rijkdom van bloesems, die schoone vrucht
beloofden. Het was waarlijk een nieuwe lente en een
nieuw geluid.
Dat echter met het overwinnen van het oude, eigenlijk zoo oppervlakkige nuttigheidsprincipe een nieuw pro-
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bleem moest rijzen, werd niet aanstonds beseft. De Kunst
was nu immers niet meer dienstbaar aan de Moraal. Men
zei, ze was los van haar, ze had haar eigen plaats, hoog
boven moraal en kennis uit. De schoonheid, die men vond
in eigen ziel, die de kunst verklankte en verbeeldde, wae:
immers het hoogste, het goddelijke. Zoo werd de leuze
l'Art pour l'Art. Wie vol enthousiasme die leuze aannam,
zag verder geen moeilijkheid. Met een nieuwe maatstaf
was voortaan elk kunstwerk te benaderen, elke vraag naar
stemming, levensbesef, moreele waarde was op zich zelf
reeds te veroordeelen. Er schenen maar twee houdingen
denkbaar van de zijde van 't publiek, de houding van
hen, die vroegen naar schoonheidsontroering en daarnaar
alleen, en de houding van hen, die, niet beseffend zelfs
wat kunst is, in haar eigenlijk bevrediging van heel andere
dan schoonheidsbehoeften zochten en dus ten slotte onbevoegd waren tot meespreken. Ook voor de Literatuur
gold dit natuurlijk, ook voor den Roman, die misschien
meer dan eenig ander kunstgenre in voortdurende wisselwerking is met het voelen en denken der menschen, zelfs
waar zij overigens met de eigenlijke kunst weinig levend
contact hebben. Maar juist door die laatste eigenaardigheid moest het komen dat van 't begin af tegenover de
vele overtuigden een misschien nog grootere schaar van
lezers stond, die zich tegen de nieuwe leus verzetten. Talbooze ontwikkelden, bij wie echter 't moreel gevoel heel
wat directer en zuiverder reageerde dan 't aesthetisch
onderscheidingsvermogen schoven den eisch van 1'Art pour
l'Art zonder meer als onjuist ter zijde of bestreden hein
als verderfelijk. Als een roman hun in eenig moreel opzicht aanstoot gaf of min of meer tegen hun liefste overtuiging inging, of zelfs als zij daarin iets misten, wat ze
in andere literair lagerstaande boeken wèl vonden, dan
was daarmee het werk voor hen geoordeeld de aesthetische schoonheden spraken weinig of niet tot hen en telden
dus in hun waardeering ook weinig mee.
Zoo stonden en staan nog deze beide groepen tegenover elkaar. Van een eigenlijk probleem is evenwel daar-
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mee nog geen sprake, daar elk voor zich de zaak eenvoudig acht en van zijn gelijk volkomen overtuigd is. Mij
dunkt, dat de moeilijkheid, van tusschen beide groepen
te kiezen, eerst ervaren werd door een derde groep, door
hen, die, aesthetisch begaafd, wel voelden hoe er waarheid school in de leuze „de Kunst om de Kunst", hoe het
de groote talenten waren, die om die banier zich verzameld
hadden ; maar die tevens in hun diepste wezen zich onbevredigd voelden tegenover menig kunstwerk. Zeer paradoxaal is aan deze gewaarwording uiting gegeven door
Mevr. Roland Holst, in haar „Studies over socialistische
Aesthetica", waar zij, sprekende over de „neiging tot het
afbeelden van volslagen onbelangrijke, vaak in de nietigste
kleinigheden uitgeplozen levenssneden van volslagen onbeduidende menschen" tot de eigenaardige conclusie komt :
„Hoe meer de kunstenaar erin slaagt, door zijn voorstelling het gevoel van de groote onbeduidendheid van het
verbeelde leven op te wekken dat is een gevoel van
wrevelige neerslachtigheid voort te brengen, des te waarachtiger, dat is des te voortreffelijker is in haar soort zijn
kunst" 1 ). Dergelijke tegenstrijdige gevoelens behooren
inderdaad tot de ervaring van vele ernstige lezers en hebben bij hen, die aan bewustwording behoefte hebben, het
pijnlijk besef gewekt van een onopgelost probleem. Ze
vreezen echter in dit alles slechts een gebrek aan eigen
kunstgevoeligheid te moeten zien, ze dringen zich zelf
vaak op, dat het toch anders is dan hun innigst gevoel
zegt. Ze durven haast niet staande houden, wat ze toch
sterk, schoon duister, beseffen, dat ten opzichte van een
kunstwerk vragen van ethischen aard niet ongeoorloofd,
niet in strijd met 't aesthetische behoeven te zijn.
Als ik mij niet vergis was en is deze groep van onbevredigden talrijker en belangrijker, dan men naar hun betrekkelijke stilzwijgendheid zou vermoeden. Het ligt in
den aard van hun standpunt dat zij weinig van zich laten
hooren. Immers zij twijfelen en in de openbare kritiek,
1) De Nieuwe Tijd, 1906, blz. 500.
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ja zelfs ook in de dagelij ksche gesproken kunstwaardeering
worden zij allicht overstemd door de parate en besliste
oordeelvellingen. Valsche schaamte, die niet voor onartistiek
wil doorgaan, bescheidenheid, die niet wil uitspreken, wat
ze niet waar kan maken, zijn vaak ook oorzaken van dit
stilzwijgen. Maar meest van al toch het feit, dat dit standpunt nog grootendeels een duistere intuïtie is, die veelal
nog niet tot bewustzijn is gekomen. Zoo is 't ook te verklaren, dat onder de officieele woordvoerders der kritiek
nog vaak de meening schijnt te heerschen, als zou hier
slechts een Entweder-Oder gelden : of een waar beseffen en
genieten van kunst, of een burgelijke, bekrompen onvatbaarheid, die de kunst tot genot- of opvoedingsmiddel
verlaagt. Soms gaat daar dan mee gepaard een waarlijk
naief geloof in de onfeilbaarheid van 't eigen kunstdogma
en zijn priesters.
Onder de groote woordvoerders is het Kloos, die het
meest rigoristisch die scheidingslijn trekt tusschen beide
groepen en altijd weer onder andere vormen het hoofdartikel van zijn literair credo herhaalt : (De Nieuwe Gids
1912) „de eenige vraag, die de criticus zich stellen mag,
is, of het kunstwerk, dat hij onder oogen krijgt, inderdaad
een kunstwerk, d.i. een ontroerende levende weergave van
leven, 't zij dan van reeël of zuiver-psychisch leven is."
Daartegenover stelt hij dan de onartistiek-intellectueelen,
die de kunst slechts kennen als de vertolking in aangenamen vorm van bepaalde denkbeelden of de braafheidsapostelen die van den auteur eischen dat hij zijn menschen
als waarschuwende of bemoedigende typen hun rol laat
spelen. De mogelijkheid van een derde opvatting schijnt
hij niet te 'vermoeden en waar hij de uitingen daarvan
ontmoet, worden ze hooghartig gerangschikt bij de beuzelingen van het overwonnen standpunt. Zoo komt mij
voor, dat hij in de Nieuwe Gids van 1913 bij zijn bespreking van De Heilige Tocht wel degelijk de opvatting van
deze tusschengroep op 't oog heeft, waar hij minachtend
spreekt van „een der tegenwoordige literaire modes, die
durft verlangen, dat de kunst, allerlei ideeën, dus verganke-
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lij ke, met de tijden wisselende algemeenheden zal verzinnelijken."
En voor een groot deel van het publiek is Kloos nog
altijd de gezaghebbende criticus. Velen zijn nu juist tot
deze opvattingen toegekomen en verheugen zich in 't geruststellend gevoel met deze beschouwing literair op de
hoogte van hun tijd te zijn. En voor vele anderen, die
ernstig trachten voor zich zelf te oordoelen, is het een
dogma, dat hun artistiek geweten gevangen houdt. Toch
kunnen we ook in dezen tijd al met eenig recht van een
overwonnen standpunt spreken, in zoover onder de nieuwere
schrijvers en critici allerlei opvattingen en waardeeringen
aantoonen, hoe velen een ander kunstprincipe hebben aanvaard of althans min of meer bewust toepassen. 't Is er
echter verre van af, dat daarom de oude leuze reeds véél
van zijn kracht zou ingeboet hebben. En daarom vrees ik
ook niet een al te groote kans te loopen van te prêcher
les convertis, als ik hier nog eens wil trachten deze quaestie
nader te overwegen.
Immers juist ten opzichte van onze romanlectuur dringt
ze zich telkens weer aan ons op, in de eerste plaats al,
doordat de roman bij het lezend publiek een grooter plaats
inneemt, dan b.v. de lyrische poëzie. En bovendien brengt
het genre in zich zelf mee, dat de eigenaardige moeilijkheid,
waarvoor wij staan, klemmender wordt. Juist doordat de
kunstenaar in den roman niet, zooals in de Lyriek, direct
persoonlijk tot ons treedt, maar een levensbeeld geeft,
waarbij hij zelf geheel of gedeeltelijk onzichtbaar blijft,
juist daardoor komt dat Levensbeeld met een zekere
absoluutheid tot ons : de illusie wordt gewekt, dat dit nu
hèt Leven is. Een lezer, die zich geeft aan zijn lectuur,
leeft nu van zijn kant dat leven mee en 't is niet alleen
met zijn kunstzin, maar met heel zijn volle wezen, dat hij
zich in dat leven als 't ware onderdompelt. En juist dan
ontstaat vaak die tegenstrijdige stemming van bewondering,
genot en onbevredigdheid tegelijk. Dit is een praktische
ervaring, die, alle principes ten spijt, zich telkens herhaalt
en om verklaring vraagt. De theorie nu, die meest nog
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geldt in onzen tijd, geeft die niet. Want
op allerlei
wijzen is 't ons gezegd waar sprake is van ware kunst,
kan er bij iemand, die weet te lezen, geen gevoel van
onbevredigdheid zijn. En bovendien, de moderne roman
geeft een objectief beeld van de werkelijkheid en dus kan
er tegen een goedgeschreven roman even min bezwaar van
ethischen aard zijn, als tegen 't zien van het leven zelf,
de waarheid is niet moreel of immoreel. Deze redeneering
brengt voor ons de veelheid van vragen in hoofdzaak tot
twee quaesties terug. Hoe staat het met dit aesthetisch
genot, die bevrediging van een goed leger, in verband met
zijn verdere persoonlijkheid ? En hoe is 't gesteld met de
hier bedoelde objectiviteit
Wat de eerste vraag aangaat, haar antwoord hangt
ten slotte af van een andere : Is de mensch in den volsten
zin van het woord een eenheid of zijn z'n intellectueel,
z'n aesthetisch, z'n ethisch besef volstrekt gescheiden
krachten die beurtelings kunnen werken, geheel onafhankelijk van elkaar ? De psychologische wetenschap van
onzen tijd heeft ons die onderscheiding leeren beschouwen
als een wijze van voorstellen, die ons het denken gemakkelijker maakt, maar die tevens tot geheel onjuiste gevolgtrekkingen aanleiding heeft gegeven. Het is een tijdelijke
analyse, die geen verkeerde denkgewoonte worden mag.
Wat wij doen, doen wij tenslotte met onze geheele persoonlijkheid en terwijl ons aesthetisch wezen, om 't zoo
maar eens te noemen, geniet, is ons ethisch wezen niet
afwezig en kan 't gebeuren, dat we daarin juist een gevoel
van teleurstelling, van neerslachtigheid ontwaren. Niets
in ons, dat waarlijk leeft, kan, onder welke omstandigheden
ook, op eens geheel zwijgen.
Iemand b.v. die leeft uit een geheel ander levensbesef
dan dat van den auteur, zal, ook bij de grootste vatbaarheid voor literair genot, allicht deze ervaring maken, tenzij
hij zich forceert tot een, naar zijn meening, in dit geval
vereischte onderdrukking van een deel van z'n wezen.
In deze eenheid van het menschelijk zijn ligt, dunkt
mij, ook het antwoord op de tweede vraag. Juist omdat
?
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die eenheid evenzeer geldt van den kunstenaar, kan er
van geen volkomen objectiviteit sprake zijn. Wel is de
epiek, als genre, objectief, gezien in haar tegenstelling tot
de lyriek, maai die tegenstelling is niet absoluut. De
lyriek draagt reeds een kiem van objectiviteit in zich,
waar de dichter, die eigen gevoel lyrisch vertolkt, in zekeren
zin reeds buiten zijn eigen ik treedt en toeschouwt en
gevoelt tegelijk. Omgekeerd is de epiek nooit geheel
ontdaan van een lyrisch element, zij het ook zeer gering,
daar de kunstenaar, die uitbeeldt, wat buiten hem ligt,
niet is los te maken van de geheele, ondeelbare persoonlijkheid, die tevens gevoelt en oordeelt. Terecht merkt
Victor Hugo hieromtrent op, dat er in elk werk van dein
geest ten slotte drie elementen zijn, „ce que l'auteur a
senti, ce que l'auteur a observé, ce que l'auteur a deviné".
De roman is niet zonder meer een weergeven van de werkelijkheid, en zelfs de klassieke toevoeging : la réalité vue
à travers un temperament", schijnt mij niet veelzeggend
genoeg. De romanschrijver ziet en verbeeldt het leven
van uit een bepaalden gezichtshoek. Zijn persoonlijke
overtuigingen worden wel is waar niet bewust toegepast,
gëillustreerd, en liefst bewezen in en door zijn verhaal,
zooals het carricatuur-ideaal eischt, waarvan Kloos zoo
graag zijn tegenstanders beschuldigt. Inderdaad zou er
dan van kunst geen sprake meer zijn. Maar waar de
kunstenaar één geheele, ondeelbare persoonlijkheid is,
zullen wel degelijk zijn karakter en zijn levensinzicht z66
innig verbonden zijn met zijn kunst dat we 't een niet
zonder 't ander kunnen benaderen. Een roman is als levensbeeld absoluut en betrekkelijk tegelijk ; het is een spiegel
van de werkelijkheid en tevens van het eigenlijkste en
intiemste wezen van den kunstenaar. De onderscheiding in
objectieve en subjectieve kunst is altijd maar een quaestie
van meer of minder accent op 't eerste of op 't laatste.
Een roman lezend gaan we zeer zeker tot het Leven zelf
in en dat te meer naarmate we met waarachtiger kunst
te doen hebben. Maar we doen dit in zoo groote intimiteit met den kunstenaar, de waarheid is zoozeer tevens zijn
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waarheid, dat we als 't ware ademen in zijn athmospheer.
Ook zonder dat hij dit met een enkel woord uitspreekt,
ook bij de grootste zgn. objectiviteit, voelen we, onbewust
vaak, hoe hij het leven ziet en oordeelt. Zijn moreele en
intellectueele persoonlijkheid omringt ons in zijn schepping,
zij heft ons op, stoot ons af of drukt ons neer. Dit te
ervaren is volstrekt niet hetzelfde als een bewust en eigenwijs vragen of we 't in alle artikelen van geloof en ethiek
wel met den schrijver eens zijn. Het is veel subtieler en
onmiddellijker. We kunnen het onbewust ondergaan en
dat is misschien meest het geval als de spheer, waarin de
schrijver ons doet leven, verheffend en verkwikkend is.
Dan kunnen we meehen, dat we uitsluitend aesthetisch
genieten. Het kan ons echter ook half bewust worden
door dat niet te verklaren gevoel van onvoldaanheid, dat
door geen kunstgenot kan geneutraliseerd worden. In dat
geval is er een pijnlijk verlangen in ons, ons van dit
gevoel rekenschap te geven en ons oordeel over zulk een
werk is dan vaak aarzelend en troebel. Mij dunkt, dat
we ten slotte tegenover een levend boek niet zoo heel
anders staan dan tegenover een mensch. Waar nu in onze
onderlinge verhoudingen 't ethische element een zoo belangrijke, eigenlijk wel de belangrijkste plaats inneemt, kan 't
niet anders of 't spreekt in onze verhouding tot een roman
ook krachtig mee. We naderen immers den schrijver niet
slechts als kunstenaar, maar als volledig mensch. En naarmate hij geweldiger is in kunstvermogen, zal de waarachtige
mensch in hem ook volkomener in zijn kunst tot uiting
komen, zij het dan ook ontdaan van veel bijkomstigs, dat
wij in 't gewone leven mogelijk voor 't essentieele zouden
aanzien. Er is onder onze nieuwere critici bij mijn weten
geen, die dat zoo sterk heeft beseft en zoo bevredigend
uiteengezet als Dirk Coster. Zoo heeft hij er op gewezen,
dat de menschenkennis van den kunstenaar, indien hij
waarlijk kunstenaar is, in den meest letterlijken zin van
het woord zelfkennis is. Niet in de eerste plaats in de
menschen om zich heen leert hij de hoogten en diepten
van het menschenwezen kennen, maar door het aandachtig
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en intuïtief schouwen in eigen binnenste. Daar ziet hij,
uit de diepten van het onbewuste krachten en eigenschappen
opstijgen, die in 't daadwerkelijk leven zich nooit uit den
kiem hebben ontwikkeld. Onvermoede diepten van laagheid
en ellende (%.11 ongekende heerlijkheden van liefde en
zelfovergave leert hij kennen als behoorend bij zijn eigen
wezen, als deel uitmakend tevens van het raadselachtig
wezen van den mensch in 't algemeen. Eerst deze intuïtieve,
inschouwende menschenkennis scherpt zijn blik om de
menschen om, hem heen te kennen, dieper en waarachtiger
dan de gewone scherpzinnige waarnemer ooit zou bereiken.
In dien zin bevat het oude gezegde waarheid, dat menschenkennis zelfkennis is. En in dien zin is het ook te verstaan, dat de kunstenaar schept uit zich zelf. Wat heel
die wereld van menschen en dingen hem daarbij geeft, is
tenslotte het vormenmateriaal, waarin hij zijn schepping
verzinnelijkt, in beeld brengt. Heel fijn en diep is dit
wonderbaar proces uitgebeeld in Jean Christophe, zoo b.v.
in het slot van het derde deel, als Christophe uit de
diepte van zijn onbewust zijn een rijkdom van kunstwerken omhoog ziet stijgen en de auteur dan de gedachte
uitspreekt, dat het wezen en de krachten van een tallooze
rij voorvaderen in hem tot een tweede, niet-stoffelijk en
toch reeël leven weer gewekt worden.
Nu is het buitengewoon moeilijk bij een romanschrijver
hierin zuiver te onderscheiden, want hier is de inhoud
van zijn werk zijn innigste visie van het menschenleven
en het materiaal, om het zoo te noemen, al weer dat zelfde
menschenleven. Zooals de musicus zijn visie van het leven,
zijn levensgevoel vertolkt door melodie en rhythme, zoo
doet het de romanschrijver voor 't grootste deel door de
schildering van menschelijk zijn en gebeuren. Zoo komt
het, dat een roman ten slotte leeg kan zijn, zonder dat
die leegte aanstonds wordt bemerkt. Waar echter inhoud
is, daar moet die inhoud hoogst persoonlijk zijn, zoowel
onbewust als bewust. Niet alleen dat al zijn gestalten in
laatste instantie uit zijn eigen innerlijk wezen zijn opgestegen, behalve dit is er ook nog het feit dat hij met

O, E. XVII 2

16

242

DE vERHUUDING- VAN 'T ETHISCH EN 'T A.ESTHETISCH

eigen, bewuste persoonlijkheid, die ongevormde massa, die
chaos van zwevende gestalten en krachten moet beheerschen, eer hij ze scheppend zal kunnen uitbeelden. 't Is
zijn individualiteit die, oordeelend en willend, al die figuren
rangschikt, tegelijkertijd dat zijn kunstvermogen ze levend
maakt. Zijn persoonlijkheid maakt ze tot gevreesde of overwonnen demonen, of tot idealen, waar zijn innigst verlangen
naar uitgaat of tot de ééne of vele gestalten, waarin zijn
eigen wezen, in vroegere of tegenwoordige phase van
groei, zich in eigenlij lesten kern openbaart. Hij zelf leeft
in dat veelvoudig leven van zijn schepping. De wijze, waarop
die geheimzinnige wezens door den kunstenaar worden
bekleed met reeël leven, in 't bijzonder de plaats die hij
hun aanwijst, het rhythme zijner woorden, als hij van hen
spreekt, dat alles werkt mee, in subtiele directheid om des
schrijvers eigen persoonlijkheid, het geheel, in al die elementen verspreid, te openbaren aan ons die lezen, en dat
misschien te sterker naarmate het minder bewust is. Zoo
wordt elke roman, hetzij gewild of ongeweten tot een belijdenis, zoo is ook elke levende roman een antwoord van
den schrijver op de grootste en diepste levensvragen. Juist
zoo veel. als de schrijver waard is, de mensch zelf, geheel
en ongedeeld, zoo veel zal dit zijn antwoord waard zijn en
dat het bij zulk een boek alleen om de zuiver aesthetische
waarden zou gaan, is even onmogelijk, als dat we van een
levend mensch sprekend en onze waardeeringsverhouding
tot hem bepalend, slechts één zijde van zijn wezen in 't
oog zouden vatten.
Natuurlijk, wanneer het werk aesthetisch niet deugt,
dan is er geen quaestie meer van een kunstwerk, al zou
het mislukte werk getuigen van een overigens nog zoo
hoogstaande persoonlijkheid. In zoo'n geval is alle verdere
oordeel overbodig er bestaat eigenlijk geen roman, we
behoeven dus verder niet naar zijn waarde te vragen.
Maar, als het werk aesthetisch wèl is geslaagd, Ms
dus de schrijver zijn wezen, zijn levensantwoord volkomen
heeft uitgebeeld in een wereld- en menschen-schildering,
als er een levende roman bestaat, dan is er aanleiding

.
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voor de vraag, hoe deze schepping, die voor ons is als een
mensch, alleen duidelijker te lezen, intenser te ervaren
dan een mensch vaak zijn kan, hoè deze schepping ons
aandoet. En ons volledig, spontaan oordeel zal een uiting
zijn van ons aesthetisch, ons intellectueel, ons ethisch,
waardeeringsvermogen. Ons genot is bij de hoogste kunst
niet eenzijdig aesthetisch. Het is juist dan onder meer ook
de bevrij din g uit bekrompener deugd en levenswijsheid,
de moreele verheffing, die de ernst van zelf- en menschenkennis, die de heerlijkheid van overwinningsmogelijkheid
ons geven kan, het is ook de geestelijke g,enieting van
een wijzer, dieper blik in de verwarrende bontheid van 't
leven, waarin wij allen met meerder of minder drang het
antwoord op de groote vragen naar God, Mensch en Wereld
zoeken.
Waar de mogelijkheid is van zoo rijk, veelzijdig genot,
daar is van zelf ook plaats voor honderden nuancen, voor
velerlei onderscheiden voortreffelijkheid. Het ideale kunstwerk, zooals het maar zelden voor kan komen, bevredigt
in al deze opzichten ; de werkelijke roman, ook waar hij
hoogstaat, kan op een of meer wijzen onbevredigd laten.
Maar als we den eisch mogen stellen, dat in elken roman,
die waarlijk kunst is, toch iets zal zijn van dat universeel
karakter, an mogen we ook met ons volledig ongedeelde
wezen oordeelen en is de vraag of een ethisch bezwaar,
een ethische waardeering bij een roman geoorloofd is, bevestigend beantwoord.
Ik geloof zelfs, dat we nog een stap verder knnnen
gaan : dat er tusschen de ethische persoonlijkheid van den
kunstenaar en de aesthetische waarde van zijn werk een
allerinnigst verband is. Niet in dien zin, dat moreele fijngevoeligheid artistiek onvermogen ooit zou kunnen goedmaken, maar wel zoo, dat artistieke grootheid kan geschaad worden door moreele onvolkomenheid. Ook hier
geldt het : Wat baat het den mensch, ook als kunstenaar,
zoo hij de geheele wereld gewint en hij lijdt schade aan
zijn ziel ? Dit verband sterk maar duister te beseffen is
misschien velen gegeven, 't echter met fijnen literairen en
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moreelen zin bewust te worden en aan te toonen is een
buitengewoon teer en moeilijk werk. De eenige die dit
naar mijn weten in een vroeger periode bevredigend heeft
gedaan, is Alexander Vinet. Er is in zijn kritiek een
zeldzaam gelukkig samengaan van 't ethisch èn 't aesthetisch
onderscheidingsvermogen. Op verrassende en overtuigende
wijze wordt telkens 't verband aangetoond tusschen de
moreele gesteldheid van een periode of auteur en de
draagkracht der fantasie, de zuiverheid van den stijl, de
schoonheid van het geheel. In onzen tijd meen ik hetzelfde
besef van dit verband en het vermogen het na te speuren
te vinden bij Dirk Coster. Een paar citaten zullen reeds
volstaan om u te doen gevoelen, welke groote plaats deze
overtuiging in zijn critisch werk inneemt. In de eerste
plaats dit aphorisme : „Alle figuren in het werk van een
romanschrijver zijn niets dan deze schrijver zelf, zoo niet
reeël, dan potentieel." En sterker nog dit : „Er bestaat
geen aesthetische wetenschap in den engen zin des woords.
Zelfs het stijlprobleem, zoo technisch schijnend is in zijn
geheel een moreel probleem".
Als dat waar is en voor mij bestaat daaromtrent geen
twijfel, als zelfs de vraag, naar het hoe van een schepping
zijn moreele zijde heeft, hoeveel te meer dan de vraag
naar den inhoud die toch zeker niet van minder belang
is, mits we er iets meer onder verstaan dan den dadelijk
grijpbaren inhoud, het onderwerp, de gebeurtenissen. Die
zijn van ondergeschikt belang, inzoover ze, zooals we reeds
zeiden, in zekeren zin slechts het materiaal voor den
schrijver zijn. Niet dat hierin de keuze geheel onbelangrijk zou zijn ; we komen daar straks op terug. Maar het
is niet de hoofdzaak. Het is er mee als met een landschapschildering. Als drie schilders hetzelfde landschap
weergeven en daarbij over dezelfde technische vaardigheid
beschikken, dan zal bij de gelijke, gegeven voorstelling,
elk schilderij een gansch anderen inhoud hebben, een ander
karakter, een andere levenswaardeering, een andere stemming zal het voor ons vertolken. Met den roman is het
evenzoo. Stel u een oogenblik voor dat de le vensg eschie-
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denis, het milieu van Scharten-Antinks „Sprotje" b.v. ons
gegeven was door een ander, laat ik zeggen Frans Coenen :
zou hetzelfde geval, met even scherpe waarneming, even
groot beeldingsvermogen weergegeven, niet een geheel
anderen inhoud gehad hebben, zou er ons niet iets anders
gezegd zijn ? Ook hier komen we weer tot de conclusie
dat er van objectiviteit eigenlijk niet gesproken kan worden
in dien absoluten zin, waarin het woord veelal wordt opgevat. Waarom dan toch een gel] eele periode, en waarlijk
niet een van de minste in kunstvermogen naar die objectiviteit heeft gestreefd, hoe zij die oloje'ctiviteit heeft opgevat, wat we van die periode en haar beginselen te denken hebben, ziedaar een belangrijke vraag voor onzen
eigen tijd, die immers, min of meer volkomen, nog in de
invloedsspheer van die periode leeft en tegelijkertijd op
't punt staat er zich aan te ontworstelen.
Het Realisme en het Naturalisme, dat er de meer
consequente doorvoering van is, zijn alleen te begrijpen en
te waardeeren, als we ze zien in verband met de voorafgaande strooming van de Romantiek. In de Romantiek
had de mensch zich losgeworsteld van de starre eenvormigheid, het doode formalisme van 't classicisme. Hij had
als 't ware, met ontroerde verwondering het Leven en
zich zelf weer ontdekt, het Leven in al zijn bontheid en
wondere, verre verschieten, zich-zelf met zijn lang-vergeten,
eindelooze mogelijkheden. De wereld daarbuiten, en de
wereld daarbinnen, ze waren beide vol verrassingen, vol
geheimen. De mensch had slechts uit te gaan, als de dolende
ridder van weleer, op avontuur, en het schoonste en heerlijkste kon hem elk oogenblik tegemoet treden. Niet aan
't systematiseerend verstand, maar aan fantasie en intuïtie
had hij zich over te geven en op dien bandeloozen zwerftocht zou hij zeker het Ideaal en den verborgen zin van
het leven vinden. Want om at vinden was 't ten slotte
al begonnen. De romantische mensch begint zijn avontuurlijken geestelijken zwerftocht niet zonder doel het is de
eenheid van levensbeschouwing, die zijn verlangen wekt,
die hij, kind van een grooten overgangstijd, smartelijk
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mist. — Waar hij bij voorkeur zoekend doolt, dat is in
de vóór hem verwaarloosde regionen der persoonlijkheid,
hetzij hij in oude volkskunst de ziel der naties beluistert,
of in de diepten van 't eigen ik afdaalt om van die subjectieve wereld uit in zijn kunst een wereld te herscheppen.
De Romantiek kende echter meer het Verlangen dan
de Daad. Het was het Verlangen van een machteloos geslacht, toomeloos in 't be g, eeren en zwak in het doen.
Omdat zij het leven niet konden beheerschen, konden zij
het ook niet doorgronden en bleef de zin des levens hun
het altijd achternagejaagd en nooit bereikt ideaal. De
Romantiek, die de maat niet kende en daardoor haar subjectiviteit opdreef tot zelfaanbidding en de wereld daarbuiten wilde knechten, verloor haar geestelijk evenwicht
en werd daardoor krachteloos en soms de carricatuur van
zich zelf.
Uit de reactie hiertegen is voor een groot deel het
Realisme te begrijpen. Eigenlijk ligt in de Romantiek,
vooral in de Fransche Romantiek het Realisme al opgesloten 1 )
en het groeit zóó geleidelijk, dat haast de overgang niet
is aan te wijzen. Als we echter in zijn geheel het streven,
de geestesgesteldheid van beide stroomingen overzien,
dan blijkt het Realisme, en vooral in zijn strenger en
systematischer karakter het Naturalisme wel degelijk een
reactie tegen de overdrijving en tegen de zwakheid der
Romantiek 2 ). Het stelt tegen over haar fantastische teugelloosheid het eerlijk en nauwkeurig waarnemen der
werkelijkheid, tegenover haar bloedeloos geworden idealisme,
zijn wetenschappelijke koelheid, gedeeltelijk ook zijn cynisme.
Er ligt ongetwijfeld veel waarheid in de wel eenzijdige,
maar daarom niet minder belangrijke kritiek over Ary
1)

In het theoretisch werk

v an Victor Hugo vooral vinden wij reeds

op allerlei wijze het denkbeeld uitgesproken : que tout ce qui est dans la
nature, est dans l' art ; of zooals 't elders heet: Tout ce qui est a droit
d' être; tout ce qui a droit d' être a droit d' être chanté.
2)

Ik heb hier en in de volgende bladzijden vooral het oog op het

Naturalisme, zooals dat in Faankrijk zijn systematische afronding heeft
gekregen.
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Prins' Heilige Tocht in Onzen Tijd van 1914, waar van
liet Naturalisme gezegd wordt, dat het de houding is van
hen, die er aan wanhopen het Leven te zullen begrijpen
en in hun wanhoop slechts 6én uitweg zien, het Leven,
dat niet verstaan kan worden, aan te nemen als een feest
van zinsindrukken, het waar te nemen in zijn schoone
verschijning en zich daartoe te bepalen. Maar het is slechts
eaén zijde van het groote verschijnsel. Het Naturalisme kent
ook het zoeken naar de verklaring des Levens, het doet
dat zelfs ernstig, systematisch, alleen — het verwacht zijn
antwoord slechts van één bepaalde zijde. Deze kunstrichting valt niet toeTallig samen met de groote periode
van het natuurwetenschappelijk onderzoek. Ook het Naturalisine heeft zijn geloof, het geloof in de wetenschap,
met name in de natuurwetenschappelijke methode, die op
den mensch en zijn innerlijk leven toegepast, de wetmatigheid van dit raadselachtig leven zou ontdekken. Met verwonderlijke scherpzinnigheid wordt de werkelijkheid van
't menschenleven tot in de meest afgelegen schuilhoeken
waargenomen en te midden van dien chaos van waarnemingen wordt gezocht naar de vaste lijnen, die aan dit
alles ten grondslag liggen. Het opsporen van de wetten
van oorzaak en gevolg ook hier toegepast, het naspeuren
van alle draden, ook de fijnste, die menschen onderling
en menschen en daden verbinden en heenwijzen naar de
groote wetten van erfelijkheid en milieu-invloed, het is
een ontzaggelijke, eerbiedwekkende praestatie geweest.
Afgezien nog van wat het voor het verdere leven heeft
beteekend, voor de kunst heeft dit een rijkdom van psycho-.
logische fijnheden, van nog nooit bewust gemaakte sentimeuten en gewaarwordingen, een nieuwen weg tot eindelooze
verdieping en verfijning aangewezen. Het heeft een precisie,
een helderheid van uitbeelding geleerd, die wel het wavervreemdbaar bezit van de Literatuur zal blijven. Daarnaast
treft de groote schaduwzijde. Het Naturalisme heeft deel
aan de eenzijdigheid van heel de materialistische wereldbeschouwing van dien tijd. De wetenschap, speciaal de
natuurwetenschap, zou, meende men, de groote levensvragen
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oplossen. Van de kennis der groote wetten verwachtte
men het begrip van het Leven zelf. Het volgen van de
natuurwetenschappelijke methode op psychologisch gebied
zou het eindantwoord geven op de vragen naar den mensch,
het hoe en waarom van zijn bestaan. In den naturalistischen
roman werden kunst en wetenschap zoo eng verbonden,
dat men niet weet te zeggen, waar 't een in 't ander
overgaat. In die versmelting moest de kunst de eenzijdigheid
en daardoor het échec van de wetenschap van dien tijd
deelen. De naturalistische roman geeft op de groote
levensvragen het antwoord van deze wetenschap. De mensch
wordt in zijn geheimste roerselen waargenomen en verklaard
en deze verklaring toont ons hem als bepaald in physiek
en psychisch leven door onwrikbare wetten, met name die van
heriditeit en milieu-invloed. Er is in deze beschouwing geen
plaats voor het wonder, er is geen aanknoopingspunt, dat
den mensch verbindt met een andere wereld dan de materieele. Ook zijn geestesleven is terug te brengen tot
materieele werkingen. Het Naturalisme is het door de
wetenschap gesanctionneerde realisme dat afziet van alle
idealisme, als ongegrond en ook aan de kunst als eenig
terrein de werkelijkheid aanwijst. Alleen de waarneembare,
verklaarbare werkelijkheid is de waarheid.
Het is duidelijk hoe zeer hier levensbeschouwing en
kunst met elkaar in innig verband staan en tevens dat
in zulk een periode de leuze „l'Art pour l'Art" als de
hoogste gevoeld kan worden. Waar immers de waarneembare werkelijkheid de hoogste waarheid is, waar die
werkelijkheid met groote eerlijkheid wordt waargenomen,
daar moet de kunst, die daarvan de schoone verschijning
liefheeft en herschept, wel de hoogste levensopenbaring
zijn, daar zij in de schoonheidsontroering den eenigen troost
biedt, die den mensch uit de hopeloosheid der realiteit heft.
Maar de blijdschap om de schoone verschijning alleen
kan aan diepere naturen geen volkomen bevrediging geven.
Deze kunst moest wel een overwegend pessimistisch
karakter hebben. Het is dan ook niet toevallig, dat het
Naturalisme bij voorkeur de donkere zijde van 't Leven
.
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afbeeldt. Ook hieruit weer blijkt, dat volkomen objectiviteit
niet te bereiken is, zelfs niet in een kunstrichting, die
bijna tot wetenschap wilde worden. 't Is hier vooral de
keuze der onderwerpen, die de objectiviteit in den weg
staat. In de eerste plaats, zooals we reeds zagen doordat
aan de nachtzijde van het leven een zoo overwegende
plaats wordt gegeven, dat uit die voorkeur op zich zelf
reeds een zekere levensbeschouwing., althans een bepaalde
levensstemnaing spreekt. En in de tweede plaats, omdat
hier heel het terrein van wat in godsdienstigen zin het
„geestelijk leven" genoemd wordt, zoo goed als volkomen
voorbijgezien wordt, waaruit zich bij een kunst, die de
volle werkelijkheid wil uitbeelden, een levensbeschouwing
openbaart, die aan 't bestaan van een hoogere wereld
wanhoopt.
Dit alles neemt niet weg, dat juist bij de grootsten de
natuur ook in dit opzicht menigma al sterker is dan het
principe. De kunst van dit tijdperk doet soms denken
aan de figuur van Van Eedens Kleine Johannes, die wel
diep in zich z ij n ideal en en intuïties bewaart, maar dat
zelf niet weet. Toch zijn ze sterk genoeg om hem de heerschappij van Pluizer tot een onnoemlijk lijden te maken. —
Pluizer, die immers ook met niets-ontzienden werkelijkheidszin den
den mensch en het leven zal verklaren. Zijn woorden
„Ik weet ontzettend veel, bijna alles", klinken als de
naïeve uitdrukking van dien wetenschappelijken hoogmoed,
die de zwakheid ook van de Naturalistische kunst is.
Dit alles geldt in bijzondere mate van de romanliteratuur.
De romanschrijver vooral moest zich het ideaal der wetenschap stellen : de voorkeurlooze, onbevooroordeelde en niet
oordeelende waarneming. Zijn streven werd, de wetten van
elk psychologisch verschijnsel na te speuren ; ja soms zelfs de
gevonden feiten in ten slotte toch zelf-geschikte en daarom
niets bewijzende experimenten te demonstreeren. 1 ) Uit de
theorie van 't Naturalisme volgt dus logisch de gedachte,
1) Men denke slechts aan titels als Flauberts „Etudes' en Zola's
ondertitel der Rougon-Macquart's: Histoire naturelle et sociale d'une famille
sous le second Empire.
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dat de kunst, evenmin als de wetenschap een voorkeur
mag hebben, alles is voor haar gelijkelijk object van waarneming en 't eene verschijnsel verdient niet meer te worden
uitgebeeld dan 't ander. Toch zagen we dat er practisch
wel degelijk voorkeur is. Wat zijn de oorzaken dat bij
een dergelijke opvatting de donkerste en laagste kant van
het leven werd uitverkoren ? Voor een deel kan het de
drang zijn geweest door deze kunstwerken te toonen, dat
ook het meest abjecte door de kunst in de spheer der
schoonheid kan geheven worden, een neiging die we in de
periode der Romantiek reeds waarnemen. Ook kan het
zijn dat in die ongewone, ruwe vormen de groote psychologische wetten duidelijk waar te nemen, markant weer te
geven waren. En vooral bij de schrijvers van minder rang
zal er een min of meer bewuste aansluiting geweest zijn
aan den smaak van een decadent en overprikkeld publiek.
Maar we mogen niet vergeten, dat de groote kunstenaars
niet zoo zeer hun onderwerp kiezen, als wel door hun
onderwerp gekozen worden. Bij hen moeten ernstiger en
dieper oorzaken gewerkt hebben. Hun keuze staat in nauw
verband met den grooten vloedgolf van pessimisme en
levensafschuw zelfs, die in de periode van 't Naturalisme
de geesten meesleurde 1 ). Het was een geslacht, dat zooals
we zagen, zijn diepste levensinzicht verwachtte van 't
natuurhistorisch onderzoek. En de wetenschap had hen
verwezen naar de materie, naar het aardsche als eenige
en uiterste bestaanswerkelijkheid. Er was niets anders dan
deze werkelijkheid, die ze met gretigen ijver naderden en
doorzochten in koortsig verlangen om alles te doorgronden
en die ze na een tijd zoo moede werden. Het leven had
1) Merkwaardig zijn in dit opzicht de volgende uitlatingen van
Flaubert : „C'est éírange comme je suis né avec peu de foi au bonheur.
J'ai eu tout jeune le pressentiment complet de la vie. C'était comme une
odeur de cuisine nauséabonde qui s'échappe par un soupirail. On n'a pas
besoin d'en avoir mangé pour savoir qu'elle eet h faire vomir."
Hij ziet elke mensohelijke inspanning uitloopera op mislukking. Daarvoor zijn twee oorzaken : les circonstances extérieures lont contraires au

-

rêve," en „ces circonstances fussent-elles favorables, rien n'empêcherait

1'ame de se dévorer en plein assouvissement de sa chimère.
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in hun oogen geen schoonheld en wekte geen hoop, de
kunst kon geen anderen troost bieden dan de schoone uitbeelding van deze troosteloosheid. De praktijk van deze
levensbeschouwing beperkte den kunstenaar innerlijk tot de
realiteit, en stemde zoo overeen niet de theoretische conclusie
van den wetenschappelijk beoefenden psychologischen roman.
Waar immers niets reeël is dan de waargenomen feiten om
ons heen, is ook alles gelijkwaardig en is er in den diepsten zin geen plaats voor ethisch oordeel, in zoover dat
geen traditie is. Waarachtig ethisch oordeel ontstaat pas,
waar een hoogere werkelijkheid of een hoogere mogelijkheid met de gegeven werkelijkheid in contrast is.
't Is deze kunst met haar aesthetica en haar levensbeschouwing die na 1880 in de Hollandsche literatuur is
gehuldigd en na9,'evolgd 1 ). Van een geleidelijken groei
uit onzen ouden romantichen roman of van een spontane
reactie tegen diens tekort nan scherpe waarneming en
werkel ij kheidszin kan eigenlijk Diet gesproken worden.
't Is meer z66, dat met het ontwaken van onze geheele
literaire kunst nit lauwheid en sleur, de groote kunst
van t buitenland, vooral van Frankr ij k, ons heeft gegrepen
en tot navolging geprikkeld. Wat hebben we daarmee
gewonnen P In de eerste plaats hebben onze kunstenaars,
door de groote voorbeelden geïnspireerd, hun „kunnen"
in alle opzichten op veel booger niveau weten te brengen.
De waarneming is, niet 't minst wat 't zintuigelijke betreft,
scherper en directer geworden en veel fijner en genuanceerder uftgebeeld. De analyse van de hartstochten en
sentimenten is dieper geworden. ik weet niet of het
billjk zou zijn er bij te voegen dat de karakters dieper
zijn doorgrond en met meer levenswaarheid weergegeven.
Het beste nit de vorige periode kan in dat opzicht met
het nieuwe wedij veren. Men denke slechts aan de karakterschildering van Bosboom-Toussaint, met name die van
haar Leicestercyclus.
Maar ook dan nog blijft de winst van den nieuwen
'

1) Vgl. o. a. van Deyssels artikelen over Zola.
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tijd niet gering. Er is hier een vruchtbaar samenvallen
van het karakter der realistische kunst, die zich met
hartstocht toelegt op het fijn en zuiver afbeelden der
werkelijkheid, ook ten opzichte der bijkomstige dingen,
met den typisch Hollandsehen aanleg voor 't realistisch
schilderen. Deze richting strookte in dit opzicht zoo zeer
met onzen aard, dat het geen wonder is, als we bij onze
tegenwoordige realistische romanschrijvers allereerst getroffen
en verblijd worden door hun liefdevolle, schilderachtige
uitbeelding; vandaar dat we van hun werk zoo heel sterk
voelen, dat het „knap werk" is in den besten zin van
het woord. Ik behoef slechts enkele passages uit de
meest gelezen romans te noemen om duidelijk te maken
wat ik bedoel. Zoo uit Robber's „Gelukkige Familie" de
beschrijving van den zilveren bruiloft, vooral het intieme
begin van den feestdag, of uit ,,Armoede" van BoudierBakker, dat opleven voor onze fantasie in feillooze duidelijkheid van athmospheer en stemming bij zoo menig tafreel
uit het Amsterdamsch patriciërshuis der Ter Laets. Er is
in zulk werk te genieten de fijne techniek in de school
van 't Realisme verkregen èn 't echt Hollandsch gemoedelijke en innige in schoone vereeniging. Dit maakt den
Hollandsehen realistischen roman tot een genre met eigen
karakter. Het liefdevol beschouwen en karakteristiek
weergeven ook van de heel gewone en kleine dingen is
altijd een sterke zijde van onze kunst geweest. Men denke
slechts aan onze zeventiende-eeuwsche schilderschool. Door
die innigheid vermogen onze kunstenaars het alledaagsche
uit de sfeer der banaliteit op te heffen tot schoonheid.
Die is ook van onzen realistischen roman niet de minste
bekoring. Van Looy's werk, al behoort het niet tot de
romanliteratuur in engeren zin, is hier een sterksprekend
voorbeeld van en de trilogie van Scharten-Antinks Sprotje
is vooral door dezen karaktertrek van een zoo ontroerende
schoonheid. Dit alles dienen we wel in 't oog te houden,
waar we hier vanzelf er toe komen in 't bijzonder de
schaduwzijde van deze richting te bespreken en dien kant
van 't Realisme ten onzent, waarin zich niet zoozeer 't
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typisch Hollandsche als wei de algemeen realistische
kunstrichting als karakteristiek voor onzen tijd openbaart.
Al mogen in ons land, zooals in zoo veel dingen, de
sterke uitersten niet voorkomen, toch kenmerkt ook bij
ons deze kunst zich door dat tekort aan blijdschap en
verheffing, dat een onvermijdelijk gevolg is van de naturalistische wereldbeschou wing. Ook hier de meening, die
we reeds in 't begin van onze bespreking noemden, dat
voor de kunst, zoo als zij nu wordt begrepen, 't eene verschijnselniet belangrijker of verkieslijkor kan zijn dan 't ander
en daarmee samengaande in die zoog,enaamd vrije keuze
een sterke voorliefde voor het sombere en troostelooze en
in de schildering der karakters voor het min of meer
decadente, abnormale of althans voor het zwakke. Als we
ons de meem op den voorgrond tredende karakters van
onze hedendaagsche romans voor den geest roepen, is het
duidelijk, dat het gezonde, physiek én moreel krachtige
type weinig voorkomt. Fijne, gecompliceerde naturen te
over, maar geen helden, in den waren zin van het woord.
Hun bestaan schijnt met de realiteit in strijd te zijn. Nu is
het waar, de roman van de vorige periode, bij ons het meest
serieus vertegenwoordigd door Bosboom Toussaint en haar
navolgster Wallis, geeft al te zeer helden en heldinnen
van buitengewone moreele kracht, die in de beslissende
periode van hun leven overwinnen, ook ten koste van de
grootste en in ons oog soms onnoodige offers. Er is daar
in de met voorliefde behandelde karakters soms te weinig
mengeling van licht en donker, te weinig werkelijkheidszin
en oog voor de betrekkelijkheid van al het aardsche, ook
het beste. Maar al is er hier eenzijdigheid, die eenzijdigheid getuigt in elk geval van een krachtiger en gezonder
geestelijk leven dan geopenbaard wordt in de wonderbare
aantrekkingskracht, die het zieke en zwakke op onze
tegenwoordige auteurs blijkt te hebben. Een onzer realitische romanschrijvers heeft het zelf gezegd : „Ondergangen
te beschrijven is een sterke kant van ons Realisme." Men
denke slechts aan Couperus, Coenen, Emants, van 0 udshoorn.
En als we in gedachten daarnaast de romans stellen,
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waarin geen bepaalde ondergang, geen ziektegeval, geen
psychisch-zwakke of ethisch-defecte wordt geschilderd, dan
valt ons in de eerste plaats op die reeks van familieromans,
waarin het leven en denken en voelen der gegoede Hollandsche bourgeoisie geteekend is. Ik denk aan schrijvers als
Robbers, Boudier-Bakker, Top Naeff. De wereld, waarin
zij ons inleiden, brengt ons telkens weer 't woord op de
lippen, dat één hunner romans tot titel voert : Armoede.
Er beerscht hier bij de meesten geestelijke armoede in
den ruimen zin van het woord. We vinden bij deze
menschen weinig hooger intellectueel leven, weinig moreele
diepte en, ik durf haast zeggen, absoluut geen godsdienstig
leven. Naast alle genot laat ook deze lectuur de onbevredigde vraag na of er dan geen andere menschen zijn uit
te beelden in dezen tijd, waarom nergens een naar hooger
strevend karakter, een leven-overwinnende persoonlijkheid
onze auteurs tot een levende schepping inspireert.
Is dit alleen toe te schrijven aan het feit dat zij een
bepaalden kring of een bepaald genre van menschen willen
teekenen of valt zelfs de móg elfij kheid van die andere
karkters buiten hun levenservaring ? G-elooven zij wèl aan
het bestaan van andere menschen dan dit zwakke of materialistische geslacht, al begeeren zij die niet uit te beelden
of vermoeden zij zelfs niet de realiteit van andere levens ?
Waarom is een boek, als het pas verschenen David
en Jonathan, met zijn fijne schildering van geestelijken
strijd en groei zulk een zeldzaam verschijnsel ?
Waarom ontbreekt in onze romanliteratuur, die 't zoo
ver heeft gebracht in psychologische fijnheid, de psychologie van het religieuze leven zoo geheel ?
Dit alles moet meer zijn dan een mode, enkel veroorzaakt door de voorkeur der groote buitenlandsche voorbeelden. Voorzoover in dit opzicht van navolging kan gesproken worden, is het de navolging, die aan innerlijke
verwantschap ontspringt. Dezelfde oorzaken, die we elders
zagen werken, zijn ook hier waar te nemen.
Naast de theorie der gelijkwaardigheid aller verschijnselen, zien we ook hier als ondergrond een bepaalde moreele

ELEMENT IN ONZE MODERNE ROMA.NLITERATUTTR.

255

g esteldheicl, een bepaalde levenswaardeering. In 't algemeen
gesproken gelooft dit geslacht van auteurs weinig aan
moreelen strijd en moreele overwinning, omdat het over-.
tuigd is van de blinde werking der erfelijkheid en fataliteit. We wezen er reeds meermalen op, hoe hun werk de
bekoring heeft van het verrassende blootleggen al dier
vaak onzichtbare draden die samenloopen tot dat weefsel,
waardoor het leven hunner helden bepaald wordt, maar
het heeft tegelijkertijd al de troosteloosheid dier opvatting.
En deze levensopvatting heeft des te meer invloed op het
publiek, omdat deze romans door hun schijnbare objectiviteit de gedachte suggereeren, d at dit alles nu eenmaal
zoo is en goed is, omdat het immers niet anders zijn kan.
Wie zóó het leven ziet, wendt zich vanzelf met pessimistische voorkeur tot de donkere en zwakke zijde, en voelt
het tegenovergestelde als onreëele mooi-makerij van een
zwak idealisme, dat de waarheid niet aandurft. En naarmate met dit alles meer ernst werd gemaakt, meer wetenschappelijk e ernst — men denke hierbij aan de eigenaardigheid, dat verscheidene onzer literatoren na '80 medici
waren en wetenschappelijk hun psychologie grondvestten
— naar die mate scheen het voor schrijvers en publiek
moeilijker aan dien greep van het fatalistisch dogma te
ontkomen. Verstandelijk was er zoo weinig tegen in te
brengen en op z'n intuïtie alleen durfde een geslacht, dat
opgegroeid was in eenzijdigen eerbied voor De Wetenschap
niet licht te vertrouwen. De naturalistische psychologie
werd voor de geesten een gevangenis, waaruit geen ontkomen mogelijk was. Hun innerlijkst gevoel kon wel onder
deze visie lijden, (getuige o.a. hun pessimisme) maar niet
er zich aan ontworstelen, zooals b.v. een idealist als Emerson dat vermocht, in wiens Essay : „Experience" onder
meer deze treffende bekentenis voorkomt : „I see not, if
one be once caught in this trap of so-called sciences, any
escape for the man from the links of the chain of physical necessity. Given such an embryo, such a history must
follow. On this platform, one lives in a sty of sensualism,
and would soon come to suicide. But it is impossible that
,

-
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the creative power should exclude itself. Into every intelligence there is a door which is never closed, through
which the creator passes. The intellect, seeker of absolute
truth, or the heart, lover of absolute good, intervenes for
our succour, and at one whisper of these high powers,
we awake from ineffectual struggles with this nightmare.
We hurl it into its own hell and cannot again contract
ourselves to so base a state." Het is deze diepere opvatting van persoonlijkheid, deze innerlijke overtuiging van
ons contact met het Absolute, die in onze moderne romans
bijna altijd ontbreekt.
En waar geen persoonlijkheid in dien zin van het
woord wordt erkend, is ten slotte ook geen sprake van
ethisch goed en kwaad, van strijd en allerminst van overwinning. Ik neem hier een van de meest bekende en
besproken romans als voorbeeld. In Voor de Poort zien
we de alles meesleepende macht van een stille heftige
passie. Met buitengewone teerheid van toets wordt elk
gevoel, elke stemming, elke fijnst genuanceerde uiting
geschetst. We worden ontroerd door de geleidelijke, maar
algeheele ondermijning van deze vrouwenziel door die
geweldige kracht, die op eens over haar is gekomen. Het
wordt ons overtuigend voelbaar gemaakt, hoe dat zoo
moest worden en voortgaan. We kunnen er niet aan
twijfelen : deze figuur is een levende schepping. En
toch blijft er aldoor iets dat pijnlijk aandoet. Dat is niet
het feit, dat Liesbeth tenondergaat : zoo iets is 'in de
kunst op zich zelf niet pijnlijk, daar het tragisch zijn kan.
Is het dan de sterke indruk, dat deze figuur niet is bedoeld
als een bijzonder, een pathologisch geval, maar als een
type ? Gevoelen wij vrouwen ons daardoor in haar vernederd ? Misschien wel. Het is een feit althans, dat zeer
vele onbekrompen, nobelvoelende vrouwen in deze geschiedenis 't besef gemist hebben, van de groote kracht der
fierheid. Toch geloof ik, dat de oorzaak onzer onvoldaanheid
dieper ligt, in de houding van de schrijfster tegenover
haar heldin, die natuurlijk in het nauwste verband staat
met heel haar levenshouding. Zij ziet haar heldin niet
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van uit een hooger levensbesef. Er is in dezen roman
wel 't accent van een teer medelijden, van zusterlijke liefde,
maar 't medelijden betreft vooral de smart der onvervulde
begeerte, het gesloten-zijn van de Poort van het levensgeluk.
We missen de diepere deernis dat deze ziel zich niet tegenover
haar hartstocht 'weft kunnen staande houden, dat deze
persoonlijkheid misvormd en vernietigd is ; we missen de
droefheid om de nederlaag, die geheel iets anders is dan
een hoogho rtig veroordeelen. Ook hier weer krijgen we
sterk den indruk, alsof aan de mogelijkheid van overwinning
eigenlijk Diet geloofd wordt.
Hier is, dunkt nie, het woord van Dirk Coster op zijn
plaats : „Wat een schrijver niet zegt, is voor den criticus
dikwerf nog belangrijker dan wat hij uitspreekt."
Nog eens : de eisch dat elke roman de geschiedenis
van een innerlijke overwinning zijn moet, is nuchter en kinderachtig en getuigt van een zeer gebrekkig inzicht in het
wezen en de roeping der kunst. Iets anders is de wensch
dat we, ook achter het verhaal van een ondergang, het
geloof van den auteur zullen voelen in de overwinning, zijn
smart om de nederlaag. Naar ik hoop ben ik er eenigszins in
geslaagd nannemelijk te maken, dat het ervaren en bewust
worden van dergelijke gevoelens op zich zelf niet in strijd
is met een zuivere houding tegenover de kunst als zoodanig.
En naast die theoretische rechtvaardiging staat, nog
luider sprekend misschien, de praktijk die het bewust-maken
van dergelijke ervaringen noodzakelijk maakt. Het is zeer
zeker waar dat de kunstenaar die schept niet een mogelijk
publiek als derde in die intimiteit van hem en zijn schepping heeft te betrekken. Maar daarnaast staat het onloochenbare feit, dat ten slotte dat publiek er is, dat het
den invloed der kunst ondergaat en dat wij, die niet
scheppen maar zelf ondergaan en toezien, over die werking
ons kunnen verheugen of haar kunnen betreuren. Van dien
kant gezien, is er geen reden, waarom we ons gevoelen
hieromtrent niet zouden uitspreken, waarom dat niet zijn
goed recht en belang zou hebben. En dit geldt niet het
minst voor den roman, waar die in zijn tegenwoordige ont17
o E. X \ 1 2
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wikkeling een ontzaglijk grooten invloed uitoefent op onze
levenswaardeering en denkgewoonten. Deze invloed is sterker
dan die van 't opzettelijk betoogde ooit zijn kan. Tegen
't geen zich aan ons intellect als juist wil opdringen kunnen
wij ons gemakkelijker verzetten. Ons oordeel wordt wakker e
geroepen, juist door dit beroep op ons verstand, tegenover
een meening zetten wij terstond met min of meer kracht
ons eigen inzicht. Veel ongemerkter en daardoor onweerstaanbaarder is de • invloed van een wereldbeschouwing, die
door middel van onze fantasie tot ons komt. Wij leven
voor een tijd in de wereld van den kunstenaar, wij zien
met zijn oogen en de verhoudingen en normen, waaraan
zoodoende onze fantasie zich gewent, wijzigen allicht ongemerkt onze gevoelens en denkbeelden. En daarom is het
een zaak van zoo groot gewicht voor ons geslacht. Wie
eenmaal die geweldige macht erkent, ten goede of ten kwade, .
versterkend of verslappend, die kan om een kunst-dogma
als 1'Art pour 1'Art, zelfs waar hij dat niet kan ontzenuwen,
zijn innerlijk gevoel van dankbaarheid of onvoldaanheid
het zwijgen niet opleggen, die zal gelijkelijk stemmen uit
beide richtingen, de puur artistieke kritiek, èn het meer
algemeens, ik zou willen zeggen het meer cultureele en.
ethische oordeel, tot hun recht laten komen.
Intusschen blijft het ideaal een kritiek, die de synthese
van beiderlei oordeel weet te geven. Als ik mij niet bedrieg, is dit voor onzen tijd geen onbereikbaar ideaal. Juist
in het laatste tiental jaren vinden we bij onze auteurs zelf
en bij de hoogere critici tal van uitlatingen, die in deze
richting wijzen. Zeer belangrijk zijn in dit opzicht de reeds
genoemde artikelen van Mevr. Roland-Holst in De Nieuwe
Tijd 1 ). Haar bewondering voor de kunst van het Fransch
en Hollandsch Naturalisme, die zij de sterkste, gaafste en
glanzigste kunst van het moderne klein-burgerdom noemt,
doet haar des te sterker betreuren, dat deze kunst bezielende kracht mist, omdat zij op geen zedelijk ideaal steunt,
a-moraal is. Van haar vele uitlatingen hieromtrent slechts
.

1) Studies over Socialistische Aesthetika; De Aesthetika van Kant;
N. T. 11.
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de volgende : „Het ideaal van het naturalisme : de menschenmaatschappij en de natuur af te beelden in onbewogen waarneming, objectief, kon niet lang voldoen, omdat
het de menschelijk-maatschappelijke eigenheid, haar zedelijkgeestelijk zijn, haar bijzondere schoonheid loochende. Deze
kunst is dan ook voor de meerderheid geen kracht des
levens — geen ernstige en diepe levenservaring, zij is dit
voor niemand meer behalve voor de enkele uiterstgevoeligen
voor zinnelijk-aesthetische aandoeningen. Allen anderen
schijut zij een sieraad, aangebracht om het voorhoofd des
levens, geen vleesch en bloed van dit leven, niet innig
vervlochten er mee. Zij is een spel, liet hoogste en lieflijkste aller spelen wel is waar, maar toch een spel, lachende
tegenstelling met het eigenlijke ernstige leven."
Hoezeer ook Adema van Scheltema in zijn „Grondslagen eener nieuwe Poëzie" de aesthetica van Mevr.
Roland-Holst bestr ij dt, in den grond der zaak vinden
we in dit boek dezelfde critiek op de Naturalistische
richting onder meer op haar tekort aan ideaal, aan levensbeschouwing, aan verantwoordelijkheidsgevoel. Hij ziet in
haar een neiging tot 6f-beelding„ ten koste der vèr-beelding,
waar zij „de wetenschap in de kunst heeft ingevoerd",
een miskenning van de „heilige roeping der kunst : de
verheffing van ons moreele leven, de oplossing onzer moreele
conflikten in een spheer van wijsheid en harmonie, het
aankondigen, het dienen, het ver-beelden van nieuwe
moraliteiten". -- Beider ideaal van een nieuwe kunst der
toekomst is wel te onderscheiden van een roep om tendenzkunst die ook zij zeer uitdrukkelijk als on-kunst veroordeelen. Zij zijn niet onbevredigd door de Naturalistische
kunst, omdat zij er nog niet aan toe zijn, maar omdat zij
dit standpunt voorbij zijn. Ook hebben wij in hun beschouwingen niet zonder meer een uitvloeisel te zien van
hun socialistische opvattingen. In dit bijzondere komt
iets algemeeners tot uiting : het is het feit dat het socialisme
een aaneengesloten levensbeschouwing en een ideaal kent,
1) N. Tijd 11, bl. 396; 504.
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dat hen met de kunst der werkelijkheid geen vrede doet
hebben, dat Mevr. Roland-Holst met zooveel instemming
Nietsche's woord doet aanhalen : „Kunst dorst naar een .
algemeen levensideaal". Vandaar dan ook dat buiten de
eigenlijke kring van het socialistisch denken en voelen
dezelfde onbevredigdheid en verwante toekomst-verwachtingen worden uitgesproken. Zoo omschrijft Haspels in
zijn rubriek Nieuwe Boeken in Onze Eeuw telkens weer
zijn ideaal voor onze Hollandsche romankunst, als een
realisme, dat ver af blijft staan van een onzinnelijk, zwak
en onzuiver-beeldend idealisme, maar waaruit toch, juist
door haar zuiverheid, het ideaal te voorschijn moet komen;
omdat er een hooger, reeëler werkelijkheid is dan de
zichtbare ; „omdat dit realisme het ideaal niet doodt, maar
er op steunt." „Want kunst staat nooit voor een : 6f--6f,
maar steeds voor een : het een zoowel als het ander, omdat
ze weet dat het zichtbare leven blijft geworteld in het
onzichtbare en de mensch niet leeft van het heden maar
van de toekomst" 1 ).
Ook Is. de Voys sprak reeds een zestal jaren geleden
zijn onvoldaanheid uit over het Realisme 2 ) „dat in de
richting van het kinematografische verwordt", en zijn
verwachting van een andere kunst, die 't typisch Hollandsche
weergeven der omringende werkelijkheid moge behouden,
maar waarin iets anders niet ontbreken mag „en wel het
onvermoeibaar streven van den kunstenaar naar een schoonheid die de werkelijkheid ver te boven gaat, doordat zij
uit hemzelf geboren wordt. Dat kan alleen, indien in hemzelf gestalten en vormen aanwezig zijn, die hij moet scheppen, die hij naar buiten moet brengen, om zijn tijdgenooten
meer te leeren zien, te leeren hooien of gevoelen dan de
werkelijkheid hun geeft."
Het is het verlangen om aan dergelijke behoeften te

voldoen, dat geleid heeft tot die buiten-werkelijke, symbolische kunst, die we misschien het best de Neo-Romantiek
kunnen noemen en die voornamelijk vertegenwoordigd
1)
2)

Onze Eeuw, 13e jg.
De Beweging 1910.
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wordt door Van Oordt en Van Schendel. Gelijk in de oude
Romantiek ook hier de drang naar 't exotische, naar 't
ontvluchten van de onbevredigende werkelijkheid. Maar
dieper eigenaardigheid dan deze is het hoopvoller en ook
buiten-wetenschappelijk zoeken, ook nu weer, naar een
antwoord op de groote levensvragen, naar den zin van het
leven, dat vooral bij een auteur als Van Schendel de
diepste kern van zijn werk is. In zoover zou men kunnen
spreken van een nieuwe Romantiek, die echter verrijkt is
door • de groote eigenschappen die Realisme en Naturalistische school hebben aangekweekt. Het is nu nog moeilijk
een voorspelling te wagen in hoever deze richting toekomst
zal hebben. Wat onze groote tijdschriften in dezen geest
geven, schijnt mij geen volkomen gezonde, krachtige kunst
te beloven. 't Is alsof elke kunst, die de werkelijkheid ontvlucht, gevaar loopt te ontaarden in fantasterij en weekheid.
Het allerbeste uit dezen groep echter, werk als De Zwerver
Verliefd en De Zwerver Verdwaald van Van Schendel, staat
erin maar tegelijk erboven. Het heeft in zich de kiem van
velerlei mogelijkheid, allereerst van een meer innerlijke
kunst, die dieper doordringt in het wonder van de menschelijke persoonlijkheid en Diet meent met wetenschappelijk
onderzoek en experimenten het laatste woord daarover te
kunnen spreken. Er is reeds op gewezen dat in „Heleen"
van Carry van Bruggen juist ten opzichte van deze verinnerlijkte psychologie Van Schendels invloed doorwerkt.
Misschien mogen we hierin het begin zien van een nieuwe
kunst, herscheppend het leven der werkelijkheid, maar die
werkelijkheid doorschouwd met geestelijker oogen dan 't
Realisme dat vermocht, een kunst die achter sensibiliteit
en temperament ook de ziel des menschen zal benaderen.
Zulk een kunst hebben wij noodig en veler schijnbaar
on-artistieke kritiek is een uiting van dit gezond verlangen,
dat, zooals ik reeds zeide, ook door velen onzer beste critici
wordt gedeeld. Ik wil in dit verband alleen nog maar een
citaat van Scharten geven, ontleend aan zijn bespreking van
De gelukkige Familie van Robbers en Armoede van BoudierBakker. „Wij weten nu dus," zoo besluit hij, „dat de

262

DE VERHOUDING VAN 'T ETHISCH EN 'T AESTHETISCH

Nederlandsche bourgeoisie niet bepaald is een „onverdeeld
gelukkige familie" en dat haar ideaallooze welstand dikwijls „armoede" beeten moet.
„En wat nu
„Evenals in de Vlaamsche, is er in de Hollandsche
kunst een leemte, anders gelegen in een stelling van
andere omstandigheden, maar niet minder breed ; de leemte
tusschen dit realisme in zijn meest harden, naakten eenvoed, en de buiten-maatschappelijke verbeeldingskunst in
Van Schendel en Van Oordt. Van deze beangstende, berooide
steden tot gindsche bekasteelde heuvelen, strekt zich een
hoopvolgroenende vlakte, die wacht op nieuwe oogsten."
Kunnen we van die nieuwe oogsten al iets aanschouwen
Binnen den kring der romanliteratuur nog niet.
„Liefdeleven" van Emants, „De Coquette Vrouw" van
Carry van Bruggen en „Carmen" van De Meester zijn wel
de drie belangrijkste romans van den allerlaatsten tijd.
In de beide eerste zien we buitengewoon sterk de neiging
om 't abnormale, 't zieke met voorliefde af te beelden.
Beide kan men realistisch noemen, al maakt het laatste
boek den indruk van buitengewoon subjectief te zijn. Ik
kan hier slechts met een enkel woord verwijzen naar het
belangrijk debat naar aanleiding van deze romans tusschen
Emants en Scharten in de Gids van Maart 1916, waarin m.1.
zeer overtuigend door Scharten wordt aangetoond, waarom
in 't algemeen de realistische teekening van 't abnormale
wel interesseeren kan, maar bezwaarlijk ontroeren, wat de
eerste voorwaarde voor kunstgenot is.
Wat ten slotte De Meester's Carmen betreft, we
kunnen dit boek niet zonder meer tot de realistische
romans rekenen. Het is blijkbaar niet geschreven om een
stuk werkelijkheid objectief af te beelden, maar om eigen
levenskijk, in casu voornamelijk ten opzichte van het
huwelijk, in een reeks reëel geteekende figuren en hun
onderlinge verhoudingen neer te leggen. En toch beschouwen we onwillekeurig, zij het dan onder voorbehoud, dit
boek als naar den geest verwant aan den groep der
realistische romans, omdat de psychologie ten slotte niet
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op een andere levensbeschouwing rust dan die van 't
Naturalisme ; zij gaat Diet uit boven wat we „aardschheid"
zouden kunnen noemen.
Toch zijn er buiten de eigenlijke literatuur verschijnselen, die de verwachting van een nieuwe kunst rechtvaardigen en zelfs min of meer de richting aangeven,
waarin deze zich zal ontwikkelen.
Er is in onzen tijd weer een sterk besef van een
werkelijkheid buiten en boven de aardsche, van een band,
die den mensch verbindt met een ander leven dan het
waarneembare. De opleving der mystiek in allerlei vormen,
het besef van het kosmische, dat de laatste jaren ons uit
vele stemmen tegenklinkt, kortom het verlangen van onzen
tijd naar een verheffing boven de realiteit, naar een verdieping van die realiteit zelf, het moet ook op het karakter
van onze romankunst inwerken. In De Beweging van het
vorig jaar is een artikel van P. N. van Eyck verschenen
Kunst en Kosmos dat mij in dit opzicht buitengewoon
belangrijk voorkomt. De gedachtengang is in hoofdzaak
deze : Men kan zich geen waarachtige kunst denken, dan
als uiting van het levensgevoel van den kunstenaar. Dit
levensgevoel kan tweërlei zijn. Er zijn menschen, die zich
uitsluitend van hun menschelijkheid, van hun aardschheid
bewust zijn, die alles door het aardsche heen verklaren
en ondergaan. Er zijn anderen, die leven in de groote
vraag naar de verhouding tusschen de aardschheid en het
bovenaardsche, die zoeken naar een verzoening van kosmos
en specifiek menschelijk voelen. Een antwoord op die
vraag is gegeven door hen, die zich een godheid creëerden,
welke ook. De kunst der eersten is uiteraard nabootsing
van het aardsche, de kunst der laatsten schildert aardschheid
als draagster der goddelijkheid, hun kunst is stijliseerend
en symbolisch.
Er is echter nog een derde mogelijkheid. Voor den
kosmisch voelende is alles aardsch en alles kosmos, het
een is er door het ander. Ook dit gevoel kan de kunst
uitdrukken.
Twee dingen treffen hier vooral, ten eerste de zuivere
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formuleering van het wezen der religieuze kunst en in de
tweede plaats de behoefte aan een synthese van deze
tweëerlei houding en tweëerlei kunst. Hoe hij zich deze
synthese voorstelt, wordt in het kort bestek van het
artikel niet verder uitgewerkt. Ik haalde het dan ook
alleen aan, omdat het de richting aangeeft, waarin wij
ons een nieuwe romankunst kunnen denken. Zij zal dieper
kunnen zijn dan onze realistische kunst, van een warmer
en vollediger menscaelijkheid, omdat zij groeien zal uit
een erkennen van de diepste behoeften der menschenziel.
Haar „werkelijkheid" zal ruimer zijn dan de voor zinnen
en verstand waarneembare, daar zij ook dien dieperen ondergrond van 't rnenschelijk zijn zal zoeken te doorschouwen
en te verbeelden, waarin contact gezocht en beleefd wordt
van 't eindige met het oneindige. In zekeren zin zal men
dus van een realistisch-religieuze kunst kunnen spreken.
Dat zulk een kunst geen hersenschim is, bewijzen sommige
nieuwere romans in het buitenland 1 Of zij bij ons werkelijk komen zal, of de oogst zoo rijk zal zijn, dat we van een
nieuwe periode spreken mogen, is van velerlei mogelijkheid
afhankelijk. Het religieus besef kan te zwak zijn om een
echte, levende kunst te kunnen dragen ; het verlangen van
onzen tijd naar het boven-werkelijke kan ontaarden i n
mode en pose en de kunst zal daarmee gevaar loopen voos
en innerlijk onwaar te worden. En zelfs de erfenis van 't
Realisme zal deze kunst niet voor vaagheid en fantasierij
kunnen behoeden, waar ze opbloeit uit een oppervlakkig
of ongezond godsdienstig leven. -- Juist zoo veel als wij
in dezen tijd van nieuwe wegen en nieuwe inzichten waard
zullen zijn, zal deze onze kunst waard zijn. Het zijn niet
alleen de kunstenaars, die de kunst maken, heel ons geslacht werkt ten slotte daaraan mee, omdat wij scheppen
den geestelijken grond, waaruit elk cultuurverschijnsel
opgroeit.
.

).

.

.

1) Zoo o.a. „Laure" van den onlangs gesneuvelden jongen Franscheu
schrijver, Emile Clermont.

JOHANNES BOSBOOM.
Overlevering en Herinnering.
DOOR

J. BOSBOOM Nz.

In September 1912 heb ik in dit tijdschrift eenige
bladzijden persoonlijke herinneringen aan mijn tante Bosboom-Toussaint gewijd met het doel deze vrouw te teekenen,
zooals zij zich aan mij, toen ik nog kind was en later
voordeed.
Natuurlijkerwijze sprak ik daarbij ook over mijn oom,
doch slechts ter loops. Thans wil ik meer bepaald over
hem spreken.
Weder ga ik in gedachte terug tot mijn vroegste
jeugd. In ons groot gezin, in ons kinderleven, dagelijks
bestaande in dag- en avondschool, zonder veel afwisseling,
zonder die genoegens, die der jeugd thans gegund worden,
was veel eentonigheid. Maar zooals in onzen dampkring
lang grauwheid en nevel kunnen heerschen, en dan vrij
plotseling de zon komt doorbreken, zoo was ons van tijd
tot tijd de onverwachte verschijning van oom. Zijn komst
was als een zonnestraal, hij voerde de vroolijkheid met
zich, stoeide met ons, nam ons mede op bezoeken, die hij
aan kunstbroeders, als van den Berg, de Poorter, Bisschop
en anderen bracht. Zoo stond ik als een kleine knaap
achter mijn oom, terwijl hij voor den ezel ging zitten en
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over Bisschop's „Heemskerk en Barentsz" op die heusche,
ernstige manier, die hem eigen was, zijn oordeel zeide,
en werd er bij mij eerbied gekweekt voor een kunst door
die beide mannen met zooveel talent beoefend.
Ook nam mijn oom ons mede naar een voorstelling
in den schouwburg, b.v. naar „de Verwarring" van Kotzebue,
waar wij hartelijk konden lachen en hield door ons een
uitzicht te geven op een nieuwen uitgang de hoop bij
ons levendig, dat er weder een pretje zou volgen, als de
ouders over ons tevreden waren.
Ik zie hem nog voor mij, zooals hij in de dagen mijner
vroege jeugd was. Meestal los in kleeding, levendig in
bewegingen en druk in gebaren ; het hoofd met een zekere
fierheid omhoog houdende, in zijn geheele verschijning
een man, die op niemand geleek, dien men dadelijk uit
honderden zou herkennen. Hij kon, als hij op reis geweest
was, met een opgewektheid vertellen, zoodat wij met
gretige ooren luisterden ; ook over de grappen door S.
Verveer, J. Gram, e.a. in Pulchri Studio uitgehaald deed
hij verhalen, die wij met open ooren aanhoorden. Hij
sprak met mijn vader over de politiek van den dag, waar
wij, al begrepen wij er niet alles van, toch naar luisterden
om de manier, waarop hij sprak. Er was humor in zijn
verhalen ; er viel te lachen over zijn wijze van zich uit te
drukken. Terwijl Groen met zekere vereering werd
genoemd mijn vader vooral was, meen ik, nog al
Groeniaan werd er over Thorbecke niet met sympathie
gesproken, maar wel met zekere getemperde bewondering
en zeker ontzag.
Mijn oom stond toen nog aan de zijde van. het behoud
op staatkundig gebied, later, sterk anti-clericaal, schaarde
hij zich onder de liberalen. In één opzicht was en bleef
hij een vurig behoudsman, en wel, waar het gold de oude
monumenten van geschiedenis en kunst, zoodat hij, die in
de oude ridderzaal op het Binnenhof zelf geteekend had,
ten volle de verontwaardiging deelde van hen, die de zaal
jammerlijk verknoeid achtten door den bouwmeester Rose
en later niet minder krachtig opkwamen tegen de plannen
,
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tot afbraak van bijna het geheele Binnenhof 1 ) en de
Gevangenpoort.
In dit opzicht stond hij toenmaals geheel aan de zijde
van den liberalen Nederlandschen Spectator en voerde met
dit weekblad, nà November '63, strijd tegen het gothische
ontwerp N. O. van den architect Guypers ter vereeuwiging
van het feit van liet herstel onzer onafhankelijkheid, een
strijd niet tegen diens persoon of diens talent gericht ;
Bosboom's voorliefde voor het plan van Ph. Koelman
Ebenhaëzer rustte op het beginsel, geen middeneeuwsch
monument voor de mannen van 1813. Hij wenschte een
monument in den stijl, die tijdens hun optreden de meest
gebruikelijke was, al was die stijl geen volmaakte, hij was
het uitgangspunt van Koelman's ontwerp.
Een vijand van. de Gothiek was Bosboom allerminst.
Had hij op het atelier van den decoratieschilder —
zijn leermeester dcn ouden Bart van Hove al vroeg met
de verschillende bouwstijlen kennis gemaakt en schilderde
hij eerst naar het voorbeeld van dien meester stadsgezichten ;
in 1835 met Sam Verveer op reis, dus 18 jaar oud, maakte
hij misschien reeds schetsen in den dom te Keulen, nadat
hij al eerder in de Groote Kerk te 's-Gravenhage geteekend had.
Er was dus slechts een geringe aanraking, een opwekking noodig geweest, dat decoratieschilderen bij van Hove,
om hem in die richting, naar het kerkinterieur, te sturen,
en hoe hij de gothische kerken liefhad en bewonderde
wordt door zijn geheele levenswerk bewezen.
Maar alvorens verder uit mijne herinneringen te putten
wil ik eerst een portefeuille ter hand nemen en openen
die mijn oom mij in 't laatst van zijn leven toevertrouwde
om te bewaren ; een portefeuille nu eens niet met schetsen
of teekeningen, maar met documenten en geschreven
stukken, die van zijn leven getuigen.
Bij het bezien dier stukken kan ik alleen spreken bij
overlevering. Tante Bet, mijn ooms eenige zuster, placht
1) Volgens de wet van 1 Nov. 1863 zou er een nieuw paleis voor
de Staten-Generaal gebouwd worden.
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ons kinderen wel van haar broer te vertellen, dat hij zoo'n
vroolij ke, prettige jongen was, altijd tevreden en dankbaar,
de lieveling daarom zijner moeder, altijd aan het teek en en ;
en al zijn die eerste krabbels niet bewaard (ook, helaas
zijn brieven niet) de getuigschriften van de Nntsteekenschool en die van de Elaagsche teekenacademie zijn er van
jaar op jaar en sluiten zich aan bij de medailles uitgeloofd
door de Maatschappij „Felix Meritis".
Op zijn veertiende jaar had hij de lagere school verlaten en werd hem door zijn onderwijzer W. van Heusden
na zeven jaar onderwijs genoten te hebben een vereerend
getuigschrift voor gedrag en vlijt uitgereikt.
Veel had hij dus niet geleerd, hij zou verder teekenen
en schilderen leeren.
Zelf deelt hij mede in zijn „Een en ander" 1 ) dat hij
in 1831 naar het atelier van B. van Hove ging. Hij zal
zich in het jaartal niet vergist hebben, maar uit de stukken
blijkt tevens dat hij van '31 tot '35 de Haagsche teekenacademie bezocht en aldaar ieder jaar een eereprijs, bestaande uit een zilveren medaille, verwierf. In '36 eindigde
zijn studietijd zoowel bij van Hove als aan de academie
en verkreeg hij een werkplaats in het ouderlijk huis aan
de Dunne Bierkade (no. 16, thans geheel verbouwd) nadat
hij in '35 met Sam Verveer zijn eerste kunstreis had gemaakt, die zich tot Coblentz uitstrekte.
Zoo zien we dan ook den jongen schilder, zooals hij van
toen af genoemd mag worden, onverdroten voortgaan.
Van zijn eerste stadsgezichten getuigt hij zelf, dat ze
den invloed van van Hove's werk verrieden, maar in '37
vliegt hij reeds uit naar België, teekent „St. Jacques" te
Antwerpen 2 ), mooi, maar nog niet zoo stout als hij 't
later doen zou, geeft een gezicht op oude gothische gevels,
waarschijnlijk ook in de Scheldestad 3 ) en doet dat reeds
1)

„Een en ander betrekkelijk mijn loopbaan als schilder". Levens-

schets door Bosboom in 1881 opgesteld ter voorlichting van C. Vosmaer,
die in „Onze Hedendaagsche Meesters" hem heeft behandeld.
2)

Verzameling-J. Bosboom-H. W. Mesdag, no. 14, uitgave Bremmer.

3) Id. no.

45.
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zóó waar, zoo oprecht, met zooveel gevoel voor he pittoTeske, dat men zou kunnen zeggen : het talent is rijp.
In dien tijd vangt hij aan en gaat onverdroten voort
met in kerken te teekenen en ontstaan die fraaie studiën,
van welke Victor de Stuers spreekt (Artistiek Brandhout —
Kunstbode), van kerken in Noord- en Zuid-Nederland, die
Bosboom de stof leverden voor zijn schilderijen en waterverf-teekenin gen.
Was hij reeds in '34 of '35 in de groote kerk in den
Haag begonnen, een sujet, dat hem gedurende zijn geheele
kunstenaarsloopbaan niet losliet ; de Sint Jan's kerk in
den Bosch, de Sint Bavo te Haarlem, de kerk te Hoogstraten, de Nieuwe Kerk te Amsterdam, en vooral de
Kathedralen en andere kerken in Antwerpen, Brussel,
Gent, Leuven en Brugge werden door hem geteekend op
zijn omzwervingen in die eerste jaren, waarvan bovengenoemde tante Bet vertelde, dat haar broer soms plotseling
onverwacht voor de zijnen stond, door een onweerstaanbaar heimwee naar huis gedreven, maar ook met een rijken
voorraad schetsen bij zich.
Behoorde er in de eerste jaren na de afscheiding
eenige moed toe in België te reizen, wegens het wederzijdsche antagonisme, toch kan 't zijn, dat mijn oom voor
een deel heeft bijgedragen om de kunstenaars van Noord
en Zuid samen te verbroederen. Hij behoorde tot hen, die
toen den eersten Augustus 1 840 te Antwerpen het standbeeld voor Rubens zou verrijzen en er een album ter eere
van Rabens zou worden bijeengebracht, zich opmaakte om
daartoe bijdragen van de Haagsche kunstenaars bijeen te
brengen, wat later in een schrijven van H. Conscience,
secretaris der commissie voor dat album, werd erkend in
deze bewoordingen : „wij kunnen de kunstenaars van
's Gravenhage niet genoeg bedanken voor hunne algemeene
en uitstekende medewerking", zoodat ook aan Bosboom de
herinneringsmedaille aan de Rubensfeesten werd vereerd
(biz. 10 van Een en ander).
Nam Bosboom levendig deel aan de viering van Rubens
te Antwerpen, hij was het, die een jaar later aan een
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feestmaal Antwerpsche kunstenaars te Amsterdam aangeboden onder algemeenen bijval het voorstel deed om spoedig
een standbeeld voor Rembrandt te doen verrijzen, ook met
medewerking der Zuid-Nederlanders. Hoewel hij zelf het
denkbeeld van een standbeeld voor Rembrandt het eerst
had geopperd, was hij zoo bescheiden geen plaats in de
commissie tot uitvoering van het plan aanvankelijk in te
nemen, terwijl hij toch later na het overlijden van een
der leden in die commissie trad en aan de feestviering
der . onthulling levendig deel nam.
Sprak ik zooeven van Bosboom's omzwervingen in
België, vooral omstreeks '40 en later nog ; in de jaren die
daarop volgden, toen hij Juffrouw Toussaint, die in Alkmaar woonde, had leeren kennen, trok hij meer naar
Noord-Holland en maakte studies in Alkmaar, Hoorn,
Beverwijk, enz. en werkte hard.
Wat hij van de kerk te Alkmaar in schilderij en
teekening (Musea Boymans en Mesdag) heeft gemaakt,
behoort tot zijn beste werk. Men moet zulk een oude
eenigszins vervallen, consistoriekamer te Alkmaar, zoo'n
oud kerkportaal te Hoorn, verwaarloosd soms, of een vervallen kerkje als de Bakenesse te Haarlem zien ; men wordt
er getroffen door den eenvoud, het sobere, het koele ; men
begrijpt, dat die plekjes Bosboom, die behoefte had om te
idealiseeren, en het oude in een nieuw hooger licht te
zien, moesten boeien, zoodat de consistoriekamer een deftige, hooge zaal wordt ; het kerkportaal, gestoffeerd met
kinderen om den leeraar heen gegroepeerd, verkrijgt wijding;
de Bakenessekerk wordt een bedehuis, waarin het zonlicht hoogtij viert.
Mijn oom leerde dan in '46 Juffrouw Toussaint kennen
in den Haag, waar zij was gaan logeeren om verpoozin g
te zoeken na zwaren arbeid 1 ) ; zij bezocht hem door den
toenmaals populairen dichter S. J. van den Bergh geïntroduceerd in zijn atelier en, ik geloof wel te kunnen zeggen,
dat deze eerste ontmoeting beslissend voor hen is geweest.
1) De roman: „De Graaf van Leycester in Nederland" toen voltooid.
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Hoffelijk als Bosboom wezen kon liet hij zijne bezoekster uit een portefeuille met teekeningen een keus
doen, zij koos : ,Lux in Tenebris" een wedergave van B.'s
schilderij, dat te Brussel in '42 was bekroond. Juffrouw T.
beantwoordde deze attentie met de toezending van haar
laatste werk.
Mijn oom over zijn jeugd sprekende, zeide : „mijn
gedachte was altijd geweest vrij te blijven, eerst carrière maken, maar met haar, met je tante, was ik het
gauw eens en toen ik den Leycester-roman las, dacht ik,
haar zou ik gelukkig willen maken". Eenmaal getrouwd
(1851) bleef Bosboom meer thuis en bepaalden zijn reizen
naar België zich tot verplichte bezoeken bij gelegenheid
eener tentoonstelling, waarop hij zelf inzender was of
maakte hij een plezierreisje met zijn vrouw, zooals in '55,
al zal hij ook niet verzuimd hebben in het voorbijgaan
schetsen te maken, zooals hij uit zijnde nimmer laten kon 1 ).
Maar in de eerste jaren van zijn schilders-loopbaan
had hij zooveel uit België medegebracht, dat hij daar best
op kon teren, en zoo kan men opmerken dat zijn werk
na zijn trouwen nleer geeft nit Noord-Nederland en dat
hij zich langzamerhand tot de eenvoudige protestantsche
en tot de nederigste dorpskerken gaat bepalen.
Waar ik over den tijd van v66r Bosboom's huwelijk
slechts kan spreken bij overlevering, komen mijn tante's
brieven mij als getuigen te stade.
In haar brieven aan Potgieter van '51, haar huwelijksjaar, af kan men telkens lezen dat Bosboom zoo hard
werkt en dat hij zelf b.v., als hij zijn Geertekerk heeft geschilderd uitroept : ik heb er ook op gesjouwd!
Toch uit die brieven aan Potgieter uit dat eerste tiental jaren, dat zij samen leefden spreekt een geest van stille
tevredenheid, voelt ge dat zij recht gelukkig zijn bij gestadigen dagelijkschen arbeid. Zorg of moeilijkheid is er
nog niet. In October '53 was de dood van mijn grootvader,
die als gepensionneerd ambtenaar stil leefde, een verlies
1 Hiervan getuigen zijn mooie schetsen uit de Ardennen in een
der schetsboeken nog in familiebezit.
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voor beiden, zooals uit mijn tante's correspondentie met
Potgieter blijkt.
Aan dien grootvader heb ik geen herinneringen, doch
om een getuigenis te geven omtrent den vader van dezen
beroemden zoon wil ik hier aanhalen wat Joh. Verhuist
aan mijn oom schreef naar aanleiding van dat afsterven :
„Waarde Vriend ! Gij zijt in deze oogenblikken bezig met
de vervulling van een treurige taak : gij begeleidt zijn
stoffelijk omhulsel naar het graf.
„Beste Vriend ! Gij waart hem steeds een onderdanige
en liefhebbende zoon, hij was een braaf, gemoedelijk,
vroom man, echtgenoot en vader ; hoewel in den laatsten
tijd sukkelende dacht ik niet zóó spoedig zijn doodsbericht
te ontvangen. Gij weet hoe langen tijd ik den overledene
heb mogen kennen in zijn familiekring en in het gewone
leven. Hij was altijd goed jegens mij, en het is mij nog
eene kleine blijdschap hem bij mijn laatste overkomst te
's Rage te hebben kunnen bezoeken ; hij was juist van een
morgenwandeling thuis gekomen, het was Zondagmorgen,
Betje kwam uit de kerk ; Klaas was ook thuis, en zoo
zag ik hem zooals ik hem zoo lange jaren gezien had
steeds dezelfde, hij sprak nog zoo verheugd dat de laatste
eene kleine aanstelling gevonden had; met Betje over de
preek en met mij over U die steeds zijn trots waart. Met
tranen herdenk ik den braven man en toch is zijne herinnering eene schoone en zal hij mij zeker mijn geheele
leven door vergezellen ; van kindsheid af mocht ik hem
leeren kennen en ik heb hem steeds dezelfde gezien, nimmer
gramschap of ongeduld in hem gezien, steeds vroom,
gemoedelijk en verdraagzaam, een echt Christen. Gelukkig
is voor U het terugblikken op hem en ook op U zelven —
ik zal U niet prijzen doch in uw hart weet gij het
beste wat ge hem en de uwen steeds waart.
„Spoedig hoop ik U de hand te drukken ; wij leven
hier ook in zorgvolle tijden. Gode zij dank al de mijnen
nog wel, mag het nog zoo blijven dan zie ik U spoedig.
Groet alle de uwen en geloof mij steeds met hoogachting
,
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en dankbaarheid voor den overledene met ware vriendschap
uwen Joh. Verhulst".
ik heb hier niets bij te voegen, dan deze opmerking
dat Verhuist niets te veel zegt waar hij mijn oom toch
prijst, al zegt hij dat niet te willen doen, want zoo was
mijn oom. Tijdens de ziekte van een die hem lief was
vol onrust, niet in staat om te werken, een en al zorg en
mede-lijden, zoo was 't ook toen in '62 mijn vader na een
langdurig ziekbed stierf.
Had Bosboom, hoe hulpvaardig hij ook steeds voor
anderen was geweest, zoowel in als buiten zijn familiekring
in de allereerste plaats voor zijn kunst geleefd en was hij
als echtgenoot, naar de eigen woorden zijner vrouw, „op
alles bedacht wat voor haar geluk en rust uitvoerbaar
was", thans zou van hem gevergd worden een nieuwe taak,
een andere zorg, de voogdijschap over zeven half-weezen.
Juist van dien tijd sprekende hoor ik mijn moeder
nog zeggen : ,je oom is allang niet zoo goed meer, hij
heeft wat rust noodig" en mijn tante klaagt herhaaldelijk
aan Potgieter „dat Bosboom het schilderen niet gemakkelijk
afgaat, daar hij zich zoo hooge eischen stelt".
Nu volgden de jaren '63—'65, waarvan ik vroeger 1 ) verteld heb, waarin Bosboom zich op aansporing van Jhr. C.
C. A. Ridder van Rappard een nieuw verschiet opende 2 ).
Op diens buitenverblijf Deijnzelburg in het Sticht, meermalen logeerende vond hij buiten omdolende in boerendeelen en binnenhuizen, later ook in de vrije natuur als
hij aan het Scheveningsche strand verwijlde, stof voor
studies en teekeningen, die hem misschien minder inspanning
kostten dan zijn kerkinterieurs, maar zijn talent van een
and ere zijde deden kennen, al had hij ook van zijn jeugd
af open-luchtstudies gemaakt, welke tot op dien tijd bijna
altijd stadsgezichten waren geweest.
Reeds in '56 was hij eerelid der Sociêté Beige des
A_quarellistes geworden, hij kende België goed ; in dat land
had hij al vroeg erkenning gevonden. In '45 was het
1)

Onze Eeuw, September 1912.

2)

Zie ziju: „Een en ander".

0, E. XVI I 2
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Victor Joly, die van zijn schilderij, kerk te Haarlem getuigde : „le choeur inondé d'une belle lumière dorée esp
empreint d'un charme et d'une poésie indicibles", en in
'68 schreef de Indépendance Belge met volle waardeering
van zijn waterverfkunst „Bosboom n'est pas de ces peintres
spécialistes qui passent leur vie à faire une seule et même
chose. Il lui arrive de sortir de ses intérieurs d'église
pour étudier la nature sous d'autres aspects".
Hoe kon nu zulk een man, hoe kon hij die van zijn
jeugd af erkend en geëerd was, in zulk een toestand, in
zulk een twijfel aan zich zelf vervallen
De heerlijkste studies sluimerden in zijn atelier, „zijn
werk had men altijd mooi gevonden van den beginne af
aan", zooals ik den veeschilder Piet Stortenbeker eens
hoorde zeggen : „hij beeldt zich maar wat . in, hij heeft
over niets te klagen".
Toch kwam over hem de vrees, dat hij niet meer zou
kunnen werken, en slaakte hij soms vreeselijke jammerklachten. Was 't wellicht alleen maar worsteling naar
een hooger streven
Want hij bedierf zijn werk nooit; als hij voelde of
meende niet te kunnen werken roerde hij paneel of palet
niet aan en onder zijn lijden verliet hem zijn fijnheid van
gevoel nooit, ja, was die zelfs verhoogd. Zoo lang als
zoo'n toestand duurde was zijn onmacht hem werkelijkheid.
Toen een goed vriend uit die dagen, een nu bijna
vergeten schilder, eens vol goede bedoeling de penseelen
opnam en in B.'s werk begon te schilderen om hem aan
te moedigen, en hij dit zag, mompelde hij voor zich zelf:
ja, zoo kan ik het ook wel !
Naarmate hij zich hooger eischen stelde viel het bereiken van wat hij wilde hem zwaarder, vooral in het
schilderen, en werd hij door den drang der omstandigheden
de groote aquarellist, dien men in hem heeft erkend : die
het ingewikkeldste door de meest eenvoudige middelen
wist op te lossen 1 ).
?

?

.

.

1) G. M. Marius; de Hollandsche Schilderschool in de XIXe eeuw.
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In zijn schilderijen werd hij soberder, breeder, eenvoudiger ; kleine stukjes, juweeltjes, leverde hij nog wel
af, zijn grootere ontwerpen bleven, als mooie compleete
schetsen lang onaangeroerd staan, zoodat na ongeveer '75
zeldzaam een schilderij meer zijn atelier verliet en de kerken
te Trier 1 ) en te IVIaasland 2 ) m.i. kunnen aangemerkt
worden als zijn laatste grootere schilderijen, die hij in
algeheele voldaanheid over zich zelf afleverde.
Bij zijn dood liet hij dan ook onderscheidene breed
aangelegde paneelen in schets achter, die meest alle een
plaats gevonden hebben in het museum Mesdag. Een synagoge o.a. die hij voor Mesdag zou afmaken en waarvan
Jozef Israëls op den dag der begrafenis, toen het atelier
vol belangstellenden was, met bewondering getuigde : „en
daar had hij nog aan willen werken !"
Nog een schets, de grootste van alle, over welke hij in
'80 aan zijn vriend J. Kruseman schreef : „ik heb sinds
lang een houtskoolschets van die kerk (de St. Jan's te
's Hertogenbosch) in mijn atelier opgezet, die ik gaarne
tot een schilderij zou opvoeren, dat ik in mijn gedachte
tot een requiem zou stempelen", is het eigendom geworden
van den heer J. C. J. Drucker te Londen.
Zoo bleef Bosboom in die laatste tien a vijftien jaren
van zijn leven, toen zijn werk wanneer hij het af wilde
staan goed betaald werd, veel ruimer dan in vroeger jaren,
toen hij zich meer inspande, meer doorwerkte, zich bewust,
al berustte hij er ook in , niet dat te hebben gedaan, wat
hij zich had voorgesteld.
„Ik maak niet zooveel schilderijen als Israëls, Mesdag
en anderen," hoorde ik hem vaak zeggen, al was hij ook
trotsch op de aquarellen die hij jaarlijks naar de tentool] stellin g van de Hollandsche Teekenmaatschappij zond.
Hieruit en uit zekere bescheidenheid die hem, bij veel
zelfbewustzijn, toch eigen was is het volgende te verklaren.
Met den meesten nadruk en in heusche oprecht gemeende bewoordingen vroeg de heer C. L. van Kesteren
1)
2)

Voor Dr. J. C. Hacke van Mijnden geschilderd.
Voor Dr. A. Réville geschilderd.
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Bosboom in den zomer van '85 in zijn zalen 3 ) een tentoonstelling te mogen houden van B.'s werk zooals hij er
van Rochussen en Israëls had gehouden.
Bosboom's antwoord luidde heel karakteristiek :
„Dat genoemde Directie mijne toestemming vraagt
en een nadere bespreking voorstelt bijaldien ik persoonlijk
geen overwegende bezwaren heb tegen de verwezenlijking
van haar voorstel bewijst mij evenzeer dat zij mijne bezwaren zal eerbiedigen en haar voornemen opgeven, nu ik
daarop tot mijn groot leedwezen, maar tegelijk met alle
beslistheid moet aandringen :
„ten eerste, omdat de noodige stof ontbreekt om haar
denkbeeld naar eisch te kunnen verwerkelijken en,
„ten andere, omdat mijne toestemming een even groot
bewijs zou zijn van mijn eigen overschatting als van die
der Directie en al moge die naar hare opvatting niet
bestaan dan nog verblindt die mij niet in zulke mate om
mijne toestemming tot de verwezenlijking van haar voorstel te kunnen schenken.
„Dit te moeten verklaren doet mij leed en kost mij
moeite, maar is niet anders dan eene herhaling van hetgeen ik reeds ten antwoord gaf aan enkele mijner vrienden, die na de beide reeds gehouden tentoonstellingen mij
hun verlangen te kennen gaven „om een dergelijke ook
van mij te zien".
„Wat voor zéér productieve talenten als Rochussen en
Israëls (ook nog voor enkele andere) met succes kan ondernomen worden, kan dat volstrekt niet voor mij, die bij herhaling en bij vaak langdurig sukkelende gezondheid gepaard
met gemis aan werkvermogen had te kampen en daardoor
juist in mijn zoogenaamd beste periode het minst heb
kunnen produceeren.
„Ten gevolge van dat alles is mijne „bagage" te klein
en mijne „pretentie" onvoldoende om daarop het organiseeren eener bijzondere expositie te mogen baseeren."
Op dit schrijven volgde er een van den heer van
1) Panoramagebouw. Plantage,

te

Amsterdam.
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Kesteren, om B. nog eens met nadruk tot andere gedachten te brengen. Deze schrijft opnieuw, dat zijn antwoord
onder verzekering van oprechte waardeering voor de goede
bedoelingen van den heer van Kesteren geen ander kan
zijn dan zijn eerste, hij schrijft nog : „Uw bezwaar : of het
na mijne weigering niet bijna onmogelijk zou worden voor
andere kunstbroeders om later hunne toestemming wèl te
verleenen, zal, dunk:, me wegvallen zoodra Gij hun de
motieven meedeelt waarop mijne afwijzing is gebaseerd, er
bij voegende : dat wat voor Rochussen en Israëls niet
succes is ondernomen, evenzeer voor enkele andere kan
worden gedaan, al kan dat niet voor mij. Mijn brief van
18 Juni geeft u als van zelf 't recht in handen om hem
dádirtoe te gebruiken".
Hier staat Bosboom geheel voor ons zooals hij was.
Hij heeft zich gegeven aan de kunst omdat dit zijn
roeping was. Hij heeft niet noeste vlijt gearbeid zoolang
hij onbezorgd kon uitvliegen en door niets werd gestoord
of gehinderd in het toegeven aan zijn kunstenaars-aandrift ; hij heeft toen het oogenblik voor hem (16. Ar was een
vrouw getrouwd, die hij liefhad en meer dan dat, vereerde ; aan haar heeft hij iets geofferd van wat anders
zijn kunst zou zijn ten goede gekomen. Er was overdrijving
in zijn zorg voor zijn vrouw. Als ik P. Stortenbeker nog
eens mag laten spreken, dan herinner ik mij van dezen,
dat hij mij zeide : „sinds je oom Truitje Toussaint heeft
getrouwd, is er iets weeksch in hem gekomen, dat hij voor
dien tijd niet had", en toen ik deze woorden mijn tante
Bet herhaalde gaf zij dit volmondig toe.
En zoo was de naaste aanleiding van zijn weigering
aan den heer van Kesteren, geloof ik, daarin gelegen, dat
op dat tijdstip die eenige zuster ernstig lijdende was;
dat hij geheel met haar mede-leed, zich zelf vergetende.
Hij kon niet half zijn, hij gaf zich, als gevoelsmensch
geheel, geheel aan zijn kunst, als hij zich onbezwaard
gevoelde ; dus ook geheel aan de lijdende, die hij lief had
en onder deze omstandigheden had hij geen hoofd voor
-
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datgene, wat zijn roem had kunnen verhoogen of zijn
ijdelheid sfreelen.
Zijn vereering voor zijn vrouw ging in dwepen over ;
hij wilde van haar gebreken niet hoorera, zij was in zijn
oogen een Majesteit en alzoo onschendbaar, hij duldde geen
kritiek over haar, hoewel hij overigens, bij een hoogst
fijne gevoeligheid en misschien juist daardoor, een zeer
bezonnen oordeel had over alles, waarover hij zijn gedachten
liet gaan. Ook over zijn eigen werk.
Hij wist wel dat hij de eerste kerkschilder was, al
had hij groote bewondering voor Em. de Witte, hij wist
dat hij al zijn voorgangers in dit genre overtroffen had en
als zijn naam met dien van Rembrandt in een adem werd
genoemd, voelde hij zich kennelijk gestreeld maar maakte
een einde aan het gesprek zeggende : „wij zijn van den
zelfden stam, dat kan je wel zien, maar hij is een reus en
ik ben een dwerg".
Nooit heb ik bespeurd, dat hij iemand een oordeel
over zijn werk vroeg ; hij werkte zóó lang tot hij geheel
zich zelf had bevredigd ; onafgedaan werk liet hij niet
zien ; slechts als hij zelf er over tevreden was riep hij u
er bij en wees u op het succes, dat hij in eigen oogen
had behaald ; gij kondet alleen bewonderen en zijn aanwezigheid maakte u stil, omdat het niet aanging den
grooten man zoo vlak in het gezicht te prijzen, al was
hij ook heel gevoelig voor een erkenning van het mooie
in zijn werk, voor een meevoelen daarvan. Als men hem
de opmerking maakte hoe hij naar zoo'n vaak koud kerkinterieur zoo'n mooi schilderij wist te maken, antwoordde
hij : ja, dat is nu mijn zaak om door het wegdoen of sluiten
der gordijnen het licht te verdeelen, dat is de kwestie het
er in te zien, fantasie en kunstgevoel ; zooals Charles
Morice ') het zoo juist uitdrukt : „l'imagination et la
sensibilité, ces deug facultés sont les souveraines de la
poésie et de l'art. Non sans doute que le poète et l'artiste
négligent Ie conseil de la raison, dédaignent les ressources
1) L'ame allemande par l'art allemand tMercure de France 1-X-'15).

JOHANNES BOSBOOM.279

de l'observation. La logique est une condition fondamentale
de la beauté et l'auteur d' une oeuvre belle est, avant
tout un esprit juste, attentif, réceptif, réfléchi, qui ne cesse
de contempler et d' étudier le spectacle du monde. Mais
ce spectacle éternel, par son imagination il le recrée sans
cesse et grace a sa sensibilité, il le voit tons les jours pour
la première fois, il la découvre à chaque passage de la dureé;
précisement paree qu'il est le plus passionné et le plus
perspicace des observateurs, il y percoit des nuances
vivantes et perpétuellement modifiées qui échappent au
reste des hoormes. Le poète (de schilder) est le témoin
des chan gements".
Zoo kon Bosboom telkens tot dezelfde kerk, hetzelfde
strand, dezelfde bosschen en duinen terugkeeren en ze telkens
weer zien, nieuw, als voor de eerste keer en zoo bleef hij
zijn leven lang getrouw aan de Groote kerk in zijn geboortestad om er telkens op nieuw en mooier staf uit te putten 1 )
tot in het laatst van zijn leven.
Rusteloos kon hij zijn, vermoeiend soms op een wandeling om u steeds te wijzen op het mooie, dat hij zag,
om u mee te sleepen in wat hij genoot. Zoo heeft hij
vooral in zijn jeugd in kerken en kloosters zijn studies
gemaakt, vol aanbidding, zou ik bijna zeggen, voor het
echte in elke godsvereering, zoo schilderde hij zijn „Lux
in Tenebris" ; zoo zijn biddende en lofzingende monniken ;
zoo zijn rabbijnen met de wetrol in de hand; zoo de
wachtende vergadering, die in vrome gepeinzen de komst
van een Gideon Florensz verbeidt 2 ), en ook in later tijd
in zuiver aesthetische bewondering zijn boerendeelen en
binnenhuizen.
De grondtoon van zijn wezen was geestdrift, adoratie
voor al wat goed, groot en edel is, eerbied voor wat anderen
heilig is ; 't is alsof hij heeft willen zeggen: iedere godsdienst
is goed, mits in oprechtheid beleden. Want al smaakt
men bij het zien dier kunst een aesthetisch genot, er is
1) Zie no. 43. Verzameling J. Bosboom bij H. W. Mesdag, uitgave
Bremmer.
2) Cd. Busken Huët,
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toch een dieper gevoelsleven bij zulk een kunstenaar, dat
zich ook niet in woorden kan openbaren. Zoo was hij vroom
ook in dien zin dat hij alles met denzelfden ernst deed en
zoo compleet, zoowel het groote als het kleine ; en zoo
oordeelde Geertruida Toussaint zeer juist over hem, toen
zij reeds na korte kennismaking van hem schreef : „Bosboom
is meer gemoedelijk Christen dan menige pruik ; zijn kunstgevoel bewaart hem voor overdrij ving".
Dat hij gelukkig getrouwd was behoef ik niet meer
te zeggen ; van zijn laatste levensjaren ben ik, om zoo tezeggen, dagelijks getuige geweest, dus ook van de jaren
('86--'91) die mijn oom zijn vrouw heeft overleefd.
Velen begrepen niet zijn berusting, eene gelukkige
intusschen, in haar dood en zijn opgewonden stemming in
den eersten tijd daarna. Ik zal mij ook aan geen verklaring van die berusting en die stemming wagen. Ik
kan slechts mijn oom zelf laten spreken, waar hij zeide
„ik ben zoo dankbaar, dat zij zóó is heengegaan zoo
goed als plotseling zonder lij den, zonder ziekbed en
dat haar wensch is verhoord, dat zij mij is voorgegaan".
Een jaar later werd zijn 70e verjaardag luisterrijk
gevierd en zijn borstbeeld vervaardigd door Bart van Hove .
den jongere, aan de Vereeniging tot het vormen van een
verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
geschonken.
Na de plechtigheid der plaatsing van dit borstbeeld,
toen nog in het Rijksmuseum,
seum, begon mijn oom langzaam
te verminderen ; toch werkte hij nog tot een beroerte hem
overviel, werken hem onmogelijk was geworden en hij .
steeds achteruitgaand in September '91 stierf.
Zijn laatst voltooide schilderij, een kerkinterieur, i.
m. de Groote kerk te Haarlem, schonk hij aan zijn vriend
Dr. G. P. van Tienhoven, die hem in zijn laatste jaren
zoo vaak bijstond en door zijn superieure kalmte goed deed.
Veel, zeer veel, bleef, zooals ik reeds zeide, onvoltooid .
achter, schetsen, teekeningen, schilderijen uit heel zijn
leven; doordat hij nooit iets vernietigde, ook niet datgene,
wat hem niet geheel bevredigde of juist daardoor, omdat
,
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hij dan het werk weer overmaakte. Zoo kon Pulchri
Studio na een eeretentoonstelling kort na het overlijden
van den meester in '91, in '92 nogmaals zijn zalen openen
voor de expositie der nagelaten werken, die de eerste tentoonstelling in belangrijkheid overtrof.
Wat Bosboom eenmaal tegenover den heer Van Kesteren
had beweerd, dat hij geen bagage genoeg had en geen
pretentie kon laten gelden werd in Pulchri Studio schitterend
gelogenstraft en zal, hopen wij, in het jaar, waarin zijn
honderdste geboortedag valt, nogmaals blijken in de zalen
van hetzelfde genootschap.
Deze weinige bladen „overlevering en herinnering"
mogen als een voorbereiding tot de aanstaande tentoonstelling dien en.

AMERIKAANSCHE HUMOR
DOOR

Jhr. Mr. H. S M I S S A. E R T.

Jean Webster. Daddy-Long-Legs. — Dear
Ememy (the companion-volume to Daddy-LongLegs). — Hodder and Stoughton. Publishers
London.

Wat heeft aan deze twee boeken, simpele, als men wil
in den grond wat sentimenteele, romans-in-brieven een zoo
groot succes bezorgd als daaraan over heel de Engelschlezende wereld (en die omvat een belangrijk deel der menschheid) is ten deel gevallen ? Een succes dat reeds voor de
eerste der beide zich dadelijk bij de verschijning openbaarde
en aangroeide tot een triomf voor de schrijfster en haar
twee boeken. Mijn exemplaar van Daddy-Long-Legs draagt
geen aanwijzing van den druk of de oplage ; van Dear
Enemy ligt de vijfde druk voor mij ; de eerste verscheen
in November '15, de tweede een maand later; toen was er
een stilstand tot Juni '16, waarin de derde het licht zag;
no. 4 is van Juli, no. 5 van Augustus gedagteekend. Uit
Daddy-Long-Legs is een tooneelstuk getrokken, waarin
Renée Kelly den rol van Judy creëerde en dat te Londen
volle zalen trok. Wat mag wel de eigenaardige bekoring
zijn van deze twee Amerikaansche boeken der onlangs
overleden schrijfster, terwijl andere van haar hand ge-
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heel anders trouwens dan de genoemde — nauwelijks de
aandacht trokken en terwijl van de duizenden werken, die
de Amerikaansche letterkunde oplevert, zoo weinige tot een
wereld-reputatie als dezer deel was, het weten te brengen
Mij komt het voor, dat die bijzondere bekoring is gelegen in den zeldzaam-frischen humor van Jean Webster,
waarmee zij het aandoenlijke in haar verhalen overgiet ; zij
wint onze sympathie voor haar „heldinnen" door den fijnen
geest, waarmee dezen haar gevoelens, haar gewaarwordingen,
haar lotgevallen, haar leven beschrijven. Judy in DaddyLong-Legs en Sallie Mc. Bride gaan reeds bij de eerste
kennismaking, bij de lezing van haar eerste brieven, dadelijk
voor ons leven als beminn.elijke, fijn-besnaarde, in-beschaafde
jonge meisjes, die over haar groote zorgen, haar ernstig
streven, over alles wat ze vervult en waaraan ze met heel
haar ziel hangen, schrijven — naar wij ons voorstellen —
met een lachje om den mond, een „twinkle" in de oogen,
altijd geneigd, neen, altijd er op uit den grappigen kant
van de dingen te zien, met wat spot zich heen te zetten
over de groote en kleine verdrietelijkheden. En zoo komen
die twee figuren voor ons te staan als heel-sympathieke
vrouwen, blijmoedig door alles heen, sterk van karakter,
bezield met een hooge opvatting van wat eer en plicht haar
voorschrijven, onafhankelijke, frissche naturen, veerkrachtig,
in staat om een zware taak stevig aan te pakken, daaraan
al haar krachten te wijden, overtuigd dat zij daarin slagen
zullen. Stevige figuren beide, sterk door haar blijmoedige
levensbeschouwing, frisch en oorspronkelijk, echt jong en
jeugdig.
Dat is het weldadige van deze twee boeken, dat wij
daarin deze karakters ontmoeten, — niet gecompliceerd,
maar eenvoudig, waar, goed. Niets decadenterigs, maar
heerlijk-„groen." En daarom is de lezing van deze boeken
zoo'n ware verkwikking, geeft zij rust en verademing na
het „genieten" van allerlei romans uit de Europeesche
letterkunde. Verkwikking, rust en verademing ook voor
wie meent zich toch wel even op schuldelooze wijze te
mogen verpoozen van de dagelijksche oorlogsberichten, de
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eindelooze relazen van stormenderhand genomen loopgraven,
afgeslagen aanvallen, neergeschoten vliegtuigen, gezonken
schepen, economische uitputting en ... vredesgeruchten.
Het „geschiedenisje" van Daddy-Long-Legs is in weinig
woorden na te vertellen. Jerusha Abbott is de naam, die
lukraak gegeven is aan een vondelingetje in het groote
John Grier Home, waar meer dan honderd kinders worden
verpleegd. Judy, zooals zij later genoemd wordt, heeft van
de wereld en van het leven niets gezien dan wat daarvan
te zien was in het gesticht en in de school, die zij na
haar veertiende jaar, twee jaar lang, als gestichtsverpleegde
bezocht heeft, the „village high school". Ook daar is zij
nu volleerd ; het „asylum" kan haar niet nog langer houden.
Heeft zij niet reeds twee jaar extra gehad ? Maar nu wordt
haar door Mrs. Lippett, de directrice, meegedeeld, dat een
der „trustees" van het Home zich haar lot wil aantrekken : Jerusha had op school aardige opstellen gemaakt en
de (onbekende) trustee wil haar naar een „college" zenden ; zij kan dan schrijfster worden. De kosten zullen
rechtstreeks vanwege den weldoener aan het college worden
gezonden ; persoonlijk zal zij gedurende de vier collegejaren $ 35. per maand krijgen, zoodat zij „on the same
standing as the other students" zal kunnen leven. Dat
geld zal haar door des trustee's secretaris worden gestuurd ;
maandelijks moet zij de ontvangst daarvan erkennen in
een brief, waarin zij den vooruitgang in haar studies en
de bijzonderheden van haar leven beschrijft. De brieven
moeten gericht worden tot Mr. John Smith, achter welken
naam de trustee wil schuil gaan ; hij wil niet bekend zijn.
„To you" zegt de directrice tot Jerusha „he will
never be anything but John Smith. His reason in requiring the letters is that he thinks nothing so fosters facility in literary expression as letter-writing. Since you have
no family with whom to correspond, he desires you to
write in this way; also, he wishes to keep track of your
progress. He will never answer your letters, nor in the
slightest particular take any notice of them. He detests
letter-writing and does not wish you to become a burden."
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Moet er noodwendig een antwoord volgen, dan zal de
secretaris daarvoor zorgen. — In deze mededeelingen kan
Jerusha de maatstaf vinden voor de warmte der persoonlijke belangstelling van den trustee in baar lot.
Wie is hij P Toen zij bij de directrice werd geroepen,
na afloop der trustees-vergadering, had 'zij in den gang
nog een der heeren zien vertrekken ; de hall was slecht
verlicht ; de trustee wenkte zijn chauffeur om voor te
rijden; het felle schijnsel der auto-lantaarns wierp een
caricaturale schaduw van den beer op de muur : „it looked,
for all the world, like a huge, wavering daddy-long-legs"
(het soort hoog-op-de-pooten-wandelende spin, dat wij in
Nederland een „hooiwagen" noemen). Jerusha heeft het
gevonden : haar trustee heet voortaan Daddy-Long-Legs.
En haar eersten brief, met den aanhef: „Dear KindTrustee-Who-Sends-Orphans-to-College", adresseert zij dan
ook parmantig en vrijmoedig : „To Mr. Daddy-Long-LegsSmith" 1 ).
Het zijn deze brieven, die het boek vullen. De arme
„sans famille" stort haar hart aan den onbekenden meneer
uit ; zij vertelt hem alles van haar leven in het „college",
ook plichtmatig — Tin en dan wat van haar werk, vooral
als examens naderen. Zij verhaalt hem van de twee eerstejaars-meisjes, met wie zij een studeerkamer deelt : Sallie
Mc Bride, van wie zij dadelijk veel houdt, en de minder
genaakbare Julia Rutledge Pendleton, die zij haat. Ook :
van haar ontmoeting met Julia's (nog jongen) oom Jervis,
die haar heel sympathiek is, en met Sallie 's broer Willie,
een goeden „boy". De brieven volgen elkaar op, de jaren
gaan voorbij, Judy, zooals zij nu heet, maakt goede vorderingen, zal haast het college weer verlaten. Zij is nu
„dame" geworden, heeft bij de Mc Bride-familie gelogeerd,
ook bij de in haar oog onuitstaanbare Pendletons, maar
vooral heeft zij, op order van den trustee, eeuige vacanties
doorgebracht op Loch Willow, een farm. En daar heeft
zij vaak en lang den sympathieken Jervis ontmoet, die
1) IN atuurlijk trok die bijnaam Judy ook aan, omdat zij haar weldoener daardoor „Paddy" kon noemen!
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reeds als „Master Jervie" daar zoo dikwijls zijn vacancies
doorgebracht had. Maar nu komt het tragisch moment :
Jervis vraagt haar ten huwelijk en zij wijst hem af, niet
omdat zij niet van hem houdt — o, hoe gelukkig zou zij
met hem zijn ! niet omdat ze op Willie Mc Bride verliefd
is zooals Jervis dwaselijk denkt, maar omdat zij . . niemand
is. „It didn't seem right for a person of my lack of
antecedents to marry into such a family as his. I never
told him about the orphan asylum, and I hated to explain
that I didn't know who I was. I may be dreadful, you
know. And his family are proud and I 'm proud too !"
Maar dit kan toch het eind niet zijn. „I think he's pretty
unhappy, and I know I am !" Dus hierin moet DaddyLong-Legs haar toch raden, hijzelf, niet door zijn secretaris.
Nu dan, hij schrijft haar; ze kan bij hem komen om raad.
Zij komt, en zooals de lezer allang had begrepen —
Daddy-Long-Legs en Jervis zijn één. Tableau. Na de
ontmoeting richt zij „the first love-letter I ever wrote"
(„Isn't it funny that I know how ?") aan het adres van
„My very dearest Master Jervie-Daddy-Long-Legs-PendletonSmith".
Ziedaar het „romannetje''. Wat pover, doorzichtig
van bouw, goedkoop, sentimenteel ? Alles toegegeven; de
bekoring ligt elders : in de karakterteekening : in het uitgebeelde en in de uitbeelding, ligt vooral en telkens weer
in den kostelijken humor.
Humor is, zooals de Génestet zei, „een rijke taal vol
geest", die niet door allen wordt verstaan, dcor hen niet,
die het orgaan daartoe den „sense of humour" missen.
Maar wie dat bezit, gaat te gast aan boeken als deze : hij
proeft al het fijne daarvan ; hij ziet den ernst achter den
lach, den stillen traan, die opwelt maar ingehouden wordt
met een grapje over 't dwaas-droevige geval. In dien trant,
in dezen geest zijn deze boeken geschreven.
Hoeveel droef-aandoenlijks is er in Judy's geschiedenis !
Denk u haar toestand in. Zij is van nature een warmvoelend kind, dat scherp waarneemt, over allerlei nadenkt.
O, zij was „by nature a sunny soul, and had always
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snatched the tiniest excuse to be amused". Maar heel
haar jeugd had zij doorgebracht in het lang niet zonnig
John Grier Home ; terwijl zij de twee laatste extra-jaren
verlof kreeg de dorps-school te bezoeken, was die weldaad
niet onvermengd, want „for her board" moest zij in het
gesticht allerlei corvee-diensten verrichten, zoodat „the
convenience of the asylum had come first and her education
second". Hoe levendig haar verbeelding was, zij wist niets
van de wereld buiten he gesticht, kende niets van huiselijk
leven. „Poor, eager, adventurous little Jerusha, in all
her seventeen years, had never stepped inside an ordinary
house ; she could not picture the daily routine of those
other human beings who carried on their lives undiscommoded by orphans." Nu slaat voor haar het uur der
bevrijding ; zij gaat de wereld ontdekken. Maar zij zal
de wereld intreden als een vondelinge, beschermd door
een onbekenden meneer, die eenmaal per maand een brief
van haar verlangt (om op de hoogte te blijven en omdat
dat voor haar zoo'n goede oefening is), maar die haar
uitdrukkelijk laat weten dat hij nooit zal antwoorden en
geen last van haar wil hebben (bovendien : „he does not
care for girls"), een onpersoonlijke Mr. John Smith. Zoo
zal zij naar het college gaan, om schrijfster te worden.
Daar zal ze in aanraking komen met meisjes, die wel
vaders en moeders hebben, die niet niemand zijn, die het
huiselijk leven kennel'. Hoe zal zij voor dezen het stigma
van haar geboorte en opvoeding verbergen ? Waar zal zij
warme harten vinden, waaraan zij het hare kan uitstorten ?
Staat zij niet hulpeloos en eenzaam in dit nieuwe leven ?
Over al die moeilijkheden helpt zij zichzelf heen door
haar energie, haar tact, haar blijmoedigheid. Maar de
moeilijkheden zijn er ; zij gevoelt ze dagelijks en zij getuigt daarvan . , in haar spotten met zichzelf, met haar
onmogelijk-scheeve positie. Achter dien spot ligt de diepe
weemoed over alles wat zij mist.
In haar allereersten brief aan den trustee reeds schemert door het voor haar gevoel zoo pijnlijke, dat zij den
man niet kent, aan wien zij voortaan alles verschuldigd
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zal zijn, zij, die niemand op de wereld had noch ooit gehad had dan hem, van Wien zij niets wist : „It seems queer
to be writing letters to somebody you don't know. It seems
queer for me to be writing letters at all I've never written
more than three or four in my life, so please overlook it
if these are not a model kind." Maar toch : „having somebody take an interest in me after all these years makes
me feel as though I had found a sort of family. It seems
as though I belonged to somebody now, and it's a very
comfortable sensation." Wel weet ze heel weinig van hem :
hij is groot (het beeld in den hall !), bij is rijk, hij heeft
het land aan meisjes. Nu, zij heeft besloten hem „DaddyLong-Legs" te noemen : „I hope you wo'nt mind. It's just
a private pet name we wo'nt tell Mrs. Lippett." Later
weer, als zij van geld, dat hij met Kerstmis haar zond,
voor zich zeven cadeaux heeft gekocht, duikt weer de weemoed der „sans famille" op : „I am very much obliged for
my seven presents. I'm pretending to myself that they
came in a box from my family in California. The watch
is from father, the rug from mother, the hot water bottle
from grandmother who is always worrying for fear I
shall catch cold in this climate and the yellow paper
from my little brother Harry. My sister Isabel gave me the
silk stockings, and Aunt Susan the Matthew Arnold poems;
Uncle Harry (little Harry is named after him) gave me the
dictionary. He wanted to send chocolates, but I insisted
on synonyms. You do'nt object, do you, to playing the
part of a composite family ?" Later weer vraagt zij Mr. Smith
haar grootmoeder te willen zijn : „Should you mind, just
for a little while, pretending you are my grandmother ?
Sallie has one and Julia and Leonora each two, and they
were all comparing them to-night. I can 't think of anything I 'd rather have ; it's such a respectable relationship.
So, if you really don 't object When I went into town
yesterday, I saw the sweetest cap of Cluny lace trimmed
with lavender ribbon. I am going to make you a present
of it on your eighty-third birthday." Deze brief eindigt :
„Good night, Granny. I love you dearly." .... Kan men
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deze grappigheidjes lezen zonder het diep-aandoenlijke
daarvan te proeven, den weemoed van het arme kind?
Maar een enkelen keer wordt het haar te machtig ;
dan geeft zij niet toe aan haar verdriet, doch kleedt haar
klacht in een aanklacht tegen den onbekenden DaddyLong-Legs : u antwoordt nooit mijn vragen, zoo verwijt
zij hem; u toont niet de minste belangstelling in iets van
wat ik doe. U is zeker de naarste van alle nare trustees
en u voedt m ij zeker op niet omdat u iets om mij geeft
maar alleen uit plichtgevoel. Ik weet niets van u af, zelfs
uw naam Diet. „It is very uninspiring writing to a thing."
U gooit zeker al mijn brieven in den prullemand. Voortaan
zal ik u alleen over mijn werk schrijven . . Maar een
week later volgt de reactie : „I am a B e a s t. Please forget about that dreadful letter." Ze was ziek, toen ze al
dat leelijks schreef en ligt nu in de ziekenzaal, waar ze
al dien tijd over haar boozer', slechten brief heeft getobd.
Nu vergunt de „head nurse" haar eindelijk even op te
zitten, met pen en papier. Maar ze zal niet beter worden
voordat hij haar vergeeft. — Als antwoord krijgt ze een
heele bezending rozen in een groote doos. „And much
nicer still, it contained a card with a very polite message
written in a funny little uphill back hand. .. Thank you,
Daddy, a thousand times. Your flowers make the first
real, true present I ever recieved in my life. If you want
to know what a baby I am, I lay down and cried because
I was so happy." — Is ze niet heerlijk en zielig, deze
verrukking van Judy over de eerste persoonlijke vriendelijkheid, die haar wordt bewezen ? En peilt men daaruit
niet de diepte van weemoed over alles wat zij gevoelde te
missen ? Maar hoe fijn wordt ons dit te verstaan — neen,
te voelen gegeven !
Toch klinkt die weemoed wel eens rechtstreeks door.
Judy is met Sallie en Julia in New-York geweest, waar
Julia mooie hoeden kocht. Daddy zendt aan Judy een
cheque voor 50, die zij hem met een kort briefje terugzendt : haar ,allowance" is voldoende voor alle hoeden, die
zij noodig beat. Maar den volgenden dag reeds berouwt
O E.
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haar de koele afwijzing en nu legt zij hem uit, waarom ze
het geld niet kon aannemen. „It's different with me than
with other girls. They can take things naturally from
people. They have fathers and brothers and aunts and
uncles"; (merk op : dat zij hier over moeders zwijgt !) „but
I can't be on any such relations with any one. I like
to pretend that you belong to me, just to play with the
idea, but of course I know you don't. I'm alone, really —
with my back to the wall fighting the world and I get
sort of gaspy when I think about it. I put it out of my
mind, and keep on pretending ; but don't you see, Daddy ?
I can 't accept any more money than I have to, because
some day I shall be wanting to pay it back ... ". -- Soms
ook is het galgen-humor, waarachter zij haar gevoel niet
meer verbergt. Wanneer Sallie haar vraagt of zij oolz
zoo'n heimwee heeft, schrijft ze aan Daddy : „I smiled a
little . and said no, I thought I could pull through. At
least homesickness is one disease that I've escaped ! I
never heard of anybody being asylum-sick, did you Of,
later : „Whateven faults I may have, no one can ever
accuse me of having been spoiled by my family."
Maar zij moet toch iemand hebben, van Wien zij
houden kan. Wanneer zij in 't begin der reeks een brief
aan Daddy eindigt „Yours with love", voegt zij er dit
„P. S." aan toe : „Maybe it isn't proper to send love ? If
it isn't, please excuse. But I must love somebody and
there's only you and Mrs. Lippett to choose between, so
you see you'll have to put up with it, Daddy dear, because I
can't love her." Ook hier openbaart zich weer voor wie
er zich rekenschap van geeft, de zieligheid van Judy's
leven : voor haar liefde komen slechts twee in aanmerking
de onsympathieke gestichts- directrice, die dus dadelijk
wordt op zij gezet, en de onbekende, anonieme trustee,
die haar opvoeding betaalt. Nu, wat wil ze dan anders
doen dan van hem houden? Hij zal zich dat wel moeten
laten aanleunen ! Maar het anonieme pijnigt haar, al wordt
ook die pijn in grappen gehuld. Ze wou zoo graag weten
hoe Daddy er uitziet. „It is very difficult thinking about
.
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you in the abstract like a theorem in geometry." Zou hij
kaalhoofdig zijn ? Laat hij op die eerie vraag nu toch
eens een antwoord zenden ! Maar er komt geen bescheid.
Dan kan toch, dringt ze aan, de secretaris even seinen :
„Mr. Smith is quite bald" of „is not bald" of „has white
hair" . . G-rapjes alweer, waarbij een traan wordt weg-

geslikt.
Maar bij al dien dieper-liggenden, onder spot en scherts
verborgen weemoed, hoe blijmoedig- is ze en hoe gelukkig
weet ze te zijn. Hier is een kostelijke proeve van haar
levenswijsheid : „It isn't the great big pleasures that count
the most; it's making a great deal out of the little ones
— I've discovered the true secret of happiness, Daddy,
and that is to live in the now. Not to be for ever regretting the past, or anticipating the future ; but to get the
most that you can out of this very instant. It's like farming. You can have extensive farming and intensive farming, well, I 'm going to have intensive living after this.
I 'm going to enjoy every second, and I m going to know
I 'm enjoying it while I 'm enjoying it. Most people do'nt
live ; they just race. They are trying to reach some goal
far away on the horizon, and in the heat of going they
get so breathless and panting that they lose all sight of
the beautiful, tranquil country they are passing through ;
and than the first thing they know, they are old and worn
out, and it doesn't make any difference whether they have
reached the goal or not. I 've decided to sit down by the
way and pile up a lot of little happinesses, even if I never
become a Great Author." — Is er zelfbedrog in dit wijsgeerig voornemen ? Zal zij maar de kleine gelukjes bijeengaren, omdat groote voor haar niet zijn weggelegd P Maar
ze is volkomen gelukkig, beweert ze en zij waardeert immers al het goede meer dan ieder ander, omdat zij dat niet
als vanzelfsprekend beschouwt. Zoo komt ze er ten slotte
nog toe, haar verleden te zegenen, omdat haar dat ontvankelijk heeft gemaakt voor de zonnige zijde van het
heden groet het gesticht wel van mij, schrijft zij aan
„Dear Mr. Trustee", wanneer die weer een vergadering zal
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gaan bijwonen : „Give the Home my love, please -- my truly

love. I have quite a feeling of tenderness for it as I look
back through a haze of four years. When I first came to
college I felt quite resentful because I'd been robbed of
the normal kind of childhood that the other girls had had ;
but now I don't feel that way in the least. I regard it as
a very unusual adventure. It gives me a sort of vantage
point from which to stand aside and look at life. Emerging
full grown, I get a perspective on the world, that other
people who have been brought up in the thick of things
entirely lack. I know lots of girls (Julia, for instance) who
never know that they are happy. They are so accustomed
to the feeling that their senses are deadened to it; but
as for me -- I am perfectly sure every moment of my life
that I am happy. And I'm going to keep on being, no
matter what unpleasant things turn up."
Maar genoeg aanhalingen reeds. Zij moesten slechts
dienen om den eigenaardige humor van deze brieven te
doen proeven en om daardoor tevens het beeld vnn Judy
te schetsen. Wie den bundel dezer epistels leest, dien
wacht bovendien nog ander genot : de teere ontwikkeling
van het romannetje dat tusschen Judy en Jervis wordt
geweven, de levendige beschrijving van het college, het
debuut van Judy als „Celebrated Author", haar indrukken
van den farm en zooveel meer. De weerkaatsing van dit
alles in Judy's ontvankelijken geest is zoo sterk, ook vaak
zoo verrassend, en wordt ons in haar beschouwingen daarover zoo klaar en scherp voor oogen gesteld, dat wij hoe
langer hoe meer het jonge meisje gaan kennen en van
haar gaan houden.
Wie een beroemd geworden boek geschreven heeft,
bezwijkt allicht voor de verleiding in dezelfde lijn door te
willen gaan en een vervolg op No. I de wereld in te zenden. Maar bijna even dikwijls is dan de wereld van oordeel, dat No. II beneden het peil van den eersteling is
gebleven. De geslaagde schepping was de vrucht van een
gelukkige inspiratie, die niet zoo gauw weer terugkeert of
wel de schrijver gaf daarin het beste van wat hij geven
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kon en bemerkt of begrijpt niet, dat wat hij daarna nog
geven kan, niet meer is dan herhaling of borduren op
hetzelfde stramien. Bovendien : de lezer van het vervolg
stelt zich critisch daar tegenover : hem heugt nog het
vroeger gesmaakt genot en wanneer hem dat niet in dezelfde
mate bereid wordt, is hij teleurgesteld, ontstemd, geneigd
tot een ongunstig, misschien zelfs onbillijk oordeel. Hoe
't zij, het verschijnsel van den „tegenvaller" na een aanvankelijk groot succes is, zooals iedereen weet, waarlijk
niet zeldzaam.
Maar wanneer men in een dergelijken geest van wantrouwen „the companion volume" van de beroemde DaddyLong-Legs gaat lezen, Dear Enemy, dan zal men — zoo
althans ging het mij — hier een merkwaardige uitzondering vinden op wat bijna als regel mag gelden. Ik voor
mij stel zelfs, als ik beide zorgvuldig tegen elkaar op
weeg, het laatstgenoemde boven het eerste. Het is misschien minder rechtstreeks en dadelijk sprekend tot de
verbeelding van den lezer, maar de humor is zeker niet
minder fijn en de achtergrond is stellig belangwekkender.
Ook is het „romannetje" in het verhaal teerder, staat
psychologisch op een hooger plan.
Judy is dan met Jervis getrouwd en deze — trustee
van het John Grier Home gebleven — geeft haar als
Kerstgeschenk de toezegging, dat zij met de ruime middelen
waarover hij beschikt, het gesticht, dat Judy uit de eerste
achttien jaren van haar leven zoo goed kent en waarvan
zij zoo goed weet hoeveel daaraan ontbreekt, mag maken
tot een model-inrichting. Mrs. Lippett is afgetreden ; wie
zal belast worden met de zware taak der volledige reorganisatie van het Home P Judy en Jervis zijn het er over
eens, dat Sallie Mc. Bride dit kan doen, dus het moet
doen. Haar leven als „society woman" in Worcester
zal zij daarvoor moeten opgeven. Na hevig verzet stemt
Sallie er in toe, gedeeltelijk omdat de Pendletons haar
overreed hebben, ten deele ook uit eerzucht : een jong
„politician", Gordon, met wien zij . .. nog niet geëngageerd
is, lacht uitbundig om de gedachte dat zij in staat zou
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zijn „to manage an asylum". Bovendien : zij heeft vooraf
eenige gestichten bezocht en veel over weezen- verpleging
gelezen ; nu wil zij dan ook haar eigen denkbeelden in
toep ssing brengen. Maar hoe ziet ze, reeds daags na
haar intree, tegen dit geweldig werk op : „But now I 'm
aghast at finding myself here ; it 's such a stupendous
undertaking. The future health and happiness of a
hundred human beings lie in my hands, to say nothing
of their three or four hundred children and thousand
grandchildren. The thing's geometrically progressive. It
's awful. Who am I to undertake this job ?"
Maar laat ons niet weer voor de verzoeking der aanhalingen bezwijken. Deze enkele regels trouwens toonen
reeds den humor ook in deze brieven : den luchtigen toon,
waarop toch heel ernstig over heel ernstige dingen wordt
geschreven. Sallie's werk leeren wij van begin tot eind
kennen uit haar vele brieven, gericht tot de Pendletons
en tot den „dear enemy", welken naam zij gegeven heeft
aan den in haar oog ,,onmogelijken" (uitwonenden) gestichtsdokter, dien zij eerst langzamerhand — en dan nog met
hoeveel voorbehoud --- leert waardeeren, maar van Wien
zij ten slotte zooveel gaat houden, dat zij (de verbintenis
met Gordon is reeds verbroken) te overgelukkig is wái.neer
zij beiden elkaars liefde hebben geraden.
Zoo is er tweëerlei in dit boek : de verhouding tusschen
Sallie en Dr. Mac Rae, en haar „job" : de hervorming van
het Home. Het eerste thema is fijn uitgesponnen; wij
leeren hem alleen kennen uit haar brieven ; wij begrijpen
de botsingen tusschen die twee verschillende naturen en
wij gevoelen heel wel hoe sympathiek de „onmogelijke"
man is. De ontwikkeling van de verhouding, waarin die
twee tot elkaar staan, is op schitterend-menschkundige en
zielkundige wijze ontleed en weergegeven in de altijd vermakelijke brieven van Sallie.
Het tweede : de omvorming van het ouderwetsche gesticht tot een model- inrichting, is buitengewoon suggestief
voor iedereen die in dat onderwerp belangstelt en die de
bezwaren van gestichte-, de verkieselij kheid van gezins-
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verpleging practisch wil zien toegelicht. Met hoeveel durf
pakt deze Sallie haar taak aan, hoe frisch zijn haar denkbeelden, welk een verantwoordelijkheids-gevoel bezielt (en
drukt !) haar, hoe dapper streeft ze naar het onbereikbare :
het groote huis werkelijk tot een „home" voor elk der
kinderen te maken ! Ook : hoe erkent zij de macht van
het kleine in de opvoeding, hoe helder ziet ze het groote
gewicht ook van uiterlijke dingen ! Hoe practisch gaat ze
bij dat alles te werk ! Ten slotte (dit schijnt mij echt
.Amerikaan sch !) hoe weet ze overal en altijd sympathieën
voor haar gesticht te winnen, daarvoor een zekere reclame
te maken, allerlei neen schen in dienst te stellen van haar
„job", die immers is (zooals het teekenend heet) „to run
an asylum" !
En wanneer men nu Jean Webster's heel bijzonder
talent, haar onvergelijkelijken humor. uit Daddy-Long-Legs
heeft leeren kennen, dan zal men ook zonder aanhalingen
wel willen gelooven met hoeveel „verve" de twee aangeduide thema's in Dear Enemy zijn behandeld, hoe de
lach en de traan telkens weer achter elkaar verstoppertje
spelen, wanneer we in Sallie's levendige brieven lezen van
alles wat haar weervaart in haar aanraking met den dokter, het gestichts-personeel en de kin ders ! Hier was voor
een schrijfster als deze een rijke bron voor humor; zij
heeft daaruit overvloedig geput. Het is een en al tinteling
en schittering.
Amerika ken ik niet. Maar ik meen het wel wat te
hebben leeren kennen uit deze twee boeken. Misschien
generaliseer ik te veel, wanneer ik mij verbeeld iets van
de mentaliteit, die in dat groote werelddeel moet heerschee, te verstaan uit Jean Webster's werk. Maar me n
mag toch wel als zeker aannemen, dat dit werk „echt"
is, ook in dezen zin : dat het nergens elders dan daar kon
zijn ontstaan en dat het dus tot op zekere hoogte wel
teekenend moet zijn voor den geest van het volk. Laat
mij dan nog eens mogen zeggen, ten slotte, hoe heerlijk
frisch en jong vooral de geest is, die uit beide romans
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spreekt. Een geest van blijheid, kloeken durf, stevig aanpakken, practischen zin, waartegenover wij in de oude
wereld eenigszins verbijsterd staan met onze zwaarwichtige
theorieën, onze massieve beschouwingen, ons duf geredeneer en plechtig gepraat, onze „literatuur" 1 Hoeveel
kracht is er in dezen humor !

VERZEN
Mr. P. 0 T T EN.

HERFSTNACHT.
Het is de nacht. Mijn hart werd stil
In deze schoone donkernis,
Die koel en blank als zilver is.
De duiven sluimren in hun til.
Ik rust op een bemosten steen
Onder een breeden appelaar ;
De sterrenlichte nacht schijnt klaar
Door 't duister van het loover heen.
Daar rijzen geuren, bitter-zoet,
Vanwaar de late rozen staan:
De geuren van de zuivre blaen,
Waaruit het leven is verbloed.
Zij dolen door den tuin zoo stil,
Als soms een melodie nog leeft
Na 't eind en door de ruimten beeft
En immer nog niet sterven wil....
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Een groote, duistre nachtkapel
Vleert langs mij in onhoorbre vlucht.
Ik voel het roeren van de lucht
Door 't snel-voorbije wiekenspel.
Ik weet niet, hoe het gistren was,
Of hoe het morgen wezen zal,
En meet tijds voortgang naar den val
Der applen in het vochte gras.
Dan breekt ook deze brooze draad,
Die ziel aan levens weten bindt.
Ben ik aandachtig als een kind,
Dat zijn gewende huis verlaat?
Is deze diepe duizeling
Een bange vreugd, een streelend leed?
Daar wordt het helder en ik weet
Alleen dit gene wondre ding:
De hemel is mij zoo gewis,
Zoo open en nabij-vertrouwd,
Alsof mijn hand de lampe houdt
Boven den eigen discti ... .
Dan vliedt, wat ik een stonde won...
De heemlen welven ver en wijd.
Ik meet weer 't voortgaan van den tijd
Naar 't ooft, dat neerzijgt in 't gazon.

VOOR EEN VROUW.
O eenmaal zagen wij elkander
Als eene bloem diep in het hart.
Wij leden 't leven van den ander
Aan de eigen vreugde, de eigen smart.
Droegen wij niet ons eendre hopen
Hoog als een fakkel voor ons uit ?
De dagen lagen voor ons open
Een wijde, lichte heerlijkheid....
Maar deze schoonheid kon Diet duren.
Zij vloot uit onze levens heen.
Wij werden helpende geburen,
Sloten ons, meer en meer alleen,
Eindlijk zagen
Op in ons zelven
Onze oogen klaar het wreed gemis,
En kwamen scheidings trage dagen
Van namelooze droefenis..
En nu, nu is 't mij, wen ik, zelden,
U weerzie, of 'k in de avondschijn
Dwalende ben door leege velden,
Die schoon, maar koel en herfstig zijn.
Want de oude, vroegre woorden lijken
Weerzijds veranderd en 't gebaar
Wierd armer: onze levens wijken
Verder en verder uit elkaar.
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En dit is goed: het oud verleden
Te dekken met den jongen dag.
Vol heldere bewogenheden
Van nieuw verdriet en nieuwen lach

...

.

na hoeveel jaren ? —
Maar vóór ons roept
Doods onverbiddelijke sein,
Zullen wij eenmaal op een klaren,
Windstillen avond samen zijn.
Dan, wen het late zonnegloren
De zuring roodt der zuivre wei,
Wordt voor een korte wijl herboren
Het wonder tusschen U en mij.
Dan zullen onze stemmen winnen
Hun ouden, diep-vertrouwden klank,
En onze harten zich bezinnen
Op vroeger leven, schoon en blank.
En als het gouden licht zal mindren,
Zullen wij in gespannen wacht
Wonderend staan als stille kindren
Voor 't luidloos komen van den nacht.
Zoo moge één stonde 't ver verleden
Verrijzen uit het duistre dal
Dan kan, misschien, mijn ziel tevreden
En stil zijn, als ik sterven zal.

BU1TEN LAN D.
Het antwoord der Entente op Wilson's edelaardige vredesnota
bevat inderdaad de reeds aangekondigde eischen : herstel, vergoeding,
waarborgen. Sedert is gebleken, waarin ten minste de laatste
volgens de Entente zullen hebben te bestaan, voor zoover afstand
van grondgebied daarmede gemoeid zou zijn : Elzas-Lotharingen
voor Frankrijk, de Irredenta voor Italiö. de voormalige Poolsche
landen van Pruisen en Oostenrijk voor het op te richten Russische
koninkrijk Polen, eindelijk kleinere stukken volgens het ten troon
te heffen „natonaliteitsbeginser Deensch-Sleeswijk, voor Denemarken, Malm6dy voor België. Nizza voor Italië, Boekowina en
deelen van Zevenburgen voor Roemenië. Bosnië en Herzegowina
voor Servië?) Europeesch Turkije verdeeld onder Rusland,
en wie meer ? Prachtig. als de beer geschoten is ! Maar die beer
weert zich duchtig, heeft heele stukken van zijn vijand onder de
krachtige klauwen en is volstrekt niet van plan zich te laten
schieten, integendeel schiet zelf met groot succès : dat is de stand
van zaken. Het onbaatzuchtige Engeland vraagt alleen de veroverde Duitsche koloniën : niet voor zich, o neen ! alleen maar voor
zijn eigen koloniën : misschien nog enkele economische „kleinigheden" om z ij n concurrent zoowel politiek als militair en economisch
voor lange jaren plat te slaan. Op de knieën ! Gij zegevierende
Duitschers, Oostenrijkers, Bulgaren en Turken, gij Hunnen en
Tartaren, gij Attila's en Dsje,ngisklians! Eerst ons de zege!
Als men niet wist, dat onderhandelaars gelijk vele kooplieden
plegen te overvragen, zou men zijn handen ineenslaan over dergelijke
eischen in een dergelijke positie. Of zou misschien de inwendige
toestand der hongerige en dorstende Centralen zoo geworden zijn,
dat zij, hoe militair gunstig ook geplaatst, toch om het lieve leven
zelf zouden moeten toegeven, zelfs aan de hoogste eischen hunner
tegenstanders ? Het lijkt er nog niet naar, al stijgt de nood en
zal hij in dit voorjaar nog wel iets hooger stijgen. Maar de Centralen, nu wetend, dat het gaat „erop of eronder", verklaren
heldhaftig om strijd, dat zij eerder strijdend willen te gronde gaan
dan in zulke voorwaarden te treden, en zijn bereid om nog meer
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te lijden, om desnoods den beker des lijdens tot den bodem te
ledigen. Daar is geen twijfel aan.
Wat is dus het resultaat van Wilson's edel pogen ? Oorlog
opnieuw, en nu tot het uiterste ? Wij gelooven het niet, want er
is een grondslag van onderhandeling, n.l. die van „herstel, vergoeding,
waarborgen", ook door Duitschland en de zijnen aangeboden. En
de Entente staat er militair, economisch en politiek ook niet zóó
voor, dat zij alle vergelijk zou kunnen afwijzen of liever iedere
poging om tot een vergelijk te komen. Groote woorden, brallende
leuzen van beide kanten worden gehoord, maar die beteekenen
weinig, want wij weten allen, dat aan beide kanten de uitputting
zwaar drukt, zij het dan niet overal in dezelfde mate of op dezelfde
wijze. En reeds gaf Wilson een verklaring vol hoop op een aanstaande staking der vijandelijkheden, op een toekomstige wereldjustitie, op de vrije zee ... .
Het is echter waarschijnlijk, dat wij in dit voorjaar nog eenmaal de uiterste krachten zullen zien inspannen, misschien onder
nog niet beleefde verschrikkingen, waartoe de „furor Teutonicus"
zoowel als de „furor Anglicus" in staat zijn en waarmede zij
dreigen. Gelukt het niet beslissende voordeelen voor de eene of
andere partij te behalen, dan zal eindelijk op den gevonden grondslag de misschien nu reeds ondergronds begonnen bespreking of
tusschenspreking worden voortgezet. Dat is de hoop, die ons rest.
Wij wachten, de wereld siddert en wacht. Van de Centralen weten
wij, dat hunne volkeren snakken naar vrede : zij zeiden het
duidelijk genoeg. En wij mogen het ook vermoeden van den anderen
kant, uit de huiveringwekkende stilte in Frankrijk, uit de uitingen
of het stilzwijgen van de beste Italiaansche, de Piemonteesche en
Lombardijsche bladen, uit de onmiskenbare onrust in Rusland, uit
enkele teekenen zelfs in het onverzoenbare Engeland. Laat ons
hopen, dat onze indrukken juist zijn.
Van de oorlogsterreinen weinig nieuws na de verovering van
geheel Walachije en de geheele Dobroedsja door de Centralen, die
nu hopen binnen een paar weken de grondige verwoesting der
Roemeensche petroleumbronnen door de Engelschen zoo niet ongedaan te maken dan toch door nieuwe boringen te neutraliseeren.
Bij Galatz wordt bitter gestreden om het lot van Moldavïë en
Bessarabië, waardoor zelfs Odessa zou bedreigd worden. Aan de
Duna, in het Westen, aan den Karst afwisselende strijd om loopgraven en posities te midden van sneeuw en ijs. Maar wèl gaat
de duikbootenoorlog onophoudelijk voort en verdwijnen de Engel-
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sae scheepstonnen bij tienduizenden in de zee, terwijl Duitsche
kapers met veel succès den Atlantischen Oceaan „controleeren" en
den handel der Entente of op de landen der Entente kwade dagen
bezorgen ; tot nadeel ook der Neutralen, die ook hunne schepen
bij tientallen zien verdwijnen in den grooten maalstroom of hunne
ladingen wederrechtelijk of terecht zien napluizen, ophouden of
verbeurdverklaren.
Van die Neutralen is Griekenland er nog altijd het slechtste
aan toe. Thans heeft een ultimatum der Entente het genoodzaakt
zijn gansche nog voorhanden legermacht binnen een paar weken
tot in den Peloponnesus terug te trekken, opdat de Entente zonder
vrees haar gang kan gaan in Macedonië . ofwel hare veelkleurige en veeltongige legerbenden daar een ongehinderden terugtocht kan verzekeren. De Venizelistische beweging in Oud-Griekenland zelf heeft voorloopig afgedaan ten gevolge van de verontwaardiging der in hun nationaal gevoel beleedigde Grieken, die
van Venizelos' boudgenooten niet meer willen hooren en opnieuw hun
Koning trouw zwoeren als den voorvechter hunner onafhankelijkheid. En dan volgen al gauw wij, Nederlanders, tusschen hamer
en aambeeld geplaatst en door een voorzichtig laveerende regeering
geleid, natuurlijk niet zonder kleerscheuren, niet zonder nadeel
voor land en volk, orn in die benauwde positie het leven en de
onafhankelijkheid te behouden; het niet minder gevaarlijk liggende Zwitserland, zoo dicht bij de oorlogsterreinen, bij het gevaarlijke Belfort, bij het bedreigde Tirol ; het eveneens gevaarlijk gelegen Scandinavië, maar half getroost door exorbitante oorlogswinsten, nog ,,mooier" dan de onze. Onder de „gelukkige"
Neutralen spannen de Vereenigde Staten de kroon, rijkdommen
verzamelend, in wedijver met het zoogenaamd oorlogvoerende
Japan, even „bevreesd" als de beursmannen te New-York voor
„gevaarlijke" vredesgeruchten, die hunne winsten blijken te bedreigen. Het menschdom wordt er niet beter op en de brave
lieden, die van dezen oorlog een moreele winst voor de menschheid hopen, zullen wel — als zoo dikwijls reeds — leerlijk bedrogen
uitkomen. Want van moraal zien wij weinig, hoe wij er ook naar
speuren. Wèl van belangzucht en strijd van belangen. B.

LEESTAFEL.
Sprookjes van Moeder de Gans, opnieuw bewerkt door
Chr. Doorman. Geïll. door Rie Cramer.
Wie deze aankondiging leest, zal misschien vragen : „Is dat
nu nog noodig, weer een bewerking van deze over- en overbekende
sprookjes ?" En dan moet m. i. het antwoord luiden : „een bewerking
als deze zeer zeker." Te veel toch zijn sprookjes beschouwd als
tooververhalen, zonder meer, waarin allerlei ,,vreemde dingen" gebeuren. En vele ernstige, „strenge", misschien wat te nuchtere
opvoeders hebben het dan ook niet met hun geweten o vereen
kunnen brengen, de verbeelding der kinderen met dergelijke
„leugens" bezig te houden en wellicht te veel vergeten dat er
nog een diepere, schoonere waarheid is dan wat men noemt de
„werkelijkheid'', al valt het niet te ontkennen dat sprookjes, zóó
als ze veelal verteld werden, verwarring konden brengen in het
kinderbrein, omdat het onmogelijke, het wonderlijke niet voelbaar
werd gemaakt als zinnebeeld van de daarachter schuilende beteekenis. Aan dit bezwaar nu is tegemoet gekomen door de wijze,
waarop Chr. Doorman deze verhalen, uit overoude tijden tot ons
gekomen, opnieuw vertelt. Zonder er met omhaal van woorden
over te praten -- wat de kinderen vervelen zou -- doet zij den
diepen zin beseffen, die voor haar, gelijk voor ieder dichterlijk
voelend mensch en voor wie door nadenken en studie tot het
wezen van het sprookje zijn doorgedrongen, daarin is te vinden. Of
zij van elk sprookje de oorspronkelijke beteekenis heeft opgediept
dan of zij hier en daar eigen, nieuw leven heeft geschonken aan
deze oude verhalen, waarvan de in sommige opzichten nieuwe
béteekenis die er in verschillende tijden aan werd gegeven juist
pleit voor hun levensvatbaarheid ; of enkele bijzonderheden meer
of anders zouden kunnen worden verklaard dan hier is gedaan,
zijn vragen, waarop wij het antwoord in de brochure t), die Chr.
Doorman ons in den prospectus belooft, verlangend te gemoet zien.
Hier doen deze vragen van meer wetenschappelijken, folkloristischen
1) Zou dit woord ook bescheidenlijk zijn gebruikt voor „boek" ? Het
komt mij bijna ondoenlijk voor de uitgebreide studie, waartoe dit onderwerp aanleiding geeft, in 't kort bestek eener brochure samen te vatten !
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aard minder ter zake. Zij laten de opvoedkundige waarde dezer
uitgave onaangetast. Wij wenschen dit mooie boek met zijn onderhoudend vertelde verhalen, des te aantrekkelijker door de verluchtingen van Rie Cramer, dan ook in veler handen, onder veel gretig
in zich opnemende oogen en kunnen het alleen betreuren dat het
door den prijs niet in 't bereik kan komen van het „volkskind",
waarvoor deze volkskunst in de edelste beteekenis van het woord
juist in de eerste plaats zou moeten zijn bestemd. Van harte hopen
wij dat deze sprookjes, op de bovengenoemde wijze verteld, bij
lichtbeelden naar de fijne illustraties van Rie Cramer, ook hun
weg mogen vinden tot de jeugd uit de niet-gegoede kringen der
maatschappij, die aan poëzie, juist deze soort van poëzie, zoo groote
behoefte heeft en daarvoor zoo groote vatbaarheid bezit.
JOH A SNELLEN.
.

Jan Ligthart herdacht. Schetsen over zijn leven en werk
bijeengebracht door R. Casimir. Zwolle. Ploegsma, 1916.
Dit is een boek, dat blij maakt. Jan Ligthart was ongetwijfeld
een paedagoog van bijzondere begaafdheid. Toch bemerkt men
daarvan in dit boek niet zoo heel veel. Was het anders, het zou
niet aan mij staan over die paedagogische . waarde een oordeel uit
te spreken. Maar als ik bij het lezen van dit boek telkens weer
een blijde warmte in mij gevoeld heb, dan is het om de ontroerende
wijze, waarop de eene schrijver na den anderen komt getuigen, wat
deze mensch voor hem geweest is, deze man die zich aan zijn taak
gegeven heeft en God beeft gezocht met heel zijn hart. Het is de
paedagoog Ligthart waarvan wij lezen, maar ook het schoolhoofd,
de docent, de auteur, de Christen — het is boven alles en door alles
de mensch, een mensch, van wiep iets zóó bijzonders schijnt te'zijn
uitgegaan als maar aan weinigen is gegeven. Wien zoo de vereering zijner vrienden wordt nagedragen, heeft niet vergeefs geleefd.
P. S.

Creusesol. Bestaat de Stille Kracht? Boekhandel en Drukkerij v h G. C. T. van Dorp & Co. Semarang, Soerabaja,
's-Gravenhage.
Dit aardig geschreven boekje zal zeker met belangstelling
gelezen worden door velen, die niet recht weten wat zij van de
geheimzinnige „stille kracht" moeten denken. E. B. K.
O. E. X VI I 2
20
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Onze Koloniale landbouw. IX. De cassave, door K. R. F.
Blokzeyl. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1916.
Met veel genoegen kondig ik steeds de „populaire handboekjes over Ned.-Indische landbouwproducten" aan ; het laatst deed
ik dat in Februari 1916. Het thans verschenen No., dat over de
cassave handelt, verdient wederom allen lof en zal zeker, zooals
nu ook reeds met No. V het geval was, weldra een herdruk beleven. E. B. K.
Onze Koloniale mijnbouw. I. De goudindustrie, door dr.
J. H. Verloop. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon,.
1916.
Geheel in denzelfden trant als de bovengenoemde handboekjes-

is het geschrift van Dr. Verloop behandeld; ook dit munt uit
door duidelijke beschrijving en fraaie illustraties.
De uitgevers stellen zich voor, op dezelfde wijze de aandacht
van de lezers te vragen voor petroleum, tin, steenkolen, mijnbouw
in West-Indië ; er is geen reden, aan hun succes te twijfelen.
E. B. K.
J. van der Weyden. Weerplicht voor inlanders en samenstelling van de weermacht in Ned.-Indië. Amsterdam. Van
Holkema & Warendorf, 1916.
Dit boek is alleszins de aandacht waard ; de hervorming onzer
strijdmiddelen in Oost-Azië is om verschillende redenen dringend
noodig, en het komt mij voor dat de S. wel den weg heeft aangewezen langs welken, op den duur, zal moeten worden gearbeid om
tot verbetering te geraken.
Maar het groote bezwaar blijft : hoe komt men aan de jaarlijks door den S. noodige geachte tientallen millioenen ? „Dit
is de vraag, waar eigenlijk alles om draait", schrijft hij terecht
op blz. 75; en die vraag beantwoordt hij m. i. onvoldoende,
door te wijzen op de „onberekenbare schatten", welke Insulinde
in zijn bodem bezit, b.v. (blz. 79) op de ,,honderde millioenen
guldens,, welke ,uit de opbrengst der oerwouden enz. te verkrijgen
zouden zijn bij een oordeelkundig beheer en exploitatie op groote
schaal." Wie daaraan gelooven mocht, -- in ieder geval zou, ook
bij de meeste toewijding, in de eerste twintig jaren van dien
millioenenregen niet veel bespeurd worden.
Ook wat de S. over de delfstoffen-exploitatie zegt, is in over-
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dreven optimisme, of moet ik zeggen zonder voldoende zaakkennis?
geuit. Men kan toegeven, dat voor de ontginning van die delfstoffen
meer had kunnen worden gedaan ; maar wanneer, van heden af;
te dien opzichte geheel in zijn geest werd gehandeld, zou toch
vooreerst van een eenigsziñs belangrijk aantal millioenen als jaarlijksche winst geen sprake wezen. En dan verlieze men niet uit
het oog dat de in den bodem verborgen schatten een reservekapitaal vormen dat, eenmaal gebruikt, niet weer aangroeit. Dat
particuliere ondernemingen de voorkeur verdienen boven staatsexploitatie, o.a. ,,omdat dan beheer-ondeskundigheid vermeden
wordt", zou ik, vooral in Indië, niet gaarne toegeven. En of het
tegenwoordig nog zoo juist is dat ,,een eventueele occupator"
niet „de hand mag leggen op eigendom van partieulieren" ? Wie
stoort zich nu nog ,aan volkenrecht !
Terloops moet ik even opmerken dat de meening, als zouden
wij .,in onze geschiedenis een voorbeeld hebben van het inbezitnemen onzer staatseigendommen door eene andere mogendheid",
n.l. „in 1812-16 toen Engeland te eigen bate de Bankatinmijnen
exploiteerde", niet juist is. Banka was, vóór 1812, onderhoorig
aan den Sultan van Palembang en werd in dat jaar, na de
Britsche expeditie, door dezen Sultan aan de Engelschen afgestaan;
eerst met het herstel van het Nederlandsch gezag in 1816 kwam
het onder ons beheer.
Doch deze quaestie staat buiten het onderwerp. Om hierop
terug te komen : naast mijne meening, dat voor de volgens den S.
dadelijk benoodigcle hoogere uitgaven (70 millioen per jaar !) geen
middelen zouden kannen worden aangewezen, staat dat ook de
gewenschte hervormingen niet in korten tijd te verwezenlijken
zouden zijn. De S. wil b.v. (blz. 141) 220 millioen bestemmen voor
de vloot; maar, al lag het geld op tafel, -- hoe lang zou de bouw,
bij alle voortvarendheid, moeten duren ? En dan, hoevele jaren zal
men noodig hebben voor de verkrijging van het voor zoodanige
vloot vereischte personeel in alle rangen?
Men stelle zich de zaak, practisch, toch niet te eenvoudig
voor ! En de S. doet aan zijn pleidooi, dunkt mij, geen goed als
hij, aan het slot van zijn boek, in andere woorden zegt: wie het
met mij eens is, noem ik een flinken vent ; wie meent dat de 70
millioen 's j aars niet „voor 't grijpen liggen" hoort bij de groep
der kleinmoedigen. . . . „Eene bekwame en energieke regeering"
is al wat wij noodig hebben om ons genoemde millioenen te bezorgen". . .
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Jawel ; maar aangenomen dat dit juist is, zullen we toch moeten
wachten totdat die ,,bekwame en energieke regeering" er is. Zonder belastingverhooging, zonder belangrijke kosten 's lands inkomsten met 70 millioen te verhoogen, schijnt mij voorshands een
reuzentaak.
En bovendien, ook voor andere zaken dan de militaire zijn
vele millioenen per jaar méér noodig dan tegenwoordig daarvoor
kunnen worden beschikbaar gesteld : men denke b.v. aan volkshygiène en aan onderwijs.
Eene opmerking ten slotte. Zij, die over Indië's verdediging
schrij ven, denken steeds in de eerste plaats aan Java dat voor de
geheele wereld, door zijne dichte bevolking, uit een handelsoogpunt van al onze bezittingen de grootste beteekenis heeft. Doch
nu de handel onder gelijke voorwaarden daar voor allen openstaat
en het vroegere exploitatiestelsel ten bate van het moederland
nergens verdedigers meer vindt, zijn er geen redenen van baatzucht — hoe fraai dan ook omkleed — meer om ons Java te ontnemen ; wie daartoe zou willen overgaan, zou dat slechts kunnen
doen uit zuiver imperialisme, uit landhonger.
Maar er zijn ook staten, die vermeerdering van gebied wenschen omdat het eigen land de steeds toenemende bevolking niet
meer kan voeden; bij emigratie gaan de menschen voor het eigen
land verloren -- bij kolonisatie dienen zij tot vergrooting van de
kracht en het aanzien des rijks. Wanneer zoodanige expansiezucht
bestaat, loopen onze schaars bevolkte Buitenbezittingen op den
duur het meeste gevaar.
Wij kunnen niet in de toekomst lezen en weten dus niet
welke moeilijkheden zich kunnen voordoen; maar mij komt het
voor dat wij, Nederlandsch-Indië willende behouden, niet te zeer
aan Java alleen moeten denken. En ook, dat eene wijze staatkunde,
zoowel ten aanzien van andere mogendheden als van de inlandache bevolking en de reeds binnen ons gebied gevestigde vreemdelingen, nog meer noodig is dan eene krachtige weermacht.
E. B. K.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Een „mariage de raison."
Amsterdam, L. J. Veen. z. j.
Een „mariage de raison" en andere verhalen. Want
het boekdeel van 265 blz. bevat, na het genoemde, niet minder
dan 26 andere schetsen. Een eenvoudige vergelijking van die twee
cijfers : 265 en 27, leert ons reeds dat het altegaar maar korte
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verhaaltjes zijn, schetsen, kleinigheden, fragmentjes. Een „tranche
de vie" hier en daar ; even 'n blik in een zieleleven ; kortweg een
situatie aangeduid, een verwikkeling aangegeven. Wat men, de
schrijfster in haar werk kennende, kon verwachten, wordt bewaarheid : veelal beweegt zij zich ook nu weer in de sfeer van het
huwelijk of van de liefde, van den hartstocht.
De verschillende nummers van de reeks zijn onderling nogal
ongelijk van waarde. Doorloopend kan men den vlotten trant waardeeren, dien wij uit zoovele groote romans van Jeanne Reyneke
reeds lang kennen ; ze schrijft met groot gemak, geeft althans dien
indruk ; en met niet minder groot gemak schildert ze even het
milieu, ook nu weer, als vaak vroeger, met een te groote voorliefde
voor bijzonderheden, die vooral voor den behanger of de naaister
belangwekkend zijn ; telkens weer, als ze er kans toeziet, „toovert"
ze voor de verbijsterde blikken van den mannelijken lezer een
„charmeerend toilet van parelmoerkleurig satijn en vieux bleu
mousseline de soie" of wijst ons op het „en coeur van haar directoire-kraag, die omzet was met de allerfijnste, tip Brusselsche
roosjes lijkende Iersche kant." Maar dit kennen we nu eenmaal
van Jeanne Reyneke en we vergeven het haar, met een glimlach
telkens, als ze zich weer laat gaan in die liefhebberij. Wij vergeven
haar zelfs wanneer ze, vlug en vluchtig werkend, zorgeloos zinnetjes neerschrijft, die uit een pers-verslag geknipt schijnen : „heel
de Haagsche élite, voor zoover nog niet naar villa's of buitenland
vertrokken, vertegenwoordigde zich met [lees : was vertegenwoordigd door] eenige harer leden, terwijl ook de hoogere burgerij ten
zeerste van haar belangstelling blijk had gegeven." Nu ja, Jeanne
Reyneke weet natuurlijk ook wel, dat dit niet fraai gezegd is,
maar zij heeft zich den tijd niet gegund het werk te vijlen, zulke
oneffenheden weg te werken. En men vergeeft het haar, omdat
ze zoo prettig vlot vertelt. Dat immers is wel haar groote talent,
waarvan ze echter geen misbruik moet maken. Want hoe vlot
ook verteld, het verhaaltje moet toch wat beteekenen, iets meer
dan een heel gauw voorbijgaand emotietje wekken. Maar dat is nu
juist niet altijd het geval. Ongelijk zijn ze, deze 27 ! Er zijn er bij
die, in het soort van klein geschiedenisje, voortreffelijk, -- andere
die goed, — maar ook, die niet belangrijk zijn en waarvan we
aan 't slot zeggen : welnu ?
Met dat al, 'n bundel om in te bladeren, om in vrije oogenblikjes even „in te vallen" en er een levens-fragmentje uit te halen,
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als ge 't goed treft. De kans is ook dat ge stuit op een sierlijk
prulletje. Had de schrijfster het stel niet wat kunnen ziften?
H. S.
Mr. A. J. Immink. Maatschappelijke kwalen en hare
genezing. (Niet in den handel).
In de, October 1916 gedagteekende voorrede van de weduwe
des schrijvers deelt deze mede, dat zij bij het overlijden van haar
echtgenoot, toen ruim twee jaar geleden, onder zijn nagelaten
papieren het nog slechts. in klad geschreven opstel heeft gevonden,
hetwelk thans, zonder veranderingen, gedrukt voor ons ligt; de
laatste bladzijden van dit handschrift bestonden slechts uit niet veel
meer dan losse aanteekeningen. Mevrouw de weduwe C. M. J.
Immink—Roos wil dan ook bij de beoordeeling van het vlugschrift
in aanmerking genomen zien dat de schr., ware hij nog in leven
geweest, zeer zeker nog veel daarin zou hebben gewijzigd, bekort,
weggelaten en bijgevoegd. Ook dateert het schriftuur van meer
dan twee jaren her.
Beide overwegingen mogen mij er toe leiden de aankondiging
van de brochure te beperken tot een beknopte aanwijzing van den
inhoud, zonder kritiek. Hoofdzakelijk richt het betoog zich tegen
het onmatig intellectualisme, tegen de overschatting van het
onderwijs, van de vormende kracht, die van ons onderwijs heet
uit te gaan, tegen de overlading van de jeugd, de geringschatting
van handenarbeid. In 't algemeen gelden des schrijvers bezwaren
.

.

de overdrijving, waarin meer dan eene „beweging" vervalt en
waardoor een deugd tot een ondeugd kan worden. Wordt in onzen
tijd het kind niet te zeer de spil waarom alles draait? Zijn er
niet nadeelen verbonden aan liefdadigheid, aan sociale wetgeving,

aan arbeids-bescherming ? Gaan wij met verschillende maatschappelijke voorzieningen en regelingen niet een verkeerden kant uit?
Wat wij hier vragenderwijs stellen, is door den schr. met
zeer groote beslistheid verzekerd. Nog eens, hierover oordeelen wij
niet. Men staat hier voor arbeid, die niet voltooid is : op het
papier geworpen gedachten, waarover niet meer de schaaf en .de
vijl konden gaan ; het is niet te zeggen of en in welke mate de
schr. zijn uitspraken zou hebben herzien, verzacht wellicht. Past
reeds daarom schroom, tusschen de opstelling van deze bladzijden
en haar verschijning ligt de oorlog 1 Hoevelen onzer zijn over
veel dingen, ook over maatschappelijke kwalen en hare genezing,
'
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anders gaan denken sedert men ook op maatschappelijk gebied
zooveel zag gebeuren, dat vroeger ondenkbaar scheen!
Volstaan wij dus met deze enkele woorden en met de -- op
verzoek der uitgeefster daaraan toegevoegde — mededeeling dat
voor belangstellenden op aanvrage aan haar adres (Laan van Meerdervoort 141, Den Haag) voor zoover de voorraad strekt, exemplaren
verkrijgbaar zijn . H. S.
Dr. F. A. Stoett. Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, naar hun oorsprong
en beteekenis verklaard. Derde druk. Zutphen. W. J.
Thieme & Cie, 1915.
Het voorwoord van den eersten druk is gedagteekend 1 October
1901, van den tweeden : December 1901, van den derden : November
1914. In dezen laatsten zijn niet alleen vele verbeteringen en
uitbreidingen aangebracht, maar zijn ook meer volks-uitdrukkingen
en -gezegden opgenomen, welke ontleend zijn aan de geschriften
van jongere schrijvers of aan nieuwsbladen. De sehr. wijst er
ook thans weer op, dat „van volledigheid natuurlijk geen sprake"
zijn kan. Wat wij graag gelooven, dankbaar zijnde voor de toevoegingen, die het werk nog weer rijker maken van inhoud. Want
al moge de verzameling niet volledig zijn --- en dit is vrijwel
onbereikbaar -- men zal niet licht tevergeefs een bekende uitdrukking hier zoeken. En men zal telkens opnieuw den arbeid
waardeeren, die aan de verklaringen is ten koste gelegd.
H. S.
Louis Couperus. Van en over mijzelf en anderen. Derde
Bundel. Amsterdam. L. J. Veen.
Wat wij van de beide vorige bundels hier reeds gezegd
hebben, geldt ook van dezen : het is Couperus de feuilletonist, die
ook in dit genre heel veel goeds te geven weet. Maar deze derde
bundel verschilt toch in één belangrijk opzicht van de vorige: we
zijn nu met den schrijver niet meer voortdurend in Nice of in
Florence of elders in 't Zuiden, maar zoowaar weer in Holland, in
den Haag, waarheen de oorlog hem (terug) gedreven heeft. En
Couperus is nu aan zichzelven ontdekt: hij heeft weer de „vaderlandsliefde" gevoeld; het woord is hem wat zwaar, wat plomp,
maar hij wil er niet een ander voor zoeken, want dát is het, wat
aan hem is geopenbaard toen hij weer in het eigen land terugkwam.
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Hij hier weer in de ure van het gevaar, hij „nuttelooze zegger
van het nuttelooze woord, dat mijn Benige arm-rijkdom is" .. .
„Ik pozeer niet", heeft hij van te voren gezegd. Geen „pose", die
nutteloos-verklaring van zijn kunst? Zeker, „mo2,ht morgen over
ons dierbaar kleine land waaien de roode gloed", dan zal zijn
woord-kunst ons „al heel weinig baten". Maar niet nutteloos is
zijn erkenning dat het wat zware, plompe woord „vaderlandsliefde"
toch ook zijn gevoel weergeeft. H. S.
Math. Kemp. Het wijnroode uur. Maastrichtsche Boeken Handelsdrukkerij.
In dit kleine bundeltje staan een paar berijmde gedichten die
niet bizonder zijn, behalve het laatste (schriftgeleerde en volk) dat
dramatische kracht heeft. Maar er staan andere in, in vijfvoetige
jambenmaat van groote pracht. In deze langere gedichten is inderdaad de woordendrift meermalen grandioos. De schrijver is dichter,
vizionaer en beeldend. Zijn talent is vooral het opwekken van
magistrale verbeeldingen en zijn schilderkunst met woorden geeft
aan deze beelden een verve en gloed van zuivere oorspronkelijkheid. Hij kan de winden laten opsteken en doet ze als mythische
machten over het landschap razen. Deze poëzie is natuurpoëzie,
maar eer episch dan lyrisch, eer objektiveerend dan subjektiveerend.
De dichter brengt niet zichzelf en zijn eigen stemmingswezen in
zijn beschrijvingen over, maar leeft in de verbeeldingen die hij
oproept als ware hij zelf in de natuurmachten overgegaan. Wanneer ik zijn gedicht episch noem, moet daar deze kwalifikatie bijgevoegd, dat de verbeelding in het epische het dramatisch moment
naar voren brengt. Geen louter objektieve epiek, maar een door
drift bewogen beschrijving, die somtijds tot het geweldige stijgt.
In het gedicht „de zeven broeders" worden de winden als broeders,
niet „voorgesteld" maar gezien. Een is de hageldrager, een ander
de donderknaap, een derde de korendorscher.
.

Een wijden sprong: de booze Korendorscher
viel in het tarweland en sleepte en sloeg
en beukte de ongebogen aren neer,
wierp dan papaver, winde en korenbloem
op alle paden van het zwarte land.
Toen gaf de booze zich aan de arme halmen
hij beulde en brak en maalde en mengde en wrong
de zwakke stengels tot één wildernis.
Dan schoot hij woedend in een schovenleger
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en vouwde en vlaagde, kaatste en krampte en hieuw
de kreunende arenhutten tegen hagen
en over klavervelden; doch de schoonste
der gouden schoven nam hij op het hoofd
en danste dol in 't ruischend veld, gelijk
Afghaansche Khan, verdwaasd van Sira-wijn.

De woordenrijkheid is toch niet overladen, maar jaagt den
storm na. Prachtige verzen komen ook voor in: de Droomer. Ik
citeer er eenige :
Ik droeg mijn vedel mee; die had een ziel
Zij deed de mijne zingen, als ik droef
terneder zat.. en huivrend streelde ik haar.

Daar waren andere muzikanten bij den vedelaar, ook twee
broeders met een klok :
De beide broeders met hun kostbre klok,
zij zochten kalme boorden van een stroom
en luidden langzaam over zwarte landen,
verlaten slapende onder zwaren nacht.
Hoe wondervol dat golvend konden drong
door donker laud en zomer-dronken loover,
al droome-deinend wijder, wijder, wijder,
zoo rein vergalmend dat de nachtegaal
zijn blauwe lokgeluiden luwen liet ! ... .

Het kleine bundeltje met deze kleurrijke verzen en den dichB. DE H.
ter die ze schiep begroeten wij met vreugd.
Van liefdes leedzij, een bundel verzen door Emile Collet.
's Gravenhage. Van der Haar en van Ketel.
De psychische geaardheid waaruit deze gedichten zijn voortgekomen is niet onreëel, maar de schrijver maakt met moeite zijn
verzen; de dictie is telkens weer doodgeloopen en met zware
poging gaat het vers voort ; de smakeloosheid is soms gruwelijk;
een dichter mag ook grof zijn, zoo zijn grofheid maar poëzie is,
doch deze schrijver is telkens grof op ondichterlijke wijze. „Ik
ben het leven beu, der dagen zat", „hoe jammerlijk heb ik 't leven
overschat",„Op vrouwen te betrouwen is op zandgrond bouwen",
„o dat Gij kans zaagt mij zóó doodelijk te nekken". Ik vermoed
dat Archilogos met grooter dichtkracht zich gewroken heeft dan
de schrijver van dit bundeltje. In „der verloorne terugkeer" gelukt het vers beter ; het schijnt dat de vreugd een betere inblazer
voor dit talent:
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Ai, lieve, stil wat, lach nog niet zoo laide :
mijn wonde hart is maar zoo pas geheeld...

B.

D$

H.

Joh. H. van den Zandheuvel. Van het mooie Leven.
Ingevingen uit mijn leven. Uitgegeven voor rekening van
den schrijver, 1916.
Eenvoud is nog geen poëzie ; zij kan ook armoede zijn. De
versjes van dit bundeltje schijnen eenvoudig, maar zijn on beduidend.
Het gelukt aan ware dichters om eenvoudig te zijn, maar zoo de
eenvoud niet de effenheid' is eener inhoudrijke ziel, is ze van geen
waarde. Bij het doorlezen van een bundeltje als dat van Joh. H.
van den Zandheuvel, is men geneigd den maker met de vraag
lastig te vallen of hij inderdaad het dichten een noodig en onmisbaar vak acht ? Er is zoovelerlei arbeid waaraan men zijn onbezette
uren besteden kan, dat ik niet begrijp waarom men nu juist deze
moet besteden met de vervaardiging van poëzie en waarom de
buren ervan op de hoogte moeten gesteld, dat de bedoelde persoon gedichten maakt. De Heer v. d. Z. dichtte :
LIEFDE.
Altijd lacht een schoone roze
door mijn bloeiend leven heen,
mij omlokkend, mij omkozend
met al heur bekoorlijkheen.

Toen was het versje uit en het werd gedrukt op een bladzijde
hollandsch papier „voor rekening van den schrijver". Wij hopen
dat hij voortaan wijzer zul zijn. B. DE H.
C. S. Adama van Scheltema. Zingende Stemmen. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's uitgeversmaatschappij, 1916.
Deze dichter heeft inhoud en taal ! De Heer Adama van Scheltema heeft door de uitgave van reeds vele bundels den dichtertitel verworven dien niemand hem betwisten zal. Het woord welt
bij hem op als een levende spraak ; gevonden en niet gezocht. De
d ichterlijke overtuiging is de innerlijke macht die zijn verzen
voortbrengt. Hij heeft wat de oude dichter de Muze noemt ; want
Muze is geen allegorisch begrip voor zekere techniek of dichterlijke begaafdheid ; maar muze is inspiratie, in welke het onderbewuste wezen naar uitspraak dringt, rhythme, woord en geluid
vindt voor de in het bewustzijn levende gedachte. Daardoor zijn
deze verzen vol van gelukkige vinding, verrassend spel en echte
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aandoening. Zij hebben ondertoon en wekken geloof bij den lezer,
die zich aanstonds al lezende overgeeft en meewaagt op de beweging van het lied. Niet liet bekoorlijke of plechtige of geestige
of roerende of ernstige of verhevene als zoodanig neemt ons hier
mede in zijn rhythme ; maar het is de dichterlijke geest zelf die
ons meeneemt en ons brengt in het bekoorlijke of plechtige of
geestige ; en hier ligt de echte dichterlijkheid, dat zij niet is de
begaafdheid van een vers te kunnen maken, maar dat zij is de
geest, die spreekt en taal schept uit zichzelf. Bij den echten dichter is de bepaalde persoon die hij is, niet meer dan de tweede
instantie, en de eerste instantie is de Muze. Bij Adama van Scheltema is dit het geval. Daarom is hij een figuur in de geschiedenis
onzer hedendaagsche letteren.
De houding van den dichter in de wereld kan verschillend
zijn : hij kan de werkelijkheid zien in vergeestelijkt beeld in diervoege, dat hij buiten het rechtstreeksch kontakt met de wereld
leeft. Daarbij overweegt het vizionaere. De geest is eeuwig en
voltrekt zijn eeuwige beweging door den wereldloop been ; liet is
eenzelfde tragiek en dezelfde verzoening der tegengestelden, welke
zich in de geschiedenis van de menschheid overal voltrekt; men
kan de konkrete gevallen te boven stijgen en den geest zien in
zijn algemeenheid. Maar ook andere houding is mogelijk: te staan
midden in de wereldbeweging van het huidig oogenblik en de
indrukken daarvan in zich te laten doorwerken. Ook daarin zal de
dichter geestelijk zijn en op de wereldgegevens reageeren met
geestelijke aanschouwing en geestelijk beleven. De houding van
Adama van Scheltema is de laatstgenoemde: de tragiek van dezen
huidigen tijd klinkt in zijne verzen door. Uit dezen bundel een
enkel vers aan te halen heeft weinig zin, omdat men slechts bij
doorlezen van het geheel den geest bespeurt. Toch wil ik een
enkel citaat wagen:
En boven mij de hemel
met al zijn eindeloos verschiet,
met al zijn eindelooze licht —
En boven mij de stille tijd,
En boven mij de eeuwigheid, —
En 'k luister naar haar lied,
Haar eeuwig — eeuwig — eeuwig lied —
Beduidt het iet — ?
Ik weet het niet —
Ik weet het niet!

Het vers welt op daar de dichter het niet heeft bedacht. Hij
B. DE H.
mag terecht zeggen dat zijn stem zingend is.
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M. G. Muller-Lulofs. Van mensch tot mensch. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon.
De verschijning van dezen bundel zal zeer velen, met ons,
heel welkom zijn ; de aandrang, van verschillende zijden op de
schrijfster uitgeoefend om een herdruk van deze reeds vroeger
elders openbaar gemaakte beschouwingen te bezorgen, is dan ook
volkomen verklaarbaar ; twee, tot nog toe onuitgegeven artikelen
zijn daaraan toegevoegd. In de kringen van in onze armenzorg
belangstellenden en werkzamen bekleedt „mevrouw Muller" een
zeer bizondere plaats ; zij behoort tot hen, die sedert jaar en dag
reeds krachtig hebben geijverd -- met woord en daad — voor de
toepassing van juistere, gezondere beginselen op dit moeilijk veld
van werkzaamheid. De bekende Utrechtsche vereeniging heeft zij
een kwart eeuw geleid, die gemaakt tot en gehandhaafd op het peil
van een vooraanstaande instelling, welker belangwekkende jaaarverslagen telkens weer in ruimen kring de aandacht trekken. Maar
haar invloed reikte (en reikt) ver buiten de grenzen van haar
woonplaats. 0 veral waar, telkens wanneer het er om te doen was
methoden van armenzorg te verbeteren, samenwerking tusschen
verschillende organen te bevorderen, nieuwere begrippen te verbreiden, een stap vooruit te zetten, te vechten tegen sleur en
slender, daar vond en vindt men haar in de eerste rijen. Aan
scherp inzicht paart zij daarbij warm gevoel en haar welsprekend
woord getuigt van beide. Daarom werd en wordt altijd gaaarne
naar haar geluisterd, is zij een der meest gezaghebbenden geworden.
En hoeveel was — is' er ook nu nog ! — op dit veld te hervor
men, te verbeteren, te reorganiseeren. Onze vaderlandsche armenzorg heeft in de 19e eeuw tientallen van jaren achtereen voortgesukkeld op platgetreden paden, altijd weer langs de oude banen,
tradities volgend, misbruiken bestendigend, on mogelijke regelingen
in stand houdend, zonder dat er sprake scheen te zijn van ook
maar eenige neiging tot hervorming, tot overweging zelfs maar
van de vraag of de van oudsher gevolgde weg wel waarlijk de
goede was en leiden kon tot het doel, dat dan toch immers moest
zijn : niet ziellooze aalmoes-geverij, niet een onstelselmatig toestoppen van geld en goed aan „armen," niet een het pauperisme aankweekende bedeeling ; maar : voorzooveel mogelijk bestrijding van
de armoede als maatschappelijk verschijnsel, „reclaseering" van den
tot den staat der behoeftigen vervallenen, individualiseerende behandeling der altijd onderling verschillende gevallen krachtens het
zoo ware woord dat „elk gezin is een wereld op zichzelf."
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Aan dit groote werk van hervorming en vernieuwing, dat in
den laatsten tijd bezig is zich te voltrekken heeft, mevrouw Muller
een groot deel van haar tijd, van haar kracht, van haar leven
gewijd. En zoo kan zij terecht zeggen dat in haar bundel is neergelegd „de vrucht eener vijfentwintig-jarige armenzorg-ervaring."
Slechts dat, zegt zij bescheiden ; „geen nieuws, geen wijsheid, geen
leerstof." Alsof die vrucht van haar ervaring niet voor velen nog
wel iets „nieuws" en voor ons allen „wijsheid" en „leerstof" zijn zal !
Voor haar ligt -- gelijk zij in haar voorwoord herinnert, en
die grondgedachte is het fundament van heel haar streven geweest
-- het zwaartepunt der armoede veel meer in de geestelijke verschrompeling dan in de materieele ontbering. De arme is tot
geestelijke armoede gedoemd ; de welgestelde kan deel hebben
aan alle geestelijke goederen der menschheid. Dat contrast wordt
door bedeeling, door 'n aalmoes niet weggenomen. De fout onzer
armenzorg is (geweest) : het materialiseeren van de armoede en door
die fout laadde onze armenzorg het odium op zich, waaronder zij
thans nog zucht. Gelukkig wint — zoo vervolgt zij — meer en
meer de overtuiging veld „dat slechts in een dieper inzicht in de
oorzaken der behoeftigheid en vooral ook in de werking der armoede
op de hoogere levensfuncties van den mensch, de onafwijsbare
voorwaarde is gelegen voor een steeds meer doelmatige, humane
en succesvolle verzorging der armen."
Van dit inzicht getuigen de in dezen bundel verzamelde opstellen, waarvan de beide eerste („Negatieve en positieve armenzorg” en „Armenzorg en de vrouw") vroeger in Onze Eeuw zijn
verschenen.
Aan het slot van haar voorwoord zegt mevrouw Muller dat,
wanneer het schemer wordt en de avond daalt, de tijd daar is voor
het „feest der gedachtenis" ; de bladzijden van dit boek zijn voor
haar zelve doorweven met vele, haar lieve en dierbare herinneringen aan haar werk. Zij is vervuld van groote dankbaarheid voor
al wat zij heeft geleerd, ontvangen en genoten van de velen,
rijken en armen, met wie het leven haar in aanraking heeft gebracht. Wij begrijpen dat gevoel van erkentelijkheid in een vrouw
als deze. Maar wanneer zij veel heeft ontvangen, hoeveel heeft zij
gegeven ! wanneer zij dank schuldig is aan anderen, hoeveel zijn
velen — rijken en armen -- haar verplicht, die uit zuiveren drang
des harten, met haar gaven woekerend, met haar voorbeeld anderen aanvurend, met haar woord allen bezielend, voor onze Nederlandsche armenzorg zooveel goeds heeft weten tot stand te brengen.

H. S.
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Ellen. Een liefde-vertelling. Amsterdam. Scheltema en
Holkema's Boekhandel K. Groesbeek en Paul Nijhoff.
,,Quoi qu'il traite de l'amour, ce petit volume n'est point un
roman." De schrijfster plaatst deze aanhaling (van Stendhal) vóót
het titelblad. Geen roman ? En waarom niet ? Is het gegeven niet
romantisch ? Is er geen romantiek in deze „liefde-vertelling" ?
Laat ons niet twisten over 'n woord, 'n naam. Laat ons liever
zeggen dat Ellen deze passie-geschiedenis heel zuiver verteld
heeft in een stijl, die, kunstig zonder gekunsteld te zijn, ons alles
aannemelijk maakt. Zij maakt het ons heel duidelijk dat Claire,
als kind streng opgevoed zonder liefde, als jong meisje getrouwd
met een ouderen man, die haar niet meer dan een betrekkelijk
en kalm geluk kon geven, als jonge weduwe, moeder van twee
zoons, zich onbevredigd moest gevoelen, neen, onbevredigd zijn
moest zonder zich daarvan bewust te wezen. Wanneer zij dan in
den grooten artiest, die haar zanglessen zal geven, eerst den
hartstochtelijken kunstenaar gaat bewonderen, dan hem leert liefhebben, ja, dan wordt ons weer duidelijk hoe zij haar onstuimig hart
zal volgen en het geluk zal zoeken, zal vinden ook, in een liefdeleven met Walter Klose. Een huwelijk ? Het is uitgesloten : zijn
vrouw, ongeneeslijke zenuwlijderes, zou nooit tot een scheiding
te brengen zijn. Claire zelve zou dat niet verlangen : Walter zou
uit zijn sfeer worden gerukt en in haar mondainen kring niet gelukkig zijn ; met hem zou zij daaronder lijden. Ook is de toekomst
van haar zoons hierbij in 't spel. Want hoezeer ze ook in zalige
verrukking leeft nu ze — na hoevele jaren smachtens ! — de
liefde heeft leeren kennen, zij houdt nooit op moeder te zijn. Haar
moederschap belet haar ook, Walter's roep te volgen en met hem
te vluchten naar de nieuwe wereld, een nieuw leven. Hij gaat en
— al brengt het haar schier tot wanhoop -- met hem zegt ze dat
dan nu ook de scheiding niet half, maar heel moet zijn. Daarna
leeft ze van de mooie herinnering. vindt stil-aan vergoeding voor
het groote, verloren geluk in allerlei anders, ook in volle toewijding
aan haar kinders, die opgroeien, zelf huwen. Zoo wordt ze een
oude vrouw, zestig nu reeds, tevreden met wat het leven haar nog
geeft nadat ze zooveel reeds van het leven heeft ontvangen. Tweemaal heeft ze, na zijn lang verblijf in Amerika, Walter teruggezien : eerst nog in zijn volle glorie, reizend met een pianiste . . . ;
zij weigert hem te ontmoeten ; zij hadden immers met alle halfheid
gebroken ; jaren later hoort ze hem weer; zijn stem raakt versleten ; hij behaalt een pover „succès d'estime" . . . En dan, later
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nog, ontmoet ze hem, als artiest wel heel diep-gezonken, in een
Münchenschen bier-kneip waar zij voor een onweer is gevlucht;
hij is liedjeszanger geworden : na een long-ontsteking heeft zijn
orgaan hem begeven. 0, nu is alle passie voorbij, maar de liefde
is gebleven en haar liefde verheldert nog zijn laatste dagen ; haar
handen sluiten zijn oogen, haar lippen vangen den laatsten adem
van zijn mond. „En voor de eerste maal voelde Claire zich een
oude vrouw."
Geen roman? Het zij zoo. Een vertelling dan, verhaald met
groote virtuositeit, meer dan dat : geschreven met veel gevoel, met
passie. En als zoodanig voortreffelijk werk, al zijn ons vroegere
werken van deze schrijfster liever. H. S.
;

Charivarius. Ruize-Rijmen. Derde Bundel. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon. 1916.
Over de twee eerste (of: eerste twee ? o, Charivarius !) bundels
hebben we al vroeger „het onze" gezegd ; dat was : waardeering
van deze onhollandsche ondeftigheid en bewondering, ja zeker,
voor het heel apart talent. En nu een derde bundel! Misschien
kan iedereen in een gelukkig oogenblik wel één „ruize-rijm" maken;
weinigen zullen een bundel vol krijgen ; Charivarius is aan zijn
derden toe, die niet achterstaat bij no. 1 of no. 2. Wat wel heel
merkwaardig is. Want het genre is gevaarlijk. Een minder fijne
geest dan die van dezen dichter vervalt daarbij allicht in het
„would-be" geestige of overschrijdt zou gauw de grenzen, waarop

de satyricus zich beweegt maar waarbinnen hij altijd moet blijven,
zal hij niet komen in het hatelijke, zure, triviale of flauwe. Charivarius weet dit te vermijden, hij is scherp, maar niet fel; hij toornt
maar scheldt niet; hij blijft ook in dezen derden bundel die hij in
de vorige was. Natuurlijk zijn er ook in deze verzameling meer
en minder geslaagde. Maar wanneer hij vraagt (blz. 27) medelij
met hem te hebben, omdat hij iedere week streng en scherp moet
rijmen en schrijven, ook als de Muze hem in den steek laat en
hij geen onderwerp vindt, zoodat hij afgesloofd en met kloppend
hoofd, de wanhoop soms nabij, in woede en razernij neerzinkt, —
dan gelooven wij dat hij zich hier aan een „ruize"-beeldspraak te
buiten gaat. Want van die onmacht speurt de lezer niets. Wel
ziet hij (de lezer) dat er een „hinderlijke misstelling" is, doordat
een deel van „de benauwde veste" op blz. 30 onder aan het blad
is te land gekomen, als behoorde het bij „het lied van mooie Karel
uit de Jordaan." Dat is jammer. Bij een tweeden druk zal dat
intusschen wel verholpen worden. H. S.
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Het Kabouterhuis. Door C. M. van Wille —Gaerthé.

„Als we ons de dingen, die er niet zijn, maar kunnen verbeelden.
Daar komt het bij het spelen op aan."
Ja, en als we dan liefde hebben en ernst om vast te houden,
wat we ons hebben ingedacht, en humor om te genieten van eigen
dwaze bedenksels, dan zullen we, als we kinderen zijn, kunnen
spelen, zooals de kleine reuzen speelden met de bewoners van dit
kabouterhuis, en als we groote menschen zijn, kunnen opschrijven
wat we speelden, zooals mevrouw Van Wille het deed in dit boek.
En als er nu kinderen mochten zijn, die wel de gave hebben
ontvangen van het spel, maar toch nooit tot spelen zijn gekomen,
hetzij volwassenen zich te veel met hen hebben bezig gehouden
en hen zoo druk hebben laten fröbelen, dat geen tijd tot spelen
overbleef, hetzij, wat minder waarschijnlijk is, groote menschen
zich te weinig met hen bemoeiden en verzuimden den aanleg tot
het spel in hen te ontwikkelen — dan zal waarschijnlijk het lezen
van dit boek hen leeren spelen.
Mevrouw Van Wille speelt zelf, niet als een groot mensch,
om kinderen zoet en stil te houden, maar omdat ze de wollen
kaboutertjes, die ze waarschijnlijk voor haar kinderen gemaakt heeft,
zoo verbazend aardig vindt, dat ze er niet met haar gedachten van
af kan blijven. Maar, omdat ze het toch wel wat kinderachtig vindt,
voor een getrouwde vrouw, om nog zoo dol te zijn op die wollen
poppetjes, houdt ze ze een klein beetje voor den gek : die Niels,
die altijd piano zit te spelen en te droomen, die 011e, die altijd
voor zijn schrijftafel zit en verhalen schrijft, en Jaantje, de baby,
die altijd huilt en de keukenmeid die altijd chocoladevla maakt
met schuimpjes en ze doet, alsof ze alleen voor het plezier van de
kinderen die dwaze bedenksels opschrijft.
De plaatjes in het goed verzorgde boek zijn hier en daar
geestig — b. v. de oude canapé op blz. 115, en het wollen beertje
op blz. 44 — en smaakvol en sober, misschien wat te sober voor
kinderen.
En ten slotte heeft mevrouw Van Wille ons nog het recept
gegeven om wollen kabouters te maken, en daar heeft ze goed
aan gedaan. Ik stel me voor, dat dezen winter — des avonds als
de kinderen naar bed zijn -- heel wat moeders zich zullen oefenen
in het maken van de geestige poppetjes en dat later, over veertig
of vijftig jaar, heel wat volwassenen met liefde en vreugde aan de
bewoners van hun kabouterhuis zullen terug denken.
Een ding, dat men eenmaal heeft liefgehad, is een blijvende
JACQ. E. v. D. WAALS.
vreugde.

Overneming verboden.

EENZAAMHEID
DOOR

ELISABETH ZERNIKE.

I.
In de huiskamer zat de moeder en probeerde vlijtig
te werken aan de kous, die ze over haar hand gespannen
hield. Maar de stilte zuchtte en fluisterde om haar heen.
Och, ze hoefde toch niet naar boven gaan. — Ze keek de
kamer rond, als vreesde ze dat iemand haar aanzag, streng,
met bedroefde oogen. In de kamer was niemand dan zij.
Wel hingen er een paar portretten aan den muur, maar
dat waren haar eigen kinderen, die lachten. Dáár Aagje,
die keek brutaal, en dáár Mia, met haar teer gezichtje.
Mia, die nu boven zat, in donker misschien, en in de kou,
en huilde. Of misschien keek ze strak vóór zich, haar
tanden scherp in haar lippen, en haar oogen dof, glazig
glinsterend. Was Piet bij haar ? Zeker stond hij, zijn hand
op haar schouder, zoo heel strak en zonder een woord te
zeggen, juist zooals hij in de deur had gestaan, even, na
zijn vraag : Is Mia hier?
Nee, ik heb haar niet gezien,
ze is doorgeloopen naar haar kamertje.
Toen had hij
O, E. XVII 3
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zeker begrepen, dat ze in donker zou zitten, en huilen. Hij
wist waarom. Moest ze nu naar boven gaan ? 't ls niets,
moes, heusch, gaat u maar weg, toe, u maakt het maar
erger. En zij, armzalig en toch even opgelucht, zou weg
gaan, langzaam de trap af, langzaam de warme, lichte
kamer in, waar de portretten van de lachende kinderen
hingen : Mia, en Piet, en Aagje en Gerard. Och, ze wisten
niet hoe een moeder houdt van haar kinderen. Toen veegde
ze met de zwarte kousenhand langs haar oogen. Misschien
was het ook zoo erg niet, misschien was het heelemaal
niets. Ze verlangde naar Aagje's thuiskomst ; de thee stond
klaar, de koekjes ook ; het kind was iederen dag weer
blij daarmee. Maar ze moest niet zoo dadelijk vragen naar
Mia en Piet. Ze mocht het niet merken. Een kwartiertje
tenminste moest ze blijven en heen en weer stampen, of
languit gaan liggen op den divan, haar vuile schoenen
royaal op het kleed. -- Aag, je schoenen. Dan trapte
ze ze uit en stopte ze weg in een hoekje, inplaats van ze
naar de keuken te brengen. De moeder lachte. Maar Aag
zou vragen naar Gerard ; Gerard was haar lieveling. Ze
moesten toch samen op den divan liggen en onzin uithalen.
Ze moesten praten over honderde dingen. Gerard had zoo'n
bleek en fijn gezicht en oogen als van een volwassen
mensch. Ouwe heer, zei Aag, en plaagde hem, om
zijn wereldwijss lachje. Maar hij veranderde langzamerhand
door haar stoeiende, lokkende woorden, en heel zijn kinderke heftigheid brak zich baan. Dan schaterde Aag, en
lijke
gooide haar mond wijd open. Ze aten koekjes en dronken
thee — ze klaagden over de school of het slechte weer.
Er viel altijd iets te klagen, als je het zoo goed hadt. De
moeder glimlachte. -Aagje liep op straat. Boven haar hoofd brandden de
gloeilampen, rood en koud. Maar aan weerszijden stroomde
het warme, gele licht uit de winkelkasten. Ze liep met
klotsende stappen ; ze had honger, ze dacht aan huis, ze
dacht aan school, maar het meest dacht ze eraan, dat het
vroor. -- De thermometer op den hoek staat 6 graden
onder nul. — Ze vertelde het wel twintigmaal, telkens aan

.
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een ander, telkens met andere intonatie. — En morgen,
hoogstens overmorgen, rijden we schaatsen. Ze dacht ook
aan vorige jaren. Met zijn vieren reden ze, aan een stok ;
ze gingen er van door, sjonge. Alle menschen keken om ;
bekenden gilden ze goedag — en die frissche lucht in je
gezicht, hemel, die vrieslucht ! 6 graden onder nul, morgen
vrij van school. Dag, dag moes, nee, we rijden niet in een
bijt, waarom zouden we ? En dan gooide ze haar mond
open en lachte. Altijd reden ze samen. Gerard zou
alléén zoo ver niet komen ; Mia ook niet. Maar Piet sneed
den wind en zij sloeg uit voor drie. Mia mocht achteraan
bungelen ; ze keken niet om of maakten verwijten.
Zouden de anderen nog weten dien Zondagmorgen op de
Poel, toen de klokken begonnen te kleppen in dat hooge
kerkje ? Donkere galmen over het witte ijs, en ze had
voor het eerst iets gevoeld van vroomheid, ja werkelijk,
vroomheid. — God, wat mooi — en toen stuwde het bloed
zoo voelbaar door haar warme hals, als had ze dat waarlijk tegen God zelf gezegd. Heel snel gingen ze naar het
kerkje, als vlogen ze. Het krassen hoorde je niet meer —
alleen die klok was er, en dat warme bloed. — Het vroor.
Zeg, hebben jullie het gezien ? 6 graden. — Ze belde,
trampelend op de stoep.
In de huiskamer zat moeder. — „Waar zijn de
anderen ?"
„Kind, een kopje thee ?"
„Ja, graag. — Waar zijn ze, moes ?"
„Hier. — Piet en Mia boven, Gerard niet thuis."
Ze dronk vlug haar kopje leeg en liep naar de deur.
„Wou je naar ze toe gaan ?"
„Natuurlijk. Halo, halo lui !"
„Nee Aag, hoor eens Aag," maar ze was al weg.
Piet deed haastig de deur van Mia's kamertje open.
„Blijf daar nou maar, schreeuwleelik." Boven aan de trap
bleef ze staan, als was ze tegen iets hards aangeloopen.
„Wat is er ?" Maar ze wachtte niet op antwoord, ze wist
het al: iets met Mia, jasses. Schuw ging ze Mia's deur
voorbij naar haar eigen kamertje en maakte zich smal in
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de vensterbank, haar voorhoofd tegen het koude glas. Mia
was verliefd of zoo, op een vriend van Piet ; Piet wist er
tenminste alles van. Eerst was het goed gegaan, maar den
laatsten tijd liep het mis. Ze kreeg brieven en daar sloop
ze mee weg, en kwam een heelen avond of middag niet
terug. Vóór 't naar bed gaan kwam ze even binnen,
behuild, maar ze glimlachte en liet zich voorzichtig
goenacht zoenen. — Nacht Aag. -- Nacht Mia heel
gewoon als altijd, maar het was Mia toch eigenlijk niet meer,
Mia, die verliefd was, en nou natuurlijk had gehuild. „Ja,
Liebe pflegt mit Kummer stets Hand an Hand zu gehn,"
zong ze, in gedachten. Gut, wat een onzin. 't Was ook
beroerd Mia zoo te zien en je kon er niets aan doen,
je kon niets zeggen. Nou wou ze misschien heelemaal niet
mee rijden, en Piet ook niet jawel, toe maar. Ze
moest denken aan heel vroeger ineens ; lang geleden. Toen
waren ze met zijn vieren naar de beek gegaan, buiten. En
toen zij wou iets niet, of ze hadden gekibbeld -- in ieder
geval, ze lieten haar alleen zitten. Zij liepen weg, en riepen
niet meer of keken om ze waren kwaad en gingen regelrecht door. Eerst had ze het moppig gevonden, en ze
had bedacht met bloote voeten in de beek te gaan. Maar
toen ze in de beek stond
gut, ze was ook zoo'n klein
kind,
toen werd ze bang. Er kwamen groote wolken
aandrijven en ze hoorde niets dan het ruischen van het
water en ze werd duizelig. Aan de hooge oevers stonden
de dennen, zoo donker en stil,
heel stil. Maar dan
ineens was er een geluid
natuurlijk, een konijntje, of
een vogel -- daar schrok ze van. En daarna kon ze haar
kousen niet aankrijgen en haar schoenen niet vastmaken;
het leek alles zoo vreeselij k lang te duren, nu ze alleen
was en het alleen doen moest. Vreeselijk lang maar je
hadt zeker óok weinig begrip van tijd, als kind. Wel heel
mooi stroomde die beek daar door het groene, zomersche
land ; haast glimlachte ze, om de herinnering. Maar ze dacht
aan Mia; het wijsje zette weer in, met een forschen, hoogen
uithaal : Ja, Liebe pflegt mit Kummer. Alléén schaatsenrijden, alléén op de Poel, met die hooge, kleppende klok-
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ken ; de oude, kinderlijke angst was nog in haar,
en
dan te weten dat Mia thuis zat, met verdriet. Ba
ze
bonkte met haar voeten op de vensterbank, nijdig, de
maat van het wijsje. Aarzelend kwam Gerard binnen.
Aag ?"
„Ja ?"
„0, ik, ik ben net thuis. Steek het licht op."
„Goed." Ze voelde zich al haast weer blij, omdat
Gerard troost vroeg bij haar. Ik ben net thuis en
onbewust hoorde ze daar in : begrijp het goed, mijn teleurstelling is nog versch. Nu zaten ze samen in de vensterbank
en dachten aan Mia en zwegen, maar zonnen op blijdschap.
Voorzichtig keken ze elkaar aan, en zagen in elkaar's
oogen een hunkeren naar vreugd.
„Heb je Latijnsche les gehad na school ?"
,Ja, zeker."
„Zitten de onregelmatige werkwoorden er al ingeheid ?"
„0 nee, nog lang niet. Zeg, het vriest."
„Ja, 6 graden, eenig, hè ?" Haar geestdrift kwam hem
toch nog te vroeg.
„Wanneer zullen we weer rijden, met zijn vieren,
jullie worden zoo oud."
„Kom," ze sloeg haar arm over zijn schouder. „Ik ben
17 kom zeg, misschien rijden we overmorgen." Weer
keken ze naar elkaar's oogen, weer was er een glinstering
even, een glimp van groot kinderlijk verlangen. Ze
zuchtten.
„Het is hier eigenlijk te koud ; zullen we niet samen
naar beneden gaan ?"
„Goed," zei hij, en stond op, voorzichtig, om haar
arm op zijn rug te doen blijven. Hun vrije handen gleden
liefkoozend langs de trapleuning. Ze knikten elkaar toe.
,,Aag."
„Gerry." Toen ze de deur van de huiskamer openduwden, keek de moeder op en glimlachte.
;

Het is Aagje, wanneer ze over haar leven denkt, alsof
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alles sinds korten tijd anders is geworden. En ze voelt
zich nog niet recht thuis in dat nieuwe leven: Ze heeft
het niet bewust geweten, dat er veranderingen zouden
komen, die een scheiding maakten tusschen : vroeger en
nu. Wel heeft ze altijd herinneringen gehad aan haar
vroegste kinderjaren, maar die stonden te veel op zich zelf
en waren te zeer, door wat moeder er bij vertelde, afgerond tot kleine sprookjes, dan dat ze haar het heden konden doen zien als een nieuw le ven. Tot vóór de scheiding
vloeide ongemerkt ineen wat ooit was en wezen zou. Nu,
in haar 18de jaar, merkt ze aan een vreemd en nieuw leven
te zijn begonnen. Maar het voorbijgegane behoudt nog
lang zijn kracht. Als ze alleen van school naar huis loopt,
dan is Mia nog de Mia van vroeger, en ook Piet en Gerard
ziet ze als van ouds. Van Mia hield ze het meest, voor
Piet had ze groot ontzag en Gerard telde nog maar
half mee.
Mia is een bleek en blond meisje, een beetje uit haar
krachten gegroeid en daardoor wat slungelig en hoekig.
Haar kleine oogen zijn grijzig-blauw ; er is niet veel kleur
en frischheid aan haar. Maar jeugdig en levendig zijn haar
bewegingen. Ze praat zachtjes en snel, en haar warme
adem ruischt in haar woorden. Daarin en in het tastend
bewegen van haar smalle, groote handen, uit zich haar
trillende gevoeligheid. Ze kan Aagje of moeder plotseling
omhelzen, met een kracht die hen verwondert. Maar
Mia, je handen voelen zoo zacht aan, en toch lijken het
klauwen. Dan lacht ze en streelt hen, heel teer, en
fluistert : ben ik nu niet zacht als fluweel, als het vachtje
van poes? Ze weet wel, dat ze harde handen heeft. Ze
perst ze immers wel samen, niemand weet in hoe machteloos verdriet, met den machteloozen wensch de één te kneuzen
door de ander. Niemand weet het. Maar dat stemt haar
niet bitter. Voor anderen is ze graag zacht. Als Piet bij
haar komt om haar te troosten, dan steekt ze hem haar
beide handen toe en geeft het op, hard te zijn en wanhopig.
En als niemand weet dat ze troost behoeft, dan streelt ze
iets zachts, een kussen, of een stoelrug, of Gerard's blonde
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hoofd. Dan troost ze zich zelf. En ze praat weer, snel en
met veel ademgeruisch, en haar overtollige kracht vloeit
ongemerkt weg. Ze benijdt Aagje niet, die zoo anders is
dan zij. Aagje heeft donker-grijze oogen, en donker haar.
Ze is klein en breed, ze stapt als een dragonder, zegt Piet.
Ze doet niet haar best sierlijk te bewegen of zich aardig
te kleeden. Ze is een beetje ruw en lomp, maar daar is ze
heimelijk trotsch op. Wel bewondert ze Mia's smaak en
kleinen zwier, omdat dat bij Mia hóórt. Onechtheid en
aanstellerij doorziet ze gauw en veracht ze, heel diep en
smadelijk. Dat dreigt soms haar liefde voor Piet te doen vallen.
Ze vraagt zich af, of hij zoo is, 's avond in bed, in 't donker,
of hij dan nog enthousiast zal zijn over de dingen, waar
zij nu al om lacht, -- en ze is drie jaar jonger of hij
dan nog zoo verrukt zal lachen, als hij denkt aan zijn
tennisracket, bijvoorbeeld. Natuurlijk, ze begrijpt ook wel
dat Piet plezier heeft in zijn leven. Hemel, hij is zoo knap,
en doet zijn examens vlug en zonder inspanning ; hij heeft
veel vrienden, hij heeft iets beminnelijks en -- iets geniaals.
Dat vindt Aagje zoo'n heerlijke uitdrukking : iets geniaals.
Ze meent haast de blijheid die hij moet kennen, te voelen
als iemand dat zegt van Piet. Maar den laatsten tijd komt
soms die twijfel in haar op : speelt hij niet eigenlijk comedie
Want hij wordt toch ook onder, hij lijkt al een man, en
zijn studie is heel ernstig. Als je hem zoo even ziet, kan
je denken dat hij neerkijkt op wereld en menschen. Ja, als
je hem alleen van uiterlijk kent, moet je j wel een verkeerde voorstelling van hem maken, denkt Aagje. Soms
komt ze hem in de stad tegen ; hij is groot en loopt een
beetje gebogen ; hij is met zorg gekleed, maar draagt zijn
kleeren achteloos; zijn linkerhand houdt hij in zijn broekzak. Je verwacht een paar ernstige oogen in dat knappe,
regelmatige gezicht. Je verwacht -- ze weet het zoo precies
niet te zeggen een spotlachje om zijn mond misschien,
of een overdreven treurigen blik -- andere jongens van
dien leeftijd hebben Weltschmerz.
Maar dan kijkt hij
op, en je ziet oogen, die je verwonderen.
Ze denkt veel
over die dingen, den laatsten tijd, want haar leven is ver-
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nieuwd, of liever : zij is vernieuwd. Vroeger peinsde ze nooit
over Piet's oogera of Mia's coquetterie. Het verwart haar
alles nog een beetje, ze voelt een vreemde, nieuwe atmospheer
om zich heen.
Vroeger, met Mia. Ze sliepen op één kamer, ze
hadden altijd pret. Het hinderde niet dat Mia twee jaar
ouder was, ze zat maar één klas hooger en was veel dommer.
Over de lessen praatten ze weinig. Mia ging eigenlijk niet
naar school om de lessen, dacht Aag. Maar ze vertelden
elkaar van de kinderen uit hun klas. Ken je die, heb
je die wel eens gezien ? — Ik vind haar leuk, zie je, ze is
net een straatjongen, en vloeken dat ze doet ! Hè, Aag
en dan peinzend — het is natuurlijk wel een beetje
leuk. -- O zoo. Nou ja, ik weet ook niet, hoor, ik zou
het toch niet aardig vinden als jij zoo deedt. -- Ik zou
het niet durven. Ik heb wel eens geprobeerd net zoo
brutaal af te kijken als zij, maar ik kon het niet. Ik ga
bewegen, of ik krijg een kleur, en ben haast maar blij als ik
betrapt word, --= wel gek. Vanmiddag zei de Duitsche tegen
haar : ich habe nie ein so unverschämtes Mädchen gesehn. —
Toen lachte ze, heel gewoon en hartelijk. Ze heeft een goed
hart, heusch. Wat deed de Duitsche ? Niets, ze haalde
haar schouders op. En bij ons in de klas zitten juist
zulke doetjes, moet je hoorera.
Mia had een kleine, vluchtige fantasie. Ze babbelde
Aag allerlei mogelijkheidjes voor. Dat kwam meest, als ze
al in bed lagen, en elkaar eenige malen goenacht hadden
gewenscht. Aag luisterde, maar bleef dikwijls steken bij
een mooi gegeven ; dat spreidde ze dan breed uit en bleef
er traag op staren. — Ook praatten ze over: later. Maar
dat maakte hen beide slaperig. Aarzelend kwam Mia aan
met : verliefdheid, liefde, trouwen. Aag vond het best, maar
zei niet veel terug. Eigenlijk kon ze niet denken over
later. Ze gaf het. heden haar gave, ernstige belangstelling.
Mia, die minder ernstig .was, voorvoelde veel meer van
haar later leven, en fantaseerde stilletjes door, haastig en
ondiep. Ze viel in slaap en droomde. — Den volgenden
morgen vertelde ze Aag van die droomen ; maar Aag
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luisterde niet heel goed. Ze dacht aan de lessen, die ze
nog leeren moest.
Aagje zat nu in de 5de klas, en voelde zich eerst wat
verlaten, omdat Mia en al diens vriendinnen weg waren.
Ze liep nu meest alleen van huis naar school en van school
naar huis. Eigen vriendinnen had ze nooit gehad, deelend
in Mia's bemindheid. Ze dacht veel over zich zelf na, die
eerste weken van groote alleenheid, totdat ze den wensch
in zich voelde, populair te worden. En het denken hierover ging haar zóózeer vervullen, dat het vreemde, nieuwe
leven bijna vertrouwd werd. Ook merkte ze verheugd dat
ze, zonder het te weten, al altijd populair was geweest.
Eigenlijk viel er dus niet veel te doen. Maar ze dacht des
te meer. Ze dacht over den omgang met anderen. Allereerst wilde ze ieder meisje uit haar klas beter leeren kennen.
Ze observeerde hen, beurt voor beurt. In de bank vóór
haar zaten twee heel rijke meisjes. Je moest aan geld
denken, zoodra je hen zag. Aagje vond hen beide heel
interessant. De één was groot en mooi; haar kleeren
ruischten of vielen zacht en soepel om haar heen. De
andere, heel blond en flets, speelde de baas voor beide.
Ze kon niet fluisteren ; haar schelle stem klonk altijd even
helder. Maar de vele vermaningen maakten haar niet
moedeloos ; er was ook altijd zóoveel aan Greet te vertellen,
ze mèest wel alle standjes trotseeren. Ook. zou een les
zonder haar naamgeroep te vervelend zijn geworden. Beide
waren heel onwetend, maar hadden een flair voor talen.
Aagje leerde haar lessen om hen te kunnen voor zeggen;
niet omdat ze in hun bijzondere gunst wilde dringen, maar
omdat ze nu eenmaal vóór haar zaten. Hun verholen
praatjes vond ze leuk ; vooral Marie tj e, de fletse, voerde
een zuiver mondaine gespreksloon. Voor Aagje waren ze
achteloos hartelijk, juist zooals ze voor alle meisjes waren,
dien ze het niet noodig vonden te negeeren. Aagje mengde
zich niet in hun gesprekken ; het was haar voldoende dat
ze hen in allen eenvoud kon verdedigen tegen aanvallen
van anderen en onbewust deed haar eigen waardeering haar
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weldadig aan. Veel later, als menschen haar ergerden door
te willen schijnen wat ze niet wezen konden, moest ze
denken aan Marietje en Greet, die ondanks schoolbanken
en lessen en duizend vermaningen, hun eigen kleine weggetje liepen. Maar er waren meisjes tot wien ze zich meer
voelde aangetrokken. Er was Jeanne, die tooneelspeelster
wilde worden en altijd haar mond vol had over schouwburg
en actrices. Jeanne was niet heel beschaafd, maar aan haar
talent twijfelde Aagje, zoomin als een ander. Er ging iets
opwindends van haar uit, en als ze tusschen twee lessen
in gauw op het podium ging staan voor de klas, en geestdriftig gebaarde en sprak, dan voelde Aagje het als een
slaafsche beknelling voor haar, dat ze weer stil in haar
bank moest gaan zitten en een meetkunde-vraagstuk oplossen, waar ze niets van begreep. Er was ook nog een
stil genie in de klas, een klein meisje met groote, wazigbruine oogen, dat meest maar dacht aan haar viool. Ze was
geen wonderkind, ze speelde zelfs niet heel goed ; ze voelde
wel zuiver, maar vaag, als in halven slaap. Aagje probeerde
wel eens met haar over muziek te praten. Dat ze zelf
muzikaal was, wist ze niet. Wel voelde ze dikwijls lust,
Betty aan te vallen, haar ronduit te zeggen : ik vertrouw
dat goddelijk vioolspel van jou niet, maar verdedig je dan
eens, zeg, dat je houdt van muziek. Betty zou zich nooit
hebben kunnen verdedigen, haar oogen zouden alleen een
nog weemoediger glans hebben gekregen. Aagje, die dit
vermoedde, en niet haar recht van verwijten kende, bleef
dus zwijgen, en stelde zich tevreden met voorkomend tegen
Betty te zijn.
Ze voelde meer en meer haar populariteit. Een paar
maanden genoot ze er van ; ze was rustig en verstandig,
ze vormde de band tusschen allen. Ze onderzocht ruzietjes
en kwaadsprekerij, ze voerde het woord namens de klas ;
ze kende haar lessen, maar verloor alle eerzucht. Vroeger
had ze veel van mooie cijfers gehouden, maar nu zei ze
zich zelf dat het haar niet meer schelen kon. Toch, aan
't eind van het jaar, begon de populariteit haar te drukken. Op een morgen kwam ze tot het ellendig besef dat
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zij alleen niets eigens had. Onder een stil-vervelende les
was ze de meisjes langs gegaan en had van allen een
korte karakterbeschrijving gegeven. Er waren er meer,
waarvan ze weinig bijzonders wist, maar hen had ze ook
nooit anders gezien dan als de minsten onder allen. Nu
zij zelf — zij, Aagje van Hulst, de populaire, de algemeengeliefde. Daar zat ze ; glimlachend achter de wufte, rijke,
glimlachend tegen Betty, tegen Riek, de heel brutale, glimlachend tegen allen. Allen vond ze mooi en goed, maar
wie was ze zelf dan ? Niets, heelemaal niets ; versnipperd
had ze zich voor hen allen. Ze probeerde zich te ergeren
aan Greet en Marietje, die elkaar juist onder de bank
bonbons presenteerden ze wilde Jeanne een vulgaire meid
vinden, ze lachte spottend om Betty, en dacht aan haar
eigen pianospel. Maar het mislukte ; en ze klemde haar
lippen op elkaar van woedende spijt. Voor allen zag ze een
toekomst ; over een paar maanden kwamen ze van school,
maar hun leven ging verder. Ze konden hun dagen wel
vullen, ook zonder die school. De meesten zaten er nu al
onverschillig bij, alsof ze heimelijk dachten aan andere
dingen. En zij alleen schuwde alle gedachten aan later,
deed haar oogen dicht, wilde niet zien. Bah, struisvogelLaatst was de directrice gekomen: meisjes,
vertel eens, wat gaan jullie doen, als je van school af
bent ? — De meesten gaven wel een aarzelend en terughoudend antwoord — de directrice was niet geliefd —
maar ze wisten het voor zich zelf drommels goed, en als
ze het nièt wisten, hadden ze schuchtere idealen. Alleen
zij wist het niet. Hè Aagje, van jou verwondert me dat —
zoo'n beetje schamper had het geklonken — van jou, Aagje.
Toèn had ze zich er niet veel van aangetrokken, even haar
schouders opgehaald en een brutaal snuit gezet. Ni kreeg
ze een kleur van woede en schaamte ; haar buurmeisje keek,
verwonderd. Voor hádr was er geen toekomst; zij zat vast
aan de school, zij had niets anders geweten dan populair
te willen zijn, voor haar kwam er een ellendige leegte, na
de school. Ze moest iets gaan doen, ze moest iets worden,
maar ze zou nooit weten : wat ? Al haar geluk, haar te-

332

EENZAAMHEID.

vredenheid, brak. Ze verlangde naar het eind van de morgenlessen, en dacht een oogenblik, heftig, dat ze geen voet
meer wilde zetten in die beroerde school. Ze dacht aan
huis ; ze zag allen aan de koffietafel zitten, vroolij k en
druk pratend. Maar Piet stond het eerst op en liep weg,
zonder meer naar hen te kijken, vervuld van zijn studie.
Zijn studie, dat was iets van hem alleen, waaraan hij zich gaf,
krachtig en blij. Vader had zijn zaken, moeder haar werk in
huis; Mia, zèlfs Mia moest opstaan en zich klaarmaken voor
iets. Ze zag Mia voor den spiegel staan, bezig haar hoed op te
zetten ; nu wuifde ze met haar handschoenen dag, ik
moet weg, ik moet me haasten, dag. Je werk, dat was
een bezitting, een groot, bijna een heilig iets. God, en zij.
Ze moest zich inhouden, ze kon toch niet huilen, of met
haar vuisten op de bank slaan, of gillen, alleen maar gillen,
van kwaadheid. Ze probeerde te luisteren, te lachen.
Ze keek strak de juffrouw aan, die iets voorlas. Maar
het schemerde alles weg voor haar oogen, en ze voelde,
wijd en kil, de verlatenheid.

II.
Aagje sloot de deur van den salon achter zich en keek
even de kamer rond. Het is wel alles dood hier, dacht ze.
Een salon had Gerard laatst gezegd een salon is een
sombere kamer, waarin groote menschen zitten te huilen als er
iemand dood is. Maar de gele toetsen van de piano glommen
vertroostend in het matte avondlicht. Ze begon te spelen;
eerst een paar études. Ze genoot van die vinger- en hersengymnastiek ; vlug en raak en maatvast sprongen en dansten
de toontjes elkaar na. Maar het bonkte te veel, het moest
lichter, véél lichter; zou ze het ooit leeren ? Mijnheer Verschuur kon van die dwaze opmerkingen maken, en dan
keek hij haar even van ter zijde aan. Wat zijn handen
ik zie de muziek er al in
zei hij gisteren
toch mooi
Maar
leven, nog vóór mijn leerlingen beginnen te spelen.
Allemaal
ze hebben toch niet allemaal mooie handen ?
,
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en, natuurlijk, sommige karakters heb je
karakteristiek
Ze tuurde toen even naar haar
minder lief dan anderen.
eigen handen, zonder iets te denken eigenlijk en toen had
hij haar lachend op haar schouders geklopt. Vooruit,
het kon haar lekker niets schelen wat die man bedoeld
had. -- Je bent al ver had hij de eerste les gezegd.
0 zoo ! Ze zocht een sonate van Beethoven. Dat laatste
deel, ze zou het laten donderen door de kamer. Ze bekommerde er zich niet om, dat het anders moest; heel
speels, heel liefelijk, zei Verscheur. Onzin, -- een massa
van geluid, een lawine, die een berg afstort, die niet vraagt
naar speels of liefelijk, die alleen maar machtig is, juichend,
krij schend van kracht.
Ze verlangt zoo naar kracht, ze weet zelf niet waarom.
Ze zit in het Concertgebouw iedere week en hoopt alleen
maar op een uitbarsting, een geweldigde aarszwelling van
geluid. Als het komt, dan glimlacht ze. Ze werpt er zich
niet in, en zwelgt en verdrinkt. Ze blijft er buiten staan,
ver er van af zelfs, en luistert critisch. Ze glimlacht goedkeurend, maar 't is of haar hart, als een overmoedig kind
met zijn knuistjes, hamert van geluk. En het vraagt om
meer, meer. Dan juist neemt de sterkte af; het wordt
zacht, fluisterend, rustig, of angstig soms. Ze blijft luisteren ;
ze vindt het ook billijk dat die kracht verging. Ze voelt
wel de noodzakelijkheid, zoodra het gebeurde. Ze verveelt
zich geen oog ereblik, ze denkt niet aan andere dingen, ze
luistert heel alleen. Onder 't naar huis loopen in den
stillen avond is ze gelukkig en zoekt weer de emotie van
die krachtige oogenblikken. En dan, tot haar verwondering, denkt ze soms in eens aan heel iets anders. Ze denkt
hoe ze vroeger, in de jaren van haar zwem-rage, van den
hoogen toren bij Obelt kon springen, gillend: moeder —
om de kou van het water, die je voorvoelde, heel even
zalig-spartelend in de waaiende lucht, dan met vol geweld
slaand op het water, totdat het spattende schuim je den
adem te zeer benam. Of ze denkt aan de danslessen 's winters, als dan eindelijk de lancier werd afgeroepen en je
steels je vriendjes zocht, die wisten hoe je in de cb a'ne,
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anglaise elkaar stiekem naar je toe kon trekken, en een
fikschen zet achterna kon geven, al wilder, wilder, bij
iederen omgang. Of ook aan het uitbundig lachen van
vroeger met Mia, ineens zoo'n aanval en je kon niet ophouden, het werd hoe langer hoe dwazer en heerlijker, en
je kaken deden pijn op 't laatst. Maar ze keert terug
tot de muziek ; al dat andere zijn maar van die voorbijschuivende beelden en ze neemt zich voor, met gebalde
vuisten, een kunstenaar te worden.
Nu speelt ze het eind van de sonate, zooals het heelemaal
niet moet, zooals, volgens haar leermeester, Beethoven het
nooit kan bedoeld hebben. Wat deert haar dat? Ze vindt
het mooi, zoo.
De deur gaat open en haar moeder komt binnen.
,,Aag."
„Ja
ja —" ze kan niet ophouden ; even, even nog;
daar dan, een slotaccoord.
„A.ag hoor eens, het is zoo'n mooie avond, we wilden
aan den overkant van het I T theedrinken. Ga je mee ?"
„Wie gaan er?" Even hoopte ze : Piet en Mia.
„Vader en ik. Wat was je mooi aan 't spelen, kind;
werk je niet wat te hard ?"
Ze vindt het niet heelemaal eerlijk van moeder, dat
te zeggen ; het is een middel om haar mee te krijgen.
Nu goed, ze zal gaan. Ze doet haar best hartelijk te zijn,
juist omdat ze wrevel voelt.
„Goed moes, ik kom."
„Doe dan je grijze pakje aan, hè?" Goed, het nieuwe
pak, waar ze eerst blij mee was, maar Piet heeft haar een
kleine olifant genoemd daarin. „Wat doen Piet en
Mia ?"
„Ik weet niet, ze zijn samen uit."
„Naar Nereus zeker."
„Wil je liever aan den Am stel zitten, dan zien we ze
voorbij roeien ?"
Waarom doet moeder
„0 nee, nee hoor moes."
zoo, anders dan vroeger, zoo alsof ze om hun liefde vraagt ?
Is moeder daarmee begonnen, of zijn zij begonnen haar
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links te laten liggen ? Nou ja, moeder is — je — kan je
moeder niet altijd even zeer blijven liefhebben. Vader ook
niet. Vader is vervelend — een handelsman, knap in zijn
zaken. Maar wat doet hij in zijn vrijen tijd ? Zoo'n beetje
uitgaan, bierdrinlien ; hij leest niet — de krant, nou ja —
hij houdt niet van muziek. Hij is trotsch op zijn kinderen,
dat is waar, en op hààr ook. Dat stemt haar even teeder.
Hij geeft hun veel waar ze om vragen. Als het een
billijke eisch is, kind — zal hij zeggen. Goeie vader, —
maar toch. Ze komt in de huiskamer ; daar hebben vader
en moeder geduldig gewacht, terwijl zij zich kleedde.
„Eerst hier een kopje thee, Aag ?" Ze drinkt staande, ze
schaamt zich een beetje, omdat ze nog voor haar spiegel
heeft staan praten met zich zelf, over haar vader en moeder.
— Goeie menschen, maar toch —
Nu gaan ze, zij tusschen hen in. De buren kijken hen
na, welwillend glimlachend. Moeder geeft ze een arm ; ze
zijn alle drie klein en breed — waren Mia of Piet er nu
maar bij, die mooie, slanke menschen. Wijduit, langzaam,
wandelen ze en praten niet veel. Ze bereidt iets voor om
te vertellen, maar laat het halfverwege weer los. Vader
en moeder zijn immers al tevreden zoo. En dan vertelt ze
toch ineens, een beetje hakkelend, een aardigheidje van
mijnheer Verschuur.
„Hoe bevalt het je nu, kind, die muziekstudie ?" vraagt
vader. Ze voelt zich verplicht beleefd en opgeruimd te
antwoorden. Maar moeder valt haar in de rede :
„Het is nog maar zoo kort, één maand, hè Aag?"
„0 maar moes, ik kan toch best zeggen, nil al, dat
ik het dol vind." Ze wordt een beetje enthousiast, want
ze denkt dat moeder haar aanleg mistrouwt.
„Des te beter, lieverd, ik bedoelde maar dat je het
eerlijk moet zeggen als het je tegen valt en je iets
anders aan wilt pakken." — Ze zwijgen, — ze nemen
een tram.
Het terras aan het water is door lampions schaars en
kleurig verlicht. Aagje mag wijzen aan welk tafeltje ze
zitten wil. Ze kiest er één, ver van andere menschen. Een
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paar jonge mannen, hun cigaretten rookend, hebben critisch
gekeken toen ze aanstapten, en hun blikken beduidden :
niet veel bijzonders. In 't voorbijgaan voelde ze grooten
lust hen fiksch om de oorera te slaan. Nu zit ze vlak aan
't water en vader bestelt thee. Verwonderlijk, zooals vader
gewend schijnt met kellners te praten, en toen hij laatst
naar mijnheer Verschuur zou, jasses, laat ze toch zoo
niet denken.
„Piep, wat zit het hier mooi." Hoe 'n gekkeren naam
ze hem geeft, hoe prettiger hij het vindt.
„Dat 's wat anders dan den heelera avond vingeroefeningen, hè ?"
„Nou, reken maar." De avond daalt op het koele,
donkerblauwe water, maar de hemel is nog licht achter de
hooge stadshuizen en de vele torens.
„Als de godsdienst nou weg gaat uit de menschen —
dat wordt beweerd, hè ?
dan zouden er geen kerken
maar stel je voor : een stad zonmeer gebouwd worden
Ze heeft zich zelf gedwongen dit te
der torens."
zeggen, om het onrecht goed te maken, dat ze haar
vader deed.
„Wie maakt je dat wijs ? de kerk zal zich altijd handhaven."
„Nou man," zegt moeder verzachtend, meer om den
toon dan den inhoud van zijn woorden. Aag j e weet : vader
is godsdienstig opgevoed, maar hij doet er niet meer aan,
hij gaat nooit naar de kerk. Nu toch, valt hij zoo uit,
vindt hij het een beetje èrg, wat ze gezegd heeft. Even
trekt ze minachtend met haar mond.
„Ik bedoelde maar, dat die torens zoo mooi zijn van
over het water."
Nee, liefelijk vond ze het
„Ja, ja zeker, liefelijk."
indrukwekkend, machtig.
niet
„Ken je ze allemaal wel, kind ?"
Ze laat zich overhooren, ze zegt een enkele verkeerd, met opzet. „Nee,
nee, de Krijtberg, die staat op het Singel, die kan je hièr
niet zien." Een vastgemeerd schip ontsteekt zijn lampje
.
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in den mast ; kleine jollen komen en gaan langzaam; hun
rood lichtje bungelt traag.
„Het is hier stil, je hoort niet het lawaai van de
groote stad."
„Het is opmerkelijk rustig, ik zou hier wat meer volk
willen hebben, we zitten ook zoo afgezonderd." Aagje doet
of ze het niet hoort. De ijle cigarettenrook van de spiedende mannen drijft zoetjes om haar hoofd. Het geel
verbleekt achter de torens. Ze moet ineens denken dat ze
nu een weemoedig wijsje zou kunnen spelen, niet heftig,
niet smartelijk, alleen weemoedig, -- en hoe graag ze het
zou willen, nu, nu voor 't eerst.
Het was lente. In ieder stadstuintje bloeide wat. In
de meest strakke en koele huizen zelfs stonden nu ramen
open ; dunne gordijntjes bewogen daarachter in den eersten
milden wind. De vele iepenboomen, ook de oudste, groenden
teer en nog zoo ijl, alsof de wind het groen weer weg
kon zuchten.
Mia was uitgelaten vroolijk. Ze zong hoog en snerpend met een draaiorgel op straat, een deun dien ze voor
't eerst meesleepend vond. Ze holde door de boven gang,
noodeloos, alleen om 't genot heur haar te voelen waaien
tegen haar warme gezicht.
„Piet !"
„Meid, wat heb je ?"
„Ha
dat weet je best; Piet je bent de eenige die
het weet."
„En hij dan ?"
„Nou ja — zeg Piet." Ze was zijn kamer binnengekomen en leunde tegen het raam. „Zeg, laten we in de
vensterbank gaan zitten, met onze beenen er over heen
naar buiten ; jij mag dat doen, als student."
„Ja, maar jij niet."
„gong.." Ze ging zitten, en zwaaide voorzichtig haar
beenen over; haar rokken kringelden om haar knieën.
„Heerlijk zit het o Piet, wat goddelijk, goddelijk —
dat het lente is."
22
O E. XVII 3
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„Jawel." Hij zuchtte wrevelig en sloeg zijn boek
dicht.
„Ik geloof dat jij gisteravond te veel gefuifd hebt. Ik
zal het je nu voor dèzen keer vergeven."
„Het was alles jou ter eere. We hebben op niemand
anders gedronken dan op jou. Bernard werd gèk op 't
laatst. Op Mia, op Mia, Mia als maar met zijn glas
in de hoogte."
Ze lachte jubelend. „Hij was toch niet dronken ?"
„Waarachtig niet ; dat is verboden in ons dispuut.
Daar leer je pas goed drinken door, zie je." Ze knikte, ze
had niet geluisterd. Hij kwam naast haar zitten.
„Ajour-zijden kousen, toe maar."
„Kom, geneer je niet om een been."
„God kind, ik ben medicus." Ze bloosde even en trok
aan haar rokken.
„Wanneer vertel je het ?"
„Ik weet niet, ik vind het een beetje griezelig ; niemand vermoedt het."
„Nou
nou."
„Aag niet. Hoor haar eens spelen. Wat is ze toch
vervelend ijverig. Ze speelt niet erg mooi, vind je wel?
Zou ze talent hebben ?" De tonen, op den onbestendigen
wind, kwamen nu gutsend naar binnen.
„Dit is een fuga van Bach ; verduveld moeilijk is dat.
Ze speelt kranig, vind ik."
„O ja, ze slaat hard genoeg."
„Jij hebt geen verstand van muziek."
„Jij ook niet." -- Ze zwegen, en het drong tot hen
door, dat ze niet erg aardig hadden gepraat over Aag.
„Vertel het Aag, het is anders zoo vervelend voor
haar ; ze is toch je eenige zuster."
„Phoe."
„Zal ik haar hier roepen ?"
Even later kwam Aag binnen. Ze zag er
„Goed."
niet uit, alsof ze de lente had gevoeld. Piet zag ineens
haar vale kleur en het trieste van haar donkere oogen.
„Aag, je moet eens naar buiten gaan, met Mia, je
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ziet er slecht uit, bleek,
en dan moet je j aardig aankleeden ; het is lente
feest. —"
en
„Werd ik dààrvoor geroepen, middenin mijn fuga ?
Wat lijkt die Mia wel, met haar zomer-kousen." Mia
lachte, zooals een gelukkig en egoist kind lacht.
„Aag, toe, breng me even weg, naar het Vondelpark ;
ik zal je wat interesants vertellen onderweg."
„och, ik heb geen zin in jullie." Haastig liep ze de
deur uit, heel even nog dralend, toen ze Piet en Mia
onthutst naar elkaar zag kijken.
Ze had geen rust, beneden aan haar piano. Telkens
keek ze door het raam en zag den blauwen hemel. Ze
voelde het punt gekomen waarop ze beter deed niet verder
te spelen, maar uit te rusten. Mia sloeg de voordeur
achter zich dicht. Een beetje angstig ging ze terug naar
Piet en begon dadelijk te pI'aten :
„Zie je, Mia doet tegenwoordig zóó vervelend tegen
me, eigenlijk is het of ik niet meer besta, alleen als ik
haar hinder met mijn piano, krijg ik een standje, en nu
ze in een dolle bui is, ineens, moet ik persé mee
wandelen."
gut, en vroeger waren jullie zoo intiem."
„Ja
„Intiem ? Dat weet ik niet, maar we verveelden elkaar
nooit ; we hadden misschien ieder onze eigen gedachtetjes,
en je vertelde ze niet altijd
omdat het te onbelangrijk
omdat je toch ook eigenlijk alles wist van
was, of
elkaar."
Hij keek haar aan, weer trof hem haar onverzorgd uiterlijk. „Nou, ik moet dan maar een beetje loopen,
ga je mee ? doe het." Hij dorst niet weigeren op
dat oogenblik ; de ouwe Aag zou hij met een vroolijk
standje buiten de deur hebben gezet maar ze was
veranderd.
Ze liepen de grachten af, langzaam ; zij in haar
wintermanteltje, hij zonder jas in een zomersch pak.
„Lekker dat weer, hè ?" zijn opbeurende toon ontroerde haar even.
„Ik heb zeker in geen jaar met jou op straat geloopen,
Piet."
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„Nou kind, ik heb je immers al gezegd dat het vandaag feest is."
„O ja? dat heb ik niet gehoord."
„Nee, je luisterde niet erg, je viel tegen Mia uit."
Vertel nou maar wat Mia heeft."
Dat kan Ik toch niet vertellen." Ze vermoedde het
ook wel, ze wist het bijna met zekerheid
wat kon het
ook anders zijn. Maar ze was er niet blij om, ze verzette
zich tegen de gedachte. Het kwam zoo plotseling en zoo
-- lawaaierig en toch stiekum.
„Is het iets dat jij leuk vindt ?"
„Ja zeker; het heeft mijn volle instemming." Ze
grinnikte even, minachtend. Echt Piet, de dingen zoo bezadigd te zeggen, met zijn jonge, heldere stem. Het moest
niet te veel een maniertje van hem worden, een maniertje
zijn gevoel te verbergen. Toen dachten ze beide over
dat zelfde : Mia's verloving.
Het was hem tegengevallen van Bernard Vissering,
zijn ouderen vriend, hoe goed en lief hij Mia ook vond.
Bernard had hem ontgroend en als groen, nou ja, je wil
het je zelf niet bekennen zie je toch wel tegen die
oudere lui op. Maar zijn eerbied voor Vissering was gebleven. En nu ineens zich in allen ernst met Mia te verloven. Als het met Aag was geweest, dat zou je haast nog
beter kunnen begrijpen, ofschoon. — Hij keek naar Aag.
Ze was eigenlijk zoo'n gezellige, stevige tante, en niet
onknap. Mooie oogera had ze, en een goed-gevormd gezicht. Gek, vandaag vond hij haar voor 't eerst een jong
meisje, geen kind meer.
Aag dacht niet veel. Ze was moe, ze kon het niet
goed vatten.
Mia verloofd, echt verloofd, en Piet is er
blij om
daar zeurde ze zoo'n beetje mee rond.
„Aag, kijk toch naar de boomen."
„Ja, ja, alles komt ook zoo ineens, die lente, en
„Heb je die lente dan niet gevoeld, al heel lang, en
dat andere ook ? Jij winterpop. En ik heb er zoo'n last
van gehad, in mijn beerven heeft het gezeten, en toen in
„

„
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mijn hart en nou, goddank, barst het naar buiten, precies
als bij de boomen."
„Ouwe menschen voelen de lente in hun beenen,
dacht ik."
„Ouwe, die bewijzen willen dat ze nog jong zijn.
Maar jij hebt te veel piano gespeeld ; zeg Aag, heb jij wel
een hart ?"
„Waarschijnlijk toch wel." Ze zwegen maar ; ze konden
elkaar niet goed meer plagen. Ze had heel veel aardigs
kunnen antwoorden, meer dan Mn toepasselijk versje van
Heine wellicht ; ze had vertrouwelijk kunnen zeggen waar
ze het eerst aan dacht : mijn hart is mijn geweten. Daarnet, toen ik het land had om wat ik Mia deed, toen
klopte het als had het een knauw gekregen. — Ze liepen
de Leidschestraat door. Op het plein kocht Piet bloemen.
„Kerel, geef me de allermooiste, het is voor een bruid ;
wit — natuurlijk, uitsluitend wit."
„Lange stelen, mijnheer ?"
„Zeker, lange stelen, ik zeg je toch : voor een bruid.
— Zou jij ook niet wat koopen, Aag?"
,,Ik weet toch niks."
„Right you are, my lassie." — Ze moest denken dat
Piet altijd Engelsch praatte als hij een beetje venijnig
wou zijn. Ze namen de vierkante steentjes naar het
Vondelpark. Aagje had gehoopt dat ze zouden omkeeren
naar huis, maar Piet stapte nu weer zoo fleurig en snel,
met de witte bloemen tegen zijn bost, dus vroeg ze maar
niets. Het kwam er ook niet op aan, werken kon ze toch
niet meer. Ze moest zich zelf eens wat Rinker aanpakken
— het leek wel of ze den laatsten tijd gesufd had. — Zou
de lente toch schuld hebben ? In het park liepen blije
menschen, en heele troepjes kinderen, winterpoppen, zooals
zij, die voor het eerst vandaag naar den hoog,en blauwen
hemel hadden gekeken. Piet duwde haar kleine paadjes
in, links af, rechts af. Ze hield liever de groote wegen,
ze was niet op die vrijende menschen, hand in hand en
oogen naar oogen. Je wist dan niet waar je kijken zou,
en soms was het tèch een aardig gezicht.
-
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„Aha," zei Piet, en verhaastte onwillekeurig zijn stap.
In het laantje, hen tegemoet, tusscheb. het jonge gras en
den spiegelenden vijver, liep Mia, aan den arm van een
man. Aagje voelde een vreeselijke verwarring; ze bloosde,
ze wilde wegloopen, ze wilde Mia omhelzen. Ze keek haar
verdwaasd aan. Ze zag ook hoe Piet, even voor haar uit,
zijn hoed hoog optilde en met de witte bloemen wuifde.
Nú zou het komen ze wist niet wat. En ineens besloot
ze door te loopen; ze deed het, een beetje schichtig en
wankel. Ze waren haar voorbij gegaan ze liepen voorbij,
ja, waarom ook niet, het was zoo'n toevallige ontmoeting.
Mia was grooter dan hij -- och hemel, wat waren haar
voeten moe. Piet stond even stil en wachtte op haar.
„Ik wil naar huis, met een tram, gauw."
„Best Aag."
Ze spraken niet meer, geen enkel woord. Hij wist
ook wel dat het niet leuk voor Aag was; had hij Mia
niet nog gewaarschuwd ? Die twee liepen gearmd, nu al --Vissering kon niet wachten -- hij was verliefd. En
toch viel het hem tegen. —
Ze zitten bijeen en praten nog na over den lentedag.
Door de glazen verandadeuren kijken ze in den smallen
tuin, die, groen en geurig, zich moet overgeven aan den
killen schemer. Ze huiveren soms even, ze verlangen naar
de warme lamp, maar willen het elkaar niet zeggen.
Schemeren moet immers mooi zijn. Mia zit op den divan,
alleen. Er was daar meest plaats voor alle vier, en dan
kon moeder er ook nog bij. Maar ze wachten nu op
Bernard. Na den eten heeft Mia het haar ouders verteld,
alleen met hen in den salon. Ze meende dat haar geluk
grooter was, toen niemand het nog wist. Maar ze moest
het wel vertellen. Tot schreiens toe verward in haar
opwinding en geluk, heeft ze het gezegd. Vader en moeder
hebben haar omhelsd, toen Aag en Gerard ook nog in de
huiskamer. En ze is heel kalm geworden ineens, en tot
haar heerlijke verwondering werd haar geluk toen wijder
en oneindig lieflijker. Ze had gedacht hem tegemoet te
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hollen, zoodra ze hem hoorde bij de straatdeur en hem
net dwaze grapjes in te halen. Maar nu wil ze blijven
zitten, onbeweeglijk, haar handen in haar schoot. En als
hij de kamer binnen komt, zal ze naar hem opkijken,
alleen haar gezicht heffen, zoodat ze hem rustig aan ziet.
Hij — hij zal binnenkomen, in de kamer waar ze allen
zijn, en hij zal alle anderen eerst groeten, vol aandacht,
één voor één, en toch komt hij om haar, om haar.
Eindelijk zegt hij : dag Mia, en geeft haar een verlegen
zoen en o, d at is de vervulling van duizend verlangens. —
Aagje en Gerard zitien in een hoekje en fluisteren samen.
„Maar Aag, zeg nou wanneer ze gaan trouwen."
„Dat heb ik toch gezegd, nog in geen jaren. Bernard
moet eerst een betrekking hebben."
„Ja, maar waarom hebben ze zich dan n il al verloofd ?"
„Ze konden niet wachten, zeker."
„Och." —
„Vraag het Mia zelf maar, — of Bernard straks."
Hij lacht een beetje. „Ik vind het erg komiek en jij ?"
„Stil, het is heelemaal niet komiek." Ze begrijpt wel
dat hij zich plotseling weinig op zijn gemak voelt bij zijn
zusters ; maar ze kan daar niet lang over denken, en troost
voor hem zoeken — want ook voor haar is het nog als
teleurstelling gekomen. Ze zitten bij elkaar en wachten.
„We moesten eens plannen maken voor de groote
vacantie," zegt de moeder en kij kt even haar man aan
die tevreden knikt.
„Plannen maken moes, gunst, hoe zoo?" vraagt Mia.
„Vader zegt dat we wel eens uit konden gaan met
zijn allen, naar een mooien streek."
„Binnen- of buitenland," zegt Piet, die fi uitend rondloopt.
„In ons eigen land. Nou, hoe lijkt het jullie ? Aag,
Mia, Gerard ?"
„Erg heerlijk."
„In een h6tel, met vreeselijk veel menschen ?"
„Ergens waar je mooie fietstochten kunt maken, Gerry."
„116 ja, dat is fijn." Hij springt op, en omhelst haar,
spontaan. „Moes, dan zal ik u daar fietsen leeren, maar
-

;
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dan moet u u heelemail aan mij toevertrouwen." --- Nu
glimlacht ze en kijkt gelukkig. En Aag durft niet meer
met bezwaren aankomen, van dat je in een had niet studeeren kan. Ze noemt veel plaatsen waar het mooi is,
waar ze wel graag naar toe wil, waar ze al dikwijls naar
heeft verlangd. Het gesprek wordt haast algemeen en
levendig ; alleen Mia zegt niets, en Piet, die eigenlijk een
voettocht met vrienden wil maken, is al te critisch. En als
ook dat gesprek sterft, zien ze dat ze in donker zitten en
hebben nog altijd verlangen naar de lamp en
naar het
eindelijk eenzaam slapen-gaan.
f Wordt vervolgd.)

-

ZWEEDSCHE DICHTERS VAN ONZEN TIJD.
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Prof. Dr. R. C. B 0 E R.

Over eenige werken van Strindberg.
Onder de Zweedsche dichters en schrijvers van het
tijdvak, dat ons bezighoudt, is ongetwijfeld geen kolossaler
figuur dan August Strindberg. En men zal ook moeite
moeten doen, om in andere landen iemand te vinden, die
met hem kan vergeleken worden. Zijne dimensies zijn
buitengewoon, zoowel in het positieve als in het negatieve.
Zelden heeft één man in die mate als hij omvat, al wat
er in zijn tijd omging. En omvat met zijn geheele persoon.
Niet slechts, misschien zelfs niet in de eerste plaats, intellectueel, maar met de volle kracht van zijn sympathie en
van zijn antipathie. Niets heeft hem koud gelaten ; voor
alles heeft hij hartstochtelijke bewondering of hartstochtelijken afkeer gevoeld. Men kan niet zeggen, dat zijne
gevoelens altijd stabiel zijn geweest. Meeningen, levensopvattingen, heden gehuldigd, heeft hij morgen verworpen, op ieder gebied, zoowel van dichten als van weten,
heeft hij getracht, niet alleen kennis te verwerven, maar
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ook werkzaam in te grijpen, en steeds heeft hij zijn geheele persoonlijkheid ingezet voor dat, wat hem in iedere
periode voorkwam, de waarheid te zijn. Tot zich zelf is
hij ingekeerd, telkens dieper, en zijn peinzen heeft hem
langen tijd op de grens van den waanzin gebracht. Maar
ook die crisis heeft hij doorgestreden, en hij is daarna
voor zijn volk en voor de menschheid opgetreden met
nieuwe waarden, die hij in zijn binnenste gevonden had.
Geen dichter heeft als hij vriendschap en vijandschap gewekt, en nog jaren na zijn dood zijn de stemmen der
afgodische bewonderaars en der heftige haters niet verstomd. De tijd, om een definitief oordeel over het leven
en het levenswerk van dezen dichter uit te spreken, ligt
nog in eene, misschien verre, toekomst. Men zal dus ook
van mij zulk een oordeel niet verwachten. Maar ook om
een eenigszins volledig beeld te geven van den dichter en
mensch, voorzoover dat met de ons ten dienste staande
middelen en den geringen afstand, waarop wij ons van
hem kunnen plaatsen, mogelijk is, is dit uur niet het geschikte. Er zou daartoe niet een enkele avond, en niet
drie avonden, maar een geheele cursus noodig zijn. Heden
wil ik slechts uitvoerig stilstaan bij één werk uit de
periode, voorafgaande aan die, welke ons de vorige avonden
bezig hield, en enkele andere werken uit vroeger en later
tijd, die dienen kunnen, om dit werk in het juiste licht
te plaatsen, kort bespreken.
Strindberg is misschien van al zijn tijdgenooten, wanneer men afziet van zuiver lyrische begaafdheden als de
jongere Fröding, de meest subjectieve dichter, ongetwijfeld
een gevolg van zijn buitengewoon sterke en van de gewone vormen afwijkende persoonlijkheid. Maar toch is ook
hij een kind van zijn tijd, en een man van zijn aanleg,
indien die al in een anderen tijd had kunnen geboren
worden, had zich toch zeker niet in een anderen tijd
:bunnen ontwikkelen tot wat hij nu geworden is. Hij vertoont het meer waargenomen verschijnsel, dat juist de
sterkste subjectiviteit soms het best uitdrukking geeft aan
l:at, wat een geheel geslacht beweegt. De spiegel, waarin
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zulke dichters het beeld van hun tijd reflecteeren, is te
gelijk sterk gekleurd en uiterst helder.
August Strindberg is in 1849 geboren en dus 17 jaar
ouder dan Hallström. Zijn eerste gedrukte werk dateert reeds
van 1870. Maar pas met 'Mester Olof', dat in 1878 verscheen, begint zijne productie op grooter schaal en van meer
beteekenis, en men kan met eenig recht zijne eerste hoofdperiode stellen tusschen 1878 en 1890. Dat is dus de tijd,
die onmiddellijk voorafgaat aan de werken, waarover ik in
de vorige uren sprak (Hallström, Vilsna Fa'glar 1894, de
eerste bundel gedichten van denzelfden dichter versche'en in
1891). Wij kunnen dus in Strindberg's eerste periode de
litteratuur verwachten, waartegen de generatie van 1890
in verzet kwam. in zeker opzicht is dat ook het geval.
Strindberg is opgevoed in wat ik nu kortheidshalve,
zonder daarmee een oordeel uit te spreken, noem : het
ouderwetsche idealisme, waartoe behooren orthodoxie in
het religieuse en nationalisme, wat in het Noorden in die
dagen het karakter van Skandinavisme droeg. De poëzie
verheerlijkte deze dingen, verbond daarmee de voorstelling
van een juiste wereldorde, en was op deze wijze idealistisch
gestemd. Daarop volgde eene reactie, die ging tot de
uitersten : materialisme, internationalisme, socialisme, in de
kunst naturalisme. Bij den jongen Strindberg vinden wij
dit alles terug. De hem aangeboren oppositielust en de
stroom van den tijd zijn de hoofdfactoren, waaruit deze
dingen te verklaren zijn. Maar nu is Strindberg van nature
niet alleen een revolteer, maar ook een man met sterke
religieuse behoeften, en ook een echte Zweed, met groote
liefde voor zijn land en zijn volk, en kennis van beide,
zooals geen tijdgenoot die bezeten heeft. Hieruit verklaart
zich voor een deel een latere volledige omkeer in zijn.
zienswijzen. Geen van de zoo even genoemde -ismen bevredigt zijn gemoed, al hadden zij ook eenmaal de waarde
van hef boonren, met wier behulp hij zich onttrok aan
een oudere levensbeschouwing, die voor hem ondraaglijk
was geworden. Maar als nu deze nieuwe dingen in de
mode zijn gekomen en de phrases, die daarbij behooren,
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alom beleden worden, dan is het juist de opstandeling in
hem, die zich er tegen verzet, en als deze nu een nieuw
verbond met de religieuse persoonlijkheid in den dichter
sluit, komt er een adept van zekere mystiek voor den
dag, welke ook aan zijn kunst een geheel eigen karakter
geeft. Doch aan deze periode zijn wij nu nog niet toe.
Het is interessant, te zien, hoe in de materialistische
periode van Strindberg toch de idealist, ja de ideoloog,
die op den bodem zit, telkens door het werk heen kijkt,
en hoe de reactie, die op de heftige actie volgt, eigenlijk
in deze laatste reeds in nuce aanwezig is. De mechanische
wereldbeschouwing is uit haar aard koel ; zij geeft aan
alle dingen en dus ook aan alle meeningen plaats als
phenomenen, die in de wet van oorzaak en gevolg hunne
natuurlijke verklaring vinden. Reeds in den ijver, in het
fanatisme, waarmee zulk een wereldbeschouwing gepredikt
wordt, kan dus een tegenspraak zijn, daar zulk een ijver
niet voorkomt uit het overwegend verstand maar uit den
hartstocht, die goedkeurt en afkeurt en daarmee te kennen
geeft, dat er voor den ijveraar waardemeters bestaan, wier
geldigheid hij theoretisch behoorde te ontkennen. Nog
sterker komt de tegenstelling uit, waar een zedelijk oordeel
over goed en kwaad bijna in alle gevallen voor de sympathieën van den dichter beslissend is. In meer dan één
stuk treedt een hervormer op, die tegenwerking ondervindt,
en wiens werk mislukt. Reeds Mäster Olof is zulk een
type ; ook in 'Lycko-Pers Resa' (de Reis van Geluks-Peter)
komt dit motief voor. Het is slechts voor een deel domheid, dio tegen wijsheid, het is in hooger mate slechtheid
en eigenbaat, die tegen goedheid en burgerzin strijden.
Dus wordt baatzucht voor een ondeugd verklaard, in lijnrechte tegenspraak met de leer, dat alles, wat voorkomt,
een natuurlijk phenomeen is. Uit 'Lycko-Per' haal ik eene
scene aan, die tevens interessant is als voorbeeld voor
Strindberg's wijze, om het levenlooze levend te maken.
Het begin van het derde bedrijf stelt een marktplein voor.
Midden daarop staat een schandpaal met twee halsijzers,
hangend aan kettingen, en bovenop eene figuur met eene
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roede in de hand; daartegenover een standbeeld van burgemeester Hans Schulze, steunend op eene vrouwenbeeld,
dat een straatplaveister voorstelt. De burgemeesterfiguur
heeft een lauwerkrans om zijn voorhoofd. Tusschen den
schandpaal en het standbeeld wordt de volgende samenspraak gehoord :
De schandpaal (buigt voor het standbeeld).
Goeden morgen, standbeeld ! Heb je van nacht goed
geslapen
Het standbeeld (knikt).
Goeden morgen, schandpaal ! Heb je zelf geslapen ?
De schandpaal.
Geslapen heb ik wel, maar ik heb ook gedroomd. Kan
je gissen, wat ik gedroomd heb ?
Het standbeeld (knorrig).
Hoe zou ik dat kunnen !
De schandpaal.
Ja! Ik droomde, stel je voor, dat er een hervormer
naar de stad kwam !
Het standbeeld.
Een hervormer? Wat !
(stampt). Het is toch verduiveld koud voor de voeten, om hier te staan, maar wat
doet men niet voor de eer ! Een hervormer ? Nou, zal hij
dan ook een standbeeld krijgen
De schandpaal.
Standbeeld! Ja mooi ! Neen, hij kwam zelf als standbeeld te staan hier beneden bij mijn voeten, en ik nam
hem om den hals met mijn beide armen (de halsijzers
rammelen). Zie je, dat was een echte hervormer en niet
zoo'n charlatan als jij in je leven was !
Het standbeeld.
Och praatjes ; je moest je kunnen schamen !
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De schandpaal.
Dat moest ik ook, maar ik heb altijd het recht op
mijn zijde. (zwaait de roede).
Het standbeeld.
Wat had hij dan voor specialiteit ?
De schandpaal.
Ja, hij was hervormer in bestrating.
Het standbeeld.
In bestrating ! Donder en bliksem ! Dus hij knoeit in
mijn vak. (stoot met de vrouwenfiguur).
De schandpaal.
Neen, hij doet met verstand dat, waar jij in knoeide,
en jij zou nooit staan, waar je staat, als je niet de schoonvader van den burgemeester was !
Het standbeeld.
Was ik het niet, die het nieuwe idee doorvoerde, om
de straten met steenen te beleggen?
De schandpaal.
Ja, dat deed je, maar het idee was niet nieuw ! En
hoe deed je het ? In plaats dat men vroeger zijn voeten
in het weeke zand kon zetten, moet men nu balanceeren
op spitse hobbelige keien, die zoowel de voeten als de
schoenen bederven, behalve op den weg, die leidde van
jou huis naar de kelderrestauratie, want daar liet je een
paadje vlakke steenen leggen.
Het standbeeld.
En nu wil die reformator of charlatan daar mijn werk
ongedaan maken !
De schandpaal.
Hij wil opbreken, wat jij er neergelegd hebt en alle
straten beleggen met burgemeestersteenen, zoodat iedereen
het even goed krijgt.
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Het standbeeld.
Ja zoo, het is een rabulist !

De schandpaal.
Ja, dat is hij, en hij heeft geen partij voor zich ; jij
had den wagenmaker, den schoenmaker, den likdoornsnijder en den burgemeester met je, en daarom had
je geluk.

Het Standbeeld.
Hij mag oppassen ! Iederen steen, dien hij uit mijn
werk breekt, zal het volk naar hem smijten, en wee hem,
als hij aan mijn nagedachtenis komt !
In dien toon wordt het gesprek voortgezet. Maar het
gaat, zooals de sprekenden verwachten ; de hervormer, die
het algemeene wel wil, wordt aan den schandpaal gezet.
De mislukte hervorming is slechts een episode in het
stuk. De leer van het geheel is, dat men geen geluk kan
vinden, wanneer men niet iets anders lief heeft dan zich zelf.
Dus al weer een zedelijk motief, voortkomend uit eene
zijde van des dichters innerlijk leven, die in deze periode
met zijn theoretisch denken niet in overeenstemming is.
Van groote beteekenis voor de kennis van wat er in
deze jaren in Strindberg omging, is een gedicht in vier
zangen, waar later een vijfde bijgevoegd is, de „Sömngángernätter pá vakna Dagar" (Slaap wandelaarsnachten
bij helderen Dag), dat in 1884 verscheen. Dit is niet
minder dan eene afrekening met al de cultuurmachten
van zijn tijd. Wij herinneren ons de huivering, die door
Europa ging, toen een aantal jaren geleden het bankroet
der wetenschap als nieuwste maar zekere uitvinding verkondigd werd. In het werk, dat ik noemde, wordt het
bankroet geproclameerd van religie, kunst, industrie, wetenschap van den geheelen grondslag van ons geestelijk
en maatschappelijk leven. Het is dit gedicht, waarover
ik in het bijzonder wil spreken. Laat ons zien, hoe de
dichter zijn onderwerp behandelt.
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In den eersten zang stelt hij zich zelf voor, zittende
in den nachttrein, die hem uit zijne vaderstad zuidwaarts
voert. Deze uittocht -- naar Parijs had in 1883 plaats,
en nog in hetzelfde jaar werd het gedicht geschreven ;
wij hebben hier directe reminiscenties aan de stemmingen,
die Strindberg bij zijn vertrek en onderweg bezielden. Terwijl
het lichaam naar het Zuiden gedragen wordt, zweeft de
vrije geest, die zoo dikwijls het luchtruim doorkliefde, in
omgekeerde richting. De geest vergeet het nieuwe programma van materie en kracht, blaast het spoorwegstof
van zijn vleugels, werpt zich uit de coupé naar buiten in
den donkeren nacht en zweeft over land en water. Een
prachtig perspectief over het Zweedsche landschap het
rijke Skáne met zijn boekweit en klaver, Smáland met
watervallen en bosschen, het land, dat de hemel steenera
in plaats van brood gaf, het vette Ostergötland, waar zelfs
een geest lust kan krijgen te eten, -- en wij zijn op de
plaats, waar des dichters wieg stond,
,,en waar men later zijn schavot heeft getimmerd,
omdat hij niet geloofde aan den nationalen god."
Wij zien al aan de gepointeerde uitdrukking en aan

de bliksemschichten van vernuft, dat wij niet de droomerijen van een sentimenteelen poëet te wachten hebben,
maar dat de slaapwandelaar de intuïtie van den dichter
is, en de heldere dag zijn scherp verstand.
De geest is boven de Mälarstad aangekomen. Hij
neemt straten en pleinen waar, het koninklijk paleis en
andere gebouwen onder zich ; hij wil in dezen eenen nacht
alle bekende plaatsen weerzien; hij zoekt dus naar een
punt, waar hij vasten grond onder de voeten heeft, en hij
kiest daartoe het kruis op de Adolf-Frederik-kerk. Met
de vrijheid en zeker ook de nukkigheid -- van een
geest dringt hij door het dak naar binnen, en nu volgen
de overpeinzingen, waartoe het weerzien in verbeelding
van de kerk, die hij in vijftien jaar niet betrad, den dichter
aanleiding geeft. De hoofdindruk is die van beklemdheid :
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„Als de ziel in het lichaam, de musch in de kooi,
zoo voelt zich de geest binnen heilige muren.
En de maan werpt op den preekstoel haar licht,
die schijnt verguld als zelve de zon,
en de bijbel, de oude, het boek vol van raadslen,
waaruit men tot heden niet wijs is geworden,
met het oude en het nieuwe in éénen band ;
en het duistere tijdglas, den dominee nadoend,
sprekend als zilver, zwijgend als goud,
loopt iederen Zondag een uur achtereen,
gelijk als de spon uit de ton wordt getrokken,
houdt daarna zich rustig een heele week lang;
een antiquiteit, een symbool van den tijd,
van dien tijd echter, die reeds voorbij is gegaan ;
het wendt zich en draait zich om eeuwig hetzelfde,
als 't present voor den dominee op Nieuwejaarsdag."
Van deze uitwendige dingen, die als symbolen werken,
wendt de dichter zich tot andere van dieper beteekenis.
Hij ziet de avon dmaalstafel, waar de jongeling met liegenden mond gedwongen werd, zijn eersten meineed te zweren,
om een plaats in de maatschappij te verwerven, hij ziet
zijn ouders God danken, dat hij zoo valsch zijn eed gedaan
heeft, en bidden, dat hij hem houden zal,
„maar de Heer hoorde zeker niet hun gebed,
als men oordeelen zal naar d' ervaring van later."

Hij ziet het altaarstuk, waar de opgestane Christus
in een marmeren lichaam zich ten hemel verheft. Beneden
zijn de duivels, die hem in de hel wilden inzwavelen, maar
die hij tot leugenaars gemaakt heeft; ter zijde de apostelen,
niet veel wijzer, die geloofden, dat hij eene echte monarchie
zou scheppen
„met portefeuilles en ridderorden,
waar visschersgezellen en meubelmakers
zouden zitting nemen op vorstlijke stoelen."
Dat hij de waarheid spreekt, is duidelijk,
„want Petrus, de stevigste van hen allen,
die wel kon wijken maar niet kon vallen,
hij richtte voer zich een stoel op in Rome
O, E. XVII 3
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en stichtte een rijk van deze wereld,
en nog staat de stoel van Petrus niet leeg."

De dichter spreekt Christus aan, die gevallen is voor
zijn geloof, — neen voor zijn twijfel :
„Je twijfelde aan 't testament, aan het oude,
aan den heiligen sabbath, aan 't gebod van de wet,
je twijfelde aan 't fundament des geloofs,
aan Javeh, den onverzoenlijken God,
je twijfelde blind aan teekens en wondren,
en geloofde niet aan de listen van Satan ;
je geloofde niet, als je 't leven beschouwde,
naar de wijze des scheppers, dat alles zoo goed was,
want je vond hier beneden alles heel klein,
en tot jammerdal werd ons het leven gegeven.
Ja, had je geleefd in de dagen van heden,
nu over 't bestaan opnieuw wordt geklaagd,
voorzeker, je had dan den naam ook ontvangen,
den naam en de eer van pessimist."
Slechts één ding verwondert den dichter, en wel dit,
dat hij in deze omgeving zijn vriend Descartes aantreft,
den zwarten engel, die zich vermeet, in de duisternis licht
te doen schijnen. Het is, alsof Prometheus zou optreden
in den tempel van Zeus. Wel moet een poortwachter der
kerk ingeslapen zijn en vergeten hebben, een kruis tegen
den booze te slaan. Intusschen, het valt niet te ontkennen,
dat deze lichtdrager een waardige pendant van den witten
Christus is. Laat hij dat blijven.
Een afscheidsblik werpt de dichter naar de familiebank,
waar hij zat, toen nog geen broers en zusters ontbraken,
„toen moeder en vader.... toen het orgel bruiste met
stemmen van den storm en de zon scheen op het altaar
in het Oosten, toen veel kaarsen brandden op het Kerstfeest en kindertranen van blijden schrik stroomden ".
Dat is het dus, wat de kerk hem aan dierbare herinneringen geeft, de naïeve droomen der kindsheid in de
mystieke ruimte ; -- met al het overige heeft hij voor
goed afgerekend :
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,Vaarwel nu, kerk ! Hier vond ik nimmer
een enkel antwoord op 's levens vragen ;
hier was het goed toch, somtijds te weenen,
als 't wreede noodlot niet anders dan neen gaf."

De dichter wordt gewekt door de aankomst van den
trein op een perron. Een slaperig huisvader met vrouw en
kroost stapt uit en roept knorrig om een rijtuig voor vier
personen. Met deze plotselinge wending keeren wij tot de
werkelijkheid terug.
De tweede zang begint met een beschrijving van het
bonte leven op een boulevard in Parijs. Alles is vroolijk
en licht, maar als de nacht komt, is het uur der geesten
geslagen, en de dichter is weer in zijn geboorteplaats. En
weer staat hij voor een tempelpoort, ditmaal echter niet
van een tempel, waar men den schepper eert ; neen, hier
geldt de aanbidding den naäper, de kunst ; de poort is die
van het museum. Na eenige beschouwingen over de drijfveeren tot kunst, die hij zoekt in een behoefte, om Gods
werk, de natuur, te verbeteren, of om een surrogaat te
geven voor hetgeen de mensch aan de natuur bedorven
heeft, gaat hij naar binnen. De eersten, die hij ontmoet,
zijn wijlen de goden Odin, Balder en Tor. Met hen maakt
hij kort proces ; zij staan in de vestibule tusschen paraplu's
en overschoenen ; niemand verlangt, dat men aan hen gelooven zal, en daarom zal hij hun onschuld ook met rust
laten. Ernstiger zijn de bezwaren tegen de olympische
schaar. Hier barst de dichter uit :
„Verloochen Christus, verloochen Balder,
verhef tegen God je vermetel gezicht,
dat mag je wel doen ; maar twijfel aan Zeus,
en zie, je zult wekken een ijslijk rabalder ;
maar niet aan Zeus, die zat in den hemel,
die den donder beheerschte en de aarde bestuurde,
en schaterde over de dwaasheid der menschen, —
neen, de marmeren Zeus, die is opgegraven
en genoemd naar de vindplaats Otricoli."

De dichter spreekt dan het beeld aan en zegt, dat
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dat, wat hem eenmaal in de Olympiërs heeft aangetrokken,
slechts negatieve waarde heeft. • Hij kwam van het christendom met zijn dwang over geweten en leven, en hier
vond hij bevrijding, maar thans ziet hij, dat ook deze cultus
ijdelheid is. De schare goden is voor hem een karrevracht
gips geworden. De algemeene bewondering voordeze klassieke schoonheid houdt hij voor conventioneel ; ook zijn er
aanmerkingen te maken op Apollo's rechterbeen, op de
houding van zijn hoofd, op den hals van Venus van Milo,
en zoo verder. Deze aanmerkingen zijn natuurlijk slechts
als beeldspraak bedoeld; waar uitspraken van geleerden als
bewijzen aangehaald worden, is dat eer een hoon aan he f
adres der heeren aesthetici dan een werkelijk argument
tegen de beelden, die genoemd worden. Ernstiger is het
verwijt bedoeld, dat de kunst somtijds meer wil uitdrukken,
dan zij bij machte is ; om een kunstwerk te verstaan, moet
men soms een geheel verhaal kennen. Wat is bij voorbeeld de Laokoön-groep op zich zelf ? Een gebaarde oude
man met twee zoons, die door slangen gebeten wordt en geweldig schreeuwt. Hier is het einde van de macht der kunst.
Toch schuilt ook achter deze niet geheel nieuwe verwijten iets anders. De zaak is eenvoudig deze, dat de dichter
veranderd is; de antieke kunst heeft op hem geen uitwerking
meer, omdat hij bij haar geen voedsel voor zijn ziel vindt.
Eenmaal was het anders, maar hij meent, dat de sterke indruk,
dien hij toen ontving, slechts hierin zijn grond had, dat
hij 'geloofde'. „En kan men maar rustig er op los gelooven,
dan kan men ook bij de kleeres van den keizer zweren."
Hij neemt afscheid, maar ook hier treft hem eene
gestalte, die hij niet verwacht heeft, eene gestalte met
krommen rug en korte beerven, die op den bodem hurkt
en listig lacht. Het is de Slaaf, ook wel de Messenslijper
genoemd, welke naam de juiste is, laat hij aan de geleerden over. Maar hij verbaast zich, dezen representant
van het leelijke in den tempel der schoonheid te vinden,
en hij vraagt hem, wat hij hier in het gezelschap van
groote en kleine goden doet. Is hij een zwijgende toestemming van de heeren, die over aesthetica schrij ven, dat
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ook het leelij ke een plaats moet hebben in het marmeren
paleis ? Maar weet hij dan niet, dat men fatsoenlijk gekleed moet zijn, om het heiligdom van binnen te aanschouwen?
Na eenig nadenken gaat voor den dichter een licht op.
Deze slaaf moest de heeren eten en drinken brengen, hun
nukken en lusten genoegdoenig verschaffen, terwijl de vrije
man speelde en vrouwen caresseerde en zich met kunst
bezig hield. Ja, de kunst was aristocraat, en daarom bleef
zij voor het volk een onopgelost raadsel, maar daarom was
zij ook in verbond met de macht en mocht gratis eten van
de spijze des volks. Thans echter is de 'Slijper' voor ideaal
verklaard ; de bewijsvoering laat te wenschen over, maar
de tijd eert het fossiele.
„Je bent bevonden idealistisch,
en toch ben je zoo naturalistisch!

Zoo komt de zondaar den hemel in,
die de kunst maar verstaat, om antiek te zijn."

De dichter verklaart hem voor leelij k, maar daarom
verwerpt hij hem niet, integendeel : je bent niet mooi, —
„maar je bent meer, je bent waar."
„Het ware is leelijk, dat is een oude historie,
en men rekent je tot het verval van de kunst ;
van de kunst, o ja, dat geloof ik heel graag.
Maar toen 't met de macht van de schoonheid gedaan was,
Kijk, toen kroop ten slotte de waarheid te voorschijn."
De slaaf krijgt den raad, insgelijks voor den dag te
kruipen, maar zijn mes weg te werpen. Want thans is er
recht ook voor hem ; moord is niet noodig ; „wij vechten
niet met messen maar met blanke woorden".
Het poëma is geen bewijsvoering, daar moeten wij wel
aan denken en onze tegenspraak binnenhouden. Het is
stemmingsuiting en als zoodanig van hooge waarde. De
antieke met haar rust heeft geen beteekenis voor hem, die
geheel ingenomen is door de vragen van het hedendaagsch
leven. Slechts waar hij dáárvoor een aanknoopingspunt
kan vinden, wordt zijn belangstelling wakker ; de „Slijper"
beteekent voor hem de misdeelde van nu. Maar hoe ver
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zijn wij dan niet vooruitgegaan, meent hij, daar wij het
thans zonder messen kunnen stellen.
Aan het slot vinden wij een phrase, die naar den
volgenden zang wijst. De dichter geeft gedwongen toe, dat
in de wereld der antieke iets schoons was ; maar hem wacht
de plicht, en ook deze is schoon. Wil het schoone de knie
buigen en zich met het voordeel verbinden, dan kan het
nog een poosje leven, zoo spreekt een utilist in wording.
Hier is de gedachte verbreed ; de vraag loopt niet
meer hierover, of de antieke schoon was, maar of het
schoone recht van bestaan heeft. En het antwoord luidt :
nu ja, tot op zekere hoogte, als het bescheiden tevreden
wil zijn met een tweede plaats.
Een dergelijke zienswijze bij een dichter is een interessant verschijnsel. Het blijkt, hoezeer het andere dan aesthetische belangen zijn geweest, die Strindberg's pen in beweging hebben gebracht. Maar er is ook een tegenspraak
in. Want alleen aan hun schoonheid danken zijn eigen
werken hun blijvende beteekenis. Strindberg heeft in zijn
groote haast veel geschreven, wat niet schoon is, maar
dat heeft nu ook geen andere waarde meer, dan dat het
een bijdrage tot de kennis van zijn persoon is ; veel van
zijn geschriften zijn overigens slechts kathechiseerende tractaatjes ; hun waarde als product van studie is ten gevolge
van het ongeduld en de dogmatische rechthebberij, twee
profeten-eigenschappen, die dezen profeet in hooge mate
aankleefden, gelijk nul, niettegenstaande 's mans uitgebreide kennis en de scherpte van zijn vernuft. Slechts
waar hij niet uitsluitend met het reflecteerend verstand
werkt, in zijn kunstwerken, treedt de diepere onderstroom
voor den dag, en daar vermag hij iets te geven, dat niemand
anders geven kan, omdat het zijn persoonlijk eigendom is.
Hij is zich dit ook wel bewust, maar hij verklaart het uit
de inconsequentie, die aan alle menschelij k streven eigen is.
Aan het slot van den zang zegt hij, dat hij op dezen
mooien dag, als de koffie gedronken is en de schilders voor
hun ezel gaan zitten, ook gaat zitten, en wel aan zijn
schrijftafel. Hij gaat poëzie maken en schrijft over kunst.
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Darwin zou dat een atavisme noemen, maar het is niet
gemakkelijk, zich langs een rechte lijn te ontwikkelen:
„Nu, fabula docet ; doe, als ik leer,
en niet als ik leef! — Is ooit zoo iets gehoord?
— Ja zeker, dat is zelfs je eigen leer:
de persoon, laat ze loopen, maar denk aan de zaak."

Wij kunnen na het voorafgaande reeds vermoeden,
dat in den derden zang het utilisme aan het woord zal
komen. De ideale waarden, kerk en antieke, die de dichter
van jongs af kent, heeft hij in den geest in Stockholm
opgezocht en vaarwel gezegd, de waarden die een jonger
tijd daarvoor in de plaats wil stellen, zijn pas onlangs geïmporteerd, en waar hij in een cultuurcentrum aan de bron
zit, behoeft hij geen reis naar huis te ondernemen, om ze
op 'te zoeken ; zij dragen in zijn land nog het cachet van
het vreemde. Wij blijven dus in dezen zang binnen Parijs,
en de slaapwandeling heeft in dubbelen zin „bij helder
daglicht" plaats. De inleiding beschrijft het drukke straatleven, waar menschen en voertuigen zich verdringen.
Tusschen karren, zweepen, tramwayklokken, omnibustrompetten, huilende en blaffende honden, warenventers hoort
men een kind schreien. De vraag naar de oorzaak wordt
verstikt in de holte van een steeg, en het lawaai en gebulder zet zich voort. De wandelaar geraakt in een labyrinth van straten ; hij weet geen uitweg en ziet troosteloos
op naar de grijze wolken. Maar daar komt licht, een
boulevard ligt voor hem open, en tusschen platanen staat
daar een kerk. Als een oase in de woestijn wenkt het
Gotisch gebouw tusschen café's en magazijnen. Hij gaat
niet naar binnen, om een fetisch te aanbidden, maar hij
wil zich verheugen in heilige stilte. Eerst beziet hij het
gebouw van buiten ; de ornamenten van den steen, „wilde
dieren, die bloemen bewaken, heilige mannen, door den
machtige gezonden en door de machtigen vermoord en
verbrand, menschen, ontvlamd in het vuur der liefde, die
kunnen gaan door het vuur van de hel, zonder te vragen
naar de pijn ... Zulke dingen gebeuren en zijn gebeurd".
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Alles wijst omhoog, de bloemstengels, de engelen, de
vensterbogen, het gewelf.
Zulke indrukken worden verstoord door een wonderlijk
fluisterend geluid, dat door het open venster naar buiten
dringt. En er is een lucht als van iets, dat brandt. De
wandelaar ijlt naar het portaal en opent de deur. Mystieke
duisternis heerscht daar; gekleurd licht in kleine ruiten.
Maar wat is dat voor een geluid als uit een afgrond daar
binnen ? Het rumoer van de straat was daarbij niets. Welk
een gezicht ! De kerk veranderd in een fabriek. Hier is
een waterbassin, daar een turbine in beweging, ginds een
hydraulische pers, en de damp zingt op den electromagneet
zijn loflied, dat per telefoon verspreid wordt. In de kerk
worden „arts et métiers" vereerd; hier kan de utilist tevreden zijn. Het is een gereinigde tempel zonder beelden.
Zonder? Neen, op de plaats van het altaar staat een beeld
van den heer in het huis, met streng uiterlijk, in het
volle schijnsel van het electrisch licht : de heilige van de
kerk heet Papin ! Maar de dichter spreekt den heiligen
man aan :
„Heil, Papin, en heil je dampwolk,
heer der wereld, — niet mijn heer!
Kon één raadsel jij ontwarren?
Gaf je troost slechts aan één hart?
Steeds nog weersen menschenkindren,
bloedge harten bloeden nog!
Maakte jij de menschheid beter?
Maak jij meer gelukkigen?
Niet meer dan een houtblok roer je,
opent niet der vrijheid deur!
Nimmer schep jij vreugd met dampen,
geen geluk met kaloriek;
armen maakte je zoo velen;
één, 't kan wezen, werd er rijk !"

De dichter vindt heel knap, wat hier gebeurt, maar
hij ontkent het nut, het nut voor allen. Doch genoeg:
„De klok wijst reeds naar den middag ; de duisternis komt,
wanneer niemand het weet".
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Maar de overpeinzing van den dichter wordt onderbroken. Want:
„Weder vult de slanke gewelven
van een stoomfluit het gillend geschreeuw,
en bij den dans om het kalf, het gouden,
speelt de dampbuis haar orgelmuziek ;
wierook schenken steenkolendampen,
heere, heere, hoe zoet een lucht ;
wijwater sprenklen de waterraadren,
riemen loopen in eindlooze bocht,
slingren en strekken zich uit als slangen,
't watergeplas sust hen niet in slaap ;
't vuur gelijk, dat nimmer gedoofd wordt,
braadt hier blauwwit electrisch licht.
Vuur en water te samen krijschen
ratelend, brullend wild hun refrein ;
als een mis van daemonen juicht het:

`Ave, Stoomdamp ! Ave, Papin !'" 1)
Hoe sterk is weer de tegenstelling tusschen theoretisch
denken en de diepere stem. De theorie vraagt naar getallen : hoevelen hebben er nut van ? Hoevelen werden
arm, hoevelen rijk ? Maar de dichter houdt toch niet de
vragen terug, die hij in zijn binnenste als belangrijker
erkent: „Gaf je troost slechts aan één hart? Maakte jij
de menschheid beter !" En de daarop in een sarcastisch
beeld uitgewerkte vergelijking tusschen industrie en kerk
valt niet in het voordeel van de eerste uit. Z66 begrijpen
wij dan ook de afscheidswoorden : „Vaarwel, kerk, overblijfsel van een tijd, die geloofde en leed ! Nu heeft het
nieuwe den dam gebroken en gaat op den breeden gebaanden weg. De zoon van den tijd, gaat voort als op een
plaats, waar het vuur een heide heeft verbrand. Want het
oude, in al zijn verdorvenheid, laag was het, maar er was
toch stemming".
1) Interessant is eene vergelijking van deze satyre met den passus
in Garborg's gedicht „I Helheim", waar de groote markt God Mammons
tempelhal, en het rumoer en de trafiek, die daar heerschen, zijn tempelmuziek genoemd wordt. Dit gedicht is van 1901.
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De industrie heeft dus haar belofte, den mensch gelukkig te maken, niet vervuld ; de twijfelende, vragende
geest is weer buiten in den nacht, zoekend naar levend
water. Waar zal hij dat vinden ? Hij zoekt de boeken op ;
deze hebben nog gedachten te geven. En nu probeert hij
het bij de verschillende wetenschappen. Allereerst de theologie „die bekend is met God en altijd een antwoord heeft."
„Kom aan," zegt hij, „wat weet je van den hemel, wat
weet je van de aarde, wat weet je van den dood ? Vooruit
met het antwoord, jij steunpilaar des hemels." Daar
stapt een kerkvader naar voren, een dikke kwartijn in
zwaar corduaan, zwart van kleur. Hij praat over Christus,
maar meer over den duivel. Daar komt een tweede, en
dan een derde, en zij praten allemaal te gelijk. En de
exegeten exegetiseeren, en de kathecheten kathechetiseeren ;
de bijbel wordt in negentig talen vertaald ; Vulgata kibbelt
met Septuaginta, Calvijn en Luther vechten met poken,
Gregorius komt met essentic quinta, Arndt, Thomas van
Aquino, zelfs Torquemada laat zijn tangen en halsijzers
zien, — en het slot is een groot rumoer, waar hij, die niet
gelooft, klappen krijgt en met vuur en rad gedreigd wordt, —
en abacadabra is het antwoord op de vraag.
Niet beter gaat het hem bij de philosophie, die stelsel
op stelsel uitvindt en als absolute waarheid predikt, zonder
dat ook maar twee der predikanten het eens zijn. Hoe
langer hij gaat, des te duisterder wordt het, en de boeken
genezen onze wonden niet. De passus eindigt met de
volgende diep vermoeide verzen :
„Jean Jacques, met u ga ik in de natuur
en ween daar uit aan haar warme borst,
en telt Darwin mij onder de hoogere dieren,
dan is dat mijn philosophische troost.
En kom, Voltaire, leer mij te spotten,
als de tranen, door twijfel geweend, zijn gedroogd,
en Schopenhauer, als gedachten mij pijn'gen,
kom, reik mij een spuitje met Buddha's morphine."

Welk een overgang ! In plaats van de 'eene waarheid'
zoekt de dichter dat, wat= zijn gemoed rust geeft, en dit
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niet bij 4én verkondiger, maar eclectisch. Want het hangt
van de stemming des oogenbliks af, waar hij rust zal
vinden, en de stemming is wisselend.
Maar van de boeken als bron van wijsheid ziet hij af.
De historie en de rechtswetenschap krijgen in een paar
volzinnen hun afscheid ; dan volgt een interessante epiloog,
die toont, dat de scepsis tegenover de boeken, waaraan hij
uiting gegeven heeft, toch eigenlijk haar diepsten grond
heeft in wantrouwen ten opzichte van het vermogen der
lezers, hem zelf inbegrepen, om waarheid van onwaarheid
te onderscheiden. „Moet jullie dan," zoo vraagt hij de
boeken, „moet jullie dan veroordeeld worden, omdat je
leugens verbreid hebt ?"

„Neen, eenmaal komt er een oordeelsdag,
die schapen van bokken zal scheiden!
Dan, marokijn, zal leeg staan je band.
die het spoor draagt van vorst'lijke gevers.
En paleotypen, op aucties geëerd,
bij d' uitdrager vinden z' een toevluchtsoord.
Dan geldt niet, voor waarheids majesteit,
niets anders te zijn dan een rariteit.
En het woord is niet meer en niet minder waard,
of 't gedrukt is op perkament of papier.
Dan worden misschien de laatsten de eersten,
en menig geschrift, thans ten vure gedoemd,
wordt mogelijk dan het voornaamste.
Dan komt wellicht aan jullie de beurt,
die nu wordt behandeld als maculatuur,
om te liggen in de étalagekast,
en naamlooze grootheid hoeft niet meer te klagen,

dat ze vallen moest in des opkoopers hand.
Ja, algemeen heerscht er dan vreugde en blijdschap,
en ieder wacht hoopvol op zijn verhooging."

Maar, voegt de dichter er geheimzinnig aan toe,
„Maar van die ure en van die dagen
weet niemand iets hier op dees' zondige aard,
en gelooven en hopen, dat zijn twee woorden,
waar menigeen reeds mee bedrogen werd."
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Over deze onbekende toekomst wil hij voorzichtig het
zwijgen bewaren ; om noodeloos getwist te voorkomen,
denkt hij in stilte als kalief Omar.
Wij ontmoeten hier een profetischen toon en beelden
uit den bijbel, maar wat geprofeteerd wordt, is een beter
inzicht in de werkelijke waarde der boeken door een meer
verlicht publiek. Deze gewenschte verlichting wordt echter
verwacht van zedelijken vooruitgang ; zij zal komen, als
men zich niet meer door mooie boekbanden, maar ook
niet door vorstengunst noch door autoriteitsgeloof laat
verblinden. De democratische tendentie van het gedicht,
die in groote gedeelten geheel schuil gaat, om tegen het
einde zeer duidelijk voor den dag te treden, komt hier
even om den hoek kijken. De scherpste satyre echter
geldt hier de verzamelwoede, die zonder onderscheid alles
bijeenbrengt, wat geschreven is, die de doode letter niet
van het levend woord weet te onderscheiden. Maar de
mensch der toekomst zal dit onderscheid maken.
De vierde zang is die, waarin de dichter zijn hoogste
vlucht neemt. Het zijn zijn laatste teleurstellingen, gevolgd
door een moedigen stap naar een nieuw ideaal. Vermoeid
van lawaai en civilisatie, wil de dichter de natuur opzoeken.
Maar het park, waarin hij gaat wandelen, is een tuin,
waarin de natuur tot onnatuur is gemaakt. De cultuur van
planten en dieren, die tot de ongelooflij kste kunstvoortbrengselen voert, maar waarbij een belangrijk deel der
levenskracht verbruikt wordt tot het bereiken van een
doel, dat slechts het genot van den mensch dient, wekt
des dichters diepen afkeer, en hij geeft aan dezen afkeer
in interessante uitvallen lucht. Opnieuw zoekt daarna zijn
geest, als Noachs duif losgelaten uit de drijvende ark,
naar een plek, waar vaste aarde is. Waar zal hij na alle
vergeefsche pogingen die zoeken anders dan in die wetenschap, die vóór alle andere de exacte heet ? Maar de wijze,
waarop hij de natuurwetenschap al dadelijk toespreekt,
geeft niet veel hoop :
„Natuurwetenschap, die zoo zeker je voordoet
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van de ware natuur van een ieder ding,
jij, die uit hebt gevonden, dat schapen blaten,
en wier wijsheid ons leert, dat de mensch is een dier;
die de pootes der mier geteld hebt,
en visschee gezet hebt op spiritus,
jij, die weet, dat het zuur en de basis
elkander steeds vinden bij 't liefdespel ;
jij, die 't onweegbare weet te wegen,
jij, die meet, wat geen mate heeft,
zeg, jij kunt toch wel antwoord geven,
waar de dooden zijn heengegaan?
welke ons aller weg eens zal wezen,
waar onze wieg van 't begin af stond?
Antwoord heb je, maar op de vraag niet,
antwoord op veel, dat ons nimmer roert;
niet beken je je onvermogen,
voert ons steeds dieper de duisternis in."

De leer omtrent de afstamming des menschen van den
aap wordt gehoond, niet om haar inhoud ; zij is zelfs
wel nuttig om ons uit onzen godendroom te wekken, —
maar om de blijdschap, waarmee zulk een resultaat begroet
wordt. Zijn wij daarmee iets verder gekomen ? De weg
wordt steeds enger. Wij staan daar, dom als te voren.
Maar achteruit voeren nieuwe wegen. Laat ons zien. Wat
staat aan het begin ? Een cel ! En daarvoor ? Een andere
cel ! Welk een wijsheid, aan den schoen te gelooven en
den schoenmaker te ontkennen.
De waarheden worden door den dichter gemeten, niet
aan hun inwendige waarschijnlijkheid of mogelijkheid, maar
aan hun vermogen, om zijn zielsbehoeften te bevredigen,
om de vragen, waarop hij antwoord verlangt, op te lossen.
Vandaar de volgende schitterende aanspraak aan de cel:
„0, cel, -- die ook het oerslijm genoemd wordt,
en protoplasma in geleerde taal —
o, cel, die stuurt mijn lot en een ieders,
kom, maak ons vrij van des levens rumoer!
0, oerslijm, oerslijm, vervul onze harten,
en lesch den brandenden dorst van den geest,
o, protoplasma, jij, die 't begin bent,
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bevrijd ons van de smart des bestaans;
maar kan je dat niet, kan je, als 't er op aankomt,
in den strijd des geestes op leven en dood
niet geven een enklen aanneembaren steun,
en kan je niet helpen in zielenood,
maar laat je ons schieten, juist als het gevaar dreigt,
wees dan bescheiden, en leer je te schamen !
Och ja, dat wist ik te voren wel,
dat men geen zielen met cellen kan voeden."

De wetenschap wordt daarna verweten, dat voor het
weinige, dat zij helpt, haar hoogmoed te groot is, dat zij
meent onfeilbaar te zijn en uitwendige eer zoekt, en de
dichter meent haar een nuttig veld van werkzaamheid te
kunnen aanwijzen. Zij moet prediken tegen de schijnbeschaving, die thans de oog en verblindt ; zij moet de oude
kerk, de geëerde leugens, gekroonde nullen, alles, wat voor
heilig en schoon doorgaat en als zoodanig gestempeld is,
nemen en zetten voor de vlam van het brandende eeuwige
vuur der waarheid, en zij zal donkere vlekken vinden, die
het prisma voor het oog schildert. Dit had zij moeten
doen, maar zij heeft geen tijd, omdat zij meent, .dat de
menschheid haar niet aangaat, en zij tevreden is met ontdekkingen van geringer beteekenis, indien deze slechts den
naam van den ontdekker zullen beroemd maken.
Dit verwijt treft nu eigenlijk niet de wetenschap, maar
haar dienaren. Over ` de gegrondheid ervan behoeven wij
hier niet te spreken. Genoeg, dat de dichter ontevreden
is en ook bij de natuurwetenschap niet vindt, wat hij zoekt.
Maar voor hij ze verlaat, wil hij nog één stap doen, en
nu trekt hij de zevenmijlslaarzen weer aan en stapt over
water en land naar Stockholm ; hij wil hier het observatorium van zijn geboortestad bezoeken, waar men den hemel
bestudeert. Uit deze hoogte roept hij de stad een hoonenden groet toe, en dan gebruikt hij den koepel van het
observatorium als steunpunt, om regelrecht de ruimte in
te vliegen. Van de cultuurmachten naar de hemellichamen,
van wier toestand alle leven en dus ook dat, wat wij cultuur noemen, afhankelijk is. Daar treft hem de maan,
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waarmee men dweept, al heeft men zich dikwijls in haar
vergist. Zij geeft licht in den nacht, en is daarom zoo
ideaal, maar zelf mist zij zoowel lucht als water en is slechts
een skelet. Misschien is zij de tolk van onze toekomst.
Zij heeft wat snel geleefd, net als wij nu doen. Misschien
heeft zij eenmaal de beschuttende bosschep opgebrand. Of
zij is een offer geworden van overbevolking, zoodat men
ten slotte elkander opat als kannibalen. Of ook heeft de
zon niet langer willen leenen, en daar haar eigen kapitaal
op was, kwam toen het bankroet. Dat is ook onze toekomst. En als wij in Nirvana wegsluimeren, dan past de
wereld ons allen. Reeds heeft men een ijstijd voorspeld;
dan helpen geen kachels en haarden, en wij moeten verhuizen, of wij willen of niet. De dichter ziet nu het
Zweedsche land verlaten worden. „Dan is er geen twist
meer over het apanage, want niemand wil langer onze
koning zijn, als er niet langer iets in onze beurs is."
Men emigreert dan met de heele bagage van ambtenaren, van dignitarissen, van grossiers, van heteeren naar
een meer geciviliseerd land aan de Kaap, naar het nieuwe
vaderland Patriotië, waar men een nieuwen band kan
knoopen met Hottentotten en ander gespuis. Maar het is
er verre vandaan, dat deze toekomst den dichter zou afschrikken. Met pathos spreekt hij zijn land aan :
„Dan eerst, mijn Zweden, ben je vrij
en kan je bezitten, wat je eigendom is.
't Is niet veel, wat de hebzucht heeft overgelaten,
maar als eenmaal de ijskorst gebroken is
en de koude opnieuw op de vlucht is gegaan,
dan kan je van voren af aan beginnen.
Maar wacht je dan, om in den grond te graven,
en zoek niet rond in de heuvels der vaadren,
want ga je duiken in ouden rommel,
dan eer je weldra, wat voorbij is gegaan ;
neen, liever dan dat maar voor zonde gehouden
en onverdroten voorwaarts gegaan!
Laat sneeuw en ijs het oude bedekken,
want anders val je in 't oude terug.
Leef vrij en trotsch in je arme natuur,

368

ZWEEDSCHE DICHTERS VAN ONZEN TIJD.

verkoop niet je vrijheid voor valsche cultuur,
ruil niet je leeftocht voor luxeartieklen,
geef niet je grondwet voor hofregisters,
aanbid geen goden, door menschen gemaakt,
en geloof niet aan grootheid van iets hier op aard."

Hooger stijgt de dichter met de vraag naar het recht
van onze pretenties. Niet het onderlinge groot en klein
geeft den maatstaf, maar ,onze verhouding tot het heelal :
„Zie op in de ruimte, noem ze den hemel,
en voel, hoe oneindig klein je bent,
in dit der zonnen onmeetlijk gewemel
ben jij de minste, dien d' aether draagt.
En zelve de zon, ons aller moeder,
voor welke men beelden heeft opgericht,
zij is niet meer in haar jonge jaren,
zij begint te verliezen haar gouden haren.
En als zij oud wordt, vergrijzen wij,
en als zij sterft, dan is het voorbij
met ons, met allen, met jong en oud,
en als zij verkoeld is, dan zijn wij koud,
en als zij blijft stilstaan in haar loop,
dan blijven ook wij staan. Ziedaar onze hoop !"
De dichter accepteert deze toekomst. Waarom, vraagt
hij, zullen wij den stervende aanhoudend bij de haren
trekken, als hij toch zoo spoedig moet worden uitgedragen
Neen, beter dan klachten en onnoodige drukte is mannelijke resignatie en het besluit, van het leven te maken,
wat er van te maken is :

„Neen, nemen wij 't zeekre voor 't onzeekre,
en laten wij zoeken, vroeg en laat,
de laatste uren ons lief te maken;
want wij, die niet langer gelooven aan wondren,
wij moeten ons zelf weten aan te pakken
en spannen ons in, zooveel mogelijk is,
opdat wij de laatste reis zullen maken
als slaven niet, maar als vrije menschen,
en daar wij nu in deze wereld leven,
zoo laat ons voor deze wereld wat doen.
En hij die niet leeft voor de enkele eer
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hij neme ter harte deze leer:
het geluk der meesten is de hoogste wet.
Nu heb ik gesproken; mijn ziel is gered."
Er is in deze verzen, die ik maar nooddruftig heb
kunnen vertalen, een geweldige verheffing. Maar toch zijn
zij nog niet het slotwoord. De mensch, teruggekeerd van
zijn eeuwigheidsdroom, bescheiden geworden in het gevoel
van zijn kleinheid, kan op aarde een taak vinden in gemeenschapsleven, in het helpen van elkander. Daarom is
er in de aansluiting een toekomst. En deze ziet hij kortbij :
„De morgen breekt aan ! Het is Nieuwejaarsdag !
De dag der belofte, de dag der hoop!
Sta op dan, twijfiaar, vat op weer je werk!
En werd ook je droom zoo dikwijls bedrogen,
geloof aan het leven, geloof aan de redding!
En hoe dikwijls de last ook omver moge vallen,
stijg af van de wagen, en laad weer op!
En blijf je daar liggen? Wel nu, wat zou dat?
Niet meer geldt je leven dan dat van de anderen,
nu moet je lof verdienen of blaam."

De geest moet des nachts slapen maar overdag dubbel
wakker zijn. En als de twijfel komt als een dief in den
nacht en zegt, dat alles vergeefsch is, laat men dan denken
aan den slaaf, die het zwaarste werk doet, in de groeve,
in de smidse, in een giftfabriek, waar hij leeft op het
vierde deel van een long en toch nog van hoop durft te
zingen en zelf niet hoort, dat dat maar noodkreten zijn.
Daar komen de scharen aan, die het recht brengen !
De dichter heeft blijkbaar gedacht aan een volksoptocht.
Maar het sterkste licht valt niet op degenen, die eischen,
maar op de menschen uit het andere leger, die door het
enthousiasme worden meegesleurd ; leeken prediken, de
edelman, „ook hij aangegrepen door de nieuwe razernij"
reikt zijn hand aan zijn broeder, den slaaf; de eerlijke
publicist, met een doornenkrans gekroond, laat zich levend
villen voor zijn geloof. De twijfelaar moet dus opstaan en
meestrijden ; houwt hij zich in zijn eigen been, dan is dat
O E. XVII 3
24
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niet meer, dan hij dragen kan. De laffe twijfel, die de
kracht in slaap sust, is geweken voor de morgenzon, en
weldra is het heldere dag.
„Zie om u, twijflaar, hoe geesten ontwaken,
en erflijke hoogmoed zal needrig zich buigen,
en dan kruipt ten slotte 't geloof te voorschijn,
en doet het dat niet, het is tot je schande."
Ziedaar Strindberg's schoonste geloofsbelijdenis uit zijn
materialistische periode. Ik heb er al herhaaldelijk op gewezen, dat hier een tegenspraak tusschen zijn voelen en
denken is. Het is aan de poging, om deze tegenspraak op
te lossen, dat wij het prachtige vuurwerk dezer verzen te
danken hebben. De dichter heeft van de oude kerkleer
onherroepelijk afscheid genomen. Een philosophische opleiding heeft hij niet gehad ; de gedachte, dat het zoeken
naar waarheid misschien meer waarde kan hebben dan het
bezit der waarheid, lag voor hem ver, en zou aan een
karakter met zoo uitgesproken behoefte aan vaste geloofsartikelen ook absurd voorkomen ; in de philosophie nu
vindt hij alleen systemen, en deze verwerpt hij, minder
omdat hij ze alle juist beoordeelt, dan omdat zij niet congrueeren en dus geen van allen „de" waarheid bevatten.
Dan komt hij tot de natuurwetenschap, en haar dogmata
neemt hij aan. Maar hij heeft bij haar niet alleen
voedsel voor zijn verstand, hij heeft ook rust voor zijn
ziel gezocht. Het eerste vindt hij, de tweede, die de
natuurwetenschap als zoodanig nooit beloofd heeft, vindt
hij niet. Hij geeft de schuld aan de geleerden, die hij
nu verwijt, dat zij zich zelf zoeken in plaats van de
waarheid. Maar hij staat nu over het leven armer, dan toen
hij begon. Want hij mist geloof, en van een spel van
natuurkrachten, het eenige, waarvan hij meent zeker te
zijn, kan hij niet leven. Het is treffend, hoe dikwijls in
dit stuk van den gewaanden materialist het woord „geloof"
voorkomt. Hij redt zich nu door een salto mortale. Het
goddelijke kunnen wij niet kennen, de eeuwigheid is voor
ons niet weggelegd, maar de broederzin der menschen kan
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de gemeenschappelijke reis naar den ondergang tot eene
schoone vaart maken. Daarom aan dien broederzin geloofd ! Waar die vandaan moet komen, kan de dichter
van de atomentheorie uit niet verklaren, maar dat doet
niet ter zake ; de theoretische zijde der zaak is nu afgedaan ; is het broedergevoel aanwezig, dan is dat een ervaring,
die misschien later onze theorie kan wijzigen, maar voorloopig voldoende is, om ons te redden van de wanhoop.
In de blijde verwachting, dat hier redding te vinden is,
en dat zij nabij is, sluit het gedicht.
Maar laat ons erkennen, dat hiermee de tegenspraak
met het materialisme niet opgeheven is. De leer van
kracht en stof kent geen primaire zedelijke drijfveeren.
Het egoïsme is voor haar de grondslag ook der moraliteit.
Zekere rechtvaardige verdeeling van aardsche goederen
mag zij eischen, om. onnoodigen strijd en krachtverlies te
voorkomene, de vreugde, die er in is, zich te geven,
moet zij onverklaarbaar laten. Hier is het punt, van waar
uit de dichter voor zich, gelijk ook Hallström dat gedaan
heeft, een nieuwe wereld, eene zedelijke, had kunnen opbouwen. Maar het lot en zijn natuur zouden hem op andere
wegen voeren. Strindberg's geloof in de menschheid is
van korten duur geweest. Het komt in deze periode nog
eenmaal tot uiting in zijne sterk socialistisch gekleurde
„Utopieën in de Werkelijkheid". Maar zijn ervaringen in
het leven, in zijn kindsheid, in zijn huwelijk, in zijn omgang neet zijn medemenschen, hebben hem achterdochtig
gemaakt, en zijn weinige in dieperen zin optimistische
werken zijn oasen in de woestijn van een pessimisme,
waaruit slechts een zwaardere kuur dan de sprong in de
utopie, die hij in Sömng án gern ätter deed, hem kan redden.
Het blijkt dan ook, dat al die leuzen, die ik in het begin
noemde, materialisme, internationalisme, idealistisch socialisme naturalisme, in den geest van dezen dichter niet
harmonisch naast elkaar konden voortleven. Over het
materialisme is hij op den tijd, waarover ik spreek, nog
niet heen; integendeel, zijn zwaarste strijd komt nog,
wanneer zijn geloof aan de menschheid hem weer begeeft
,
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en hij alleen tegenover de mechanische natuur staat,
die hem dreigt te verpletteren. Dan blijft hem niets
anders over, dan nu niet langer de dienaars der wetenschap maar de wetenschap zelve voor incompetent te
verklaren en in de ervaringen van het leven naar eigen
methode zelf den vinger Gods te zoeken. Maar het duurde
nog jaren, voor hij zoover kwam.
Interessant voor de kennis van de veranderingen in
het stemmingsleven van den dichter in de eerstvolgende
jaren is de in 1889 geschreven vijfde zang der Sömngángernätter. Alle geloof in zijn volk is verdwenen ; in plaats
van den hoopvollen zanger ontmoeten wij den gedésillusioneerden, den profeet van ondergang. De dichter is naar
Stockholm teruggekeerd, het hart vol verwachting; men
heeft . hem niet gekend, en die hem kenden, gaan opzij
voor den ketter en wenschen zich niet te compromitteeren.
De stad zelf is veranderd ; uiterlijk is zij groot geworden,
maar zij heeft haar eigen cachet verloren; de politieagenten dragen pickelhauben, de paleizen zien er uit als
burchten aan den Rijn; men is satrap van den Pers geworden ; het Baltische Hellas dient als noordelijke grenswacht tegen horden uit het Oosten. Met eene bedroefde
toespeling op de slagvelden, waar Denemarken in 1864
verbloedde, heet het dan :
„Troje viel! Wij waren Trojanen,
zagen ons Dybböl, zagen ons Als,
heeten Zweden en Lutheranen,
zijn in werklijkheid niemendal."

En nu volgen de resigneerende slotverzen :
„Ziet de pelgrim begint te ontwaken,
legt het gekoesterd heimwee in 't graf,
kan, wat niet bestaat, niet betreuren,
schudt het stof van zijn voeten af.
Als de wijze, die heul in de ark zocht,
vluchtend voor het stijgende nat,
opwaarts in de woestijn der bergen
vliedt hij weg van de zinkende stad."
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Hetzelfde type van den gelukbrenger, wiens stem vergeefs geklonken heeft, en die de plaats verlaat, welke
getuige was van zijn neerlaag, ontmoeten wij meer geobjectiveerd in een roman, dien Strindberg in dezelfde
dagen schreef, en die in 1890 verscheen, t.w.: „I Hafsbandet"
(In de Boei van de Zee). De dichter of liever zijn plaatsvervanger, de held van den roman, treedt op als geestesaristocraat, en wel juist op grond van zijn kennis der
natuur, waardoor hij de meerdere zijner omgeving is. Met
de natuurwetenschap zelf is dus de dichter niettegenstaande
zijn uitvallen in de Söninga'ngerniitter nog op goeden voet,
maar niet met de samenleving, die hij verwijt, dat zij uit
sleur en eigenbaat voor de weldaden der wetenschap niet
toegankelijk is. De man, die dit ondervindt, is een visscherij-inspecteur, Dr. Borg, die gezonden is tot een arme
visschersbevolking, om dezen menschen van nut te zijn en
hun armoedig oeconomisch bestaan te verbeteren. Naar
juist zijn geestelijke meerderheid brengt hem in conflict
met de bewoners van het eiland, die zijn weldaden versmaden en hem op alle mogelijke wijzen het leven ondraaglijk maken. Een verblijf van een half jaar onder deze
verdierlijkte wezens is voldoende, om zijn kracht volkomen
te breken. Geheel vereenzaamd, lichamelijk (n geestelijk
vervallen, vat de ongelukkige nog éénmaal al zijn krachten
samen tot een daad van bevrijding; zijn anker is het bewustzijn van samenhang met hoogere levensmachten, die
voor den wilde niet bestaan, scheppingen van de fantasie
der hooger ontwikkelde individuen. Dr. Borg gaat op
Kerstavond alleen in een boot zitten, om zijn laatste reis
te maken. Deze wordt aldus beschreven :
„Eerst deed hij een slag, om nog eenmaal te zien
naar dat kleine fragment der aarde, waar hij het laatst
geleden had, en toen hij een driearmigen kandelaar zag
in het venster van het tolhuis, waar de moordenaar de
geboorte vierde van Jezus, den vergever, den afgod van
alle misdadigers en ellendelingen, met wien al het kwaad,
dat de burgerlijke wet strafte, werd verontschuldigd, wendde
hij zich om, spoog, haalde het touw op en heesch het
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volle zeil. Met den rug naar land stuurde hij naar buiten
onder de groote sterrekaart en richtte de steven naar een
ster van de tweede grootte tusschen de Lier en de Kroon
in het Oosten. Hij dacht, dat deze sterker scheen dan
eenige andere, en toen hij in zijn herinnering zocht, dook
er iets op over de Kerstster, de leidster naar Bethlehem,
waarheen drie • afgezette koningen een pelgrimstocht deden,
om als gevallen grootheden hun kleinheid te aanbidden
in het kleinste der menschenkinderen, dat later de verheerlijkte God van alle kleinen werd . .. Neen, dat kon
deze niet zijn, want de christelijke toovenaars hadden tot
straf hiervoor, dat zij de duisternis over de aarde brachten,
geen enkel lichtpunt aan het hemelgewelf gekregen, om
een van hun namen te dragen, en daarom vierden zij den
duistersten tijd van het jaar zoo subliem belachelijk —
met het aansteken van waskaarsen. Nu werd het helder
in zijn herinnering het was de ster Beta in Herkules.
Herkules, het zedelijk ideaal van Hellas, de god van de
kracht en het verstand, die de Lerneïsche hydra met honderd koppen doodde, die Augias' stal reinigde, de menschenetende merries van Diomedes ving, den gordel van de
Amazonen-koningin scheurde, Cerberus uit de hel haalde,
om ten slotte te vallen voor de domheid van een vrouw,
die hem vergiftigde uit louter liefde, nadat hij in waanzin
de nymf Omfale drie jaar gediend had .. .
„Naar buiten, hem te gemoet, die ten minste aan den
hemel was opgenomen, die zich nooit liet slaan of in het
gezicht spuwen, zonder als een man terug te slaan en te
spuwen, naar buiten, den zelfverbrander te gemoet, die
slechts kon vallen door zijn eigen sterke hand, zonder te
vragen, dat de drinkbeker aan hem voorbij mocht gaan,
Herakles te gemoet, die Prometheus bevrijdde, den lichtdrager, zelf de zoon van een god en een vrouw-moeder,
dien later de wilden vervalschten tot een kind van een
jonkvrouw, wiens geboorte werd begroet door melk drinkende
herders en balkende ezels.
„Naar buiten, naar de nieuwe Kerstster ging de vaart,
naar buiten over de zee, de almoeder, uit wier schoot de
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eerste vonk van het leven wordt ontstoken, de onuitputtelijke bron der vruchtbaarheid, der liefde, den oorsprong
des levens en den vijand des levens."
De stemming heeft punten van gelijkenis met den
vierden zang der Sömngángernätter. Daar heet het : „laat
ons ten minste de laatste reis doen niet als slaven maar
als vrije mannen". Op deze wijze doet Dr. Borg zijn laatste
reis. Maar er is ook een punt van verschil. Voor de menschenliefde is de menschenverachting in de plaats getreden.
Geen wonder. De menschen willen wel met u in een
schuitje zitten, maar gij moet hun de illusie laten, dat
het een pleiziervaart geldt, -- anders laten zij u alleen.
Dr. Borg hebben zij alleen gelaten, en evenzoo zijn dichter.
De mannelijkheid is in zeker opzicht nog grooter dan in
het vroegere werk ; Strindberg staat hier op het hoogtepunt
van zijn zelfbewustzijn. Maar tevens eenzamer dan ooit.
Voor den held is dit hoogtepunt tevens de catastrophe;
voor den dichter nadert zij. De dithyrambe is goed, maar
zij kan niet duren ; dan volgt -- ja in de poëzie gaarne
de dood, in het leven de vermoeidheid.
In 1892 werd Strindberg's eerste huwelijk ontbonden.
Nog in hetzelfde jaar vertrekt hij naar Berlijn. Hier legt
hij zich nu met allen ernst op natuurwetenschappelijke
studiën toe, maar met dit gevolg, dat het gaat, als in den
derden zang der Sömngángernätter gezegd is ; de wetenschap voert hem steeds verder de duisternis in. Encyclopedisch van aard, als hij is, wil hij alles te gelijk omvatten, niet geschoold, „niet gedrild", zou hij zeggen, kan
hij de waarde van het détailonderzoek niet waardearen,
versmaadt hij de kleine resultaten en hijgt naar groote
gedachten en ontdekkingen. Hij volgt zijn eigen methode,
die natuurlijk een amalgama is van al, wat hij rechts en
links gelezen en gehoord heeft, bij vakmannen en bij
kwakzalvers, en weldra vertoonen zich de bedenkelijke
symptomen van overspanning en verwarring. In 1894 is
hij in Parijs bezig met alchemistische pogingen, hij meent
den weg te hebben gevonden, om goud te maken, hij
schrijft brochures over de natuur der grondstoffen in ver-
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band met de eenheid der natuur, over de synthese van
van het goud. Zijn zenuwgestel is heftig geschokt ; hij
krijgt visioenen, gaat lijden aan vervolgingswaanzin, ziet
geesten om zich heen, of althans directe gevolgen van hun
aanwezigheid. Gedurende drie tot vier jaar maakt hij een
zielelij den door, waarin een minder sterke natuur zeker
zou zijn ondergegaan. Maar het gelukt Strindberg, zijn
inwendige aanvechtingen naar buiten te projecteeren, en
met de slechtste geestelijke leiders, die denkbaar zijn, weet
hij toch aan den ondergang te ontkomen. Swedenborg
wordt zijn wegwijzer; in spiritisme, theosophie en andere
mystieke bewegingen zoekt hij een beter waarheid, dan
hij in de wetenschap gevonden heeft, en zijn dichterlijke
natuur weet hier, eclectisch te werk gaande, een soort
systeem van waarheden samen te stellen, waarop hij weer
leven kan. Katholieke invloeden van de zijde der familie
van zijn reeds verlaten tweede vrouw verbinden zich
met de overige en helpen tijdelijk, zijn levensbeschouwing
te bepalen, ofschoon hij ver blijft van de kerk. Het geloof,
dat hij door geesten vervolgd wordt, heeft hij niet laten
varen, maar hij ziet hierin nu de wetten van het leven ;
in alle natuurlijke gebeurtenissen grijpen verborgen bewuste
machten opzettelijk in ; van de wereld der natuurwetten
zijn wij in een wereld van louter wonderen verzeild. Maar
deze bovennatuurlijke wezens of krachten worden nu voor
Strindberg dragers eener zedelijke wereldorde, die beloonen
en straffen, en zoo komt hij er toe, de rampen van zijn
eigen leven als, veelal zeer willekeurige, straf op te vatten.
Er is in deze animistische opvatting van de natuur iets
buitengewoon kinderlijke, en het kan verbazen, een man
van Strindberg's kennis tot zulk een wildengeloof te zien
vervallen. Maar deze dichter is bij al zijn impulsieve macht
en bij al zijn weten toch tot op het laatst een kind gebleven ; dat er levensvragen zouden zijn, wier oplossing
niet zoo eenvoudig is, dat zekere resignatie ook ten opzichte
van het kennen haar waarde heeft, die gedachte heeft
nooit bij hem kunnen post vatten. Hij zoekt een directe
betrekking tot het supranaturalistische, en deze meent hij
.
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hier gevonden te hebben. Hij wordt nu een boeteprediker,
in de eerste plaats voor zich zelf, dan ook voor anderen.
Zijne zelfbekentenissen in „Inferno", „Legenden" en „Naar
Damascus" zijn buitengewoon interessante werken, die een
diepen inblik in het zieleleven van een ongelukkigen zoeker
geven. Zij zijn van een groote eerlijkheid, en waar de eenheid der persoonlijkheid herwonnen is, treedt ook weer
de vormkracht op den voorgrond ; de dichterlijke beteekenis
dezer werken staat althans op sommige plaatsen bij de
psychologische niet achter. Deze boeken zijn van 1897
en 1898. De dichter gevoelt zich nu hersteld ; hij keert
naar zijn vaderland terug en begint een nieuwe veel
omvattende productie. Zijn blik op de menschen is
nog even somber als vroeger, maar er treden nieuwe
elementen op. Ik wil van deze slechts noemen de waardeering van het verdragen, van de zachtmoedigheid, die
een sterke tegenstelling vormt met vroegere uitspraken.
Van dit standpunt gezien is de vertelling : „De Zondebok"
van 1907 bijna een pendant van „I Hafsbandet". De held
is ook hier een man, die uitgebannen wordt door menschen, aan wie hij uitsluitend goedheid betoond heeft.
Maar zijne stemming is eene gansch andere dan die van
Dr. Borg. Op een Octobermorgen verlaat hij de stad te
voet. Zijn wandeling wordt op de volgende wijze beschreven :
„Het weer was grauw, maar droog, en de beweging
in de frissehe lucht gaf den eenzamen wandelaar nieuwe
krachten. Hij was niet geruïneerd, maar droeg in zijn
binnenzak een wissel op een bank ; uitzicht op nieuwe
werkzaamheid had hij ook, maar hij was bedroefd, en zijn
neergedrukte figuur herinnerde aan een misdadiger, losgelaten uit de gevangenis en niet wetende, door welke
poort hij tot de maatschappij zou terugkeeren. De vlakte
strekte zich met braakland uit als een woestijn, maar de
bergen in de verte wenkten, en hij ging met de oogen
daarheen opgeslagen ; iets, om tegen op te zien, had hij
noodig, had hij altijd noodig gehad. Hij wendde zich niet
om, om naar de stad te zien, die hij pas verlaten had,
want hij wilde niets en niemand haten.
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Toen kwam er een wagen achter hem ; twee bewoners
van de stad reden er in, en toen zij passeerden, hoorde
Libotz een schertsend : „Zie, daar gaat de zondebok."
„De scherts kwam hem onschuldig maar waar voor,
en hij dacht aan het verzoeningsfeest van het oude testament, waarbij een bok, beladen met de zonden van alle
menschen, naar buiten de woestijn in werd gedreven, gewijd aan A.zazel, dat is : aan den booze, die daarmee het
zijne terugkreeg. Het was geen dankbare of eervolle rol,
maar Christus had toch dezelfde onteerende last gedragen,
en het moest iets beteekenen, 'dat wij niet konden -begrijpen.'
„De uitgestootene voelde ook iets daarvan, dat hij den
haat van anderen droeg, hun boosheid, hun gemeenheid,
waarmee zij hem ingeënt hadden ; hij was misschien het
serum-dier, dab het ziektevergif droeg, dat in zijn persoon
moest bewerkt worden tot geneesmiddel. Zoolang hij den
haat niet met haat beantwoordde, was hij niet te bereiken, maar zoodra hij zich liet prikkelen, gevoelde hij
het vergif. Om zijne gedachten vrij van bitterheid te
houden, zeide hij onder het gaan bijbelspreuken op, die
hij zich in 't bijzonder herinnerde, en zij werkten met de opgehoopte kracht van duizendtallen jaren op zijn kinderlijk
gemoed."
Libots komt bij een herberg, waar hij een kop koffie
drinkt. „Hier was hij onbekend en hoopte vriendelijk ontvangen te worden, maar de menschen behoefden hem
slechts te zien, om duister te kijken en stil te worden,
maar niemand dorst hem toe te spreken, nog minder hem
te beleedigen. Het teeken droeg hij, maar de beschutting
omgaf hem".
„

„En Libotz ging verder, langs den straatweg nieuwe
lotgevallen te gemoet, waarvan hij een voorgevoel had,
maar die hij niet langer vreesde".
Zóó teekent Strindberg in 1907, vier jaar voor zijn
dood, zijn eigen portret. Hij gevoelt de kloof, die hem
van zijn medemenschen scheidt; hij weet daarvoor geen
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andere verklaring te geven dan haat van hunne zijde
tegen den man, die hun vooroordeelen niet deelt, die in
hun platheid geen behagen schept, maar in zijn beste
oogenblikken wil hij dien haat niet met haat vergelden
en troost zich met de hoop, dat al de bitterheid, die in
zijn werken is, tot geneesmiddel voor de menschheid zal
worden. En deze hoop heeft hij met recht gekoesterd, want
in zijn werken is in het persoonlijk lijden, juist door zijn
diepte, het lijden van zijn tijd neergelegd.
ITit werken als „De Zondebok" blij kt, dat de inwendige
harmonie, die in de Inferno-periode te loor ging, althans
bij tusschenpoozen lierwonnen is. Van het animistische
daemonengeloof vinden wij hier geen spoor. Maar hoe
christelijk de taal in deze novellen en in andere stukken
ook klinken moge, van alle kerkelijke vormen van godsdienst heeft hij zich tot het laatst toe verre gehouden.
Tot de dogmatiek-religie, de plaag van zijn jeugd, is
Strindberg niet teruggekeerd, al moge zijn eigen taal in
werken, waar de dialectiek overheerscht, dogmatisch en
dikwijls onverdraagzaam genoeg klinken. Deze dissonanten
echter worden telkens opgelost, wanneer de stem uit de
diepte aan het woord is. Met recht zegt Esswein in zijn
lezenswaardige studie over de dichter : „Ook de religieuse
Strindberg, de man met de weemoedige katholiseerende
leekenwerken, die opgeteekend zijn in 'Legenden' is seepticus tot het uiterste. Doorgaand problematicus, een geloovige, waarvoor iedere kerk bedanken zou, en toch diep
religieus."
Deze religieusiteit, die zich ook in zijne meest antireligieuse geschriften openbaart, is misschien de meest
fondamenteele trek van zijn karakter, en het is niet het
minst hierdoor, dat hij ook aan een volgend geslacht nog
iets te zeggen heeft.

TAMAR
DOOR

RENÉ DE CLERCQ.

(Vervolg.)

HET AFSCHEID.
Droef was Sjua, bij 't bitter scheiden,
donker haar ziel.
Haar lippen leden om wat ze zeiden,
haar hand was traag bij den traan die viel.
Haar lippen beefden, haar handen beefden,
en, bloemen zonder zon,
over van hart,
zonken haar oogen, die kwijnend leefden,
zwaar naar de bron
van hun troebele smart.
Tamar wou de treurende troosten ;
Sjua luisterde
en hoorde niet.
Want al de dagen in den Oosten
voor een ziel die duisterde
zijn verdriet.
In dank en dienst getrouwig,
met rouwig gemoed,
volgde Hagar haar hooge vrouwen op den voet.
Doch hoorde er geen van beide
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het arme hart dat schreide.
Tusschen de tenten, tallenkant,
en verder, waar palmen zwierden in groepen,
of waar de wijngaard was geplant,
stonden vrouwen naast kindren, en mannen,
langhalzige, met gespannen
pezen en valsch gezicht,
te gluren te mompelen, te roepen,
grijnzend, dwazelijk, in het licht.
Wijl liesed, de dungelipte,
neerhurkend, zich tot zand en spot verlaagde,
klom Reiima op een barm,
en, smadig, met langen linkerarm,
wees kleinen Jarach, welke van haar rechter wipte,
en Obal, dien ze aan haar zoomkleed, hangen en rukken liet,
moei Tamar, de booze, de weggejaagde,
en grijnsde en groette niet.
En Efer, die nu Zilpa plaagde,
en Basmath, die zich fraai kon gorden,
en Dina, die jaloersch zou worden,
en TJz, die zijne vrouw verstiet,
keken naar Tamar, de weggejaagde,
grijnsden en groetten niet.
Maar Sjela, in zijn tent geborgen,
liet den mooien morgen morgen,
kwam niet uit en groette niet.
Hoogrugde, op de hoogte, afteekenend tegen
het blauw
de verre hemelen,
met zadeltuigen en lasten, vast toegeregen,
stonden, schaduwgrauw
in gulden rand, de kemelen.
Op zijn statig dier
alreeds gestegen,
hield lira, Juda's vriend, een man des ivers
ondanks zijn jaren, zijn grijzen baard in zwier,
en twee sterke oogen op de drijvers.
Juda zelf had zorg
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gedragen,
bij 't kiezen en laden der geschenken,
opdat Tamar en haar magen
van hem 't beste zouden denken
en, zwijgzaam, vertrouwen op zijn borg.
Doch, in de grot zijns harten, waar harde kegelen hingen,
en bronnekens, oproerig brommend, borrelden in 't gesteen,
dorst hij, met scherpe blikken, niet te dringen ;
keek liever uit en rondom zich naar heller dingen
en. open menschen heen ;
zag Hira vaardig,
de knechten monter monkelen,
de kenvelen, krachtig .en goedaardig,
een zadel die met goud gestikt was,
de kostbaarheid der wisselkleederen,
den landweg naar den zuiveren achtergrond,
diep onder palmen en klimmende cederen
kronkelen,
de luchten blauwig blond
in lichten gloed ;
en alles vond
hij, zoo 't gekomen en geschikt was,
voortreffelijk en goed.
Alzoo de vrouwen nader stegen
deed Hira 't rijdier, met den goudgestikten zadel,
gaan liggen. Juda toen, vol staat en adel,
ging tegen.
Over den gebroken rug van de oude vrouw
rees Jonge Tamar rijzig
in de kleederen van haar weduwrouw ;
maar hare schoonheid scheen Sjela's vader ijzig
en doodend toe, en van zijn harde handelen
had hij geen berouw.
Zij traden samen en gescheiden,
peinzende veel, zwijgend zoolang het kon,
en 't was, ondanks een weelde van wind en zon,
een treurig wandelen,
en lastig leiden.
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Toen zij de rijke zate zag, voor haar bestemd,
sprak Tamar. „Laat verder stappen,
terwijl ik volg." Want, was haar hart beklemd
bij deze onschuldigste der ballingschappen,
toch wou ze gaan haar eigen rechten gang.
Toen schonk haar Sjua, veenend, drie kransen uitgezochter
parelen, en kuste haar vriendin en dochter
op de eerre wang en de andere wang,
en laatst op 't witte voorhoofd, zeer lang.
Juda bracht de kranke weer ter stede.
Nog eenmaal keek zij om ten heuvelkling,
prentend in de oude oogen, tot herinnering,
de koppen nog der kemelen zoo ze dalend reden,
en Tamar, die, daarachter, hoog, met vaste schreden,
naast schreiende Hagar ging.

NAHOR.
De kemelen reden, vóor Hira's oogen,
een vasten rit.
Onder luchten, wolkenloos onbewogen
strekte de landweg lang en wit.
Na drie dagen en drie nachten
togen zij in het land vat. Tamars maagschap, waar de
heuvelen hooger zijn
en kwamen, omtrent den avondtijd,
voor Nahors kleine stad.
Hira liet de dieren met hun vrachten
nederknielen in de hardgelegen aarde
bij de fontein.
Want de putsters kwamen uit om water te putten.
Daar stond hij met zichzelf in strijd,
tot Tamar voor zijn aanschijn trad,
en zeide: „Kwamen wij niet herwaarts in geest in vrede?

Zie, de kemelen staan gedrenkt;
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de putsters gaan op weer naar de tenten en de hutten.
Voer mij, bij klaren dage, in mijns vaders stede,
dat niemand donker van ons denkt."
„Wie donker denkt zal helderziende zwijgen,"
sprak lira, en gebood
de kemelen te bestijgen.
Toen zaten zij en togen op in het avondrood.
Maar Nahor kwam al uit en blikte,
met oogen scherp en straf,
in 't oosten wie daar opwaarts reden naar zijn woonste.
Serug, nog sterker dan zijn vader,
stond naast hem.
Wijl lira de knechten tot treffelijke aankomst schikte,
viel Tamar van . den kernel af,
nam haar sluier en, zich bedekkende, trad nader.
Daar kende Nahor, voor het hooren van haar stem,
aan haar houding, de rijkste zijner dochteren en de schoenste,
en strengelijk zeide :
„Is u dit huis niet vreemd, zoo licht uw sluier op."
„Dit huis is mij niet vreemd, mijn sluier licht ik niet.
Laat spreken eerst wie dezen gang geleidde."
Toen, uit de kemelen, die daar stonden, kop bij kop,
trad lira voor en ziet,
van de vruchten deed hij kleurige stoffen wikkelen
en specerijen lossen, zakken wijns en zakken zouts,
deed voort zilveren kleinooden en gouden kleinooden langen,
nam zelf een voorhoofdsiersel, welks gewicht
was een halve sikkel gouds
en, om ter hand te hangen,
twee armringen van tien sikkelen,
en zeide : „lira ben ik, uit Adullam, in plicht
van vriendschap, komend, met geschenken en begroeting,
vanwege Juda."
Nahor zeide : „Komt gij van Juda ?
Waarom staat, voor mijn aangezicht,
die vrouw gesluierd bij de ontmoeting?"
Antwoordend sprak lira: „Dewijl, bij Onans dood,
zijn broeder Sjela jong van jaren,
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en lange loruidstijd oorzaak scheen tot ergernis,
stuurt Juda Nahors dochter tot de haren,
tot de dagen dat Sjela groot
geworden is
en mansch. Doch, bij den Heere,

niet verstooten staat
zij hier, niet rechtberoofd noch arm,
doch met getuigen van haar rang, in deugd, in eere.
Toon, Tamar, open uw gelaat,
dat Nahor u omarm."
Nog aarzelig trad Nahor zijne dochter tegen.
Zij nam den sluier weg : haar oogen straalden klaar.
Toen gaf hij haar, vóor al het volk, zijn zegen,
viel haar om den hals en kuste haar.
En het geschiedde, als Hira des zegens woorden
hoorde,
zoo boog hij zich ter aarde,
en verder sprak : „Neemt gij wat Juda schenkt."
En Nahor liet hij klare kleederen reiken, zoo 't behoorde,
benevens zilveren schalen
en kleinooden velerlei van waarde.
En ook voor Serug deed hij kostbaarheden halen
alsook voor Bethuël, den kreupele, in de tent.
En Nahor zeide : „Wáarom zoudt gij buiten staan ?
Laat mijn knechten op uw dieren passen."
Want de avond was aan 't worden.
Zoo kwamen zij de kemelen ontgorden
en men gaf hun stroo en voeder,
en Tamar water om haar voeten rein te wasschen ;
ook Hira en diens mannen bracht men water aan.
Maar Serug, Tamars broeder,
schreed Juda's bode duister voor 't gezicht,
en sprak : „Leg toch uw hand
onder mijn heup, opdat ik u doe zweren
dat, onder schijn van vriendschap, niets verborgen ligt,
twelk mijner maagschap strekt tot schand,
en gij, eer schuld u treffe en wederwraak,
gewisselijk om Tamar weer zult keeren
o E. XVI I 3
25
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en leiden haar ten huwelijk in uw land."
Toen legde lira zijne hand
onder Serugs heup en, bij den arm des Heeren,
zwoer hem over deze zaak.
Dan eerst werd Serug in zijn hart geruster
en ging om Bethuël, die morrend medekwam.
Want Nahor keek, hun vader en hun koning.
Zij dan, met korten groet, begroetten hunne zuster,
die, in de donkere woning,
haar plaats hernam.

DE APPEL.
Ver van de luide veehutten stapte Juda keuvelend
naast zijn wijzen huisvriend, Hira, den Adullamiet.
Vóor hen strekten vette weiden, zachtkens heuvelend
omhoog. In 't midden mischte de vliet.
Over de witgroene vlakte vloeiden van de palmenkruinen
scherpe bruine
schaduwvlekken naar den oostkant heen.
De schaapscheerders en de herders hielden
voor de koelte de kudden kort bijeen,
zoodat pooien, ruggen, koppen door elkander krielden.
Duizend en duizend schapen lagen of roerden zoetelijk ruw
Statig zwaarvachtige,
tijdelijk breednekkige,
naast beenderig dunne, pas geschorene,
schuivend 't een na 't ander, stom in eendrachtige
samendromming ;
en laatgeborene,
grijswitte, gesprenkelde en hagelvlekkige
lammeren hupten schuw
voor den honden ronde bromming.
Somwijlen echter, terwijl ergens een lage brank,
neerwaaiend over de massa wat zon en schaduw schudde,
beklommen de rammen de kudde.
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Zijn heer en lira ontwaarde hier en ginds een herder,
boog, en staag, ging voort zijn slependen gang.
En ook de schaapscheerders groetten en schoeren verder.
Nu klommen de mannen mede met het heuvelbosch
en, uitziende in de vlakte, daalden aan de overzijde
naar de edele wijngaarden vol rankende druivelaars,
die, bij dit oogstgetijde,
met vruchtenvrachten prijkten, blauwig paarsch
neerwegende, rijpe, rijke, tros aan tros.
Ciansch beneden, waar kort te voren
bij winderig weer
het koren
in baren lag te branden,
strekte
stil, wit, der stoppellanden
korenmeer.
Op zijn stede blikte Juda blijde neer
en, gaande een tragen stap,
nam zijnen tijd om tenten, bouwlanden en weiden,
zijn knechten en meiden,
zijn runderen, ezelen, kemelen,
en kostbare stoffen komende van koopmanschap
of huwelijksgave,
zijn stapels wol en graan, en wat aan sikkels goud
een goede schatkist bergt te
houden voor zijn geest, graag bezig met zijn have;
en, in behagelijk zelfbedrog,
had hij 't gevoel alsof het wild van het gebergte
en het gevogelte der hemelen,
tot le vensonderhoud,
moest drinken van zijn wateren en eten uit zijn trog.
En hij sprak : „Gelukkig die, wat zij vergaderen,
vergaderd weten voor hun huis en vreugd;
als in de vrucht de zaden weer tot zaden rijpen,
geen vreemde handen laten in hun oogsten grijpen,
maar veler zonen kracht en deugd
zien waken, ijverig, over 't erf der vaderen.
De Heer is in hun hart en stelt,
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tot overvloed van zegen,
de hemelen om hun veld
met zon en rijken regen.
Wat draagt mijn sterke vader Jacob op zijn stam
een kronkelkracht van takken,
die zijn kruine steunen !
Sloeg Jahwe hem de heupe lam,
hij kent geen kreunen
noch verzwakken,
en Hebron groeit vol tenten sinds hij derwaarts kwam."
lira daartegen :
„Niet in de veelte van de zonen is
der vaderen roem gelegen,
noch in een talrijk kroost de duur der erfenis.
Want vele krachten, scheurend, hebben vaak vernield
wat éene hand zorgvuldig gesloten
en samen hield.
Staat Jacob sterk, niet Abraham is zijn mindere,
noch Isaäc. De weinig kinderen,
gesproten
uit hun kracht,
zijn . de eerste dragers van een groot geslacht.
Dies, is van uwe zonen u slechts éen gebleven,
beklaag de dooden, doch wees dankbaar om
den éene die in leven."
Juda sprak : „Eigen is alleen het eigen,
zelden het aangehuwde.
Zoo Tamar, voor wie Sjela gruwde,
zoo mijner dochteren mannen, die mijn rust bedreigen
en mijn eigendom."
Hira toen, de scherpe kijker:
„Waar Tamar trad, scheen rijkdom rijker,
warmte warmer.
Zie, overwolkte zon maakt al de wereld armer."
Zij kwamen aan den boomgaard. Daar zagen ze, op haar
(rug,
onder den glans der blaren
en den gloei der appelen,
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een dartele deerne, zoo jonge veulens trappelen,
wild en vlug,
doordravend met open haren.
Haar zoomkleed golfde, de kleur schakeerde,
en toen zij, vreugdegillend, keerde,
zagen zij Zilpa's aangezicht.
Zij, dansende, zag maar groen
en licht
en Sjela onder een boom. De jongeling strekte rustig
tot aan zijn kroeskop in het wuivende fluweel,
bespiedend, met langen blik, het dartel doen
van zijn schoone gespeel.
Zij stond en keek en rekte zich, wellustig.
Waar, boven in 't gebladert, geel
en rood van zoete blozing het gezicht verrukte
en 't water naar den mond deed stijgen,
greep zij een breede brank tot dichtebij haar hoofd
en plukte
van de neergerukte
twijgen
het vroolijke ooft.
Dan koos zij, van drie appelen, den grootsten
en roodsten,
aaide hem op haar wang
en lippen,
en rakend nauw de halmen met haar voetentippen,
ging tot den liggende een fraaien gang.
Hij, vriendelijk, volgde met zijn oogen haar oogen, warm
van weelden, vol verleiding en vol trouw,
de lenige lijnen van haar lijf, haar malschen arm,
en, in de schaal der hand, de mooie vrucht,
de mooie vrucht en weer de mooie vrouw,
een eenigen schat van lief betooveren,
zoetzinnelijk op de zinnelijke lucht
der zingende zon en roerende looveren
en grassen, geurend over het hart.
En vrucht en vrouwe zeiden:
neem, wij zijn genucht.
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En twee jonge oogen lieten zich veroveren
en zeiden:
komt, al waart gij smart.
Hij richtte zich overeind. Daar reikten beiden
nader tot elkaar.
Zij, gevende, bood
hem voort den rijpen appel aan en teenegaar
der lippen bloem, papaverrood,
haar jonge borst en heel haar bloeiend lijf.
Sjela, opgetogen,
nam de vrucht en at van haar,
der lippen bloem en kuste haar,
en, v6or zijns vaders oogen,
zwoer Zilpa tot zijn minnewijf.
Maar Juda hield de woorden der vervloeking
biñnen zijnen mond, greep lira bij den arm
en liep met hem den schaduwweg beneden.
Want, midden al zijn rijkdom, arm,
zag ziende hij, voor zijn voeten, de verzoeking
en de straf in Eden.

NAAR HEBRON!
Juda nu riep Sjela voor zijn toorn
„Heb ik voor minnemeiden en verkwisteren
goud en zilver, vee en koorn
verzameld? Vóor mijn aanschijn staat
gij niet als gisteren en eergisteren ;
maar ouder, donker. Toen gij kwaad
van Tamar en onspoed duchttet,
was uw klagen lastig op mijn wil.
Dat gij heimelijk om een boelschap zuchttet
zweegt gij stil.
Ga nu naar Hebron, in mijns vaders huis.
Daar zijn de mannen vroom, de vrouwen kuisch.
Dat arbeid tot verheffing u verneder'.
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Dan keert gij weder."
Toen aldus naar Hebron toog
Sjela, de kroeskop, de hertedooder,
zag in Adullam een vrouw uit droefheid witter
zag er een vrouw uit schaamte rooder,
en de eene klaagde en de andere loog.
Maar beide, des avonds, schreiden bitter.
En Hira sprak tot Juda : „Merkt gij niet
wat Sjua, bukkende, zoekt ter aarde ?
Dat zij van drie niet éen bewaarde
is haar een zwaar verdriet."
Juda zeide : „Wel weet ik hare ziel nooddruftig.
Voorkomen snijdt ; doch langer foltert achterklap.
Wie tucht bemint bevordert beterschap,
doch wie bestraffing haat is onvernuftig."
Wijl hij, met gulden woorden, zichzelf bedroog,
en trotschelijk dacht : ik ben rechtvaardig,
diep in zijn binnenste overwoog
hij plannen, strenge deugd onwaardig,
maar die, ook bij den goede, zelfzucht smeedt.
Zoo zeide hij : „Mijn zoon is best besteed.
In Hebron hecht men prijs aan naam en goederen.
Lief zijn de dochteren mijner broederen.
Licht dat hij daar, begerende, vergeet."
Daar zag Hira Sjela midden schoone nichten
verlokt, verloofd, verhuwlijkt, en, indachtig
den plechtigen eed
voor Nahors huis en zijne aanvaarde plichten,

met kloeke meening sprak:
„Toen ik ten hooge heuvelen voer,
niet Tamar viel me hard of klachtig,
doch, eer ik aanzat onder Nahors dak,
stond Serug vóor mijn voet. Toen zwoer
ik hem op uw belofte."
Juda zeide:
„Sjela is mijn laatste zoon."
Waarop zijn vriend:
„Zoowaar zij heenreed onder mijn geleide,
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zoowaar draagt Tamar aan uwer zonen
dood geen schuld.
Uw ongenade heeft zij niet verdiend."
Daar barstte Juda's ongeduld:
„Kent gij het hart dier vrouw P Geen menschen zien 't!"
Zoo bleef Tamar bij haar maagschap wonen.
Maar Sjela was te Hebron.

HET WIJ NFEEST.
Als, in den laten Herfst,
de wijngaardbladeren
niet meer vast en rood, met bloed in de aderen,
maar van alle lutse looveren het derfst,
neerwelkten van de rank,
en teederlïj k trilden
in wind en zonneschijn,
kwam in Adullam, met zang en klank,
het feest van den milden
en vroolijken wijn.
Juda echter trad niet uit.
Nu Sjela heen was en Sjua krank
en hem zooveel geheugde
dat zijn ziele bond in kommer,
had geen hart tot vreugde.
Streng te moede ontweek hij, in purperen lommer,
het gouden geluid,
En Dina sprak tot Efer: „Ik weet niet wat ik dede
van blijdschap dat de blonde het feest niet stoort".
Reuma juichte: „Tamar is voort,
Sjela is voort;
wij zijn machtig in de stede."
Aan den voet
van het outer
bij de loofhutten, had Kesed, hoog omgord,
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in Juda's plaats het gebruikelijk o ffer van louter
druivenbloed
plechtiglijk neergestort.
Thans, zoo de citers spanden,
metalen ratels en houten fluiten blonken,
trokken de vierenden, wemelend, -een wijden kring.
Aarden kruiken vingen den ouden
gouden
wijn,
die uit lederen zakken stroomde,
en zelve stroomden in bekers. Tusschen de dronken
van het ruischend festijn,
lustig bij lustige meiden,
klapte Efer, de kale, woest in de handen.
Daar riepen de deernen elkander toe,
wuifden met late bloemen, bogen en reiden.
Hoog nu ging
v6or de welriekende dansenden, over den vloer der grassen,
het dol gedoe
der holle handtrommen, bommend in de passen ;
en, zoo de mond naar den wijnkus hing,
snel, op den beker der offeranden,
volgde de beker der zwijmeling.
Toen zagen de mannen het ongewoonste :
ter zonnezijde, waar zich jeugd en vreugd verdrong,
neergehurkt in haar roodomzoomde
veel eerwig kleed,
der bruine vrouwen allerschoonste,
die niet lachte, die niet zong,
maar, zwaar van droesem en leed,
bij ledigen beker, droomde.
„Zilpa" ! riep Kesed. „Zilpa" ! riep Efer luid.
En vóor haar voeten,
met gouden lonken en groeten,
met roze sprongen,
de reien gingen in, de reien gingen uit
en zongen :
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Wat zal ik mijn liefste brengen ?
Drie rozen en éen kus.
De dag wil niet geheugen
dat ik half zijn vlammen blusch.
Wat zal ik mijn liefste brengen
Twee liederen en éen hart.
De liederen zullen mengen,
de roode vreugd, de rooder smart.
Wat zal ik mijn liefste brengen ?
Een beker en éen wijn.
Waar wij der minne plengen
moet alles éen, moet alles eigen zijn.
Daar voelde Zilpa een vonke vuurs in een pareltraan,
deed Efer schenken, nogmaals schenken,
en dronk hooguit.
Over der mannen wijzen en wenken,
zegezeker,
liet zij den sterken straal van haar oogen gaan,
en,, zwierig zwaaiend den zilveren beker,
ter bronzen hand, hief, op het maatgeluid,
het lied van den Boomgaard aan :
Lief, die mijn lippen zoeter kust,
nood me te lust,
als de boomgaarden blozen
met de kleur der rozen
en de avond de warme heuvelen bluscht.
Zie, de appelen duisteren
in het gebladert.
De maagden luisteren
wie of daar nadert,
met zachten stap, in de lauwe lucht der. minne.
.

Zet open uw deur

.
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naar den rijken geur,
en uw hart naar uw arme vriendinne.
Bij den uitgelezensten der knapen
wil ik waken, wil ik slapen
een korten langen nacht.
Mijn liefde moet de sterren zegenen,
die vertrouwelijk staan op wacht.
Leg uw hoofd bij mijn hoofd,
o schoonste der knapen,
dat mijn haren regenen
om uwe slapen.
Leg uw hoofd bij mijn hoofd.
Als wij buiten treden
is de nacht beneden,
en de dauwdrop versch aan het rijpend ooft.
De klare nachtegale
zat in haar keel.
Ieder hand geleek een schale,
ieder blik een smeltende juweel.
De reuk van haar kleederen
was die van een open kelk.
In wonderzoet verteederen
bloeide zij voor elk.
Gelijk een wijnrank hing haar lijf te slingeren,
vol keur van druiven,
dauwbelaan.
En 't avondde. Schaduwen begonnen weer te schuiven,
langzaam, in de valleien.
Toen gingen de reien,
met hooge roode vingeren,
naar het Westen staan
en zongen op blauwe schalmeien:
Gestrenge zonne,
oog van den dag,
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weeldriger wonne
verdrijfster, ach,
vlucht waar uw banen
purperend tanen,
duikend uw nuchter en klaar ontzag.
Laat palmenbladeren,
ruischende zacht,
konden uw naderen
en nijgen, nacht.
Vriendlijke deuren
zuchten en geuren ;
sterren bescheiden op minnewacht.
Zoo heerlijk geborgen,
hoofd bij hoofd.
Zorgen van morgen
uw lichten dooft;
dat we, onverzadigd,
hoog begenadigd,
smaken het zoet van verboden ooft.
Wuivende handen hielpen de zonne scheiden.
Maar, duister van nijd, Reüma en Dina zeiden:
„Wie nog zal Juda's dochteren roemen ?
Zijn wij meer dan onze meiden?"
Want haar mannen helden naar den geurigen blos
van Zilpa's lippenbloemen
en den vuurwijn van haar oogen.
Zoo . wierpen zij, over rokken neer- en schuingetogen,
haar zwarte haren los.
En het geschiedde dat een felle wind,
aanrukkend, sloeg de menigte over.
Zilpa beet haar tanden in een roode roos
en, lachend als een snaar en snikkend als een kind,
voer dwarrelend mede met een hoos
van geel en roode loover.
Toen de storm, plots opgekomen, plots bedaarde,
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neeg de zon,
gansch purper, over de avondaarde
en zoende Libanon.
Zilpa! klonk het tot de heuvelwouden.
Zilpa! klonk het vragend weder.
Dan bleven de wouden stom.
Bij der wijnzakken gekreukeld leder
en de gedempte trom,
zochten, eer ze scheiden zouden,
Sjela's zwagers naar een vollen beker
en een ijdel meideken om.

TAMAR TEHUIS.
Toen regende, ook om Nahors stede,
de schoonheid van de boomen,
de schoonheid van de heuvelen
en uit de harten vrede.
De laatste bladeren bleven streuvelen,
de sterkste wil van zomer droomen,
maar straks, in donkere tent en open heester,
was Herfst gansch meester.
Midden haar zusteren en de vrouwen
in den dienst des huizes, spon Tamar al den dag,
spon mee de garens van haar stil vertrouwen,
houdend bij zich zwaarmoedigheid en last van rouwen,
loonende vriendlijkheid met vriendelijken lach,
als eene, die gaarne geeft, meer dan zij hebben mag.
Nahor zag zijn dagen duisteren,
zag bijeenstaan, hoorde fluisteren,
zette soms een woesten boog
over zijn vertoorend oog,
maar, zoo gauw hij Tamar zag,
scheurde zon doorheen zijn zorgen
en hij dacht:
ook hier komt morgen.
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Maar kreupele Bethuël sneed uit sparrenhout
de schacht
der speren, die hij zelf niet kon gebruiken
ter harde jacht,
en sprak : „Hoe oud
is Sjela ? Volgt hij, door de struiken,
den steenbok en het hert ? Draagt hij al baard ?
Ze zeggen hij is schoon en kroesgehaard,
een knappe knaap, wanneer hij, met zijn boog ter schouder,
tot zwaarderen. stap gereed en wijden sprong,
ten boschweg hupt en vrouwen hangen,
met oogen en mond, aan zijne gangen.
Juda bestemt hem rijker bruid en zweert hij is te jong.
Te jong ? Ei, wacht maar ! Wordt hij ouder,
dan is zijn oudere te oud en koud naar zijn begeer.
Niet mansch, en jagen ! „Honend lachte
Bethuël en kerfde een hoekige gedachte
diep in het hout der speer,
daar zijne hand op kromde. Tamar, spinnend,
luisterde in de smart der zware minzaamheid.
Ternauwernood een wederwoord bezinnend,
bleef zij, voor beter woord, met beter woord bereid.
Doch Bethuël, herbeginnend,
liet niet los.
„Snippen, die den weiman betrouwen,
en den vos."
Opziende, zocht hij een glimlach in den kring der vrouwen.
Toen keek Nahor hem met booze blikken aan
en, norsch, trad buiten. Serug echter bleef
en zeide : „Broer,
laat staan
des argwaans wapen,
het tweesnijdige, laat staan.
Zoowaar ik leef
is Hira, die mij zwoer,
ter trouw, en Juda mede
rechtschapen.
Heeft Hira niet in vrede
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gespijsd in onze woning ?
en Nahor aangezien met klaren blik ?
Ligt niet zijn hand onder mijn heup ? Was hij een koning,
en zijn vriend een koning,
en Hebron gansch met hen,
indien zijn oog der slang bleek en zijn woord een strik,
nog stortte ik met mijn zwaard in hunne zwaarden,
en, Tamar, toon dat ik uit Nahor ben."
Eeniegelijk zweeg. Gelijk, door den ontblaarden
eikeboom,
de herfstwind schier geruischloos waaien kan,
heimzinnig waaien,
zoo ging, doorheen de grijze stilten van den schroom,
het spinnen voort in huis en 't ronkend draaien.
Bethuël, kopschuddend, kerfde een groeve in zijn geheugen.
Maar Tamar zeide : „Broeders, hebt geen zorg.
Den sterke dient geen leugen."
Dan, in het diepste van haar ziel gezegen;
„Jahwe is mijn borg.
Hij weet zijn wegen."
Met den avond trad Nahor zijne woning binnen,
zag, onder der lampe geluwen schijn en wit gewalm,
zijn dochteren en haar vrouwen zitten en spinnen,
zag Bethuël nijdig in de weer, en Serug kalm,
zag alles door elkaar en weer afzonderlijk
Tamar in gepeinzen, vredige en vroede,
ver en wonderlijk
verdiept :
Hoe was het in Adullam, met Juda en Sjua, de goede ?

Met Sjela en zijn zusteren? En Hira, den geduldige ?
Ach, de wind, die hijgt en zwiept,
en alle bladeren, hoor, ze varen uit Gods hand.
Alzoo, in schijn van schuld doorgaans onschuldige,
de dagen van de menschen.
Weer kende Nahor, aan haar klare voorhoofd, haar
(vroom verstand.
en met ontroerde vaderlijke wenschen
voor haar hoop en heil,
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wandelden zijn oogen tot de hare, zegenend.
Daarbuiten woei een waaien, vermanend, van hut tot hut,
van tent tot tent.
Dat was de winterstorm niet, die de staken schudt,
de deuren schendt,
dat was de herfstgeest, flappend op het zeil,
en langzaam, looveren regenend.
(Wordt vervolgd.)
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„Eer den zeehelt met een wapen,
Hang zijn slaghzwaert in het gestarnt,
Dat den Brit in d' oogera harnt,
Die de zee wil overgaepen
En verslinden al wat zeilt.
Holland heeft zijn grond gepeilt."
J. V. D. VONDEL.

Schitterender wapenfeit, voorwaar, -- met „gestarnt"
bedoelde hij diamanten dan dat, hetwelk de 80-jarige
dichter bij den „zeegevier der vrije Nederlanden op den
Theems" met jeugdige geestdrift bezielde, kent onze geschiedenis niet en al was het hem in 't bijzonder te doen
„Ruyter, Wit en Gent" te huldigen, hij vergat niemand
te loven, die tot den goeden uitslag van de weergaloos
gedurfde onderneming had bijgedragen.
Maar die schitterende daad deed een anderen tocht
geheel in de schaduw geraken, die, hoewel op veel bescheidener schaal op touw gezet, toch ook een kijk geeft
op den durf, de voortvarendheid, de ondernemingsgeest
van die dagen en die het ons een voorrecht lijkt, weder
en met meer geschiedkundigé, tot nu toe niet bekende
0, E. XVII 3
26
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bijzonderheden,
in het licht te stellen bij het 250-jarig
jubileum van de verovering van Suriname ; een tocht bovendien van meer practisch blijvende waarde, dan die naar
Chatham, die alleen ten doel had de vredesonderhandelingen te Breda te verhaasten, omdat hij ons in het bezit
stelde tot op den huidigen dag
met drie korte onderbrekingen
van eene Kolonie, welker welzijn ons even
na aan het hart behoort te liggen, als van die aan de
an dere zijde van de Kaap de Goede Hoop.
In Engeland, waar in 1660 Karel- II op den troon
was gekomen, dreef de handelsnaij ver voortdurend tot
hervatting van den oorlog tegen de Republiek. Geschillen
over de grensscheiding tusschen de Engelsche en Nederlandsche bezittingen in Afrika en Noord-Amerika liepen zoo
hoog, dat de Engelsche admiraal, Sir Robert Holmes, in
dienst der Afrikaansche Compagnie, waarvan 's konings
broeder, de hertog van York, directeur was, tegen het
einde van 1663 uitgezonden werd en de bezittingen der
W. I. Compagnie op de kust van Guinea, alsmede NieuwNederland in Noord-Amerika veroverde. Klachten van onze
zijde baatten niet, waarom de Raadpensionaris J. de Witt
wist te bewerken, dat in de Staten-Generaal, buiten medeweten van die leden, op wier stilzwijgendheid geen staat
was te maken, een lastgeving werd opgemaakt voor De
Ruyter om uit de Middellandsche zee te vertrekken en
de geroofde Koloniën te gaan hernemen.
In October 1664 vertrokken, kon hij in Februari 1665,
na op de kust van Guinea bijna alles heroverd te hebben,
koers zetten naar West-Indië en Noord-Amerika, waar hij
echter minder goed slaagde.
Voorshands lijkt het zeer gewaagd, om de Ruyter met
zijne vloot zoo ver van honk te zenden, niet behoorlijk
uitgerust, op een oogenblik, dat de oorlog op het punt
van uitbreken stond. Wij weten alleen, hoe verlangend
men zijn terugkomst verbeidde, toen werkelijk de oorlog
uitgebroken was en De Ruyter, toen hij in Augustus 1666
te Delfzijl binnenviel, nauwelijks de kans ontsprongen was
,
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in 's vijands handen te vallen. Maar wij weten ook, dat
De Ruyter in April te voren een mislukten aanslag had
gewaagd op Barbados, waar Francis Lord Willoughby of
Parham resideerde, als Gouverneur der Engelsche Antillen,
met den algemeenen naam van Windward Eilanden aangeduid, en die medebezitter was, volgens een octrooi van
den Koning van Engeland van 1662, van Willoughbyland
of Suriname.
Bovendien was 17 Nov. 1664 een tractaat gesloten
tusschen den Hertog van Koerland en den Koning van Engeland, waarbij laatstgenoemde, tegen afstand van het fort
St. Andrea bij Kaap Palmas, hem Tabago ten geschenke gaf t).
De Koning schonk echter daarmede iets, dat op dat oogenblik nog de erven der gebr. Cornelis en Adriaan Lampsins
in bezit hadden. Tabago moest dus eerst genomen worden.
Dit geschiedde door 4 commissievaarders (alias kaperschepen) van den Gouverneur van Jamaica, die naar
Saba en St. Eustatius (van de Zeeuwsche familie Van
Rhee), en naar Tabago stevenden en deze eilanden in het
laatst van 1665 veroverden. Lord Willoughby gelastte
bovendien in den aanvang van 1666 major Scott, om de
Zeeuwsche bezittingen in Paumeroon en Marocke (Nova,
Zelandia), alsmede Essequibo te nemen. Dit laatste mislukte echter door de maatregelen van Bergenaer, den Commandeur van Berbice, het patronaat der familie Van Pere.
In hetzelfde jaar deed William Byam, de vertegenwoordiger
van Lord Willoughby in Suriname, de Ned. Kolonie aan
de Aprouague (Aprowako) en de Fransche aan de Sinamari
veroveren ; het laatste was een gevolg van het, in 1662
tusschen Frankrijk en de Republiek gesloten, defensief
verbond.
Al deze gebeurtenissen waren geleidelijk doorgedrongen
tot de belanghebbende Zeeuwen en het plan tot een strooptocht in de West-Tndiën, reeds in een schrijven van 6 Mei
1666 door den Raadpensionaris van Zeeland, P. de Huybert,
1) J. C. P., Tobago etc. 1727.
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aan De Witt ontvouwd, kon daar niet anders, dan in
goede aarde vallen. De overige admiraliteiten weigerden
aan dien tocht deel te nemen, doch de admiraliteit van
Zeeland zette die energieke pogingen, in het geheina op
touw gezet, door.
Als hoofd van dien tocht werd door de Zeeuwsche
admiraliteit Abraham Krynssen aangewezen, inplaats van
den vice-admiraal Banckert, die ondertusschen tot luitenantadmiraal was bevorderd. Krynssén was vermoedelijk de zoon
van den gelijknamigen kapitein 1 ), die zich o.a. in dienst der
gebroeders Lampsins vermaard had gemaakt en in 1649
overleden was als equipage-meester der Zeeuwsche admiraliteit te Vlissingen. Van Krynssen c.s. zijn geen oorspronkelijke bescheiden 2 ) meer over, wijl deze hoogstwaarschijnlijk
k
bij den brand van het Dep. v. Marine in Januari 1844
verloren gingen. Slechts uit rekeningen, ten Rijksarchieve
in Zeeland aanwezig, en uit een lijvig handschrift van
ongeveer 900 blz. getiteld : „Register van de Instructies,
„resolutiën, asten en munimenten, raeckende de Expeditie
„naer de provintie en Colonie Serenamie, ghelegen aan de
„vaste sust van Guajana, mitsgaders naer andere coloniën,
„Eylanden en quartieren van America," alsmede uit Engelsche bronnen, is het volgende op te maken :
Den 30 Dec. 1666 zeilden heimelijk uit Veere de Commandeur Abraham Krynssen met de „Zelandia" (v. 34 st.
en 150 koppen) als vlaggeschip, de „West-Lappel" en de
„Zeeridder", van gelijk charter, resp. door Simon Loncke
en Pieter de Mauregnault gecommandeerd, het jacht „Prins
te Paert," kapitein Salomon le Sage, de hoekerboot „Wester
Souburgh," kapitein Rochus (Boys) Bastaert, de van de
Lampsins ingehuurde fluit „Aardenburg" als victualieschip en een snauw als adviesvaartuig. Het aantal opvarenden zal omstreeks 8 à 900 man bedragen hebben,
waarvan 225 soldaten der landmilitie, onder Maurice de
1) In 1628 gehuwd met Lorytge Verheile en in 1637 met Sara Sterthemius. (Navorscher 1860).
2) Behalve éen brief (R. A. in Zeeland) dd. 14 Junij 1667, over den
zeeslag bij Nevis, reeds in 1668 in druk verschenen.
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Raem en Philip Julius van Lichtenbergh als kapiteins, met
2 luitenants, 3 vendrigs en 2 commandeurs (asp. vendrigs).
Ter versterking dier macht werd Krynssen nagezonden de
„Visschersherder" kapitein Boudewijn Ceuvelaer, met het
fregatje „Winthont" en de snauw „Paragon d'Alette," welke
evenwel eerst na de verovering van Suriname daar aankwamen, maar waardoor het aantal (kleine) slagschepen op vier
werd gebracht. Het eskader van Krynssen verloor in de golf
van Biscaje den snauw, maar kaapte, na langs de kust van
Marocco geloopen te zijn, bij de Canarische Eilanden, een dergelijk Iersch vaartuig, zoodat hij met 7 zeilen Cayenne aan
deed,' waar De Lezy, broeder van den later te noemen De la
Barre, gouverneur was. Na op de kust nog een scheepje uit
Nieuw-Engeland genomen te hebben, zeilde onze commandeur 26 Februari 1667 de rivier de Suriname op, heesch
de nationale vlag en eischte voor de Staten van Zeeland
van den Gouverneur William Byam de onmiddellijke overgave van het (houten) Willoughby-fort te Paramaribo.
Deze weigerde met beslistheid, maar kon het slechts 24
uren volhouden. Op Zondag 27 Februari liet Krijnssen
zijn schepen vlak bij het fort ankeren en, terwijl het
geschut dit onder vuur nam, landden de soldaten even
boven de versterking, die aan de landzijde het zwakst was
en na eenige uren in ons bezit raakte, met verlies van
slechts één man. Byam capituleerde en verkreeg eervollen
aftocht. Krijnssen herdoopte het fort in „Zelandia",
heesch er de prinsevlag, legde er eene bezetting in van 125
soldaten met 15 stukken geschut en stelde kapitein Maurice
de Raem als „commandeur" van Suriname aan ; want,
nadat Byam had ingezien, dat verdere tegenstand wegens
de oneenigheid der kolonisten nutteloos was, had ook de
overdracht van de geheele kolonie plaats bij tractaat van
6 Maart.
Hierbij werden niet alleen de plantages, aan William Lord
Willoughby of Parham, eigenaar der kolonie na den dood
van zijn broeder in het vorige jaar, persoonlijk toebehoorend,
verbeurd verklaard, maar ook die zijner landgenooten,
.
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die in het moederland woonden en ze door administrateurs
lieten beheeren.
Onder verzekering, dat zonder onderscheid aan alle
blanken gelijk recht zou worden toegekend, eischte Krijnssen
van elken Engelschman den eed van trouw aan de Staten
van Zeeland, maar veroorloofde hij aan iedereen, die niet
wilde blij ven, te vertrekken, na zijn plantage verkocht te
hebben ; het Engelsche garnizoen werd naar Barbados,
de residentie van Lord Willoughby, ingescheept. Alleen
werd een oorlogsschatting van 100.000 pond suiker opgelegd, eene waarde van 10.000 gulden vertegenwoordigend.
Vernemende, dat de commandeur Bergenaer door beleidvol optreden zoowel zijn eigen kolonie als Essequibo,
Paumeroon en Marocke uit de handen der Engelschen
had gered, zond Krijnssen kapitein Ceuvelaer met zijn
schip naar Berbice, om met Bergenaer in overleg te treden
over aanvulling der bezetting, enz. en met gelijke opdracht
Salomon le Sage en Roys met hunne schepen naar Essequibo en Paumeroon. Na beheerders over de verbeurd
verklaarde plantages te hebben benoemd, alsmede een
aantal ambtenaren en een raad van Justitie te hebben
aangesteld en allen, met behulp van Lichtenbergh I), zijn
rechterhand, van instructie te hebben voorzien, verliet
Krijnssen, de „Westcappel" en een licht vaartuig achterlatend, met de rest zijner schepen Suriname. Den 20sten April
vereenigde hij zich niet de „Visschersherder" voor de rivier
van Berbice, ter voortzetting van den tocht naar Tabago,
dat door de Franschen op de Engelschen heroverd, maar
door hen verlaten bleek te zijn. Hij bezette dat eiland
op nieuw en kwam, den 7den Mei op Martinique aan. De
gouverneur van de Fransche Antillen, generaal Le Febre
de la Barre, daar vertoevend, maakte bezwaar de eilanden
St. Eustatius en Saba, door de Franschen eveneens heroverd,
zonder bevel van den Koning van Frankrijk over te dragen,
maar kwam met hem overeen om gezamenlijk, met een
macht van 17 schepen en 2 branders, de Engelsche vloot
1) N. Biogr. Woordenb. II en W. I. Encycl. i, y.
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van weinig geringer sterkte slag te leveren. Met de Fransche
scheepsmacht, hoofdzakelijk nit gewapende koopvaarders
bestaande, ontmoette men de Engelschen onder Sir John
Berry op 19 Mei. Dien dag zond Krijnssen den snauw
Paragon d' Alette" naar la Rochelle met de eerste berichten
van zijn wedervaren ; deze berichten kwamen den 26sten
Juli Pieter de Huybert 1 ), toen gevolmachtigde voor de
vredesonderhandelingen van Breda, in handen, doch zijn
verloren gegaan.
Dienzeifden dag, 19 Mei 1667, schreef de predikant
Abrahamus a Westhuysen, die in den zeeslag bij Nevis
sneuvelde, aan boord van „De Visschersherder", aan frater
S. V. Westhuysen het „waerachtich verhael van de Heerlijke overwinning van Pirmeriba en de Riviere Seraname,
gelegen aen 't vaste lant van America, door de Zeeusche
oorlogschepen en 't gene zij daer verrigt hebben ; nevens
't weder veroveren van Isequepe, Boumerona en Tobago,
en wat haer verder op hare Reys ontmoet is onder het
commando van den commandeur Crynssen."
Het verhaal van a Westhuysen werd gedrukt bij Johannes Rammazeyn, boekdrukker, wonende op den Stadssingel over de Nieuwe Haven te 's Gravenhage in 1667
en is het eenige verhaal, dat van Nederlandsche zijde van
de verovering van Suriname nog bestaat.
De schrij ver noemde het eene groote, gezegende overwinning, ,gesegende, omdat daer in so veel opsichten van
God sonderlingen segen is te bespeuren geweest, als voor
eerst : omdat het synde daer in de regenmaanden, een tyt,
opwelk het daer soo sterck gewoon is te regenen, dat het
Landt door den overvloet des waeters byna onbruyckbaer
is ; soo heeft integendeel den tyt, dat de onse aldaer
hebben verkeert, soo schoon en drooch weder geweest,
dat sommige onder de Engelse dit merckende, Godt lasterlick segden, dat Godt niet meer Engels, maer geheel Zeeuws
was geworden."
Den 20sten Mei had de zeeslag bij het eiland Nevis plaats,
,,

1) J. H. de Stoppelaar. De Zelandica gente de Huybert, L. B. 1851.
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maar deze bleef onbeslist, want, al sprong een Engelsch
schip in de lucht, en al werd een ander op de kust gejaagd door de schepen van Krynssen, die 31 à 32 man aan
dooden en gewonden verloren, de dapperheid der Zeeuwen vermocht niet den moed der Franschen op te wekken ;
deze bleven vrijwel werkeloos. De onzen zochten met de
Franschen de reede van St. Kitts op, de Engelschen hielden
naar Nevis af. Krynssen besloot echter geen tijd te verliezen en vervolgde met zijn schepen, waarbij zich weder
de „Prins te Paert" en de „Wester Souburgh" gevoegd
hadden, de reis naar Virginië, waar hij half Juni in de
monding van de James-rivier een Engelsch oorlogsschip
de „Elisabeth," 9 met tabak geladen fluitschepen en een
gewapenden koopvaarder veroverde en eenige vaartuigen,
waaronder de „Elisabeth" verbrandde. Met zijn vloot keerde
Krynssen over Bergen in Noorwegen naar het vaderland
terug, waar hij 24 Augustus aankwam.
In de vergadering van de Staten van Zeeland van
22 September d.a.v. werd aan hem en de zijnen hulde gebracht ; later werd aan hem en aan Lichtenbergh een gouden
keten met medaille vereerd, terwijl alle kapiteins ee n gouden
medaille kregen.
Inmiddels hadden dezelfde Staten in April kapitein
Willem Brest met een compagnie soldaten, als „opperhoofd"
naar West Indië gezonden, o.a. met het schip „De Hope,"
kapitein Cryn Mangelaer, dat echter in Mei den Engelschen
in handen viel.
Na den vrede van Breda, op 31 Juli 1667, onder den
indruk van den tocht naar Chatham gesloten, vertrokken,
met gelijke opdracht, kapitein Jan van Houtte, gezegd
Du Bois met de „Schakerloo," kapitein Willem Hendriks,
De Rysende Sonne," kapitein Cornelis Willemszn. Cabel
en een snauw, maar bij aankomst -- eind November —
bleken Cayenne en Suriname in October door een Engelsche
vloot, onder John Harman, heroverd te zijn en vonden de
onzen te Paramaribo luit.-generaal Henry Willoughby als
gemachtigde van zijn vader, en Bannister als gouverneur;
„

HERDACHT

(27 FEBRUARI 1667.)

409

deze weigerden de kolonie terug te geven. Eerstgenoemde
ging voort, met alle personeel en materiëel van de plantages van zijn vader in te schepen en maakte deze met
den grond gelijk. Hoewel wij ons konden beroepen op de
artikelen van den vrede van Breda, waarbij alle toestand
van bezit tot dien van 20 Mei te voren moest worden
teruggebracht, de hooggaande ruzie tusschen Willem Hendriks eenerzijds en Du Bois met zijn vendrig Pieter Versterre anderzijds, zelfs in tegenwoordigheid der Engelsche
machthebbenden, maakte elk vergelijk onmogelijk.
De Staten van Zeeland, van den loop der zaken op de
hoogte gesteld, drongen bij den Koning van Engeland,
op teruggave der Kolonie aan en zon den einde Januari
1668 Krynssen met de „Zelandia", de „Suriname", kapit.
Ceuvelaer en „'s Lands Welvaren, kapitein Roys, derwaarts,
met opdracht aan Krynssen om tijdelijk het gouverneursschap te aanvaarden.
Op 25 April kwam deze daar aan en 1 Mei 1668 werd
andermaal de prinsevlag op het fort „Zeelandia" geheschen.
Korten tijd daarna zond Krynssen den gewezen gouverneur Bannister wegens opruiing gevankelijk naar Nederland, waar men hem, wegens gemis aan overtuigend bewijs,
spoedig op vrije voeten stelde.
Den Gen Februari 1668 was Lichtenbergh reeds feitelijk
tot gouverneur aangesteld, maar het duurde tot 26 Nov.
d.a.v. v66rdat de benoeming door de Staten-Generaal was
bekrachtigd, eerst 16 Februari 1669 legde hij te Paramaribo den gevorderden eed af in handen van Krynssen.
Het is jammer, dat ons zoo weinig bekend is van den
held, die vereerd werd met een gouden keten en medaille,
al zoude ook, om met Joost van den Vondel te spreken :
„zijn slaghzwaert in het gestarnt" gehangen dienen te zijn
met die van „Ruyter, Wit en Gent". Wij weten alleen
dat hij in 1665 kapitein ter admiraliteit van Zeeland op
het jacht „Prins te Paert" was en de zeeslagen in het
volgende oorlogsjaar in het eskader van den vice- admiraal
Banckert medeniaakte. Ook weten wij, dat hij na het
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gouverneurschap in Suriname ten einde gebracht te hebben,
in 1669 met zijn eskader van daar vertrok. In zijne
instructie (voor de tweede reis) stond uitdrukkelijk vermeld,
dat hij onze koloniën in Berbice, Essequibo, Nova Zelandia
en Tabago op den terugkeer behoorde aan te doen en nu
ligt het vermoeden voor de hand, dat dit ook geschied
is. Maar aangezien hij nimmer heeft gerapporteerd over
die koloniën, hetgeen de bedoeling van de Staten met die
opdracht was, is het niet onmogelijk, dat hij patria niet
heeft mogen terugzien. In een ambtelijken brief uit Suriname ' dd. 14 Februari 1670 van den door hem aangestelden
„Commys van magasynen, van vivres en amonutie van
oorloge op Suriname" Nicolas Combe, wordt over hem
geschreven als „feu M. Crijnssen de bonne mémoire."
De pogingen, aangewend om van de Engelsche autoriteiten in Britsch West-Indië te weten te komen of Krijnssen
aldaar is overleden, hebben tot geen resultaat geleid.
Het graf, noch de beeltenis van Krijnssen is bekend.
Het „dankbaar nageslacht", dat hem geen 4 eeuw
later met. iemand verwarde, die vermoedelijk zijn vader
was, heeft weinig moeite gedaan om iets naders omtrent
den held van Suriname te weten te komen. Moge het
jubileum na 250 jaren er toe bijdragen, zijn naam althans
aan de vergetelheid te ontrukken.
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Organisatie in oorlogstijd. — Treub's „Oorlogs.
tijd". -- De „liquidatie van de crisis"; wat straks
te doen ? — Het blijvende uit het tijdelijke. —
De verwarde toestand. — Organisatie en krachtsontwikkeling; overheid en maatschappij. — Self
help bij arbeidersverzekering; Talma, Treub, Lely ;
Radenwet en Organisatiewet; zes ton voor de invoering der RRadenwet. — „De vaderlandsche nijverheid in komende jaren." — De collectieve arbeidsovereenkomst; modern gildewezen

„Organisatie" is het wachtwoord en het machtwoord van onzen
tijd, is dat in den oorlogstijd meer en meer geworden. Het buitengewone doel, waarop zich sedert Augustus '14 heel de energie der
groote oorlogvoerende rijken richt, heeft aanwending van buitengewone middelen noodzakelijk gemaakt. De beste kans in den
gruwelijken wedstrijd schijnt weggelegd voor hem, die deze middelen het best, het vlugst, het meest doeltreffend kan stellen in
dienst van het groote doel, d.i. voor hem, die den daartoe onmis-

baren arbeid (arbeid van allerlei aard) op de nuttigste wijze kan
regelen, het werk het best organiseert. Men ziet het immers in
den munitie-aanmaak ; alle krachten worden daartoe in 't geweer
geroepen, want hier moest een vroeger niet zoo belangrijk geachte
„productie" zoo spoedig mogelijk worden opgevoerd tot het allerhoogst-bereikbare. Zoo is de organisatie van den munitie-aanmaak
een der meest dringende, wellicht een der meest beslissende vraagstukken voor de belligerenten geworden. De zege -- zoo zeggen
sommigen -- zal zijn aan hem, die dezen arbeid het best heeft
weten te organiseeren.
Dringend, misschien ook beslissend, is een ander vraagstuk,
waarbij het vóór alles op organisatie aankomt : het probleem der
levensmiddelen-voorziening, der „voeding van mensch en dier".
Ook hier: buitengewone eischee, onvoorziene toestanden, ontzet-
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tende moeilijkheden. Een eenigszins bevredigende oplossing kan
ook op dit gebied in geen der oorlogvoerende rijken worden verkregen zonder organisatie, zonder regeling, waarbij schikkend,
ordenend, verdeelend te werk wordt gegaan.
In vredestijd, toen alles zooveel eenvoudiger zich aan ons oog
voordeed (en ook was), toen de zaken liepen naar de nu eenmaal
daarvoor vastgestelde of vanzelf ontstane regelen, kwam het in
ons zoo niet op, ons rekenschap te geven van de samenstelling der
raderen, die de groote voorbrengings- en verdeelings-machine bewegen. Thans, nu zooveel anders loopt dan vroeger, zooveel nieuw
en gansch anders geregeld moest worden, beseffen wij eerst recht
de geheel overwegende beteekenis der organisatie, der ordening,
die, met zeker doel voor oogen, verschillende krachten te werk
stelt opdat dit doel worde bereikt en die daarbij streeft naar het
verkrijgen van het grootst mogelijk nuttig effect met de naar evenredigheid geringste offers. Zoo is „organisatie" het wacht- en
machtwoord geworden.
Ook voor ons, in velerlei opzicht. „Overal" — zoo schrijft
de oud-minister Treub in de Inleiding tot zijn boek „Oorlogstijd" 1) -„overal heeft men in Augustus 1914 gestaan voor een plotseling
te voorschijn getreden grooten onbekende, wiens karakter men als
het ware van dag tot dag had te bespieden, wiens eigenaardigheden van dag tot dag bleken te veranderen of verkeerd te zijn
ingezien, en wiens gedragingen een ongekend groot gevaar opleverden, als men er niet in slaagde, zich van zijn wezen en zijn
doen en laten een zoo goed mogelijk beeld te vormen en naar dat
beeld zijn maatregelen van tegenweer tegen den indringer te nemen
en door te voeren. Dit alles geldt natuurlijk voor de groote oorlogvoerende landen in de eerste plaats, maar op kleiner schaal geldt
het ook voor de neutraal gebleven staten, met name ook voor ons
land. Men stond voor een toestand die niet was voorzien, die
niet had kunnen zijn voorzien en waarin toch, zonder dralen, zoo
goed mogelijk voorzien moest worden. Onvoorbereid werd men
geplaatst voor ongekende moeilijkheden. Niet alleen, zelfs niet in
de eerste plaats op militair gebied. Daar kon men ten minste
zijn eerste maatregelen nemen als vrucht van jarenlange studie en
voorbereiding. Op economisch en op fivantieel terrein stond de
1) Oorlogstijd, herinneringen en indrukken van Mr. M. W. F. Treub,
oud-minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, oud-minister van Financiën. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en 'Loon. Amsterdam. Scheltema
en Holkema's Boekhandel. 1916.
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groote onbekende plotseling, zonder waarschuwing voor ons, als een
dreigend gevaar, dat hoe dan ook bezworen moest worden. Z6ó
was het elders; zóó was het ook hier."
Het boek van Treub, waaraan het bovenstaande is ontleend,
bevat de ,,herinneringen en indrukken" van den bewindsman, voor
wiens rekening eerst aan het Departement van Landbouw, Nijverheld en Handel, daarna aan dat van Financiën een groot deel
gekomen is der veelzijdige en diep-ingrijpende organisatie, welke
tijdens zijn bewind is stand gebracht. „Quorum pars magna fui",
had hij met gerechten trots boven deze bladzijden mogen schrijven.
De hoofdstukken, die handelen over „de levensmiddelenvoorzieningen," „voorkomen en lenigen van nood," „geld en crediet in
oorlogstijd," „het op gang houden der bedrijven," „de oorlogstoestand en de schatkist," bevatten het relaas, ook de toelichting en
verklaring van verschillende maatregelen, die ten opzichte van die
zeer uiteenloopende aangelegenheden door den schrijver als minister
zijn genomen. Toelichting en verklaring;. rechtvaardiging en verweer ook, hier en daar. Wat volkomen begrijpelijk is, doch volstrekt
niet in die mate het geval is dat zijn belangwekkend geschrift het
karakter van een „pro domo"-betoog gekregen heeft. In de § over
„De Broodvoorziening" schrijft Treub: „Wie niets doet, maakt ook
geen fouten. Maar het niets doen zelf kan een fout zijn van heel
wat ernstigeren aard dan de gebreken, die het handelen nu eenmaal aankleven." hij herinnert daarbij aan de woorden, door
hem op 26 Augustus 1914 in de Tweede Kamer gesproken, woorden,
die hier ook overgenomen mogen worden, omdat zij m.i. volkomen
terecht het standpunt aangeven, waarop men zich bij de beoordeeling van al deze Regeeringsmaatregelen behoort te stellen : „Dat
onder deze uiterst moeilijke omstandigheden door de Regeering
herhaalde malen fouten zullen worden begaan, dat er maatregelen
zullen worden genomen, waarvan de Regeering zelf na korten tijd
zegt : wij hadden dat eigenlijk anders moeten doen, -- ik zou
haast zeggen, dat spreekt zoo vanzelf, dat ik geen oogenblik aarzel
om te erkennen, dat ongetwijfeld nu reeds fouten zijn begaan en
er nog veel meer fouten begaan zullen worden. Maar — wanneer
later wij ter verantwoording zullen worden geroepen, hoop ik, dat
men, waar er fouten kunnen worden gecon3tateerd -- en dat zal
zeker geschieden — hiermede rekenen zal, dat wij onze maatregelen moeten nemen in een tempo, waarin lang wikken en wegen
herhaaldelijk onmogelijk is, en onder omstandigheden, waarin het
veel beter is, dat er van tijd tot tijd fouten worden begaan, dan
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dat door lang delibereeren men te laat komt met de maatregelen,
die moeten worden genomen."
Deze aanwijzing van het standpunt, waarop men zich bij de
beoordeeling van de (vroegere én latere) Regeerings-maatregelen
behoort te stellen, komt mij voor volkomen juist te zijn ; ik meen
trouwens te mogen zeggen dat door mij bij die beoordeeling geen
ander dan dat standpunt is ingenomen. Zelfs zie ik de grootste
beteekenis van Treub's Oorlogstijd hierin : dat de lezer een klaar
besef krijgt van de ingewikkeldheid der vraagstukken, waarvoor
de Regeering werd en telkens nog wordt geplaatst en van de
moeilijkheid der oplossingen, die in deze of gene richting moeten
worden gevonden. Het boek van den oud-minister is in hooge
mate ,,suggestief" ; men kan er veel in vinden en veel er uit halen.
Met zijn betoog zal de scherpzinnige lezer het niet altijd eens zijn;
hij zal vragen of licht en schaduw overal gelijkelijk verdeeld zijn,
of niet hier en daar meer, elders weer minder uitvoerigheid verkieslijk ware geweest. Het is een boek, waarover men met gemak
vele bladzijden vol kan schrijven, een werk dat in elk geval voor
later zeker niet geringe documentaire waarde bezit en dat als
„mémoire" van den man, die een zoo groot aandeel in al het beschrevene gehad heeft, blijvend de aandacht trekken zal. Maar
voor mij blijft de voornaamste indruk na de lezing deze: alle doen
en alle laten van de Regeering in zake de crisis in dezen crisis-tijd
moest en moet geschieden „in een tempo, waarin lang wikken en
wegen herhaaldelijk onmogelijk is, en onder omstandigheden, waarin
het veel beter is, dat er van tijd tot tijd fouten worden begaan,
dan dat door lang delibereeren men te laat komt met de maatregelen, die moeten worden genomen."
Juist daarom doet het niet aangenaam aan, in deze beschouwingen van den oud-bewindsman over wat hij heeft gedaan, kritiek
aan te treffen over hetgeen zijn opvolger gedaan heeft. Zelf heeft
de schrijver dat ook wel eenigszins gevoeld : niet zonder schroom,
zoo zegt hij, doet hij deze kritiek hopren en voor een deel treft zij
ook hemzelven; zijn aarzeling werd overwonnen door de gedachte
dat het in die bladzijden aan de orde zijnde vraagstuk (dat der
levensmiddelenvoorziening) zóó belangrijk is en ook eenigen tijd
na den vrede nog zijn zal, dat andere overwegingen daarvoor
moeten wijken ; ten slotte wijst hij er op, dat zijn kritiek een opbouwend karakter heeft ... (blz. 73). Maar kent de heer Treub
het „tempo," waarin en de „omstandigheden" waaronder de beer
Posthuma bij de oplossing van dit vraagstuk heeft moeten werken ?
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Wanneer hij (blz. 91) herinnert aan het oud-vaderlandsch spreekwoord dat de beste stuurlui aan wal staan, was hij dan even te
voren niet vergeten dat daar thans ook zijn positie is ?
Aan zijn „herinneringen" aan, „indrukken" van wat hij in den
crisis-tijd zelf heeft verricht en heeft beleefd, voegt Mr. Treub in
eene „Nabetrachting" een enkel woord toe over wat na den vrede
„zal moeten geschieden tot ontwarring van den toestand, dien de
worsteling der groote mogendheden heeft gebracht". De schrijver
ziet, gelijk ook wel te verwachten was, dat doende niet voorbij,
dat hij hier het gebied van positieve mededeelingen verlaat om
dat der speculatieve beschouwingen te betreden. Ik zal -- zoo
zegt hij -- hierbij kort zijn „al was het alleen omdat de oorlogswerkelijkheid met alle voorspellingen heeft gespot en ons geleerd
heeft voorzichtig te zijn met het uitspreken van verwachtingen
ook omtrent de liquidatie van de crisis, welke als gevolg van den
krijg intrad." Ja, inderdaad, voorzichtigheid is hier geboden en
eigenlijk kan niemand, wie hij ook zij, over de toekomst van ons
land, ook over die van Europa, van de wereld, spreken zonder
daarbij zoo menig voorbehoud te maken, dat daardoor de stellige
beteekenis van zijn slotsommen tamelijk gering wordt. Wanneer
men thans reeds zijn gedachten wil laten gaan over de „liquidatie
van de crisis", dan moet men daarbij in het oog houden dat wij
nu nog niet aan die liquidatie toe zijn en dat dus de vraag-stelling eigenlijk op dit oogenblik nog niet zuiver kan geschieden.
Daartoe zal het oogenblik eerst zijn aangebroken, wanneer de
worsteling is geëindigd en men weet, op welken voet, onder welke
voorwaarden een -- naar men hopen mag -- blijvende toestand
is ingetreden. Zoover nu zijn wij nog niet, nog lang niet en tot
zoolang zijn alle aan het : „wat straks te doen ?" gewijde beschouwingen vrijwel ijdel of althans zoo vaag, dat zij weinig houvast
geven en geen of nauwelijks eenig richtsnoer voor dadelijk handelen.
En toch klemt de vraag. Zij laat ons niet los ; zij vervult
veler gemoederen, houdt veler hoofden bezig. Hoe kan het ook
anders ? Heel de wereld ziet, na de eerste maanden sedert Augustus
'14 reeds, voortdurend reikhalzend uit naar het einde, dat telkens
weer wordt verschoven. Inmiddels zien wij allerlei, dat vroeger
vaststond, wankelen ; oude, naar wij meenden beproefde waarheden,
tot nog toe vaste regelen van menschelijk handelen zien wij doolde oorlogspraktijk en door al wat die meebrengt, te schande gemaakt. Zonder overdrijving kan men zeggen, dat de geheele menschelijke samenleving -- niet in economischere zin alleen, doch in
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al haar geledingen en op allerlei gebied -- den invloed ondergaat
van den gruwel, die voortwoeden blijft en op alles zijn bloedig
stempel slaat. Is 't wonder dat, trots alles hoopvol, onze oogen
over dit ijselijk heden heenzien en zich richten naar de toekomst,
waarin dit nu alles beheerschend element zijn heerschappij zal
hebben verloren ? Dan zal, dat weten wij, veel gansch anders zijn
dan voorheen, want na het wegvallen van de oorzaak zullen de
gevolgen nog langen, langen tijd zich doen gevoelen. Maar dan
zal ook heel de menschheid zich opmaken om, nu de oorzaak ophield te werken, alle ongewenschte gevolgen zooveel mogelijk te
niet te doen. Hoe ? En waardoor ? Het antwoord, zoo zeiden wij, is
eerst te geven wanneer wij aan het slot van dit „schrikk'lij k pleit"
alles kunnen overzien. Maar toch drijft ons ongeduld ons, om nu
reeds daarover te denken, plannen te maken, voornemens te koesteren, elkaar wenken te geven. Afwachtend stilzitten totdat het werk
der herschepping voor ons staat, wij kunnen het niet. En al kunnen
wij thans nog niet veel doen van wat eenmaal gedaan zal moeten
worden, wij willen thans reeds daarover denken en spreken en debatteeren ; dat geeft bijna de illusie alsof wij zoover reeds zijn... .
En ook : wanneer het zoover zijn zal, wij de spade in den
grond steken, de hand aan den ploeg slaan zullen, dan zal er zoo
ontzettend veel te hervormen en te vervormen, op te bouwen en
bij te werken zijn, dat het toch ook niet ijdel en nutteloos is thans
reeds bestekken te maken, opdat wij straks weten wat allereerst
te doen valt, indien dan eindelijk de taak kan worden aangevat!
Ook al weten wij nu niet hoeveel er ten slotte verwoest zal zijn,
wij willen nu reeds bepalen wat daarvoor in de plaats zal moeten
komen en langs welké lijnen het nieuwe zal verrijzen.
Overwegingen als deze gelden niet voor het veld van economische en sociale werkzaamheden alleen, noch ook uitsluitend voor
ons land ; door heel de wereld en op alle terrein van menschelijken
arbeid stelt zich de pijnigende, dringende vraag : „wat straks te
doen ?" Maar wij hier houden ons bij zeer enkele aanwijzingen
omtrent economisch en sociaal werk ten onzent.
Speculatief -- uitteraard -- zijn ook de daaromtrent te leveren
beschouwingen, zooals (gelijk wij reeds opmerkten) mr. Treub's
Nabetrachting bewijst. Hij stelt allereerst de vraag of de ten
onzent genomen crisis-maatregelen „sociaaldemocratisch" zijn; die
vraag beantwoordt hij ontkennend, maar „een socialistische trek is
daarin wèl" ; naarmate het particulier initiatief ingeperkt werd,
werd het socialistisch element in onzen volkshuishouding versterkt.
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„Voor een klein deel 1) is hierin voor ons land een verhaasting te
zien van de ontwikkeling, welke de beschaafde volken sedert een
kleine halve eeuw bezig zijn door te maken. Voor zoo ver dit liet
geval is, zullen de regelingen voor den oorlogstijd, met meer of
minder wijzigingen, naar alle waarschijnlijkheid 1) ook na den vrede
in stand blijven."
Uit de door mij aangebrachte cursiveeringen ziet men dat deze
voorspelling niet zonder menig voorbehoud is neergeschreven. Toch
schijnt zij mij ook in dien voorzichtigen vorm niet gegrond. Een
voldoenden grond daarvoor zie ik niet in het „tweetal" regelingen,
waarvoor -- zegt mr. Treub -- „dit (in stand blijven) nu reeds vaststaat" : de noodregeling op het gebied der arbeidsbemiddeling en der
werkloosheidsverzekering. Ten opzichte van „enkele" andere noodwetten voorziet de schrijver dat ook daaruit blijvende voorzieningen
zullen voortvloeien, welke echter minder dan de twee bovengenoemde op de noodregelingen zullen gelijken. Men kan, zoo wil
het mij schijnen, wel aannemen dat inderdaad hier en daar de
straffe, bindende bepaling, welke in crisis-tijd werd vastgesteld,
niet zal worden opgeheven zonder meer, doch zal worden vervangen door eene, welke bezwaren van de vroeger geldende onbeperkte
vrijheid voorkomt. Misschien was men daartoe ook wel gekomen
zonder voorafgaande noodwet ; misschien ook niet ! Maar ook in
deze dingen is de wensch dikwijls de vader der gedachte ; zij, die
ingrijpen van den Staat op menig terrein van het maatschappelijk
leven voorstaan, zullen zich niet licht kunnen verzoenen met de
gedachte dat straks dit alles eenvoudig weer ongedaan zal worden
gemaakt en troosten zich gaarne met het vooruitzicht, dat althans
Benige regeling zal stand houden.
Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen dat de
praktijk der breed om zich heen grijpende overheids-inmenging in
dezen oorlogstijd nu juist niet bezig is school te maken. 't Is
waar, men zet zich, zoo goed als 't gaat, over de bezwaren been
— of ook niet ! want de mopperaars zijn velen ! — ; in elk geval,
men erkent dat deze buitengewone tijden buitengewone maatregelen
vorderen. Maar de meerderheid van hen, die aan den lijve deze
praktijk gevoelen -- en wij allen gevoelen die -- is niet blind
voor de wel donkere schaduwzijden van al deze regelingen. Is niet
de veelvuldige en soms matelooze, vaak onbillijke kritiek op alles
wat de Regeering doet en nalaat, over welke kritiek wij vroeger
1) Cursiveering van mij.
O. E. X `TI I 3

H. S.
27
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het onze hebben gezegd 1), tegen die praktijk één luid en vrij
algemeen protest van vele daarbij betrokkenen ?
Zal dan later, wanneer blijvende maatregelen worden overwogen, een beroep op wat in crisis-tijd aan regelingen is uitgedacht en toegepast, ontvankelijk worden verklaard ? Er zijn lieden,
die het ons nu reeds willen doen gelooven. Het zijn zij, die jarenlang, vóór den oorlog reeds, een of andere maatschappelijke-vrijheidsbeperking, wettelijken dwang op dit of dat gebied hebben
voorgestaan, daarbij geen gewicht toekennend aan daartegen aangevoerde bedenkingen ; zij zien nu of hun bijzonderen wensch vervuld Of althans dat op zoo menig ander gebied in de door hen aangeprezen richting wordt gehandeld. Zegevierend wijzen zij ons daarop
en vragen ons : ziet gij wel dat het zeer wel mogelijk is ?... .
„Mogelijk" ? Maar wat is in de laatste twee-en-een-half jaar niet
mogelijk gebleken ? Omnia iam fiunt. Doch de gevolgen ?
Wij kunnen de gevolgen van al dit maatschappelijk-buitenissige
niet overzien. Daarvoor is de toestand te samengesteld, te verwikkeld en verward. Is het in normale tijden reeds moeilijk, tot in
de verste schuilhoeken de werking na te speuren van dezen of
genen maatregel, die de tot dan toe heerschende verhoudingen
wijzigt, omdat dit bont spel van werkingen en wisselwerkingen,
van gevolgen, die zelve weer oorzaken van nieuwe wijzigingen
worden, van verschuivingen, waardoor op schijnbaar vreemd terrein
onverwachte verplaatsingen optreden, zich zoo bezwaarlijk laat
overzien ; — wie is de man die, waar zooals thans de draden
moedwillig samengestrengeld, aan elkaar geknoopt, onderling verward worden, nog onderscheiden en aanwijzen kan waarheen deze
draad leidt en waarheen gene ? Wij nemen kennis van vroeger
ondenkbaar geachte regelingen; wij zien als product daarvan een
economisch en sociaal geheel, waarin ons de donkere plekken wel
sterk opvallen, maar met den vinger aan te wijzen welke gevolgen
uit welke oorzaken voortvloeien, daartoe achten wij ons nu minder
dan ooit bevoegd. En wanneer ons dan van dezen of genen maatregel gevraagd wordt : „ziet ge nu, dat die regeling zeer wel
mogelijk is ?", dan halen we maar liefst de schouders op !
Mij schijnt, als men over de toekomst van ons land, over toekomstige waarborgen voor onze volkswelvaart, over de straks te
herscheppen organisatie van onze volkshuishouding spreken wil,
slechts één ding te midden van al het ongewisse zeker : ontwikkeling van de grootst mogelijke kracht zal gevorderd worden, wil
1) „Holland in oorlogstijd." Onze Eeuw, November 1916, blz. 200 v. v.
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ons land van zijn kans, hoe die ook wezen moge, het beste maken.
Minder dan het meest mogelijke van krachtsontwikkeling zal niet
genoeg zijn, want de strijd zal zwaar wezen en de moeilijkheid
groot. Die krachtsontwikkeling zal zich niet kunnen ontplooien
zonder „organisatie" -- hier rijst weer het wachtwoord en het
machtwoord op ! -- d. i. samenwerking, bijeenvoeging van verspreide
pogingen, regeling van veelzijdig streven, wederzijdsche steun van
gelijke doeleinden najagenden, gezamenlijk overleg omtrent de te
volgen baan en de te gebruiken middelen, ordening en aaneensluiting. Organisatie van wat tot bevordering van het welvaren
van heel ons volk gedaan wordt èn door de overheid met al haar
organen èn door particulieren. Welk deel daarbij voor de overheid
en welk voor de burgers ?
Op die vraag wordt in verschillenden zin geantwoord, verschillend niet alleen naar gelang van de opvattingen dergenen,
die zich daarover uitspreken maar ook naar gelang van de aangelegenheid, welke bij het stellen van de vraag aan de orde is ; men
moge in het algemeen uit beginsel de voorkeur geven aan staatswerkzaamheid of aan particuliere bemoeiingen, niemand — tenzij
hij het tot een uiterste groep behoort -- wil zijn beginsel met
uitsluiting van het tegenovergestelde over heel het veld der maatschappelijke werkzaamheid doorvoeren.
„Ik behoor tot degenen, die nog zoo achterlijk zijn, dat zij
hooge maatschappelijke waarde hechten aan de aankweeking van
het gevoel van „self help" ook en vooral bij de arbeidende klasse,
ter bestrijding van sociale gevaren, welke deze klasse onder bijzondere
maatschappelijke of persoonlijke omstandigheden kunnen bedingen."
Ziedaar een, naar men ziet onder het voorbehoud van zekere
beperking gegeven antwoord. De uitspraak is van .... Mr. Treub
(Oorlogstijd", blz. 179), waar hij over de noodregeling voor de
werkloosheidverzekering spreekt. Maar natuurlijk is de werkloosheid
niet het eenige sociale gevaar, dat de arbeidende klasse onder
bijzondere maatschappelijke of persoonlijke omstandigheden kan
bedreigen en dus ook bij de voorziening in den nood wegens andere
gebeurlijkheden is volgens Mr. Treub aankweeking van het selfhelp-gevoel als een zaak van hooge maatschappelijke waarde te
beschouwen. — Nu, zoo „achterlijk" is schrijver dezes ook, gelijk
aan lezers van Onze Eeuw sedert vele jaren reeds zal zijn gebleken.
Maar met de toepassing van dit heilzaam beginsel op onze
sociale wetgeving, in engeren zin op de arbeidersverzekering wil
het ten onzent maar niet vlotten. De oorlog, die meer algemeene

420

ECONOMISCHE KRONIEK.

en hoogere belangen op den voorgrond drong, deed ons den draad
der ontwikkeling van de arbeidersverzekering in den zomer van
'14 afbreken, toen door mr. Treub met krachtige hand een herziening van Talena's wetten was ontworpen. Om dien draad weer
op te vatten moge hier -- in 't kort en voor wat betreft de groote
lijnen -- de geschiedenis worden bijgewerkt.
Het heilzame beginsel van „self-help" .... maar dat was immers ook door (wijlen) Talma vooropgesteld ! Merkwaardig, in dit
verband, blijven de woorden, door hem bij de algemeene beraadslaging over de staatsbegrooting op 20 November 1908 in de Tweede
Kamer uitgesproken en waaraan wij in onze Econ. Kroniek van
Januari 1909 herinnerden.
„Ik geloof" -- zoo zeide hij toen — „ik geloof dat het van
zeer principieel gewicht is zoowel bij onze arbeidersbescherming
als bij de verzekeringswetten zooveel mogelijk de zelfwerkzaamheid van de Maatschappij te prikkelen en zoowel in werkgeverskringen als arbeiderskringen eerre zoodanige organisatie in het
leven te roepen, dat zij zelf deel kunnen nemen aan de behartiging
van deze zaak, en nu ben ik overtuigd, dat de verzekering, die
zich daarvoor als het ware van zelf aanbiedt, is de ziekteverzekering, omdat men reeds op liet gebied van de ziekteverzekering
zeer merkwaardige dingen heeft. Er zijn ziekenfondsen, door
arbeiders gesticht en beheerd, die tot modellen kunnen dienen, en
waar dit zoo is, maar ook evenzeer blijkt, dat de organisatie van
de ziekteverzekering, voor zoover die werkelijk van groote beteekenis is, zich speciaal richt op de ziekenbehandeling, maar niet
op de ziekte-uitkeering, en iedereen die gaat informeeren weet, dat
bij die fondsen ziekte-uitkeering vaak vormt een blok aan het been,
daarom ben ik tot de meening gekomen, dat wij moeten trachten
de ziekteverzekering zoo te organiseeren dat bij de ziektebehandeling uitgangspunt is het particulier initiatief, terwijl voor de ziekteuitkeering een organisatie in het leven wordt geroepen waarbij
zooveel mogelijk de onmiddellijk belanghebbenden de zaken zelf
kunnen regelen. En waar zij dit niet doen — dit in antwoord
aan den geachten afgevaardigde uit Tiel, die gevraagd heeft hoe
het staat met de verplichte verzekering -- om ik weet niet welke
reden, dit is niet officieel vast te stellen, daar zal de Staat tusschenbeide moeten komen. Maar waar zij zelf hunne zaken willen behartigen, moet naar mijne meening de Staat zich beperken tot het
stellen van algemeene regelen, het geven van leiding, het geven
van voorlichting en het uitoefenen van controle. En ik meen, dat,
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wanneer wij dit bij de ziekteverzekering tot stand brengen, wij in
onze locale organen voor de ziekteverzekering organen hebben die
bij de uitoefening van andere takken van verzekering van zeer
groote waarde kunnen zijn, en ik kan wel zeggen, dat de uitwerking die ik tot nog toe aan mijne denkbeelden op het Departement
heb kunnen laten geven, beoogt eene oplossing die eenvoudig is
en die zich aansluit aan het maatschappelijk leven ; die de krachten
die in de Maatschappij leven in werking brengt en houdt, en die
dus voor andere takken van verzekering een kostbare basis geven zal."
Kostelijke woorden, en die -- dit staat boven allen twijfel
vast — door den Minister, die ze bezigde, volkomen eerlijk en
oprecht waren gemeend ! ontwijfelbaar is, dat hij warm gevoelde
voor het beginsel, dat hij zoo treffend-juist omschreef. Maar wat
is daarvan in de praktijk, in de door hem ingediende en verdedigde
wetsontwerpen terecht gekomen ? Hoe weinig gaven de van zijn
departement afkomstige regelingen „eene oplossing die eenvoudig
is en die zich aansluit aan het maatschappelijk leven ; die de krachten die in de Maatschappij leven in werking brengt en houdt" !
Die oplossing toch werd gevonden in. • . de Radenwet als grondslag der geheele regeling, welker onderdeelen alle op den bodem
van de organisatie der Raden stonden. Na het vele dat wij over
dien grondslag van Talma's wetgeving reeds vroeger herhaaldelijk
hier hebben opgemerkt, behoeft daarbij thans niet meer te worden
stilgestaan ; men herinnert zich hoe het gansche samenstel dier wetten
na langdurige en moeizame parlementaire behandeling, na het aanbrengen van verschillende wijzigingen, waarop van „links" -- maar
niet van „links" alleen — was aangedrongen, ten slotte nog in
den zomer van 1913, het jaar der algemeene verkiezingen, aangenomen werd ook door de Eerste Kamer, nadat deze in haar Voorloopig Verslag over de Radenwet een lang niet malsche kritiek
op de grondgedachte had doen hooren, een kritiek waarvan in de
openbare beraadslaging nog een stevige nagalm van „rechts" doorklonk, voordat men van die zijde zijn stem aan de ontwerpen gaf!
Dat Minister Treub een herziening van die reeds aangenomen

regeling ter hand zou nemen, werd door hem reeds kort na zijn
optreden als Talma's opvolger aangekondigd in bewoordingen, welke
niet geheel duidelijk aangaven in welken zin die herziening was
gedacht. Maar op 1 November 1915 werden aan de Volksvertegenwoordiging -- naar de bekende formule -- „ter overweging"
aangeboden de ontwerpen eener (nieuwe) Organisatiewet, welke de in
te trekken Radenwet zou vervangen, eener wijziging der Invalidi-
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teits- en der Ziektewet. In een stevigen stapel ontwerpen, memoriën
en bijlagen lag voor ons de ontzagwekkend vruchte van den doortastend ondernomen, met veel talent volbrachten herzieningsarbeid, voor
de verrichting waarvan in het „Algemeen Deel" der Memorie van
Toelichting de gronden werden ontwikkeld. Nadat eerst was gewezen op den „noodstand", ontstaan door de afzonderlijke invoering
van de artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet (het „Staatspensioen"
der 70-jarige „rentetrekkers"), werd de verder reikende herziening
verdedigd als strekkend tot wegneming van „den druk, dien de
onveranderde invoering" van Talma's wetten „op het economisch
leven der natie leggen zou." Verzekeringswetten toch, zoo werd
gezegd, die de arbeidende klasse tegen verschillende economische
gevaren willen beveiligen, „moeten haar hoogere rechtvaardiging
vinden in het gegrond vertrouwen, dat door haar werking de
volkskracht zal worden verhoogd." Echter voorzag Minister Treub
dat onveranderde invoering van de bewuste wetten „veeleer op
de energie zoowel van werkgevers als van arbeiders en daarmede
op de productieve kracht der natie verlammend [zou] inwerken"
en daarom had z. i. Minister Treub niet slechts het recht, maar
was het zijn plicht dit gevaar door herziening af te wenden. Niet
eerst de (reeds aangenomen) wetten invoeren en daarna ze herzien,
kon men, want dan zou men het paard achter den wagen hebben
gespannen ; dan zou immers van stonde af aan de (bovenbedoelde)
„druk" de werkgevers en arbeiders hebben benauwd ; de invoering
eener gecentraliseerde organisatie met een leger van ambtenaren
zou niet meer ongedaan zijn te maken ; de juist in den beginne
zoo hoog noodige spontane medewerking der arbeiders zou, daar
hun de verlangde zeggenschap onthouden werd, grootendeels zijn
gemist; ook van de zijde der geneesheeren zou op weinig medewerking te rekenen zijn geweest ; op bedenkelijke wijze zou zoowel
het particulier initiatief als de zoo hoog noodige controle op de
goede werking der wetten in het gedrang zijn gekomen. De
Radenwet, die een „bureaucratisch karakter" draagt, zou eene
organisatie scheppen, die voor het doel (invoering van de verzekeringswetten) veel te grootsch was opgezet: die wijdsche bouw was
verklaarbaar, omdat de ontwerper aan de Raden van Arbeid een
veel meer omvattende taak wilde zien toegekend. Voor hun eigenlijk
werk zijn deze organen te grootsch en te log; het overwicht bij
de verrichting van dat werk ligt bij door de Kroon benoemde
ambtenaren en beambten.... De uitvoering van de sociale verzekeringswetten behoort „zooveel mogelijk op den grondslag van
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decentralisatie" te worden geregeld ; daarbij moeten „de belanghebbenden, d. z. in de eerste plaats de verzekerden zelven, een
zoo groot mogelijke medezeggenschap" hebben, zoodat „het beginsel van zelfbestuur ook daarbij zoover mogelijk moet worden doorgevoerd en de ambtenarij binnen zoo nauw mogelijke grenzen
moet worden beperkt."
Inderdaad, wie deze beginselen voorstond, kon geen vrede
hebben met de gedachte dat Talma's wetten ongewijzigd zouden
worden uitgevoerd. Toch, wat beteekent de hier aangeheven leus
van decentralisatie en zelfbestuur anders dan „zooveel mogelijk
de zelfwerkzaamheid van de Maatschappij te prikkelen", het in
werking brengen en houden van de krachten, die in de Maatschappij
leven, gelijk Talma Jn November '08 verklaarde te wenschen ?
In ons vluchtig overzicht, waarbij wij enkel de groote lijnen
volgen, past niet een onderzoek van de vraag, of (in hoever) Treub's
arbeid, met name de „Organisatie-wet, aan den door hem gestelden eisch voldeed. Hoe het antwoord op die vraag ook zou moeten
uitvallen, dit stond vast, dat door de indiening van deze ontwerpen
Talma's wetten weder „op de helling" waren en dat er gelegenheid zou zijn geweest om decentralisatie en zelfbestuur stelliger
en volkomener in die ontwerpen tot uiting te brengen.
De gelegenheid zou er zijn geweest, want — en ook dit dringt
de vraag naar de toepassing van de beginselen op den achtergrond -- de November-'15-ontwerpen vormen in de ontwikkelings(of lijdens-)geschiedenis onzer sociale verzekering wel een zeer
merkwaardig moment, doch zij hebben niet meer dan historische
beteekenis : met het heengaan van den bewindsman zijn zij feitelijk
van de baan geraakt. De zorg voor de bereddering van Talma's
boedel is thans aan minister Lely opgedragen. In de Tweede
Kamer-vergadering van 14 April 1916 verklaarde hij dat behandeling van Treub's voorstellen niet in de bedoeling der Regeering lag.
Het is niet mogelijk binnen ons bestek zelfs maar beknopt
weer te geven hoe verwikkeld door uitstel en verschuiving deze
aangelegenheid in den loop der laatste jaren is geworden. De
Tweede Kamer heeft slechts tijd gevonden om het ontwerp Ouderdomswet af te doen; men zint thans op een compromis tusschen
Talma's aanhangers en de voorstanders van Staatspensioneering....
Genoeg zij het hier aan te stippen dat Treub's ambtgenoot, voor
de verzekeringswetten zijn opvolger, gemeend heeft den lande
geen beteren dienst te kunnen bewijzen dan door (October 1916)
een wetsvoorstel in te dienen tot verhooging van het IXde Hoofd-
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stuk der Staatsbegrooting voor 1917 met een bedrag van.... f 590.000,
noodig voor de voorbereiding der invoering van Talma's wetten ! De
bezoldiging van de voorzitters der Raden van Arbeid zal vorderen
f 140.000.— ; met verkiezingkosten van leden (en plaatsvervangende
leden) dier Raden en het opmaken der kiezerslijsten zullen 31/ 2 ton
gemoeid zijn ; f 56.000.— zullen vereischt worden als voorschotten
aan de Raden ter kosten-bestrijding voor huisvesting, personeel,
bureelbehoeften enz. ; met enkele andere, lagere items bereikt men
dan de reeds genoemde zes ton ! Niet in dit bedrag begrepen zijn
de kosten voor controleerend-geneeskundigen, voor de volledig bezette Verzekeringsraden, voor plaatsvervangende voorzitters en
ambtenaren dier colleges ... Dit is van later orde. Ook is in het
bovengenoemd bedrag nog niet uitgetrokken de wedde der secretarissen van de Raden van Arbeid. De zes ton dienen immers
ook slechts tot voorbereiding van de uitvoering. Wat de uitvoering
zelve zal kosten ? Ziehier wat ons daaromtrent door Minister Lely
wordt meegedeeld :
„De totaal-uitgaven in een jaar, waarin de geheele verzekering
in werking is, zullen bedragen (afgescheiden van wat het Rijk zal
geven krachtens artikel 20 Invaliditeitswet, van een eventueel
voorschot aan de Raden van Arbeid en van onvoorziene uitgaven) :
Wedden voorzitters Raden van Arbeid 80 x f 3500 = f 280.000
Vergoeding plv. voorzitters Raden van Arbeid 80 x f 250 = 20.000
Vergoedingen verdere plaatsvervangers Raden van Arbeid 1.000
Wedden secretarissen, Raden van Arbeid 80 x f 1200 = 96.000
Vergoedingen, toegekend ingevolge artikel 83 Radenwet 25.000
22.500
Wedden voorzitters Verzekeringsraden 5 x f 4500 =
15.000
Wedden secretarissen Verzekeringsraden 5 x f 3000 =
Wedden bezoldigde leden Verzekeringsraden 5 x 2 x f 4000 40.000
Vergoeding plv. bezoldigde leden Verzekeringsraden
5 x 3 x f 500 =
7.500
Wedden ambtenaren Verzekeringsraden 5 x f 5000
25.000
Huisvesting etc. Verzekeringsraden 5 x f 1600 =
8.000
Bijdrage in de wedden van controleerende geneeskundigen 80 x f 2000 = 160.000
Totaal f 700.000
„ Daarbij komen dan om de 6 jaar de verkiezingskosten voor
de Raden van Arbeid, geschat op f 350.000."
Wien lokt dit uitzicht aan, het uitzicht op eene organisatie
voor sociale verzekering, welker voorbereiding voor eenmaal 6 ton
en welker werking jaarlijks ruim 711 2 ton (f 700.000 + 1 6 van
e

425

ECONOMISCHE KRONIEK.

f 350.000) zal kosten? Wellicht, neen waarschijnlijk hen, die als
gegadigden voor deze baantjes een plaats aan deze nieuwe „staatsruif"
hopen deelachtig te worden • misschien ook den Minister, die te
gelegener tijd de plaatsen te vergeven zal hebben ; mogelijk ook
hen, wier doctrine slechts in bureaucratische regeling heil ziet.
Maar stellig niet den (in dezen tijd toch reeds met zorg voor de
toekomst vervulden) belastingbetaler. Er zeer zeker hen niet, die
-- naar Treub's woord -- nog zoo achterlijk zijn, dat zij hooge
maatschappelijke waarde hechten aan de aankweeking van het
gevoel van „self help" ook en vooral bij de arbeidersden klasse of
die — gelijk Talma het uitdrukte --- eene oplossing beoogen, die
eenvoudig is, zich aansluit aan het maatschappelijk leven en die
de in de maatschappij levende krachten in werking brengt en
houdt ... .
De vraag of de Volksvertegenwoordiging den Minister deze
(bij suppletoire begrooting gevraagde) gelden zal toestaan, zal
wellicht reeds beslist zijn, wanneer deze regelen het licht zien.
Opmerking in dit verband verdient het Voorloopig Verslag der
Tweede Kamer over het ontwerp, dat een verband legt tusschen
Invaliditeits- en Ouderdomswet, aan het slot waarvan men leest
dat naar de meeping van verscheidene leden er van een compromis
(als boven aangeduid) geen sprake kon zijn, indien ook niet in de
Radenwet ingrijpende wijzigingen werden aangebracht ten einde
de uitvoering der verzekeringswetten op den grondslag van het
zelfbestuur op te bouwen. --- Bij het afdeelingsonderzoek der voorgestelde verhooging van het IXde Hoofdstuk (het 6-ton-ontwerp)
werd een forscher toon aangeslagen. Vele leden verklaarden de
invoering van de Radenwet c. a. in strijd met 's lands belang ; de
Regeering moge dan meenen aan de ministerieele verantwoordelijkheid verplicht te zijn voorstellen te doen tot invoering der
Talma-wetten, de Kamer blijft vrij ieder h.i. ongewenscht ontwerp
af te wijzen. Vele andere leden betoogden dat door zoodanige
afwijzing de Radenwet niet zou vervallen doch slechts voorshands
de middelen zouden ontbreken om overeenkomstig de bestaande
wetgeving te regeeren. [Een grondwettelijke quaestie, gelijk men
ziet, die den reeds verwikkelden toestand nog verwarder komt
maken]. Verscheidene leden getuigden opnieuw van hun bewondering voor de Radenwet, die inderdaad -- zeiden zij — voor de
zaak van decentralisatie en zelf bestuur van buitengewoon groote
waarde is
De tijd zal 't leeren, wat er uit dit alles moet komsn. Het
'
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gaat bij dit alles om een vraag van organisatie. Maar hoe belangrijk is het antwoord, dat op die vraag zal worden gegeven. Zij is
op het gebied der sociale verzekering vrijwel de eenige, die tot
een sterk uitgesproken meeningsverschil aanleiding geeft. In de
felheid, waarmede pro en contra geredeneerd wordt, weerspiegelt
zich de erkenning van het uitnemend gewicht der zaak. En (dit
is opmerkelijk) elk der partijen eischt voor zich de vaan van
decentralisatie en zelfbestuur op. Wilt gij die vaan volgen, zoo
heet het van rechts, dan moet gij de Radenwet uitvoeren. Neen,
klinkt het van de overzijde, dan bereikt gij het gestelde doel juist
niet, doch gaat gij daar vlak tegen in. Zoo willen dan allen
decentralisatie en zelfbestuur, doch twisten over den vorm der
organisatie, waardoor die twee gewenschte zaken zullen worden
verkregen.... Nu, wat ons betreft, het kan bekend zijn dat -- en
waarom -- wij langs de door Talma getrokken lijnen niet een
regeling tot stand zien komen, waardoor het beginsel van ,,self
help", van zelfwerkzaamheid der maatschappelijke krachten metterdaad zal worden toegepast; daar onze stellige overtuiging zal het
tegendeel het geval zijn en staat dit zoozeer vast dat het ons
onverklaarbaar is hoe - gelijk zich toch voordoet -- iemand te
goeder trouw tot een andere slotsom kan geraken.
Organisatie-vragen ! Zonder het begrip of zelfs maar het woord
geweld aan te doen, kan men zeggen dat daaronder vallen allerlei
hoogst belangrijke quaesties, die reeds thans aan de orde zijn of
allicht in een misschien nabijzijnde toekomst aan de orde zullen
worden gesteld, niet het minst op het gebied der nijverheid, ook
op dat der verhouding tusschen werkgevers en arbeiders.
Voor welke moeilijkheden zal onze industrie na den oorlog
komen te staan en kan zij door eenigen vorm van organisatie die
moeilijkheden overwinnen of althans verkleinen? Wat zal het voor
onze uitvoer-nijverheid beteekenen dat zij dan staan zal tegenover
door de oorlogslasten uitgeputte landen van Europa, verarmde afnemers van onze producten, die zelven er op uit zullen zijn al hun
krachten in te spannen om de eigen welvaartsbronnen weer te doen
vloeien en die daartoe alle middelen — ook de voor ons meest
hinderlijke — zullen willen aanwenden ? Het kan mijne bedoeling
niet zijn een antwoord op vragen als deze aan het slot dezer
kroniek te geven ; wellicht is er gelegenheid later daarop terug te
komen. Ik stel de vraag slechts als een der vele, waarvoor de
toekomst ons zal plaatsen. Men vindt haar besproken in een geschrift van den Heer Max Packer : „De vaderlandsche nijverheid
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in komende jaren" 1), waarin voor de ontwikkeling onzer industrie
vier zaken onontbeerlijk worden genoemd : samenwerking van gelijksoortige bedrijven (niet ontaardend in monopolies) ; verweer
tegen binnen- en buitenlandsche unfaire beperking van concurrentie
en tegen unfaire concurrentie ; geld (dat niet ten allen tijde opzegbaar is) tegen matige rente ; eigen vertegenwoordigers op buitenlandsche markten. Hoofdzaak in des schrijvers betoog is zijn pleidooi voor organisatie, voor samenwerking, waarbij de regeering
een actieve rol zal vervullen. Wij zullen — aldus concludeert de
Heer Packer in de toekomst of „een van het buitenland geheel
afhankelijk Nederland, omringd en geëxploiteerd door monopolisten" hebben, Of „eene met de regeering en onderling samenwerkende nationale nijverheid". — Indien wij werkelijk voor die
keuze staan ; indien wij op groote schaal „dumping" van Nederlandsche nijverheid te voorzien hebben ; zullen wij dan aan alle
moeilijkheden het hoofd kunnen bieden, wanneer wij hier bedrijfsconcentratie invoeren met staatstoezicht, een coöperatieve nijverheidscredietbank, anti-trust en anti-dumping-wetten ? Zijn in ons kleine
land zelfs wel mogelijk -- de wenschelijkheid blijve onbesproken
concentratie-vormen gelijk die in andere, veel grootere rijken
worden toegepast? Indien wij onzen uitvoer sterk hebben zien
toenemen doordat wij, goedkoop produceerend, een steeds
ruimere plaats op de wereldmarkt konden gaan innemen, moeten
wij dan niet vóór alles er op bedacht zijn er voor te zorgen, dat
de voorwaarden, die voorheen ons eene zoo gunstige positie verzekerden, straks blijven gehandhaafd ? Behoorde tot die voorwaarden
staatstoezicht of staatsiemenging ? Heeft zich het gemis van een
anti-dumping-wet doen gevoelen ? En, wat de toekomst betreft,
indien de nijverheid niet naar de stem van den Heer Packer
luistert en niet haar heil zoekt in concentratie, zal dan de wetgever haar daartoe moeten dwingen ? Wat zal dan door die afgedwongen samenwerking bereikt kunnen worden... . ?
Op het gebied der verhouding tusschen werkgevers en arbeiders treedt als organisatievorm de collectieve arbeidsovereenkomst
in de laatste jaren steeds sterker op den voorgrond, wint On
theoretisch èn practisch veld. Wat de praktijk betreft, kort vóór
de intrede van 1917 is door de drie bonden van patroons in het
drukkersvak met de werkliedenbonden een nieuwe collectieve rege--

1) Deventer. 1E. E. Kluwer. 1913.
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ling voor de komende drie jaren gesloten 3 ). Blijkens een bericht
daaromtrent in de pers zijn tal van arbeidsvoorwaarden voor de
gezellen aanmerkelijk verbeterd. De jaarlijksche vacantie is .gebracht op een week. De ziekteverzekering is uitgebreid, evenals
de betaling bij verzuim. Den arbeider is op 25-jarigen leeftijd
het standaard-loon verzekerd, mits hij voldoet aan zekere arbeidsprestaties. Het ontslagrecht werd zoodanig geregeld, dat meer
rechtszekerheid aan den werkman gegeven is. De werkdag blijft
bepaald op 91/ 2 uur. Het loon is in doorsnee met 5 cent per uur
verhoogd. Dit heeft voor het vak in geheel Nederland een vermeerdering van ruim 2 millioen gulden loonsbetaling per jaar ten
gevolge. Aan de Centrale Commissie, bestaande uit patroons en
werklieden, is opgedragen vóór den l en Juni a.s. een volledige
leerlingen-regeling vast te stellen en in te voeren, De bepalingen
betreffende het verplichte lidmaatschap voor patroons en werklieden
zijn verscherpt.
Bevestigt dit bericht de bewering, dat elke volgende nieuwe
regeling van zoodanigen aard steeds blijkt gustiger voorwaarden
voor de arbeiders te scheppen ? Maar dan ook -- wat daarmee
samengaat, daaruit voortvloeit -- verhooging der voortbrengingskosten ? Dat is ééne, niet de minst belangrijke, zijde der aangelegenheid. Eene andere, niet minder gewichtige, raakt de bedrijfs-

organisatie. De verscherping der bepalingen omtrent het verplichte
lidmaatschap leidt in steeds sterker mate tot een „sluiting" van
het bedrijf, tot eene organisatie daarvan, waarbuiten geen plaats
meer is voor den enkeling. „Modern gilde-wezen" ? Letterlijk
genomen misschien niet ; toch zeker wezenlijk wel iets dat daarop
gelijkt, daaraan nabijkomt.
Is het aan die overeenstemming in richting toe te schrijven
dat de collectieve arbeidsovereenkomst krachtigen steun vindt van
katholieke zijde ? Voor de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging, welke 28 September 1916 eene algemeens vergadering hield, werden praeadviezen over de C. A. uitgebracht
door den Heer F. J. A. M. Wierdels, Prof. L. van Aken en Mr.
L. G. Kortenhorst 2). De eerste dezer drie stelt als slotsom zijner
beschouwingen dat men bereid moet zijn „offers van geld en van
toegevendheid" te brengen voor het streven naar een goede ver1) Over de vorige (eerste) collectieve arbeidsovereenkomst in dit
bedrijf, zie mijne Economische Kroniek van Maart 1914, Onze Eeuw blz.
454 v. v.
2) De praeadviezen zijn gedrukt in „'t Kasteel van Aemstel", Amsterdam
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houding in het bedrijf tusschen werkgevers en werknemers ; dat
zulk een goede verhouding het best gehandhaafd, strijd het best
voorkomen wordt door eene C. A., welker voordoelen ruimschoots
opwegen tegen de nadeelen, „die sommigen er van verwachten."
Zij is „een der hechtste grondslagen voor den bloei van het bedrijf."
„De verplichting voor de patroons om lid te zijn van de werkgeversorganisatie in hun vak, is voor den bloei hiervan bij uitnemendheid
dienstig, is onvermijdelijk en geoorloofd." In 't bijzonder moeten
de katholieke werkgevers, in den geest van Leo XIII's bekende
encyclieken, de C. A. bevorderen. -- Prof. van Aken acht uit haar
aard en door de omstandigheden, die zij veronderstelt of in 't leven
roept, de C. A. „een geschikt middel tot tempering van den
klassenstrijd"; „zij kan veel bijdragen tot den bloei der organisaties,
zoowel van werkgevers als van werklieden, en daardoor tot den
geleidelijken opbouw van beroepsstanden en van Bene organische
maatschappij." Mr. Kortenhorst, eindelijk, wil door een bijzondere
wet de mogelijkheid geopend zien van bindendverklaring eereer
C. A. voor het geheele vak „wanneer het algemeen belang dit
eischt en de vaktoestanden het mogelijk en wenschelijk maken."
Die wet regele ook andere, door dezen praeadviseur genoemde
punten, o.a. eene rechtspraak, die niet gebonden zij aan de geldende
wettelijke bepalingen.
Komen wij, wanneer deze wenschen vervuld worden en het
instituut voortdurend ruimer toepassing vindt, inderdaad tot wat
Prof. van Aken noemt den ,,opbouw van beroepsstanden en van
eene organische maatschappij" ? Hier opent zich een wijd perspectief van bedrijfs-organisatie, waarbij toch onwillekeurig Middeleeuwsche voorbeelden den beschouwer voor den geest komen.
Immers, wanneer dan de vakgenooten (werkgevers en arbeiders
gezamenlijk) door zoo nauwen en vasten band zich onderling verbinden, dan zal het veld hunner bemoeiingen als vanzelf zich uitbreiden en zullen zij binnen de sfeer hunner regeling allengs allerlei andere belangen, dan thans reeds door de C. A. behartigd
worden, gaan betrekken. Eene „gesloten" organisatie, waarbuiten
geen vakgenoot kan werken ; bindende bepalingen ; eigen rechtspraak ; uitbreiding der regeling over heel de lijn van wat den
vakgenooten aangaat; zulks voor allerlei bedrijven. . . is het daarheen, dat wij koers zetten?
Organisatie-vragen
H. S.

OVER HET METEN VAN DEN TIJD
DOOR

Dr. J. D. VAN DER WAALS JR.

In twee interessante artikelen geeft Dr. Ch. M. Van
Deventer in de afleveringen van De Gids van November
en December 1916 de indrukken en gedachten weer, bij
hem gewekt door de lezing van Clay's Stolpiaansche prijsverhandeling „De Geschiedenis van het Begrip Natuurwet." Hij haalt veel uit het boek naar voren, dat naar
zijn meeping instemming verdient ; ook veel, waarmede hij
zich niet kan vereenigen. Het komt mij voor, dat hij er
veelal uitstekend in geslaagd is zoowel het verdienstelijke
als het aanvechtbare in het boek van Clay op te merken.
Maar van sommige opmerkingen van Van Deventer kan
ik de juistheid toch niet erkennen. Over een daarvan wil
ik eenige opmerkingen maken.
Herhaaldelijk vindt Van Deventer aanleiding zich te
verbazen. Soms geeft hij die verbazing, b.v. over het feit,
dat Clay of iemand anders een zekere opmerking niet
heeft gemaakt, nadrukkelijk te kennen. Andere malen
kunnen wij de verbazing tusschen de regels door lezen,
als op pag. 470, waar Van Deventer naar aanleiding van
Hume's vraag, wat ons wettigt aan te nemen, dat de zon
morgen zal opgaan, verklaart, dat de vraag door Hume
verkeerd is geformuleerd. Immers, de vraag is niet, zegt
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hij, „waarom zal de zon morgen opgaan, want zelfs Hume's
scherpzinnigheid heeft de tautologie dier vraag niet opgemerkt, doch waarom zal de zon weer opkomen, waarom
is er herhaling in de verschijnselen, waarom zullen de
wetten blijven gelden ?" In het door mij gecursiveerde
woord „zelfs" is een zekere verwondering, dat Hume dit niet
opmerkte, onmiskenbaar
Het is bekend, dat wijsgeeren menschen zijn, die zich
verbazen over allerlei zaken, die aan niet wijsgeerige stervelingen heel gewoon en natuurlijk voorkonten. Ik schroom
daarom om te zeggen, dat ik de verbazing van Van Deventer niet kan deelen. Maar toch is dit zoo. En om niet al
te zeer bij Van Deventer in wijsgeerige verbazing achter
te blijven, wil ik meedeelen, dat ik mij erover verbaas,
dat hij zich daarover verbaast en niet veel eer over iets
anders, n.l. over het feit, dat er horlogemakers bestaan,
en dat die erin slagen zeer bruikbare uurwerken te maken.
Dat toch is ongetwijfeld een feit, en wel een zeer lastig
verklaarbaar en verwonderlijk feit.
De gewone leekenopvatting is, dat de aarde eenparig
om haar as wentelt. Telkens in gelijke tijden zal zij over
gelijke hoeken gedraaid zijn. Daarom kan men de beweging
der aarde gebruiken om den tijd te meten. In het bijzonder heeft de aarde telkens gelijke tijden noodig voor één
omwenteling, en zijn dus alle dagen evenlang. Maar tegen
deze leekenopvatting zijn toch bezwaren. Wat verstaat
men er onder, dat de tijden, noodig voor twee omwentelingen, even lang zijn ? Twee staven kan men langs elkaar
leggen om te zien, of zij evenlang zijn. En toch zijn er
in het begrip „gelijke lengte van staven" ook moeilijkheden gelegen, die ik thans niet wil bespreken. Maar bij
de vraag naar gelijke lengten van tijden springen de moeilijkheden veel meer in het oog. Dagen kan men niet
langs elkaar leggen. Als de eene dag er is, is de andere
onherroepelijk voorbij. Wat verstaat men dan onder de
gelijkheid van twee dagen?
Het antwoord, dat Van Deventer op deze vraag geeft,
is kort en bondig : „niets". En hij is niet de eenige, die
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zoo antwoordt. Velen doen het met hem. Hij citeert o.a.
uit een boekje van V. A. Julius de uitspraak, „dat men
afgezien van het praktische nut, even goed de tij dsverloopen tusschen de opeenvolgende aardbevingen op een
plaats onderling gelijk zou kunnen stellen, als de tijdsverloopen tusschen de opeenvolgende doorgangen van een
bepaalde ster door den meridiaan eener bepaalde plaats."
Deze uitspraak lijkt volkomen rationeel. Toch komt
het mij moeilijk voor haar vol te houden. Wanneer ik
met gesloten oogen op een verschijnsel, b.v. een geluid,
wacht, en dit treedt na 10 seconden in, dan zal mij in de
schatting van dien tijd misschien vergissen ; ik zal hem
b.v. op 7 of op 15 seconden taxeeren. Maar niemand kan
mij wijsmaken, dat ik veertien dagen gewacht heb. Hoe
is dat te verklaren, wanneer het geen zin heeft om te
zeggen, dat alle seconden even lang zijn ? Met gesloten
oogen heb ik niet kunnen waarnemen, hoever de aarde
tenopzichte van de zon gedraaid is. En dat is toch volgens
Van Deventer de eenige reden om te zeggen, dat het
wachten 10 seconden heeft geduurd. En wanneer de zon
eens 7 dagen verduisterd wordt door een nog onbekend
donker hemellichaam of door vulcanische aschwolken,
zal Van Deventer dan zeggen, dat het één enkele nacht
is geweest, gedachtig aan zijn uitspraak over Hume's
tautologie ? Ik vermoed, dat hij dit niet zou doen, en
dat hij uit de 14 toeren, die de kleine wijzer van zijn
klok in dien tijd gemaakt had, zou besluiten, dat de
duisternis 7 dagen geduurd had. Immers een kleine wijzer
van een klok, pleegt twee toeren te make n in den tijd,
dat de aarde één maal om haar as wentelt. En eigenlijk
komt het geval, dat ik 10 seconden met gesloten oogen
wacht, geheel met dit geval overeen. Dan heb ik in mijn
ademhaling, in mijn hartslag, in de snelheid van de wisseling mijner gedachten een soort klok, die wel vrij onnauwkeurig is, maar die mij toch in staat stelt te beslissen,
dat het wachten geen 14 dagen en zelfs dat het geen 10
minuten duurde.
Wij gaan er dus van uit, dat de kleine wijzers onzer
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uurwerken twee toeren plegen te maken tegen één omloop
van de zon. Maar juist in het bestaan van dergelijke
uurwerken en hun gelijken tred houden met den gang
der zon zijn groote moeilijkheden gelegen, althans voor
iemand, die onze tijdmeting als volkomen conventioneel 1 )
opvat. Dat de gang van de schaduw van een zonnewijzer
met dien der zon gelijken tred houdt, begrijp ik, want
hier wordt het eene verschijnsel door het andere veroorzaakt. Evenzoo begrijp ik, dat de gang van eb en
vloed met dien van de maan gelijken tred houdt. Maar
waarom is dit zoo met den kleinen wijzer van mijn horloge?
Wanneer deze tijdens de eene aswenteling der aarde twee
toeren maakt, waarom maakt hij dan tijdens de andere
niet eens een millioenste toer? Of waarom niet 10 97
toeren ? 2 ) Gewoonlijk zegt men, dat dit komt, omdat
beide bewegingen eenparig zijn, en de lichamen dus telkens in gelijke tijden ook gelijke aantallen omwentelingen
maken. Maar van gelijke tijden mag ik volgens Van
Deventer niet spreken.
Wanneer wij in plaats van den tijd op de gebruikelijke
wijze te meten de aanwijzing van V. A. Julius hadden
gevolgd en b.v. een dag hadden genoemd den tijd, die
verloopt tusschen twee aardbevingen van bepaalde intensiteit,
zou iets soortgelijks zich niet voordoen. Wanneer wij dan
1) d.w.z. dat wij tijden voor nooit waarlijk gelijk houden en het
alleen als een willekeurige overeenkomst (conventie) beschouwen, dat wij
door de aswenteling der aarde bepaalde dagen gelijk noemen.
2) Oppervlakkig beschouwd schijnt deze vraag dezelfde te zijn als
die, welke door Van Deventer met zooveel nadruk wordt gesteld en die
door hem als „het brandende vraagstuk" wordt aangeduid. Toch komt het
mij voor inderdaad een andere vraag te zijn. De vraag, die Van Deventer
bedoelt, is deze : Waarom mogen wij aannemen, dat de wetten, die in het
verleden bleken te gelden, ook in de toekomst geldig zullen blijven. De
vraag, die ik hier bedoel heeft niet betrekking op het gelden van wetten
op verschillende oogenblikken. Zij zou aldus gedefinieerd kunnen worden :
volgens Van Deventer heeft het geen zin te zeggen, dat een beweging werkelijk eenparig is. Wanneer ik de beweging der zon b.v. eenparig noem,
doe ik niets anders dan mijn tijdmaat definieeren. Het zelfde geldt wanneer
ik de beweging van mijn horloge eenparig noem. Hoe is het nu te verklaren, dat ik met die twee verschillende definities dezelfde tijdmaat definieer
0, E. X VII 3
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van een verschijnsel wilden weten, hoeveel dagen het
geduurd had, zouden wij dit alleen kunnen leeren van
seismographen, d. w. z. van toestellen, die de aardbevingen
registreeren. Deze seismographen zouden kunnen beschouwd
worden als de uurwerken voor het meten van den „aardbevingstijd" evenals de zonnewijzer dat is voor den zonnetijd.
En nu komt dit feit mij wel merkwaardig en verwonderlijk
voor, dat het voor den zonnetijd mogelijk is behalve de
zonnewijzers nog andere uurwerken te construeeren,
onze horloges, wier gang niet door de aswenteling der
aarde wordt beheerscht, en die toch den zonnetijd aanwijzen.
Dit alles is den Heer Van Deventer natuurlijk niet
geheel ontgaan, en, in navolging van V. A. Julius, noemt
hij de tijdmeting met zonnetijd dan ook veel praktischer
dan die met aardbevingstijd. Maar dat neemt niet weg,
dat het mij voorkomt, dat hij zich er niet voldoende over
verbaasd heeft 1 ), dat het mogelijk is een z66 praktische
keuze te doen als de zonnetijd, die doo r meerdere onafhankelijke doch gelij kloopende verschijnselen wordt aangegeven.
Terecht herinnert Van Deventer bij de vraag, die ons
bezighoudt aan het pragmatisme. Alleen zou een volbloed
pragmatist zich eenigszins anders uitdrukken. Deze toch
zou het eenvoudig voor waar verklaren, dat de aarde eenparig wentelt, en dat onze op gewone wijze gemeten mid1) Had hij dat wel gedaan, dan zou hij de vraag naar een practische
tijdmaat nooit op één lijn gesteld hebben met de vraag, die Thomson beantwoordde, toen hij de gebruikelijke temperatuur in zijn formules invoerde,
en niet de logarithme der absolute temperatuur, waarvan hij zich afgevraagd
had, of zij ook verkieslijk zou zijn. Die vraag van Thomson was eigenlijk
heel onbelangrijk. Hij had evengoed de andere keuze kunnen doen. Alle
wetten, die hij met behulp van de eene maat formuleerde, had hij ook met
behulp van de andere kunnen formuleeren. Alleen zouden de formules er een
klein beetje anders hebben uitgezien. Kiest men daarentegen aardbevingstijd
in plaats van zonnetijd, dan is er geen mensch, die in staat is, eenige
natuurwet te formuleeren. Vraagt men b.v. welke versnellingen deelen twee
bepaalde massa's op bepaalde afstanden gebracht aan elkaar mede door hun
onderlinge aantrekking, dan zou het antwoord moeten luiden : dat hangt
er van af op welken dag gij. den proef doet. En datzelfde antwoord zou
gegeven moeten worden op alle physische vragen.
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delbare zonneuren evenlang zijn. Werd hem dan rekenschap
van deze uitspraak gevraagd, dan zou hij zeggen, dat het
practisch was dit aan te nemen en dat „practisch zijn" en
„waar zijn" hetzelfde beteekent. Maar daar dit van alle
„waar zijn" geldt, zou de verklaring dat de uren evenlang
zijn in den zelfden zin waar zijn, als b.v. dat Amsterdam in
Nederland ligt.
Een tegenstander van het pragmatisme zou op de georuiklij ke wijze antwoorden : Terecht zegt gij, dat „practisch
zijn" en „waar zijn" samengaan. Maar gij geeft het verband niet goed aan. Deze onderstellingen zij niet waar
omdat zijn practisch zijn, maar veeleer practisch, omdat zij
waar zijn ; wie de waarheid weet, zal practischer kunnen
handelen dan wie in dwaling verkeert.
Zoo beschouwd komt het verwijt van Van Deventer
aan Clay en ook aan Hume naar aanleiding van hun uitspraken over het meten van den tijd neer op een veel
algemeener verwijt, n.l. dat zij geen aanhangers van het
pragmatisme zijn. Maar dan komt het mij voor, dat wij
ook kunnen zeggen, dat wie het pragmatisme op meer
algemeen wijsgeerige gronden meent te moeten verwerpen,
ook in dit bijzonder geval niet anders zal behoeven te
oordeelen, en dat hij de uren voor waarlijk evenlang zal
kunnen houden.
En hieruit blijkt weer, dat Augustinus gelijk had, toen
hij den tijd voor een wonderlijk iets verklaarde. Want deze
laatste conclusie is in lijnrechten strijd met onze aanvankelijke beschouwing, volgens welke wij twee dagen niet
tangs elkaar konden leggen ; en dit schijnt toch inderdaad
een wichtige reden, om te verklaren, dat dan van gelijkheid of ongelijkheid geen sprake kan zijn. Ik voor mij
moet erkennen, dat ik'deze moeilijkheden niet kan oplossen.
Alleen wil ik de zaak nog zoo voorstellen. Wanneer
men de opvatting van Van Deventer als juist aanvaardt,
komt het mij voor, dat men zou moeten verwachten, dat
ieder verschijnsel zijn eigen tijd had, en dat twee verschijnselen zich aan elkanders tijd niet storen zouden, behalve
dan voor zoover het eene verschijnsel door het andere be-
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heerscht wordt, zooals b.v. de zeismograaf door de trilling
der aardkorst bij een aardbeving. Maar wat wij waarnemen
is, dat b.v. onze horloges, wanneer zij eenmaal goed geregeld zijn, gelijken tred houden met de omwentelingen
der aarde. Ik kan dat niet verklaren, dan door aan te
nemen, dat er in de natuur oneindig meer eenheid is, dan
wij gewoonlijk bij ons natuuronderzoek aannemen, en dan
wij ook bij ons fragmentarisch onderzoek behoeven aan te
nemen.
Nu weet ik wel, dat Van Deventer argumenten zal
kunnen aanvoeren, die pleiten vóór zijn opvatting, dat
onze tijdmeting volkomen conventioneel is. Maar als wij
de discussie voortzetten, zouden wij tot beschouwingen
komen van zóó technischen aard, dat zij geheel ongeschikt
zouden zijn voor een algemeen tijdschrift. En ik geloof
ook niet, dat Van Deventer op voor mij bevredigende wijze
zou kunnen aantoonen, dat de door mij bedoelde tegenstrijdigheid niet bestaat. En zoo meen ik dus voorloopig
in wijsgeerige verwondering bij Van Deventer niet achter
te staan. En ik meen dat dat zoo zal blijven, want wanneer hij erin mocht slagen aan te toonen, dat ik mij ten
onrechté verbaasde, en dat zijn meening aangaande het
zuiver conventioneele der tijdmeting zeer goed met het
bestaan van uurwerken te rijmen is, .... dan zou ik mij
daarover in nog hooger mate verbazen.

VERZEN
DOOR

KA.THE MUSSCHE.

BLOEMEN.
Als spelend kind alreê minde ik het teeder
En lentlij k bloeien in de groene gaarden;
Der bloemen wuiven bij het waaiend weder
Was mij een weelde en droom der lachende aarde.
Hoe kon de kroon gelijk een weeke veder
Rap wiegen of een vogel vlug er waarde
En later in mijn leven, toen wèl wreeder
De dagen deerend ware ' als bitse zwaarden, -.. .

Heb ik als troost de troost der bloem bewaard,
Die streelde lijk het fluistren van een liefde;
En uit heur stil-zijn heb ik rijk gegaard
Het sterk verweer wen luide monden griefden
Thans in de stad bij 't zonnig raamkozijn
Leef 'k eenzaam bij wat bloemen broos en fijn...
..

.

HET LICHT GETIJDE
Het licht getijde bloeit als rooz'laar open
En leeft zijn fijne en sterke vreugden uit;
Als glanzend dier, uit donker hol gekropen,
Neemt 't zonnevuur den wijden dag tot buit.
De luwe wind, uit stilte's huis geslopen,
Waait dartle schaúw van takken op mijn ruit
En tusschen twijgen, goud van gloed bedropen,
Hoor 'k hoe de merel liefde's sproke fluit...
Thans mag ik weder d' oude wegen loopen
En slaat het fonklend vuur mij tot een bruid:
De heemlen zijn vol feestelijk geluid,
'Of rijk uit wenschen wies èn moedig hopen
-- Tot eeuwig heil en troostelij k bekoren —
De ,schoonheid, als een schaatrend kind herboren...

VERLANGEN NAAR STILTE EN RUST.
Ons minden rijke rust en stilte's wijding niet
En bitse strijd sloeg 't jonge leven vroeg al oud,
'Dat, schoon de hemel blonk van teeder-fonklend goud,
Wij kampend stonden tegen 't stormend-wild verdriet.
Gij werdt een kranke als ik en 't moeizaam vechten liet
Ons nauw de troost der hoop, dat eens de hemel blauwt
En gij als ik in vrede's uur de vrijheid ziet,
Die in 't verschiet zijn dapp're vaandlen wapp'rend houdt.
En thans is 't lente's tijd : de berken groenen al
En door den ochtend fluit een merel, hoog ten tak,
Blij wekkend 't lied der makkers, luid en boud van schal;
Maar schoon zijn peerlend fluiten vreugdig 't zwijgen brak,
Ons ziek- gestreden hart is moe... De zoele wind
Danst door de lichte loovers als een plagend kind...

LIED TOT DEN VERREN VRIEND.
Misschien dat eens het goed geluk zal komen,
Gelijk een lente bij de dorre boomen,
Blij wekkend d' oude klare kinderdroomen.
Misschien dat eens ten zomer in de landen
Mij gouden wenken wijde zonnebranden
En keur van bloemen beuren mijne handen.
Misschien dat gij zult keeren na veel zwerven
Tot eigenlandsche, lang-vergeten erve
En mij verheugt na pijnend liefdederven.
Misschien ... Maar thans zijn vaal en fel de dagen
En moeilijk kan herinn'ring duurzaam schragen
Na 't immer, immer vruchtelooze vragen.
Dus beid ik deze leege tijden moede,
Wild wenschend, dat uw vroegre, vreugdig-vroede
Troostrijke waken mij weer woog' behoeden.

VERLANGEN NAAR 'T LAND.
Kind der steden, hunker ik naar versche velden,
Wijd zich spreidend onder 't gouden-licht geluchte ;
Blijde mogen mij der bijen zoengeruchten
't Komen der stil-teedre lentedagen melden.
Driftig-drokke dreuning, die mijn gaan verzelde,
Vlamming van de felle tochten, die ik duchtte,
Schendt de sproke niet, die mij het land vertelde,
Sproke, troostend-schoon als verzen of als vruchten.
Woeling van de steedsche straten, win de heien
En de weien niet, noch deer de heuvelstreken:
Laat de moede daders en de droomers rusten
In domeinen, waar de sparren recht zich rijen
En het water spat en schuimt der klare beken,
Of de groote zee hoog steigert aan de kusten...

GIJ LACHT MET MiJ...
Gij lacht met mij en d' eendre mijmerij
Bekoort ons minnend hart, nu d' avond valt
En over vaal-verkleurde wijde hei
Het laatste lied tot schuchterheid verschalt...
Gij lacht met mij : de dag was klaar en wij
Zijn jong en plukten 't leven als een vrucht;
Uw woorden klonken parelend en blij
En zonnig onder lichte zomerlucht.
Gij lacht met mij en ziet deez' uren vrij
En open als een stralend weideland;
Wij weten 't troostend-goed geluk nabij,
Gelijk een plant de zoele hemelbrand,
Als 't voorjaar wordt...

SON NETTEN
DOOR

WILLEMINE G. A. LABBERTON.

TWIJFEL.
Een lichte dag als glanzend kristallijn,
Een schat van bloemen, bleek' en gloeiend roode
O zomertijd! waarvan mijn hart zoo noode
Kon scheiden, schoon toch 't einde eens moest zijn.
. .

Toen rukte ik met een vlijmend felle pijn
los van wie ik inniglij k vergoodde ;
't Was of 'k met eigen hand mijn voelen doodde,
Dat veenend zich verborg in sterkte-schijn.
Nu snikt in mij een mateloos verlangen,
Dat uiting wil en voor zichzelve vreest,
Innerlijk angstig om zóó groote macht.
Uw beeld is immer mij nabij geweest!
Kan dan mijn leven toch zijn lust en kracht
Alleen van U, die liefde zijt, ontvangen?

SCHEMERING.
De droeve schoonheid van vergane dingen
Houdt mij omvangen en heeft, diep ontroerd,
Mijn hart en denken willoos meegevoerd,
Dat starend nu, woelt in herinneringen.
'k Hervoel, van weeke weelde zacht beroerd,
Die teere wijding en 't al macht'ger dringen
Tot rijke liefde, als d' ochtend-schemeringen
Door volle zon ten dage opgevoerd.
Is dat een stem, die door de stilte gaat,
Die fluisterkoozend zoetjes aan komt zweven,
Met zacht geklank mijn dorstig' opren lavend?
'k Voel om mijn hoofd twee sterke handen beven,
Mijn oog streelt lachend een geliefd gelaat..
Maar ziet al tranend in den vroegen avond.
...

NA DEN STORM.
De dennen zingen 't lied van d' avondstond,
Die langzaam daalt met zegenend erbarmen.
Z66 sluit een moeder in haar trouwe armen
Het kranke kind, dat nergens ruste vond.
Met 't eerste lichten, dat de morgen zond,
Ging als een bede, huiv'rend om ontfermen,
Door bloem en blad een rits'len, klagen, kermen,
Om 't arme leven, door den storm gewond.
de kille, nevelgrauwe dag
Vergeefs
Bracht feller strijd en hagelbitse vlagen,
Geen uur van rust, geen enk'len zonnelach.
Nu staan de boomen stil en schreiensmoe ...
In zachte vlokken, die den vrede dragen,
Dekt blanke sneeuw de doode bloemen toe.

.

,

HERFSTSTEMM1NG.
Zie hoe Natuur in kleurrijk herfstgewaad
Nu straalt en fonkelt ! Schitt'rend is het loover,
Een gloed van geel en roodend bruin, waarover
Al-schoonheid scheppend, 't gouden zonlicht gaat.
Geen droeve rouw om Zomer's licht gelaat,
Dat nog onsterflijk glanst in 't zongetoover;
Geen vrees welk offer Winter zich verover',
Het heden heerscht, dat zich in weelde baadt.
Het Heden heerscht ! Laat af van 't blij verleden,
Geniet wat is, eer 't korte schoon vervliegt,
En staal uw kracht — de strijd moet toch gestreden.
Reeds zingt de wind die zacht de boomen wiegt,
En hier en daar wat gelend blad doet zwerven,
't Weemoedig lied van naderend versterven.

VERZEN
DOOR

JAN VAN NIJLEN.

ALS DE SCHEPEN FLUITEN...
Soms, als de schepen schor en angstig fluiten,
Stem die mijn droomen spottend tegenlacht,
Druk ik mijn hoofd tegen de kille ruiten:
Daar slaapt de stad in stillen, blauwen nacht.
Duurbaar geluid, ik kende u reeds als kind,
Toen uwe klanken daalden, zwelden, stegen
In 't avonduur, bij 't rijzen van den wind
En moeder zegde : morgen komt er regen...
'k Hoorde in verbeelding 't krij schen van het anker
En 't bruisend gonzen van de krachtge schroef
Der groote schepen, terwijl blank en slanker
Een zeilschip weggleed, statig, schoon en droef.
En later kwam uw klank mijn hartstocht wekken,
Waar hij geboeid lag aan een aardschen band,
Als gij mij meldet: weer gaan er vertrekken
Naar nieuwe landen of een zonnig strand.
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Soms huilde bij stormig of mistig weer
Het fluiten als onophoudelijk klagen ;
Soms, in de lente, steeg het fijn en teer,
Als kreet van liefde bij 't verwachte dagen.
Maar iedermaal dat 'k in uw toon vernam
Het noodgeschrei van wie in diepten slaven,
Laaide in mij op der liefde sterke vlam
Voor de arme schoonheid van de rijke haven,
Waar ik zoo dikwijls, leunend aan de brug,
Over den stroom de vlucht naging der meeuwen,
En dacht mij in de kinderjaren terug
Zoo ver, als waren enkle jaren eeuwen.
En nu nog, schoon mij 't leven heeft gehard,
Voel 'k uw bekoring, en een niet te stuiten
Vloed van verlangens overstroomt mijn hart
Als in den nacht de verre schepen fluiten.

VREUGD EN VREDE.
De vreugde is 't gevoel van den nakenden morgen
En tooit eiken stond met haar innigen lach,
Evenals de vrede, na werken en zorgen
Den weemoed versiert van den kwijnenden dag.
Wie vreugde nooit eenzaam des morgens liet marren,
Hem zijn alle wondren begrijplijk en klaar,

De stilte der aarde, de schoonheid der starren
Maakt vrede des nachts aan ons hart openbaar.
O vreugde, kom 's morgens al dansend getreden,
En wek mij met zangen, dat steeds aan mijn zij
(Tw lach moge klinken! Maar gij, zachte vrede,
O ga, als het schemert, mijn huis niet voorbij !

O
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BUITENLAND.
De eenige werkelijk belangrijke zaak, waarover deze maand
valt te schrijven, is de verhouding tusschen Duitschland en de
Vereenigde Staten. Het valt niet te ontkennen, dat de verscherpte
duikbootenoorlog, met volle kracht 1 Februari begonnen, den
Amerikanen hoogst ongelegen komt behalve nog, dat die in zijn
gevolgen voor den trots der Amerikanen hoogst onaangenaam mag
heeten : de groote voordeelen uit den dubieusen handel op het
oorlogvoerende en het neutrale Europa, in het bijzonder uit den
aanvoer van munitie voor de Entente getrokken, worden ernstig
bedreigd door het torpedeeren zonder waarschuwing van alle op de
landen der Entente varende schepen zonder onderscheid ; ook
Amerikaansche levens, in het oog van den Amerikaan kostbaarder
dan eenige andere, loopen daarbij gevaar. De Amerikanen verklaren deze verscherping voor trouwbreuk, immers strijdig met de
vroegere belofte der Duitsche regeering, dat zij daartoe niet zou
overgaan. Daartegenover wijst de laatste op het niet vervullen der
bij die belofte wel degelijk door haar gestelde voorwaarde, n.l. dat
Wilson Engeland zou bewegen de „vrijheid der zee" voortaan beter
te eerbiedigen. De Amerikanen betuigen, dat zij die zware, misschien onvervulbare voorwaarde nooit hebben aangenomen, aangezien zij het niet met Engeland willen verkerven ; Duitschland
van zijn kant natuurlijk, dat dan zijne belofte ook niet meer geldig
is. Tegen deze laatste redeneering is niet veel in te brengen : verbreking van beloften kan aan Duitschland redelijkerwijze niet worden
verweten, als de daarbij gestelde voorwaarde niet vervuld is. Maar
de menschelijkheid? de aloude gevoelens der zeelui tegenover andere
zeelui? Ja, de menschelijkheid, het oude zeemansgevoel komt in
het gedrang. Maar waar is dat in een oorlog niet het geval ? Een
„menschelijke" oorlog is een contradictio in terminis : oorlog is
uit zichzelf onmenschelijk. En bovendien, de Duitsche regeering
ontkent ook niet het krasse van het middel, het eenige, dat haar
tegenover het haar tot hongersnood brengende Engeland rest; zij
heeft eerst dat middel niet willen toepassen, heeft er zelf tegen
opgezien — dit is duidelijk gebleken — maar acht zich thans.
.
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daartoe door den nood gedwongen. En het gaat bar toe op de
zeeën, barder soms dan noodig schijnt. Maar wie weet niet, hoe
de duikbootenoorlog de uitvoerders van dien oorlog verwildert ?
hoe de haat tegen Engeland, dat de Duitsche bevolking stelselmatig uithongert, ook de Duitsche zeelieden bezielt ? En de barheid
wordt nog erger door den scherpen wintertijd, dien wij beleven.
Welk een tijd beleven wij !
Ook wij, Nederlanders, die ook onze schepen, zoodra er eenig
vermoeden van contrabande is en zoodra zij binnen de door Duitschland getrokken blokkade-lijn gevonden worden, te gronde zien
gaan, onze verbinding met onze eigen koloniën verbroken zien.
Aan onze zorgzame, altijd wakende regeering is het eindelijk
gelukt een weg naar Indië te vinden : een geul in de Noordzee
naar Bergen, van daar naar Norfolk in Virginia, van daar te land
naar San Francisco of wel ter zee door het Panama-kanaal over
Honoloeloe naar ons Indië -- dat is ten minste iets, al is het ver,
duur en bezwaarlijk. Maar hoe zal dat gaan, als Amerika en Duitschland werkelijk in oorlog komen ? als het Panama-kanaal door duikbooten wordt bezocht ? Wie dan leeft, wie dan zorgt ; voorloopig
is een weg gevonden en behoeven onze schepen op Indië, Engeland
niet meer aan te doen als te voren. De gevaren van een dusdanigen oorlog blijven echter dreigen. Maar zal Amerika zoover gaan ?
Dat valt te betwijfelen, als men overweegt, wat het er bij waagt,
vooral tegenover het Duitsche deel zijner eigen bevolking. Er is
ongetwijfeld in de Vereenigde Staten een sterke strooming van
Entente-gezindheid ; maar er is ook een sterke pacificistische
strooming, waarin de president zelf een plaats inneemt, en bovendien een sterke anti-Entente strooming. Vooralsnog blijft de vrede
zoo bewaard, al worden de diplomatieke betrekkingen afgebroken,
maar elk oogenblik dreigt toch de oorlog en er is niet veel noodig
om den evenaar te doen doorslaan. Wij leven in onzekerheid, wij
leven bij den dag — een weinig benijdenswaardig leven, maar toch
nog een leefbaar leven ten minste.
En op alle fronten wordt intusschen gestreden. Aan de Ancre
en de Somme behalen de En gelsehen kleine voordeelen, verwoesten
Duitsche stellingen en loopgraven, nemen honderden gevangenen
mede ; in Champagne doen de Duitschers hetzelfde. Zoo gaat het
op de Russische grens, in Macedonië, in de Alpen, in Mesopotamië
-- overal patrouille- en voorpostengevechten, hinderlagen en overvallingen. 'Voorbereiding alles voor een groot offensief ? Of altijd
de wanhopige slijtingsoorlog, al drie jaar zonder succes ? Het
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eerste schijnt zoo, ja het wordt van beide kanten, vooräl van de
zijde der Entente uitdrukkelijk aangekondigd, terwijl Hindenburg
verklaart, dat de fronten der Centralen „rotsvast" staan en geen
offensief hebben te duchten. Het is intusschen waarschijnlijk, dat
de Entente binnenkort, als het voorjaar intreedt, ten minste een
poging zal doen om de Duitsche liniën afdoende te forceeren,
vooral in het Westen ; maar ondanks Haig's bluffende verzekering,
dat het gelukken zal, ondanks het kalme vertrouwen van Joffre's
opvolgers, de Duitsche liniën zijn zoo geducht versterkt, dat twijfel
aan het succes gerechtvaardigd schijnt. Leeningen worden bij
milliarden gesloten, alle krachten worden verzameld, men spreekt
aan beide kanten van den „laatsten strijd", van de „laatste ronde".
In godsnaam dan, laat ons hopen, dat het inderdaad de laatste is,
want de wereld kan zoo niet blijven als zij nu is. Er moet een
einde komen.
Zij zal nog meer in de war geraken, die wereld, verklaren
velen. Ook wij, die aan alle kanten de benauwing van het
naderende, van het soms reeds aanwezige geweld gevoelen, dienen
ons voor te bereiden op nog erger toestanden van schaarschheid
van het allernoodigste, op hongersnood zelfs in geheel Europa,
binnen enkele maanden of in ieder geval in 1918 wegens te verwachten slechte oogsten door gebrek aan meststoffen. Het zij zoo ;
als wij maar bewaard blijven voor het ergste van alles : de oorlog.
Hij komt ons echter naderbij. Aan onze oostelijke en zuidelijke
grenzen verrijzen de Zeppelinloodsen, worden loopgraven gebouwd.
Tegen ons ? Tegen mogelijke pogingen van de Engelschen om
over ons land heen Duitschland aan te vallen, zegt men. Met het
oog op alle mogelijkheden, orakelen anderen. Dat Engeland ons
niet heel vriendelijk behandelt, is sinds lang duidelijk : het beweert
maar altijd, dat wij Duitschland met levensmiddelen steunen, en
wil, als „wereldpolitie ter zee", onze schepen dwingen ladingen
op Engeland en Frankrijk in te nemen, zelfs vrachtvaart tusschen
die beide landen te openen ; het houdt onze schepen, als zij dit
weigeren, vast. Zoo is de „vrijheid der kleine natiën" in de praktijk ! Hoe het zij, houdt droog uw kruit ! Wie weet, wat de dag
van morgen brengen kan ? Er is niemand, die het kan zeggen.

B.

LEESTAFEL.
Prof. Dr. J. de Zwaan. Antieke Cultuur om en achter
het Nieuwe Testament. Haarlem. De Erven F. Bohn. 1916.
Sedert verscheidene winters wordt te Amsterdam voor een beschaafd gehoor een reeks voordrachten gehouden over onderwerpen
welke studie en de loop der geestelijke ontwikkeling aan de orde
stelt. In den winter 1915 en 1916 heeft daarbij de Groningsche
hoogleeraar de Zwaan het woord gevoerd en zijn lezingen zien nu
onder bovenstaande titel het licht. Historische studies Over bet
Hellenisme, zoowel naar den Oosterschen als naar den GriekschRomeinschen kant, nieuw licht uit Oosten en Westen, hebben
allerlei vragen doen rijzen „om en achter het Nieuwe Testament."
De isoleermethode om bij de behandeling van het N. T., schier
uitsluitend te letten op het verband met het O. T. en met de
christelijke dogmatiek heeft haar tijd gehad. De wereld waaruit dat
N. T. is gekomen en waarin het heeft gewerkt, de kultuur of kulturen
die den vorm gegeven hebben aan de prediking van het Evangelie :
de vragen daarnaar kleuren ons beeld geheel anders dan het traditioneel kerkelijke. De Grieksche antieke beschaving heeft aan
het Christendom de atmosfeer van het wereldrijk, de wereldtaal,
het wereldburgerschap geleverd (lezing I). De Joodsche verwachtingen en idealen, den Messiasdroom, wet en profeten, kan niemand
ter zijde laten wil hij het N. T. verstaan. Met de veelzijdige werking van al deze uiteenloopende wereld- en levensbeschouwingen
hebben ook de „baanbrekende figuren" (lezing III) der oude christenheid geworsteld.
Historische problemen al te maal. Maar ook voor denken en
gevoelen, voor leven en handelen in onze van dit alles zoo ver
verwijderde eeuw, waarin wij de geestelijke kracht des Christendoms niet willen en kunnen missen, le veren deze vragen groote
bezwaren op. Want wij gevoelen veel als verouderd en vreemd,
maar zijn onbevredigd met historische kennis die vreemd blijft aan
bet gemoed.
De schrijver dezer lezingen is een betrouwbare gids op dit
terrein, goed in het Grieksche en het Joodsche leven en in het
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Orientalisme te huis. Maar hij is zich bewust meer voorbereidend
dan afgerond en beslissend werk te verrichten. Ook weet hij hoe
vreemd ons publiek van hoorders en lezers, ja zelfs in academische
kringen, veelal staat ten aanzien dezer vragen, waarvan de behandeling pas van de laatste tientallen van jaren dagteekent. Het
onderzoek is pas op gang. Men kan nog niet meer doen dan er
over te oriënteeren. Vruchtbaar doet de Zwaan dit zonder voor
eenzijdige theorieën partij te kiezen. Hij schaart zich niet bij hen
(b.v. Alb. Schweitzer) die in de Joodsche apokalyptiek. den sleutel
zien van het evangelie : dan zou het Christendom na het korte
interim van den niet-vervulden Messiasdroom tot iets geheel anders
zijn geworden, de verlossing niet meer als in den aanvang beteekenen : uit den schrik verlost van het gericht der katastrofe, maar
ethisch verlost, geestelijk vernieuwd. Doch evenmin ziet onze
schrijver het evangelie, met de ouden Bruno Baur, als samengeflansd uit brokjes van het antieke Hellenisme.
Van de reuzentaak om het kader van het N. T. te teekenen
geven deze voordrachten een indruk. Antiek wereldbeeld en volksgeloof (lezing II), Joodsch en Grieksch, philosophische doctrine
in de gestalten van denkers en predikers op of over de grenzen
van de Christenheid worden ons hier geteekend, terwijl de slotlezing ons dichter bij Christus zelf brengt. Inderdaad treft den
lezer van het N. T. allerwege vreemde stof die de mensch onzes
tijds moeilijk verstaat. Joodsch apokalyptisch denken, ook wel
schriftgeleerde allegorische exegese, als b.v. in plaatsen als I Kor.
X en Gal. IV, zelfs het zonderling gebruik in de Evangeliën van
het „opdat de Schrift vervuld worde", waar nu eens geestelijke toepassing van bijbelwoorden en dan weer uitwendig, wij
zouden bij zeggen, spelend aanpassen, voorkomt. Brokken van
vreemd geloof als dat aan bezetenen, aan geestelijke machten in
de lucht, overheden en machten, invloed en bepaald worden niet
door God maar door middenwezens, door constellaties, door onpersoonlijke krachten. Ziedaar wat ons als uitdrukkelijke leer of als
onderstelling te gemoet treedt. Hoe met dit alles te handelen ?
Zullen wij het uit de hoogte van een gewaande verlichting beoordeelen als den vergankelijker vorm waarvan het evangelie het tijdelijke kleed heeft gedragen ? Zullen wij alles wat in den Bijbel
staat als wezenlijk, waar, van het wezen onafscheidelijk aanvaarden ?
Dan loopera wij gevaar als openbaring Gods te prediken wat slechts
een stukje antiek geloof of bijgeloof is ; en dit hooren wij ook niet
zelden in onze kerken. Daaraan trachten anderen te ontsnappen
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doordat hun theosofische fantazie dit alles als diepzinnige waarheid pasklaar maakt.
Wij achten het bezwaar bij dit alles niet gering. Het bestaat
hierin dat zulke bestanddeelen niet slechts uiterlijk aan het N. T.
kleven, er gemakkelijk van zouden zijn af te scheiden ; daarvoor
wortelen zij te diep in het denken en gevoelen der oude christenen.
Maar wat dan te doen ? Zeggen : wij weten het beter, wij wijzen,
intellectueelen onzer eeuw ? Ach, deze verlichting is zoo armzalig.
Dan zeggen : zij gelooven het nog precies zoo ? Maar, dit is ten
slotte niet waar, bij niemand waar, al maakt men het zich wijs.
Prof. de Zwaan toont dit alles diep te beseffen. Hij weet dat
er veel op dit gebied nog te doen is, wetenschappelijk en geestelijk. Maar hij wanhoopt niet aan een uitkomst. De antieke wereld,
waartegenover en waarin het Christendom iets nieuws brengt, is
eensdeels de ongoddelijke die te overwinnen is, aan den anderen
kant bevat zij vruchtbare levenskiemen, althans behoeften, en
heeft het Christendom er gevaarlijke maar noodzakelijke levensvormen aan ontleend. Ziedaar de twee zijden van het dilemma.
Met een goedkoope oplossing komt de Zwaan niet aandragen.
Maar in lezing IV wijst hij er op, dat de levensmacht van het
Christendom niet in ideeën en theorieën bestaat, maar in een feit,
een daad Gods : de verlossing door Jezus Christus, die den mensch
vernieuwt. Niet dus de gisting en woeling van allerlei denkstof,
van stemmingen en stroomingen, maar de vernieuwende macht van
het evangelie, dat Christus zelf is : ziedaar wat de apostelen ervaren
en gepredikt hebben, wat de inhoud is van het Christendom. Jezus
is niet het product der antieke kultuur, maar zift wat in de gisting
en woeling der wereld naar God uitgaat en wat zich van Hem
verwijdert.
Gelijk gezegd : nog veel werk is te verrichten. Maar indien
men zich niet aangordt om zulk werk te ondernemen, doch in
plaats daarvan de traditioneel dogmatische opvattingen blijft volgen, zal de behoefte aan meer levend inzicht, in vaster bezit van
het evangelie blijven kwijnen. 1. S.

Cornelis Veth. Hamlit of de Wraak v. d. Doode. Filmdrama. (Prikkel - idyllen VIII). Bussum. C. A. J. van
Dishoeck. 1916.
Evenals Charivarius gaat ook Cornelis Veth tot verheuging
van allen, die aan zijn „prikkel-idyllen" smullen, voort in zijn
bijzonder -- en ook bijzonder moeilijk --- genre. Met „Hamlit"
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zijn we aan no. 8 reeds toe en dit is in zijn soort weer best. Hier
zitten we in den volksbioscoop, waar de Hamlet-tragedie verfilmd
is tot een gruwelijken draak en de achterbuurtsche „explicateur"
de ijselijkheden, die op het lichtend doek afgedraaid worden, vertelt.
In de reeks der prikkel-idyllen, die we nu reeds genoten
hebben en die altijd „naar meer" smaken, zijn er, die uitbundiger
van dwaasheid zijn dan deze. Maar deze is toch ook weer kostelijk
en „pris sur le vif" : zoo moet wel zoo'n explicateur zulk een geschiedenis beschrijven. Het voorwoordje op zichzelf is al schitterend ;
men oordeele naar den aanhef: „allen bewonderaars komen overeen
deze uurfilm met prachtvollen natuuropnamen de beste te noemen
welke ooit geschreven. Deze film waarin de hoofdrol wordt daargesteld van den kampioen-schoolrijder Cesario Prunelli op zijn beroemde merrie Bessie, in samenwerking met den besten kinokrachten,
grijpt diep in het menschelijk Gemoet en toont ons de wraak van
een doode, een vol jaar na diens Overlijden." Enz.
Is dit niet „echt" ? Het is geen kleinigheid zich dit stijltje
zoo eigen te maken dat het als gecopieerd schijnt naar een „heusch"
voorbeeld. H. S.
Anna van Gogh—Kaulbach. Op de Kentering. Twee
deeles. Amsterdam. L. J. Veen. z. j.
Luistert naar de verbijsterende geschiedenis van Dora Forster.
Zij is 23 jaar ; haar moeder, met wie ze in een rustig stadje vegeteerde, is gestorven en Dora wacht dus de vrijheid, waarnaar zij
zóózeer heeft gesnakt, dat ze daarvoor naar den dood harer moeder
heeft verlangd. En dus dien dood verhaast ? Ze is geneigd dat te
gelooven : „zulk intens verlangen, dat heeft invloed op wat gebeurt,
dat trekt de dingen, die je verlangt, naar je toe." Is dan die
vrijheid duur gekocht, ze zal er van genieten : naar Amsterdam
zal ze gaan, daar eerst Staatsexamen doen, dan rechten studeeren,
advokaat worden, waartoe ze roeping gevoelt. Frans Dalenkamp,
vriend van haar jeugd, die -- naar hij haar vertelt -- „zich" voor
haar „bewaard" heeft, wordt afgewezen, wanneer hij Dora vragen
komt, nu toch zijn vrouw te worden. Zij moet nu immers het
leven in ; hoe dan nu door 'n huwelijk zich te binden? Haar vriendschap biedt ze hem aan en rekent op de zijne als van ouds ; hij
moet maar dikwijls uit zijn Veluwsch dorpje, waar hij hei ontgint,
naar de hoofdstad overwippen. Mocht zij, die nu bij zijn onschuldige aanraking wit van drift uitroept : „Ik behoor aan mezelf!
Aan het leven daarbuiten !" tote andere gedachten komen, hem toch
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wel als man willen hebben, dan zal ze 't hem zeggen. Frans zal
zien of hij met haar in vriendschap omgaan wil en kan .. .
Zoo belanden we dan met Dora in Amsterdam. Natuurlijk
gaat -- want dit is bij studeerende roman-heldinnen gebruikelijk —
haar studie uiterst vlot. Terwijl zij zich voor het staatsexamen
voorbereidt, vindt zij gelegenheid allerlei cursussen te volgen ; glansrijk doorstaat zij de proef. Dan, na heel korten tijd, waarin toch
ook weer zooveel anders dan hèt werk haar aandacht had, doet
ze haar candidaats „cum laude". Het verbaast ons daarom lichtelijk dat diezelfde onderscheiding haar niet bij het doctoraal te
beurt valt, doch ook zonder dat is haar loopbaan vooraf reeds
geëffend. Immers, na haar candidaats vindt een zeer gezien advocaat in Amsterdam, met wiep zij toevallig in aanraking was gekomen, er genot in, „met haar rechtskwesties te bespreken en de
rechtskundige zuiverheid van haar oordeel te toetsen". Hij ontdekt,
dat zij „'t ware rechtkundige inzicht" heeft. Wanneer ze dus het
volgend jaar haar doctoraal gedaan zal hebben, kan zij, in afwachting van haar promotie op stellingen 'n half jaar later, zich
met dezen jurist en zijn compagnon verbinden ... ! Natuurlijk is
haar eerste pleidooi (voor een ongehuwde moeder, moordenares van
haar kind) een succes, waarmee jonge en oudere collega's haar
gelukwenschen. Na ja, dat gaat zoo in boeken ; de tot slagen door
den schrijver voorbeschikten bereiken spelenderwijze de hooge
toppen.
Niet dit is het verbijsterende in dit boek. Ook niet, dat zeer
vele onbelangrijke en onbelangwekkende bijwerk, die processie
van tweede-plan-figuren, welker beteekenis twijfelachtig is, omdat
ze ons niets of weinig verder brengen met onze vraag : wat van
de vrouw „op de kentering" te denken, wat voor haar te hopen
of te duchten. Want een antwoord op die vraag krijgen we niet;
zelfs zien wij tenauwernood „de kentering". 0 ja, we ontmoeten
in dit boek verschillende typen van werkende of gewerkt hebbende
vrouwen : Lucie, die — dochter uit een deftig, provinciaal gezin —
zich gegeven heeft aan een blinden pianostemmer om hem we er
van te doordringen dat ze heel veel van hem hield en die nu voor
man en kind(eren) den kost met kantoor-arbeid verdient, totdat
haar man j aloersch wordt op den chef... En het professors-dochtertje,
dat met zooveel gusto studeert, maar met meer smaak nog de
studie er aan geeft wanneer de liefde wenkt. Doch zie, als jong
vrouwtje komt zij Dora vertellen dat ze niet heelemaal tevreden
kan zijn : ze is „in-gelukkig" met haar man, ook met haar kinderen,
.
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maar dat flinke werken met het hoofd, van vroeger tijd, dat mist
ze . .. „Ja, ja," zegt Dora :, „dat is 't lot van wie leven op de
kentering van den tijd ; later zal 't beter worden." Dora zelve (die
ongetrouwd blijft) vindt ook geen bevrediging ; ze ziet haar leven
als eenzaam. „Volgende geslachten in een gevestigder tijd zouden
het nieuwe vrouwengeluk bouwen op het leed en den strijd van
de vrouwen, die op de kentering geleefd hadden."
Dit klinkt heel mooi en dierbaar, maar maakt ons niets wijzer,
gelijk beide de dikke deelen ons niets verder brengen in de
(trouwens ingewikkelde) vraag van de werkende vrouw en het
huwelijk. In dit slordig geschreven, klaarblijkelijk haastig-afgepend
boek 1) wordt om die vraag heengefladderd, wordt nooit een poging
zelfs gedaan er in door te dringen. Zoo is het boek, met al wat
het vult, ontzettend leeg.
Maar verbijsterend is het door het volgende. Dora zal dan,
gelijk men weet, tot Frans gaan, wanneer ze wél hem tot haar
man hebben wil. Nu, de ure slaat voor haar, waarin zij, temperamentvol meisje, de eenzaamheid niet langer kan dragen ; ze gaat
tot hem en zegt hem, nil te weten dat ze van hem houdt, altijd
van hem gehouden heeft. Maar Frans is niet vrij meer ; in zijn
dorpje heeft hij een lief meisje behoed voor de ramp van een
huwelijk met een individu, wiens ploertigheid de schrijfster ons
wel bar grof voorstelt. Met dat meisje heeft Frans zich verloofd;
hij kan, hij wil haar niet loslaten, al komt dan nu ook, (hoe onverwacht !) Dora, de oudste liefde, tot hem ! Ziedaar een tragisch
moment. Hij zegt haar dat hij niet vrij is, zich niet vrij maken
kan. En zij zal dan maar weggaan. Maar dan raken bij 't afscheid
(bij 't helpen aan haar mantel) zijn vingers haar hals. ; hij en zij
worden overweldigd. „Laten we ons geluk één keer genieten, eens,
voor ons leven". Haar (ook) doorgloeide het verlangen als felle
pijn ; ze ziet hem in de oogen ; „het was haar goed wat hij wilde"
en zij, gelaten, herhaalt : „Eens voor ons leven". -- Zoo voltrekt
zich tusschen hen het onherroepelijke en onherstelbare. Wat op
den lezer verbijsterend werkt : van Frans hadden we telkens gehoord dat hij complicaties in zijn leven vreest, een eenvoudig geluk
zoekt; Dora, nu ja, was hartstochtelijk, maar .... En dan : deze
jonge man verklaart gebonden te zijn; de geliefde, die tot hem
komt met open armen, wijst hij daarom af; zij weet dat; beiden
1) Zou de schrijfster bij rustige correctie der proeven b.v. niet zich
herinnerd hebben dat zeker werk van Shakespeare (door haar op blz. 120
Dl. I bedoeld), niet heet : „As you will" ?
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weten dat; er kan geen „morgen" zijn na dit lieden. Toch „eens
voor ons leven !" Is dit niet hinderlijk grof ?
Niet minder verbijsterend dan deze daad is wat daarop volgt.
Niet, dat Dora, thuisgekomen, geen ander verlangen dan naar
zelfvernietiging kent ; de wanhoop is begrijpelijk. Maar wanneer
zij in haar slaapkamertje het benauwd krijgt en de gaslucht haar
bijna heeft bedwelmd, breekt verzet in haar los; zij wil blijven
leven. A la bonheur, maar hoe ? Het laatste hoofdstuk toont ons
de triomfeerende Dora ; de succesvolle advokate, bezielde pleitster.
Die, in de rechtzaal terug, overweegt of ze werkelijk wel harmonie
in een huwelijk met Frans zou hebben gevonden ? „Was haar misschien niet het beste geschonken in den droom, die zich saamgetrokken had in dat ééne uur van bevrediging ?" Ziedaar alles. Ze
zal verder door het leven wandelen, deze jonge vrouw, en zonder
schaamte, zonder wroeging, alleen maar met weemoed terugdenken
aan den avond in het Veluwsch dorpje, toen zij zich gaf aan den
man, die verklaard had haar nu niet te kunnen trouwen, omdat
ze te laat kwam en die haar vriendelijk vroeg „voor eens ...."
Maar is dit alles niet verbijsterend ? En waartoe heeft de
schrijfster dit hinderlijk-grove effect gewild en gezocht ?
H. S.
Mr. Dr. J. Eysten. Het leven van Willem II. (Nederl.
Hist. Bibl., dl. X). Amsterdam. Meulenhoff, 1916.
S. J. van Nooten. Prins Willem II. 's-Gravenhage.
Mart. Nijhoff, 1915.
Terwijl de andere prinsen van Oranje-Nassau uit den oudsten
tak nog op den geschiedschrijver wachten, die uit de bronnen hun
rijk leven zal opbouwen, vond Willem II kort achtereen twee
moderne levensbeschrijvers. De jonge, vroeg gestorven vorst levert
in zijn kort bestaan blijkbaar een geschikte stof voor een biografie,
zonder veel pretentie te bewerken door dilettant-historici aan
wie de wetenschappelijke geschiedschrijving veel te danken
heeft. Beide schrijvers maken een ruim gebruik van de in den
nieuwen tijd uitgegeven of nog in het Koninklijk Huisarchief berustende bronnen. Generaal Van Nooten doet het in een vrij sober
verhaal, mr. Eysten in een wijdloopiger maar nog iets minder
samenhangend boek, dat ook minder goed geschreven is dan het
eerste. De groote zaak in het leven van den Prins, de aanslag op
Amsterdam en wat daarmede samenhangt, neemt vooral in het
boek van mr. Eysten een belangrijke plaats in maar vindt in dat van
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generaal Van Nooten scherper en vrij wel gemotiveerde afkeuring.
Geen van beiden dringt intusschen diep in de zaak door of heeft
nieuwe argumenten te berde te brengen. Voor hen, die de aantrekkelijke figuur van den jongen vorst nader willen leeren kennen,
biedt het boek van den heer Van Nooten aangenamer lectuur, dat
van mr. Eysten belangrijker gegevens en aanhalingen.
P. J. B.
Mr. J. C. C. Joosting en Dr. L Knappert. Schetsen uit
de kerkelijke geschiedenis van Drente. Leiden, E. J. Brill,
1916.
Drente's kerkelijke geschiedenis in de 16e en 17e eeuw is
thans goed te kennen, ook uit de oudere Acta Synodalia, die
voor jaren zijn uitgegeven. De beide geleerde schrijvers wisten
over den hervormings-tijd, over de nieuwe orde van zaken op kerkelijk gebied, uit de berichten omtrent schoolmeesters tijdens de
Republiek, armenzorg, censuur en doopsgezinde bewegingen aantrekkelijke hoofdstukken samen te stellen, die zeker lezers verdienen
te hebben, al is het terrein wat beperkt en afgelegen. Hun boek
is goed geschreven, goed gedocumenteerd en vol aardige trekken
en bijzonderheden uit het kerkelijk leven onzer vaderen, dat een
zoo groote plaats innam in hun leven in het algemeen. P. J. B.
H. Laman Trip—De Beaufort. Willem van Oranje. (Alg.
Bibl. Meulenhoff.) Amsterdam. Meulenhoff, 1916.
Dit „historisch tooneelspel" in 5 bedrijven heeft zeker groote
dramatische verdiensten ; de dialoog is levendig, de episode uit
het Leidsche beleg van tragische kracht. Maar dit is de Prins niet,
evenmin in zijn verhouding tot Marnix als in die tot zijn dokter
Foreest of zijn officieren; het lijkt wat op hem, meer niet. Marnix,
's Prinsen vertrouwde dienaar, placht den vorstelijken meester niet
bij zijn voornaam of met „je" en „jou" aan te spreken ; met
„La Noue" is, naar wij hopen mogen, niet de beroemde Hugenoot
bedoeld, enz. Maar als tooneelspel zou het stuk, opgevoerd, indruk
kunnen maken. P. J. B.
W. G. C. Byvanck. Bewogen tijden. Kronieken en beelden.
Zutphen. Thieme, 1916.
Verscheidene bundels van dezen aard zijn reeds verschenen
maar ten onzent zouden wij er geen kunnen aanwijzen van de
letterkundige beteekenis dezer aantrekkelijke verzameling van
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wekelijksche schetsen uit de Nieuwe Courant. Deze bundel zal ook
in later jaren een waardig monument blijven van de indrukken,
die onmiddellijk onder den invloed der gebeurtenissen zelf ten
onzent werden gevoeld door een man van smaak en litterair talent,
van historisch inzicht tevens en die weet, dat dit inzicht misschien
door later aan den dag te brengen gegevens kan of liever zal
gewijzigd moeten worden. Bepaald duitschgezind is de schrijver zeker
niet... maar dat kan men van hem niet verwachten. P. J. B.
De Katakomben Rome-Valkenburg. Bussum. Paul Brand,
1916.
De nagemaakte katakomben te Valkenburg mogen sommigen
doen meesmuilen, als zij rondgaan in de ook als onderneming welgelukte „onderwereld" der familie Diepen, toch zullen zij bij menigeen
de herinnering verlevendigen aan onvergetelijke oogenblikken in de
echte. De gangen in de werkelijke zijn nauwer en bezwaarlijker
te begaan. maar die te Valkenburg geven toch dikwijls de illusie,
dat men in of bij Rome zelf rondwandelt : zij zijn dan ook met
wetenschappelijke zorg door deskundigen vol liefde voor de zaak
ingericht. Het gedenkschrift, dat ons hier wordt aangeboden,
getuigt ervan, tevens van de ernstige studie, die aan de navolging
is en nog telkens wordt besteed ; de namen van Albers, Pijper,
Smits, Cuypers, Oberman, Eras, Schrijnen, Sarton, Hoefer, Goossens,
Holwerda, Hustincx zeggen ons hier genoeg ; de catalogus van de
archaeologische bibliotheek dezer Katakomben-Stichting aan het
slot versterkt dat getuigenis. P. J. B.
Dr. Jul. Persyn. Dr. Schaepman. Tweede deel. UtrechtAmsterdam-Antwerpen. Drukkerij Het Centrum en Verftas.
1916.
Het tweede deel, loopend over de jaren 1870-80, brengt
Schaepman's leven na zijn terugkomst uit Rome tot in het begin
van zijn staatkundige werkzaamheid. De letterkundige is in deze
periode aan het woord, de dichter, de spreker op congressen en
lezingen, de professor zooals zijn studenten hem te Rijsenburg
hebben gekend, vereerd en gecritiseerd, den journalist van „De
Tijd", den Wachter-redacteur. Eerst sedert 1877 zien wij hem
„in de volle hitte" van den politieken strijd, den onderwijsstrijd
vooral. Het vlot geschreven deel zal groote belangstelling wekken.
Een enkele maal is het al te vlot, b.v. waar „het ontzaglijke"
Schaepman „bemeestert" (blz. 9), waar „de vaste datums" aan
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het „schommelen" gaan (blz. 99), waar gesproken wordt van
„gespannen luistergraagte" en dergelijk moois meer. Verder veel
aanhaling, ook uit particuliere brieven. P. J. B.
Dr. A. Aletrino. Napoleon 's laatste levensjaren. Amsterdam.
Van. Holkema en Warendorf, 1916.
Het portret van den schrijver, niet dat van Napoleon, siert
het titelblad. Dit is welsprekend. Hier is geen geschiedkundige
aan het woord, die een groot man doet spreken uit zijn levenswerk,
maar een 'letterkundige, die veel over Napoleon heeft gelezen, zich
langs dilettantischen weg door een berg van lectuur heeft geworsteld en zich een „idee" over hem heeft gevormd. De liefde
voor een historische persoonlijkheid alleen is, zelfs als zij gepaard
gaat met letterkundig talent, niet voldoende om die persoonlijkheid te benaderen. De schrijver heeft veel gewerkt, veel gedacht
maar niet genoeg gestudeerd om dat onderwerp aan te kunnen : de
historische tragiek van den nedergeworpen Titan, die eerst in den
laatsten tijd uit de stukken zelf is te kennen — zeker niet door
die, welke Dr. Aletrino heeft kunnen raadplegen, zij het met de
kritiek van een dilettant. P. J. B.
Dr. H. T. Colenbrander en J. E. Stokvis. Leven en

arbeid van Mr. C. Th. van Deventer. I en II. Amsterdam.
Van Kampen en Zoon, 1916.
De dood van Mr. C. Th. van Deventer is een zwaar verlies
voor ons land, voor ons Indië vooral geweest. Zijn hoog en edel
karakter, zijn buitengewone bekwaamheid, zijn groote kennis van
Indië en van de bevolking onzer bezittingen deden nog veel van
hem verwachten; toen hij op het punt stond om als gouverneurgeneraal zijne denkbeelden te kunnen toepassen, is hij ons plotseling ontvallen, diep betreurd door allen, die de beteekenis van
Indië voor onze natie begrijpen, niet het minst door de bevolking
van Indië zelf, die hem haar beproefden vriend wist en op hem
hoopte voor de toekomst. Zulk een leven was een biografie waard,
en waard ook de beschrijving door een geschiedkundige als Dr.
Colenbrander, die hem van nabij kende. Uit brieven en geschriften stelde deze een aantrekkelijk en met liefde gesteld boek samen,
dat èn om den man èn om zijn werk op groote belangstelling
mag rekenen. De uitvoerige, van stijl hier en daar wat gezochte
levensbeschrijving doet ons werkelijk medeleven met den jongen,
den student te Leiden, den bestuursambtenaar, den advocaat, het
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Kamerlid, wiens plannen en inzichten ruimschoots worden toegelicht uit zijn eigen uitingen. De reproductie van een aantal foto's
laat hem ons in zijne omgeving zien, zooals hij onder leiding van
„Amor" en ,,Plutus" — ietwat vreemde titels der beide „boeken"
-- opklom tot de „Hoogere eenheid" van later. Op het eerste
deel, waarin dit alles te lezen is, volgt een tweede deel met een
keur van tijdschrift- en krantenartikelen, weldra aangevuld met de
parlementaire redevoeringen in een derde. Zoo zal dit werk een
monument worden voor den man, wiens beroemd Gidsartikel:
„Een Eereschuld" (1899) veler inzicht in Indische zaken opende
en in onze geschiedenis naast den „Havelaar" een mijlpaal beteekent. Het boek kome in veler handen. P. J. B.
Mr. W. J. van Welderen Rengers. Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland. 3de druk, bijgewerkt door Mr. Dr. H. J. Romeyn. 's Gravenhage. Mart.
Nijhoff, 1916.
Onder „Nijhoff 's handboeken" mocht een herdruk van Rengers'
voortreffelijk werk niet ontbreken, al behoort het strikt genomen
in die serie niet thuis. De nieuwe bewerker had reeds aan den
tweeden druk medegewerkt en zet het boek nu voort tot 1901.
„De latere geschiedenis ligt nog te dicht bij," zegt het prospectus.
Waarom ? In hoofdzaak is Rengers' boek niet anders dan een met
deskundig inzicht bewerkt overzicht der „Handelingen". Waarom
dit niet zoover mogelijk voortgezet? Het zou een groot gemak
opleveren voor ieder, die onze latere parlementaire geschiedenis
wil kennen. Misschien is de omvang van het boek weleer het
overwegende bezwaar geweest in verband met den aard der serie,
waarin het thans is opgenomen; het prospectus wijst daarop ook.
Intusschen, ook zoo zijn wij dankbaar voor deze nieuwe uitgave.
die in 1917 belooft compleet te worden. P. J. B.
De Nederlandsche zaak. Vlugschriften uitgegeven door
de Vaderlandsche Club. Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf, 1916.
De in 1915 onder den indruk van den wereldoorlog opgerichte Vaderlandsche Club tracht niet alleen door bijeenkomsten
en manifesten maar ook door kleine geschriften te dienen wat zij
het belang des lands acht. Van die kleine geschriften verscheen
in 1916 een zestal: prof. J. A. van Hamel handelde over „Grond
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slagen van nationale politiek" ; • prof. Fabius over „De Troonopvolging" ; de heer Vliegen over „Het socialisme en de vredesbeweging" ; de heer Deibel over „De Scheldekwestie" ; de heer G. C.
A. Fabius over . „De verhouding tusschen volk en weermacht" ;
kapitein Van Everdingen over „De opleiding der officieren".
Deze serie wijst aan, en ook. de inhoud getuigt ervan, dat de
Vaderlandsche Club hare leden en schrijvers zoekt onder alle
partijen ; het eerste geschrift geeft iets als een program der
„doelbewuste nationale politiek", die de Vaderlandsche Club ten
onzent wenscht gevolgd te zien en wijst terecht op „het vaderland"
als „een volkszaak, een volksbelang" tegenover het hier en daar
den kop opstekende sentimenteele, ontzenuwende ,,internationalisme".
P. J. B.
Mr. Henri Viotta. Handboek der Muziekgeschiedenis.
Twee deelen. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink, 1915/6.
Met het tweede deel is dit eerste werkelijk Nederlandsche
handboek der muziekgeschiedenis voltooid. Het eerste deel loopt
tot Beethoven, het tweede tot onzen tijd. Het boek heeft niet de
pretentie een geheel zelfstandige studie te zijn maar vooral in het
tweede deel komt de voorliefde van den schrijver voor Wagner
duidelijk aan den dag, al blijkt, b.v. in het hoofdstuk Beethoven,
ook elders van groote kennis en scherp inzicht in de wording van
de voornaamste behandelde componisten en de beteekenis hunner
werken, die in bijzonderheden worden beschreven. De talrijke in
den tekst ingevoegde portretten verhoogen de aantrekkelijkheid
van het zorgvuldig bewerkte boek, dat mag beschouwd worden als
een groote aanwinst voor onze muzikale literatuur, die inderdaad
behoefte had aan iets anders dan de vertaling van Naumann. Het
is geen leesboek maar een boek, dat men naslaat en dat alleen
kon gemaakt worden door een zoo veelzijdig ontwikkeld en intelligent man als Mr. Viotta is. P. J. B.
S. Cuperus. Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. Eerste deel : De predikant.
Leeuwarden. Meyer en Schaafsma, 1916. (249 blzn.).
Dit proefschrift, aan de hoogeschool te Groningen, ter verkrijging van den doctorsgraad, met lof verdedigd, wekt al aftnstonds
bij het lezen van den titel verwachtingen. En deze verwachtingen
worden bij eene nauwkeurige bestudeering niet beschaamd. Het
is een belangwekkend boek, eerstens wel om de bronnen waaruit
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is geput. Niet aan tweede-hands boeken, doch aan oorspronkelijke
oorkonden heeft de schr. zijne stof ontleend. De Acta der synoden
in Friesland 1581-1620, uitgeg. door Reitsma en Van Veen ; de
Synodale Handelingen van 1640-1795 in handschrift bewaard ; de
Acta der classes Leeuwarden (1640-1795), Zevenwouden (16301795), Sneek (1583-1795), Bolsward-Workum (1600-1795), Franeker
(1636-1795), Dokkum (1605-1794), alle tegader handschriften,
boden velen gegevens (blz. 4-5). Stapels aanteekeningen heeft de
schr. gemaakt (blz. 186), geschift, en naar wetenschappelijke
methode verwerkt. Geen feit wordt medegedeeld, of de plaats waar
men het vinden kan, is vermeld. Het is dus een betrouwbaar
historisch boek, dat nieuwe dingen geeft, en de werken van Diest
Lorgion, Reitsma, Van Veen, Romein, Van Apeldoorn e. a. aanvult en illustreert. Wij vinden hier beschreven den predikaatsloopbaan in Friesland, in de 17de en 18de eeuw, van de wieg tot
aan het graf. In het graf laat de schr. hem niet nederdalen ; misschien verschaften de gebruikte documenten over de begrafenis
der predikanten ook wel niet de gewenschte inlichtingen. Na
een korte inleiding (blz. 1-6), worden : de synode (7-30), de
classes (31— 63), het examen (64-96), de vacature (97-109), de
beroeping (110-134), het ambtelijk leven van den predikant
(135-171), leer en leven der predikanten (172-212), het traktement (213-225) en het emeritaat, weduwen en veezen (226'240) behandeld. Ook is er een register van plaats- en persoonsnamen (241-249). De gevaarlijke klip in deze wateren — „immers
louter van de gebreken, niet van de deugden gewagen de kerkelijke acta" --- heeft de heer C. gezien (blz. 186) en omzeild. Doch
ook al legt men allen nadruk op de lichtzijde, dan is de schaduwzijde toch zoo donker, dat zelfs den vurigsten „laudator temporis
asti" alle lofprijzing ontzinkt. De deftige en zoetelijke redevoeringen, buiten alle leven om zelfs over 3 Ezra en Cicero, waarmede de praesides van synoden en classes, hunne medeleden overgoten, waren het ergste niet (blz. 18, 80, 87); censuur over het
„onmatig uitreizen der dienaren der kerk" (blz. 49, 120), of de
boete van een gulden opgelegd aan predikanten, die in schrale
tijden over een broedermaaltijd na de class. vergadering durfden
kikken (blz. 55), gaan wij glimlachend voorbij ; wie zou den
predikant Wichers van Nijkerk (Fr.) hard durven vallen, die in
zijne gemeente dezelfde drie leerredenen gedurig herhaalde, en
daarover hare gramschap ondervond (blz. 142), als men bedenkt,
dat zoodanige zaak nog onlangs aan de orde is gesteld. Ook zal
O, E. XVII 3
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men medelijden hebben met den „uutgearbeideden, afgesloofden en
decombeerenden" predikant van Finkum-Hijum, die, wanneer hij in
zijne annexe gemeente moest preeken, door een boer op zijn „eerd
kar" werd gelegd, en afgewipt als hij ter plaatse was gekomen
(blz. 228). Maar wat te zeggen van de slemppartijen, dronkemanstooneelen, ontuchtigheden en verzuimen van ambtsplichten,
waaraan predikanten en classes zich schuldig maakten (passim).
Zeker, er waren getrouwe herders als B. Bekker, Witsius, à Marck,
à Brakel, Wesselingius en bij v. Hoekema van Goutum, wiep n a.
zeer langen dienst in 1735 door de classis emeritaat werd verleend onder de hartelijke bede, „dat de Oude van Dagen hem
nimmer verlate, maar gedurig met de blijken van Zijn gunst ver
levendige, opdat desselfs inwendige mensch vernieuwt (worde),
terwijl de uiterlijke verzwakt" (blz. 227), doch er waren er ook,
die in de pastorie een formeel geldsnoeiersbedrijf inrichtten (blz.
198). Een droeve tijd ! Men leze zelf en oordeele !
De teekening van den Frieschen predikant tijdens de Republiek was schrijver's doel. Men zou kunnen vragen, of er tusschen :
de 17de eeuw tijd van kortheid en bondigheid — en de 18de
eeuw — tijd van christelijke deftigheid en kale rhetoriek — tusschen
den bloeitijd en het verval der Republiek, niet een te wezenlijk
verschil is in specifieke kerkelijke kultuur, om deze eeuwen tezamen te behandelen. Het komt mij voor, dat de schr. zijn boek
meer dan eens herschreven heeft, wat natuurlijk als rijke vrucht heeft
opgeleverd : een verhoogd meesterschap over het materiaal, geschiedschrijving in stede van feiten-relaas, verzorgde stijl, met hier en
daar een tintje humor (blz. 72, 231). Ziende op al dit goede,
zullen wij zinstorende ongerechtigheidjes als : „conviventie" i.p.v.
„conniventie", „conciniandi" i.p.v., „concionandi" „'t enconvageeren"
i.p.v. „t'encourageeren" (blz. 54, 79, 50), en nog eenige, die op de
drukfoutenlijst achterin niet voorkomen, maar niet te zwaar aanrekenen. Ons wordt een tweede deel over het gemeentelijkgodsdienstig leven, de verhouding van kerk tot onderwijs, volksmisbruiken e. a. toegezegd. Wij zien dit met belangstelling tegemoet. Wat zeker synode-lid, na afloop eereer vergadering getuigde,
passe de jonge docter cum grano salis op zichzelven toe : „De
synode aldus gescheiden zijnde, wierd ik van rondomme omringt
so van die brave leeden, die zig in de verga;deringe so wel gequeten hadden, als van eenige welmenende burgers dier stad,
dog bij mij onbekent. De vergenoeginge over mijn persoon en
't gene van mij uitgevoert was, straalde van hunne aangezigten
af, mij prijzende en bedankende" (blz. 24). A. EEKHOF.
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Onze Koloniale landbouw. X. De kokos-cultuur, door
H. R. Roelfsema. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon,
1916.
Dit is het tiende „populaire handboekje" over de NederlandschIndische landbouwproducten ; het zal ongetwijfeld even goed zijn
weg vinden als de negen voorafgaande, waarvan een paar reeds
een herdruk behoefden.
Bij den te verwachten tweeden druk van dit deeltje mag wel
wat meer op zuiverheid van taal en stijl worden gelet. Om een
paar voorbeelden te noemen : „de wortels zijn ... aangewezen op
zachte . . . bodemsoorten" (blz. 7, zie ook blz. 78); „dit voorschrift . . . geschiedt nu nooit meer" (blz. 26); „den betreffenden
wortel (blz. 33); „waar het hier een zeer volumineus product
geldt, daar is het vraagstuk van transport van veel belang" (blz.
60) ; „de beste wijze de . . . copra . . . tegen . . . regens te beschermen . . . is door middel van lichte daken" . . . (blz. 69-70).
Dergelijke misstellingen kunnen toch gemakkelijk worden vermeden. E. B. K.
Marie Koenen. Sproken en Legenden. J. W. v. Leeuwen
(K. Tercken) Leiden, 1916.
De stijl waarin Marie Koenen haar „Sproken en Legenden"
heeft geschreven, past door een zekere gezochtheid, een ietwat
gewilde naïeviteit -- waartoe de Vlaamsche tint harer taal niet
weinig meewerkt volkomen bij den titel.
Over het algemeen doet hij niet onaangenaam aan, ofschoon
hij daar, waar de schrijfster een bekende geschiedenis alleen om
den stijl oververtelt, zooals in het verhaal „Hoe Roland aan koning
Carels hof kwam", en waar ze dus eigenlijk zelf niets te zeggen had,
op den duur wat vervelend wordt, en dan lichtelijk irriteert. Vorm
alleen is nu eenmaal altijd leeg en doelloos.
„De Zonnekroon", verreweg de langste sproke uit dezen bundel — ze vult ± 100 van de ± 200 bladzijden -- is ook verreweg
de beste.
Er is een fout, welke door de meeste schrijvers van symbolische sprookjes en verhalen — ook door Marie Koenen --- begaan
wordt. Zoo verhaalt ze op blz. 11 in „De Wachter" : „Zoo
vast geloofde (Medardus) geroepen te zijn den toren te bouwen
dat bij er in het geheel niet aan dacht, hoe het eigenlijk een
reuzenwerk was, dat hij ondernam. Hij zou met een scherpen steen
dien hij vond, groote steenbrokken uit de rotsen kappen, hij zou
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rots- op rotsbrok voegen en evenwicht in schoone maat, ze saammetselen met mengsel van zand en schelpengruizels en water ..."
Zou hat heusch op deze wijze zijn, dat eenig mensch, zelfs de
meest geniale steenhouwer en metselaar een vuurtoren zou kunnen
bouwen ?
Neen, in een sprookje kan ook maar niet alles. Ook in een
sprookje kan een gewoon mensch niet tooveren, tenzij hij de toovergave of eenig voorwerp heeft ontvangen, waaraan tooverkracht
verbonden is. En Medardus nu was geen toovenaar.
Ook de overweging, dat het verhaal van den torenbouw symbolisch bedoeld is, bevredigt niet. Ook een symbolische handeling
mag, letterlijk opgevat, niet onmogelijk of onaannemelijk zijn.
Van deze aesthetische fout, is „de Zonnekroon" vrij. Dit
sprookje is van het begin tot het einde volkomen mogelijk ... ja
waarschijnlijk. JACQ. E. V. D. WAALS.
Dr. H. P. Berlage en zijn werk door K. P. C. de Bazel,
Jan Gratama, Dr. Jan Kalf, J. E. van der Pek, R. N.
Roland Holst, J. F. Staal Jr., Dr. Albert Verwey en Prof.
Dr. W. Vogelsang. Rotterdam. Februari 1916. Brusse's
Uitgevers-maatschappij.
Door een fraai boekdeel met meer dan 130 pagina's text en
met 164 afbeeldingen hebben de in den titel genoemde schrijvers
bij gelegenheid van den zestigsten verjaardag van onzen invloedrijksten modernen bouwmeester een mijlpaal willen oprichten op
den door hem afgelegden weg. Het resultaat is bijzonder belangrijk
geworden niet alleen door wat er over Berlage gezegd werd, maar
ook door de wijze waarop eenige onzer andere moderne architecten
zich daarbij hebben uitgesproken.
Als inleiding besprak de litterator Verwey „De denkbeelden
van H. P. Berlage". Aan de hand van twee studies door Berlage
in 1895 in het „ Tweemaandelijksch Tijdschrift" en in 1904 in De
Beweging geschreven, wordt de plaats bepaald die Berlage eerst
onder, later, in zekeren zin, naast Verwey tegenover het individualisme van de Nieuwe-Gidsbeweging innam. Van de woorden
1 gemeenschapskunst" en „rationalistische" bouwkunst, met welke
woorden bijna alle volgende schrijvers Berlage's werk kenschetsen,
wordt hier duidelijk gemaakt welke beteekenis ze hebben voor den
bouwmeester zelf, die, volgens Verwey: „een bij uitnemendheid
nederlandsch type vertegenwoordigt : vol van religieuze geestdrift
en tevens rationalist te zijn". —
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In de soms wel belangwekkende „Aphorismen", door van der
Pek naar aanleiding van Berlage's werk en zijne geschriften ten
beste gegeven, worden enkele verschilpunten tusschen het begrip
van Berlage en dat van den schrijver toegelicht. Daar deze wijsgeerige architect echter meer zijn eigen begrip dan dat van zijn
-- ik zou bijna zeggen tegendeel — in werking laat gaan, leert
dit opstel ons Berlage slechts langs een verre omweg benaderen.
Technisch-zakelijk brengen ons dan echter de collega's Jan
Gratama (Het werk van Berlage), K. P. C. de Bazel (Berlage's
stedenbouw) en J. F. Staal Jr. : (Berlage's meubelen) den bouwmeester in zijn ontwikkeling voor oogen.
Het is zeker mede een verdienste van deze schrijvers dat zij
het werk van Berlage met diezelfde nuchtere eerlijkheid beschouwden
en beoordeelen, welke door Berlage zelf steeds gepredikt en bij
zijn bouwen steeds betracht werd. „Er zijn vele architecten geweest,
„die misschien in hun soort meer talent, ruimer fantasie, grooter
„scheppingskracht hadden dan Berlage ; architecten, wier werk
„inderdaad aangenaam, sierlijk, geestig, of verfijnd is ; en die toch
„niet zijn beteekenis hebben." „Gezien in de hoogste sfeer der
„architecturale schoonheid, komt zijn werk te kort". (Gratama) „Dit
„groote geluk heeft bet lot Berlage gebracht, daar hij steeds,
„haast onmiddellijk nadat een geestes tendens- of idee, op een of
„andere wijze zijn geest raakte, een behoefte in hem wekte, de
„gelegenheid had tot de proef of het experiment. Uit deze snelle
„opeenvolging en de haast die hem daarbij drong, zijn dan ook
„wellicht te verklaren, zoowel het dikwijls onrijpe, als het demon„stratieve karakter van zijn vroeger werk. Het te veel toonen
„van samenstel en werkmethode, wat een schilder noemen zou, het
„niet uit de verf zijn" (de Bazel).
Dergelijke uitspraken zijn waarlijk niet afgeluisterd van de
dithyrambische toasten waarmede jubilea als deze veelal worden,
gevierd. Op veel minder objectieve wijze dan zijn voorgangers bespreekt vervolgens Roland Holst „den bouwmeester Berlage in
zijn verhouding tot de architectorale Beeldhouw- en Schilderkunst."
Dat die verhouding tenslotte niet inniger is geworden dan oorspronkelijk gehoopt werd, wordt op beminnelijk dilettantische wijze
aan de gebreken onzer hedendaagsche maatschappij geweten. „In
de openbare gebouwen onzer huidige gemeenschap wordt sekuur
boek gehouden . ... en aan politiek gedaan." In het gebouw
van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, door
Roland Holst zoo schoon gesierd, alleen niet ? En in de oude
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tijden nooit? Neen, antwoordt deze alwetende schilder op onze
laatste vraag. Vroeger werd slechts de schoonheid van het ambacht
er in wijs overleg geregeld en beveiligd. Het is interessant te
zien hoeveel er in dezen moderne nog schuilt van wat men het
historisch optimisme zou kunnen noemen der school van Morris en
Ruskin.
Steviger gefundeerd zijn dan tenslotte de opstellen der beide
kunsthistorici die zich reeds onder deze beoordeelaars van een nog
levend en werkend kunstenaar hebben gewaagd.
Vogelsang tracht onder het vruchtbaar motto dat ontwikkeling kernbenadering is, aan te wijzen in hoeverre het Berlage
gedurende de jaren zijner werkzaamheid mocht gelukken de kern
van zijn talent -- zijn eigen wezen dus — te onthullen. Het
komt mij voor dat hij door, als echt historicus, ook, in tegenstelling
met de andere schrijvers, de vroegste werken — zooals het gebouw
voor de firma Focke en Meltzer in de Kalverstraat -- goed en
zonder al te groote antipathie te beschouwen, daarin op gelukkige
wijze is geslaagd.
Het in veel opzichten samenvattende opstel van Jan Kalf
„H. P. Berlage. Bouwmeester in een overgangstijd" rond ten
slotte op fijne wijze de architectonisch fraaie compositie van dit
boek af. Een waardeering, als die wij hier afschrijven, schijnt
wel door bijna alle medewerkers aan dit boek te worden gedeeld :
„Bouwmeester in een overgangstijd -- is Berlage een wegbe„reider en voorlooper geworden, omdat hij, zonder in ostentatief
„modernisme gemakkelijk succes te zoeken, niet alleen, passief, de
„woeling van het wisselend getij heeft ondergaan, maar ook, actief
„en in steeds sterker groeiende bewustheid, de voorwaarts-stuwende
» krachten van zijn tijd bleef onderkennen en scheiden van den
„terugvoerenden stroom. Zijn houding is daarbij vooral er een
„moeten wezen van gestadig zelfbedwang. Hartstochtelijk van aard
„en in zijn kunst eer naar het uitbundige dan naar het gebondene
„geneigd (zie zijn vroegere fantasieën en ontwerpen), heeft hij voortdurend zichzelf moeten herzien en overwinnen. En het is ongetwijfeld die sterk-betoomde hartstocht, die zijn beste werk zoo
„volop levend en boeiend maakt. Iets van het stugge van den
„hollandschen puritein is er daarom ook wel in gebleven, maar de
„kunstenaar-in-hem kon toch zelfs voor de zachte en stille ontroering van rustieke schoonheid hem ontvankelijk houden. Minder
„groot in bereiken dan de meesters uit bloeiende kunstperioden,
,staat hij ons dan toch nader, omdat hij, in zijn moeilijk werk
.
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„van altijd weer opnieuw beproeven, ons voller menschelijk lijkt."
Op deze reeks van opstellen volgen dan nog een nuttige „chronologische opgave van Berlage's voornaamste uitgevoerde werken
en architectonische ontwerpen", een door Tiddo Folmer samengesteld „Bibliografisch overzicht der voornaamste geschriften van
Dr. H. P. Berlage, verschenen sinds 1895" en de „lijst der afbeeldingen in chronologische volgorde". Deze afbeeldingen zelve
vormen de tweede helft van het boek. Zij zullen steeds kostelijk
materiaal blijven voor de bestudeering van een der belangwekkendste tijdperken in de ontwikkeling der Nederlandsche bouwkunst.
Het voortreffelijk met den fraaien Hollandschen Mediaeval gedrukte boek werd tevens door den bekwamen ontwerper van deze
letter, S. H. de Roos, verzorgd en versierd. Het portret dat deze,
voor het titelblad, van den bouwmeester teekende is wat nuchter
uitgevallen. Maar ook hieraan kan men, als men wil, een bijkans
symbolische beteekenis hechten. N. BEETS.

Het Signaal. Piet van Wijngaerdt. Over de nieuwe
strooming in de hedendaagsche schilderkunst. Verlucht
met 35 reproductiën. Bij Paul Brand. Bussum, 1916.
In enkele bladzijden tracht de schilder van Wijngaerdt den
intellectueelen -- niet de critici want die worden op drieërlei
wijze geëxcommunieerd — iets van „de nieuwe strooming in de
schilderkunst" deelachtig te maken. De talrijke inderdaad zeer
belangrijke krachten die een wellicht in haar laatsten bloei staande
kunstvorm trachten te verdringen, worden echter door de naïeve
beweringen van den schrijver volstrekt niet verklaard. De scherpe
contouren en de sobere vormen van Berlage's beurs, in het opstel
als het werk van een der geestelijke vaders van den heer van
Wijngaerdt afgebeeld, doen de warrelige vaagheid dezer beweringen te sterker voelen. Een boekje als dit zou u bijna de verzuchting doen slaken : „Eigenlijk moest het, met een zeer enkele
uitzondering, verboden zijn dat schilders over hun eigen werk
schrijven."
Ook de afbeeldingen van werken van den schrijver en van zijn
bentgenooten (Alma, Colnot, Le Fauconnier, mevrouw C. FernhoutToorop, C. J. Maks, Lodewijk Schelfhout en G. Wichmann) vermogen ons slechts in enkele gevallen van die werken een indruk
te geven. N. BEETS.
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Mr. D. J. van Doorninck. Denkbeelden van een twijfelaar. (Populair sociologische varia). Zwolle. Ploegsma, 1916.
Op blz. 24 van dit boekje lees ik : „Den armen twijfelaar
wordt het bij de aanschouwing van deze verschijnselen angstig te
moede. Hij wordt hopeloos en troosteloos geslingerd tusschen de
lijnrecht tegenover elkander gestelde meeningen en overtuigingen.
Hij weet niet wat hij gelooven en wat hij verwerpen moet. -- Ik
vergis mij lezer ! zelfs een twijfelaar, die niet wéét wat vele anderen
zeggen wél te wéten, kan voor zich zelf en wellicht ook voor vele
van zijn mede-twijfelaars een grenslijn trekken, die zijn meeningen
en overtuigingen omlijnt."
Deze woorden zijn typeerend voor dit boekje. Mr. van Doorninck wil „twijfelaar" zijn, in werkelijkheid is hij erg zeker van
zijn zaak, van de dingen, die hij verkondigt, — alleen zijn dat niet
veel anders dan kantteekeningen op de theorieën van anderen. Laat
de heer van D. gerust zijn. Geen lezer krijgt één oogenblik ook
maar den indruk dat de schrijver „hopeloos en troosteloos" geslingerd wordt, integendeel het boekje is een en al gemoedelijkheid. Van het benauwende van den twijfel, van de naamlooze angst
voor het leege, die hij over den mensch brengen kan, is hier niets
te bespeuren. De heer van Doorninck vertelt het een en ander
van beschouwingen over geloof, misdaad, strafrecht en socialisme
en geeft daarbij dan eenige aanteekeningen op die beschouwingen,
meest aan anderen ontleend en erg oppervlakkig, maar dan ook
zonder eenige pretentie voorgedragen. Hij voelt echter blijkbaar in
het geheel niet de behoefte iets meer te geven dan zoo'n enkele
kantteekening. Heeft hij eenmaal tegenover orthodox geloof of
Marxistische leer of wat dan ook eenige reserve gevonden in ee n
zwak plekje, dat zijn kritiek heeft ontdekt, dan is hij tevreden,
dan voelt hij zich gelukkig, dat hij ook deze beschouwing, deze
leer niet volstrekt heeft te aanvaarden of te verwerpen maar haar
kan waardeeren, licht en schaduw onpartijdig kan zien. Er dieper
op in te gaan, er mede af te rekenen -- het trekt hem niet aan.
In deze houding staat de heer v. D. geenszins al reen, integendeel
zij is typeerend voor velen van onzen tijd, zij schijnt mij de oorzaak van veel onmacht in menschen, overigens bekwaam en met
de beste bedoelingen bezield. Dat is deze schrijver ook, hij keuvelt
rustigjes over allerlei zaken van belang, vestigt de aandacht op
niet oninteressante bijzonderheden, is oprecht en helder ; het boekjezou ondanks zijn oppervlakkigheid niet antipathiek zijn, het wil
immers niet meer geven dan populaire varia — was de schrijver
maar niet zoo grenzenloos ingenomen met zijn „twijfel". P. S.
.
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Dr. Jos. Schrijnen. Nederlandsche Volkskunde, 2 deelen.
Zutphen. W. J. Thieme & Cie.
Met blijdschap begroeten wij de twee royale deelen die vóor
ons liggen. In Nederland was nog niet, gelijk in andere landen,
het folkloristisch materiaal in dien omvang en die volledigheid
geordend, als de schrijver nu heeft gedaan. Hij had reeds in 1910
door zijn bundel Essays en studiën in vergelijkende godsdienstgeschiedenis, mythologie en folklore zijn omvangrijke bekendheid op deze
terreinen bewezen. Toen wilde hij, uitgesproken, zijn studiën
dienstbaar maken „aan geloofskennis en geloofsverdediging". Ditmaal schreef hij zonder zulk een apologetisch doel en plaatste de
nationale gedachte op den voorgrond. Hij is daarbij in Zuidelijk
Nederland, Braband, Limburg, ook Belgische provincies, bijzonder
thuis, en in zijn oog is het nationale leven sterk katholiek gekleurd.
Inderdaad zijn de oude perioden, die der kerstening en de middeneeuwen, Roomsch in zeden en gewoonten, 't geen ook zij die uitsluitend het „Protestantsch karakter" onzer natie op den voorgrond
plaatsen, niet kunnen voorbij zien. Ja zeker, de rol die NoordNederland in de nieuwe historie heeft gespeeld dagteekent van de
Hervorming, maar wat oud gebruik, zeden en gewoonten betreft,
deze zijn grootendeels van oudere perioden herkomstig, en wat in
huis, hof, markt geldt is maar voor een klein deel onder confessioneelen invloed. Daarbij komt dat in dichtende fantazie het Protestantisme, speciaal in zijn Gereformeerde en Doopersche vormen
die hier 't meest inheemseh zijn, niet rijk en productief is geweest,
het bestaande vaak nauwelijks heeft gespaard of zich toegeëigend,
zonder veel met eigen karakter voort te brengen.
Uit de inhoudsopgave, zoowel van dit werk als van soortgelijke
uit het buitenland, zien wij den omvang en tevens het onbepaalde
van het begrip volkskunde. Men denkt er bij aan lied en verhaal,
rijmen en sproken, ook aan zeden en gewoonten vooral uit het
particuliere leven. Wij krijgen van dien inhoud overzichten in tal
van sprookjesverzamelingen, maar ook in de Mythologie van J.
Grimm, en in hetgeen W. Mannhardt heeft bijeengebracht over
gebruiken met bosch- en veldleven verbonden. Doch wie b.v. het
beknopte, maar rijke handbook of folklore van G. L. Gomme raadpleegt ziet hoeveel meer het populaire geloof en gebruik omvat.
Eigenlijk zijn de grenzen er van moeilijk te trekken. Inrichting
van huis en hof, kleeding, namen en woorden, taalgebruik en
spreekwoorden, raadsels, allerlei populaire kunst en wetenschap :
dit alles en nog veel meer trekt de aandacht.
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Zonder te beweren dat Dr. Schrijnen het gebied scherp begrensd
heeft, vinden wij bij hem een rijk en goed geordend materiaal.
Compleet kan men in dezen wel bezwaarlijk zijn, en wij zullen
dan ook niet met voorbeelden tot aanvulling komen aandragen, of
hier of daar op bijzonderheden kritiek oefenen. De lezer zal van
zelf nu en dan een vraagteeken plaatsen, of hem schiet iets te
binnen dat hier niet vermeld is. Doch dit is, waar hij van grooten
rijkdom dankbaar kan genieten, op zich zelf van geen belang. Ik
wensch hier alleen door enkele opmerkingen het gebodene te kenschetsen om op de beteekenis dezer onderzoekingen eenig licht te
doen vallen.
Wij begeven ons dus al dadelijk niet in de, veelal onvruchtbare, inleidende beschouwingen van methode, of het volkskunde
moet zijn dan wel folklore? wat het wel omvat, wat het uitsluit.
Onze schrijver onderscheidt de volkskunde waar hij zich mede
bezig houdt van de studie der ethnologie bij de „natuurvolken" •
hij denkt aan hen bij wie de tegenstelling tusschen hoogere en
lagere cultuur te voorschijn treedt, en waarbij de volkskunde zich
met de „onderkultuur" bezighoudt. Wij komen hierop zoo aanstonds nog terug.
Het schijnt mij toe dat de verschillende gedeelten van het werk
wat rijkdom van stof en scherpte van schema betreft op verschillend
peil staan, hetgeen trouwens ook uit verschil van onderwerpen te
verklaren is. Zoo brengt het hoofdstuk over Volkskunst (het Ve

in het IIe deel) wel eenig bestek om de stof te overzien maar is
toch minder volledig dan wel elders. Meer bevredigt wat hst. I
over dorpsaanleg en huisbouw op saksisch, friesch en frankisch
gebied te lezen geeft. Bijzonder roemend te waardeeren schijnt
mij wat hst. IV over taaleigen met tal van proeven van dialecten
brengt. Wanneer Dr. J. van Ginneken zijn grooten arbeid zal
voltooid hebben, waarvan nu reeds onze schrijver hier en daar
gebruik maakt, zal de Nederlandsche taalwetenschap, juist ook
met het oog op de hier behandelde zijde der vraagstukken, weer
een eind verder zijn gebracht. Ook de aanwijzing van wat de
verschillenden gewesten aan spreekwoorden bijbrengen verdient
onze aandacht.
Eigenaardig is de behandeling der volksfeesten in hst. II (de
heortologie). Zij zijn geheel naar het kerkelijk jaar geordend,
wat gereede aanleiding gaf heel wat gebruiken onder te brengen.
Maar daarbij toonen zij ons de stof in eigenaardige vermenging
van ouder en later, christelijk en heidensch materiaal; een onder-
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scheiding die soms scherper had kunnen uitkomen. Een zeer groot
deel van Kerst- Paasch- St. Jans-gebruiken is toch niet uit de
hagiographie afkomstig, is er vaak nauwelijks aan aangepast.
Veel uit den loop van het natuurleven, de opvolging der saizoenen
aequinoxen en solstitiën, ook wat tot het menschelijk bedrijf,
landbouw en veeteelt, zaaiing en oogst behoort, rekent men tot de
volkskunde, gelijk de schrijver, die dit een en ander elders in
zijn boek behandelt, zeer wel weet. Maar hij verdeelt de stof
tusschen het IIe en IIIe h,st. m. i. eenigszins willekeurig, door de
invloeden van het kerkelijk jaar en van de heilige legende zoo
voorop en afzonderlijk te zetten. Wel is het van belang na te
gaan hoe diep deze zijde in het volksgeloof wortelt, iets wat
een Protestantsch folklorist wel niet zoo omstandig zou weten te
berichten.
Met de vraag naar het ziften van wat in de Volkskunde Nederlandsch, wat Duitsch, Fransch, Engelsch, wie weet Littausch of
nog verder uitheemsch is, heeft de schr. zich niet of nauwelijks
ingelaten. Zij is ook in de meeste gevallen niet te beantwoorden,
zelfs moeilijk te stellen. Toch behoort tot het beeld der „onderkultuur" van een volk ook hetgeen elders, schier allerwege te vinden
is, als Paascheieren, Meitakken. Indien men maar de gelegenheid
niet verzuimt te localiseeren waar men kan, en dan ook de varianten
te doen uitkomen. Dit heeft onze schr. vaak verdienstelijk gedaan,
ik denk aan voorbeelden, als die van II p. 285 en p. 289 met het
prentje en rijmpje van Klein Duimpje.
wij zoeken en vinden in dit boek meer den rijken voorraad van
gegevens dan de behandeling van theoretische vragen ten aanzien
van het verband tusschen „onderkultuur" en „hoogere kultuur".
Ja, hier en daar springt het een en ander naar voren. De schrijver
deelt niet in het langzamerhand wijkende vooroordeel aangaande
groepen der menschheid, z.g. natuurvolken, geheel van kultuur
verstoken. Maar een scherpe grenslijn tusschen onderkultuur en
hoogere, tusschen volkskunde en het historische gebied, vermag
ook hij niet te trekken. Het populaire draagt bij verschillende
onderwerpen een uiteenloopend karakter. Hetgeen wij als neerslag
in de volkskunde vinden is soms product van natuurlijke factoren
uit den gewonen gang der opvolging van natuurgebeuren, of
ook wel erfgoed van een stam of volksgroep, hier uit aanleg of
omstandigheden te verklaren, daar survival of revival van overoud
geloof of gebruik, soms uit spelende fantazie, soms uit misverstand
van taalgebruik, soms uit een historisch voorval ontsproten. Niemand
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uit de meest veelsoortige steentjes bestaat.
Op p. XII der voorrede spreekt hij van de „sociaal-psychische
factoren" der kultuur, die veelal wortelen in de „moederaarde"
der volkskultuur. Wij zijn den schrijver dankbaar voor de niet
schaarsche opmerkingen die wij telkens ontmoeten over die „sociaalpsychische factoren". Zijn arbeid ademt een nationalen, vaderlandschen geest, en dat nationale verheft zich niet uit de doodsche
watervlakte van algemeen folklore, want ook de „onderkultuur"
leeft voor hem. Zijn slotwoord II p. 343 is een warm Nederlandsch
woord. Onze taal, onze gebruiken, ook wat van vreemd bezit
of algemeen gebruik bij ons leeft, is niet flets anonym maar ontving den stempel der volksziel. De eigenaardigheid der verschillende
bevolking, waarin Fries, Drenth, Zeeuw, Limburger (heeft deze
niet des schrijvers voorliefde ?) zich onderscheiden vertoont in
levende verscheidenheid de psychische trekken van 't Nederlandsche
volk. Ziehier dus geen dorre lijst van ethnographische parallellen,
gelijk R. Andrée gaf; de schrijver poogt telkens de gegevens te
zien in het licht van het geestelijk leven des volks. Zoo zal dit
werk zijn waarde houden en niet spoedig door een ander behoeven
vervangen te worden, al blijft de plaats voor allerlei onderzoekingen
en beschouwingen er naast. 1. S.
De vergelijkende klassieke taalwetenschap in het Gymnasiaal Onderwijs, door Dr. Jos. Schrijnen, bijzonder hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zutphen. Thieme.
Ofschoon deze, voor vakgenooten zeer belangrijke brochure
zich, wat den hoofdinhoud van het daarin gevoerde betoog aangaat,
tot eene bespreking in onze leestafel nauwlijks leent, kan ik toch
niet nalaten op het vraagstuk dat zij behandelt, nog eens de aandacht der lezers van Onze Eeuw te vestigen. Eigenlijk is dat
vraagstuk reeds lang geen vraagstuk meer. De wonderbaar krachtige
en door streng systematische methode geleide ontwikkeling der
Indogermaansche taalwetenschap heeft de classici van onzen tijd,
eerst in Duitschland en Frankrijk, straks ook hier te lande de
rechtmatigheid wel doen inzien van den eisch dat zoowel in de
universitaire studie als, op andere en eenvoudiger wijze, ook in het
gymnasiaal onderwijs de resultaten eener gansche eeuw van vergelijkend taalonderzoek zich eindelijk zullen doen gevoelen. Wie geleerd
heeft Bene taal niet slechts te bestudeeren als middel om de auteurs
te verstaan die haar hebben gebezigd, maar ook om haarszelfs wil
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als levend organisme, als telkens wisselend maar toch steeds naar
gelijkaardige regels zich wijzigend honderdsnarig instrument ter
vertolking van de behoeften, de begeerten en de gedachten van
geheele volksgroepen, die kan niet voorbijzien hoe groote schade
de klassieke philologie zich zelve zou aandoen indien zij weigerde
te luisteren naar de lessen van hare jongere zuster. Door eigen
schuld zou de studie der oud-grieksche taal in een staat van
isoleering geraken, indien zij niet in staat ware kennis te nemen
van de wijze waarop vergelijkende linguistiek, phonetiek en taalpsychologie licht hebben doen vallen op de historische ontwikkeling van
de helleensche taal en van hare dialecten.
Als algemeene waarheid erkennen dit verreweg de meesten
onzer Nederlandsche classici. Maar de moeilijkheid ligt in de
toepassing. Op geheel andere wijze dan tegenover de andere
wetenschappen die zijne philologische studie moeten voorlichten,
de historie, de kunstgeschiedenis, de algemeene godsdienstwetenschap, gevoelt de klassieke philoloog zijne onzelfstandigheid tegenover
de linguistiek. De „nieuwe wetenschap" verbijstert hem reeds
door haren omvang. Zij spreekt hem van de taal der Veda's en
van het Sanskrit, van Keltisch en Germaansch, van Slavisch en
Litauisch, van talen en taalfragmenten die hij of slechts zeer
elementair of in het geheel niet kent ; en zelfs al zou zij hem
willen verbergen, hoe zeer in het midden der linguisten van professie op allerlei aangelegen punten nog steeds principieel verschil
van inzicht heerscht — zooveel wordt hem wel duidelijk, bij zijne
tweedehandsche bestudeering der linguistiek moet hij de fiere kenspreuk vaarwel zeggen die Horatius hem leerde : nullius addictus
iurare in verba magistri.
Het is hier niet de plaats om uitvoerig de groote moeilijkheden
te bespreken die den classicus wachten bij Bene zoodanige beoefening van de linguistiek als hem zou in staat stellen de Grieksche
taal te bestudeeren — en te onderwijzen -- „op linguistischen grondslag", zonder dat daardoor al te zeer zijne hoofdtaak, diepgaande
kennis van het geestelijk leven der oudheid, werd besnoeid. Een
zeer lezenswaardig opstel is aan de uiteenzetting dier bezwaren
gewijd door Prof. Hesseling in de Vragen des Tijds van Januari,
opmerkelijk vooral om de vraag die hij stelt aan het eind van zijn
betoog. Zou het, zoo zegt hij ongeveer, niet verstandiger zijn om
aan de studenten in de klassieke letteren Bene taalkundige propaedeuse te geven gebaseerd op de beschouwing van Bene levende
taal, waarvan zij den ouderen vorm kennen, b.v. het Fransch of

het Nieuw-Grieksch?
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Er is in dit denkbeeld veel dat aantrekt, en niet zoo heel
gering is stellig het aantal dergenen die in hunnen Leidschen
Academietijd op de „liefhebberij-colleges" van Prof. Hesseling zelven
mochten ervaren, hoezeer door de studie van het Middeleeuwsch- en
het Nieuw-Grieksch naast hun inzicht in den bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis der klassieke Graeciteit hun begrip van linguistische verschijnselen in het algemeen werd verruimd. Maar de
behoefte aan voorlichting omtrent de wording van het Oud-Grieksch
wordt daardoor niet weggenomen. Om het eenvoudig en ongeleerd
te zeggen : hoe grieksche woordvormen zijn samengesteld, waar de
woorden „van daan komen", onder welke invloeden zij of hunne
klanken Of hunne uitgangen veranderden en welke de herkomst is
van de in zeldzame smijdigheid steeds weer zich wijzigende wendingen van den levenden en buigzamen Griekschen zinsbouw, dat
kan de classicus alleen leeren verstaan aan de hand van een betrouwbaren gids door den buitenhof der indogermaansche taalwetenschap.
Hoe het mogelijk is de vruchten van zulk eene studie, al blijft
zij dan ook „tweedehands", ook aan de leerlingen van het gymnasium mee te deelera heeft Prof. Schrijnen in de hierboven aangehaalde brochure door een levendig en rijk gedocumenteerd betoog
aangetoond. Men kan de grenzen van die mogelijkheid enger
trekken dan de zeer overtuigde en daardoor wellicht te optimistische schrijver, men kan bovenal de vraag stellen, door welke
middelen zich de leeraar, die den hier aangewezen weg wenscht
te volgen, zich een zelfstandig oordeel zal verschaffen ten opzichte
van de door Prof. Schrijnen geponeerde taalkundige beginselen
en verschijnselen, zeker zal de schrijver de laatste zijn om de gegrondheid van twijfel in deze materie te ontkennen. Maar deze
aarzeling vermindert bij mij althans niet de instemming met het
gronddenkbeeld van zijn betoog. De weg moet worden gevonden
om in den studiegang van onze classici eene propaedeuse op te
nemen die hen in staat stelt tot eene linguistische, op indogermaansche taalstudie gegrondveste beschouwing der klassieke talen.
De moeilijkheden aan de vervulling van dien eisch verbonden zijn
inderdaad niet gering. Niet slechts geleerdheid maar bovenal
buitengewone takt zal worden gevraagd van den linguist die de
classici zal „inleiden" in de kennis van de bronnen der Grieksche
taal zonder hen of af te richten tot tweederangs-linguisten, Of te
helpen door een soort van hooger-lager onderwijs. En die moeilijkheden worden voorzeker niet geringer wanneer straks de student,
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leeraar geworden, zijne aan de universiteit verworven kennis gaat
toepassen in zijn onderwijs. Maar onoverkomelijk zijn die moeilijkheden niet. In eene korte en bondige brochure — geschreven
naar aanleiding van het betoog der Heeren Hesseling en Schrijnen
toont Prof. Caland aan hoe groot nut de klassieke litteratoren
zouden trekken uit een voor hunne behoeften ingericht college in
de beginselen van het Sanskrit. Reeds thans blijkt in het onderwijs
van sommige onzer jonge docenten de heilzame invloed van linguistische propaedeuse ; en zonder twijfel mogen wij vertrouwen
dat zoodra eenmaal duidelijk van de zijde der klassieke philologen
de wensch naar een systematische propaedeuse in de linguistiek is
gebleken, de linguisten bereid zullen worden gevonden die taak
op zich te nemen, gelijk Prof. Schrijnen dat reeds sinds eenige
jaren in het belang der klassieke philologen te Utrecht heeft gedaan.
K. K.
--
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Overneming verboden.

ECONOMISCHE OORLOG NA DEN VREDE?
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

Wie thans nog eens bladert in het verslag van het
ten jare 1908 te Londen gehouden eerste internationale
vrij handelscongres, die wordt wel weemoedig gestemd, maar
hoe vreemd het klinken moge hoopvol toch ook.
Schijnen wij thans niet verder dan ooit verwijderd van de
vervulling der daar, toen, gepredikte idealen ? Maakt men
zich niet nu reeds op, om na den „militairen" een „economischen" verdelgingskrijg te gaan voeren ? Heeft dan de
oorlog van '14 niet voor goed, ten minste voor onberekenbaar-langen tijd een streep gehaald door de vrome wenschen van die beminnelijke droomers, die meenden dat wij
waarlijk al een eind op weg waren naar vriendschappelijke
regeling van internationale verhoudingen ook op het gebied van goederenruil ? Is dit alles zoo of is het niet zoo ?
En indien het zoo is -- maar wie ter wereld kan dat ontkennen? hoe kan men dan toch nog hoop putten uit
wat destijds werd gezegd en nu zoo wreed is gelogenstraft ? .. .
Nu ja, het is natuurlijk gemakkelijk genoeg, veel van
wat te Londen in 1908 gezegd is, over te geven aan de
ironie van hen, die de feiten van thans kennen en niet
O. E. XVII 10
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over die feiten heen hun blik kunnen slaan. Maar er is
ook in een en ander van het toen gesprokene, dat bemoediging wekt bij hem, die verder durft zien flan naar hetgeen de courant van gister en van heden ons vertelt.
Het eerste punt, dat op dit intelonationaal congres
aan de orde was gesteld, betrof den invloed van den vrijhandel op de internationale ve'rhoudingen. • . Wanneer men
thans ~ of over eenigen tijd - voor een volgend zoodanig congres opnieuw onderwerpen voor gedachtenwisseling moest vaststellen, dan zon er aanleiding bestaan de
in 1908 gekozen redactie pm te keeren en te lezen: invloed
der internationale verhoudingen op den vrijhandel of, in meer
algemeenen zin, op de handelspolitiek. Want de vraag,
die in deze tijden rijst, is niet meer of een stelsel van
onbelemmerden goederenruil de staten tot elkaar zal brengen; de vraag is deze: of de felle vijandschap, die ten
deele tot den oorlog hen leidde en vooral door den oorlog
tusschen hen werd gekweekt, inderdaad moet en zal voeren
tot een wederzijdsche belemmering, zooveel als slechts
mogelijk is, van den invoer der goederen uit, ook na den
vrede als vijandig beschonwde, rijken. Toch zal men zien
dat van hetgeen ter zake van de toen gestelde vraag werd
opgemerkt een en ander ook betrekking heeft op de vraag,
die thans zich naar voren dringt.
Winston Churchill, toen Minister van Handel, was
~oor het congres-bestuur uitgenoodigd dit eerste punt in
te leiden ; hij kenschetste den invloed van vrijhandel op
de internationale verhoudingen in een woord: vrede. Want
- zoo zeide hij ~ terwijl bescherming beduidt uitsluiting
en isolement, streeft vrijhandel naar erkenning van eenheid en saamhoorigheid. Protectionisten wenschen den
'zich zelven genoeg zijnden Staat, die van zijn naburen
~o min mogelijk afhankelijk is, zoo gemakkelijk mogel~jk
:met elk dier buren aIle betrekkingen kan afbreken. De
vrijhandelaar wil een Staten-gemeenschap gesticht zien,
wellter leden elkaar allerlei diensten bewijzen, zoovele en
~oo velerlei diensten, dat zij zich niet weer van ellraar los
kUllnen sche·uren. En juist daarom mag men vertrouwen
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hebben in de toekomst van den vrijhandel als leidend beginsel der handelspolitiek in Europa, omdat wij het isolement
zien wegsmelten en de gemeenschaps-gedachte onder de
staten zien veld winnen. De banden worden steeds nauwer,
de verstandhouding inniger. Wat handhaaft zoo vroeg
deze Engelsche Minister in 1908 -- den vrede in Europa?
Ministers, zoo antwoordde hij, kunnen hier wel wat aan
doen, Koningen en Presidenten veel. Maar trots al wat
voor den vrede gedaan wordt, zou ik in de vreedzame ontwikkeling der Europeesche politiek in de volgende twintig
jaren geen vertrouwen stellen, wanneer niet die gelukkige
band van handel en bedrijf de naties bijeenbond, vaak
tegen hun wil, maar sterk, stevig, onverbrekelijk. Telkens
dreigt verstoring van den vrede, maar telkens voorkomt
iets den breuk : dat „iets" is de prozaïsche band van den
handel.
En aan het slot zijner rede hooger vlucht nemend,
voorzag deze Minister een toekomst, waarin de douanebeambte en de fabrikant van oorlogstuig den praehistorischen
mammouth in de welverdiende rust der uitsterving zouden
zijn gevolgd
Hoe gemakkelijk is het, hierop een satyre te schrijven !
Maar troostrijker en meer opbouwend is deze overweging
wanneer er een nauw verband is tusschen de woorden der
leus : „free trade peace goodwill amongst nations" ,
dan moet de thans zich sterk openbarende neiging tot
tarieven-oorlog haar grond vinden niet vooral in economische
overwegingen, niet in gewijzigde inzichten omtrent de keus
der middelen tot bevordering van de volkswelvaart, maar
in roerselen van zielkundigen aard, in een stemming van
regeeringen, parlementen en volkeren ; maar dan mag ook
verwacht worden dat die neiging zwakker zal worden naarmate de stemming van verbitterde vijandschap
ap voor mildere
gevoelens plaats maakt.
Dr. Barth, in 1908 reeds sedert vele jaren buitenlandsch_
lid der Cobden-Club, een der meest geziene Duitsche gasten in dit Engelsch gezelschap, zeide in een zeer toegejuichte
tafelrede, dat er in de leer der protectionisten nog sparem.

.
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waren van de opvattingen, die in barbaarsche tijden golden,
volgens welke een vreemdeling rechteloos was en zijn
goederen overgeleverd waren aan de genade der inboorlingen,
in wier handen hij viel. De protectionist ziet in iederen
mededinger een vijand, dien men behoort te vernietigen. „He
is a foreign competitor, knock him down". Wat hij u aanbiedt, moet gij weigeren ; den toegang tot uw land moet
gij hem ontzeggen, want hij zoekt zijn voordeel en zijn
voordeel is uw nadeel...
Er is waarheid in deze overdrijving en sterk overdreven was de uitspraak niet. Maar alweer komt men er
vanzelf toe, deze gedachte toe te passen op den toestand
en de verhoudingen van thans. Is niet in een vroeger geheel ondenkbare mate sedert Augustus '14 het denkbeeld
.dat de vreemdeling rechteloos is, zijn goed aan de willekeur
van den inboorling overgeleverd, geworden tot een
algemeen aanvaarde leer der oorlogvoerende mogendheden ?
En spreekt het dan niet vanzelf, dat men den vreemdeling
.00k na den oorlog wil weren van de binnenlandsche markt ?
Moest niet noodwendig een vloedgolf van protectie komen
over Europa, dat zich in twee groote kampen verdeeld
'zag, over onze oude wereld, waarin de oude rassenhaat,
die zoo lang reeds onderdrukt scheen, nu weer oplaait
met nooit gekenden gloed ? Is het wel denkbaar, dat men
bij het sluiten van den vrede na een krijg zoo vol van
verbittering, weer bereid zal zijn onderlinge handelsbetrekkingen „op den voet der meest begunstigde natie" aan te
knoopen met hen, tegen wie men gisteren nog zoo felle
vijandschap koesterde ?
Het protectionisme berust op een zekere stemming en
kweekt die aan : de stemming, die in den vreemdeling een
concurrent ziet en in den concurrent iemand, wiens voordeel alleen ten koste van de „nationalen" kan worden
behaald. Die stemming behoeft niet noodzakelijk haar bodem
te vinden in protectionistische lagen. Men herinnert zich
het betoog van prof. Verrijn Stuart, die de economische
oorzaken van den wereldoorlog gelegen acht in Engelands
stelselmatig streven tot economische afzondering van Duitsch:
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land, hetwelk aan Groot-Britannië een steeds sterker
mededinging op de wereldmarkt aandeed. Maar aan het
protectionisme is uit zijn aard een dergelijk streven naar
opzettelijke benadeeling eigen, het spruit uit zulke tendenzen
voort en voedt die.
Indien dan het geroep om „economischen boycot", dat
nu over de wereld gaat, verklaarbaar is uit de gevoelens
van haat, die de meer dan drie jaar durende worsteling
der in twee kampen gescheiden mogendheden over en weer
bezielen, dan mag men toch ook verwachten dat de kracht
van dien roep zal verflauwen, wanneer menigeen, die nu
zich nog mengt in het koor, tot bezinning zal zijn gekomen en zich zal gaan afvragen of het wijs is den militairen oorlog te doen volgen door een voortgezette wederzijdsche bestrijding op het gebied der handelspolitiek, zich
afvragen ook of bestendige vrede bestaanbaar zal zijn,
wanneer men, na getracht te hebben den tegenstander te
vernietigen „à coups de canons", zijn economischen ondergang wil bewerken „à coups de tarifs". In zekeren zin is
het ongetwijfeld waar, dat deze oorlog veroorzaakt is door
protectie, welke aan de onderlinge mededinging der volkeren een scherp en steeds scherper karakter gaf. Reden
te meer, dunkt ons, om, bij de te wachten regeling van de
toekomstige internationale verhoudingen niet weer en
dan nog wel in scherper mate dan voorheen -- te grijpen
naar een stelsel, dat de verhoudingen van den aanvang af
bederft, omdat het alleen kent tegenstellingen van belangen
tusschen de enkele (of de in een tolverbond opgenomen)
staten en de daarmee handel drijvende, terwijl het geen
rekening houdt, noch houden wil met de belangen-gemeenschap tusschen alle produceerende en elkanders producten koopende landen.
De • althans ten deele door de protectie ontketende —
oorlog heeft de stemming voor protectie versterkt. Protectionisten konden en kunnen nu gemakkelijk school maken;
in het door hen zelven troebel gemaakte water visschen
zij met succes. In Engeland is, men weet het, altijd een
nu eens sterkere, dan weer zwakkere groep blijven ijveren
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voor bescherming van den Britschen arbeid. Zij vindt
thans steun van voor haar vroeger onverwachte zijde
wegens den haat, die door ieder Engelschman aan Duitschland en al wat Duitsch is, wordt toegedragen. Schijnt het
haast niet iets als landverraad, zich nu te blijven verzetten
tegen reeds vroeger door sommigen gewilde, thans door
velen aangeprezen maatregelen, waarvan men hoopt dat
zij den Duitschen handel, de Duitsche nijverheid geheel
uit het eilandenrijk zullen verbannen ? 1 ) Denkt men zich
in de mentaliteit in van den Engelschman onzer dagen,
die het „Gott strafe England" beantwoordt met : „Wij
zullen Duitschland een afstraffing geven", kan men zich
"er dan over verwonderen dat menig vrijhandelaar ginds
overstag schijnt gegaan en mee roept om bescherming,
boycot, tariefmuur ?
Er zijn stemmingen en stroomingen, waartegen het
uiterst zwaar is op te werken, op te roeien. Wanneer in
een grooten tijd, in dagen van krachtige, algemeene volksberoering, onder druk en indruk van heel de natie treffende
slagen een leus opklinkt, die voldoening schijnt te geven,
hoeveel kracht moet dan de man niet bezitten, die deze
afwijst en aan zijn eigen, oude, vlak anders klinkende leuze
de trouw ongeschonden durft bewaren ? Wat ter wereld
kan natuurlijker of aannemelijker luiden in de ooren der
menigte, dan deze voorstelling : dat men den gehaten
Duitscher straks voorgoed zal verdringen van de Engelsche
1) Merkwaardig als teekenend Engelsche mentaliteit is de redeneering,
die het Engelsohe Parlementslid J. M. Robertson voert in zijn door de
Cobden-Club uitgegeven vlugschrift : „Fiscal Policy after the war". In de
uitingen van „German militarism" en „German savagery" tijdens dezen
oorlog ziet hij op zich zelf geen reden om alle handelsbetrekkingen met
Duitschers af te snijden. Want - zoo zegt hij - „we are to remember that
the German people were before, morally, what they are now ; that we and
neutrals traded with them; and that neutrals will certainly trade with them
as soon as the war is over, whatever we may do. Many English men of
business trade habitually with non-European savages at all times. The view,
then, that European savages should not be traded with may fail to stand
the test of peace experience". Dus : wanneer gij met Hottentotten handel
drijft, is het niet compromittant uw goederen ook aan Duitschers te verkoopen!
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markt ? De leus, die Barth formuleerde als de barbaarsche
leer van vroeger dagen, als de kernspreuk thans nog van
de protectionisten, moet die niet thans in de landen van
overzee beschouwd worden als aangevend de voor de hand
liggende gedragslijn tegenover den Duitscher, die zou willen
voortgaan met aanbieding van koopwaar : „he is an enemy,
knock him down" ?
Zijn inleidings-rede op het Londensch congres van
1908 beëindigend, zeide Winston Churchill tot zijn landgenooten dat het hun taak was, op dit „kleine eiland" de
lamp der economische waarheid helder en voortdurend
brandende te houden in jaren van twijfel en twist, in
jaren van duisternis en achteruitgang, onder de zachte,
rustige stralen van die lamp het vertrouwen voedende, dat
de tijd zal komen, waarin alle volkeren zullen tezamen
wonen in rechtvaardigheid en in vrede ... Ach, laat ons
ook nu alle ironie terughouden. Laat ons slechts zeggen
dat die gelukkige, door den redenaar in zijn peroratie geschetste tijd verderaf schijnt dan in 1908 ; dat wij nu leven
in jaren van twijfel en twist, van duisternis en achteruitgang. En laat ons slechts vragen of het wonder is, dat
het licht van de lamp der economische waarheid op dat
„kleine eiland" nu niet helder brandt, doch dreigt uitgedoofd te worden door den krachtigen stormwind, die over
het eiland blaast ?
Een stormwind van protectionistische verlangens in
het land van Cobden ! Wie dit tot vóór korten tijd ondenkbaar had geacht, moet in aanmerking nemen, dat men
zich in dezen oorlog bediend heeft en nog bedient van
wapenen, aan het arsenaal der protectionisten ontleend.
De strijd wordt niet in de loopgraven alleen gevoerd. Niet
zoodra zag men, in de eerste oorlogsmaan den van '14 reeds,
dat een beslissing niet zoo spoedig en niet zoo gemakkelijk door de legers zou worden bevochten, of men greep
naar verweer- en aanvals-middelen van economischen aard.
De geschiedenis herhaalt zich : toen in 1805 Nelson
bij Trafalgar de Fransche zeemacht had vernietigd, trachtte
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Napoleon op zijn beurt den Engelschen handel en de
Engelsche nijverheid te vernietigen door op het vasteland
allen invoer van Britsche goederen te verbieden, door de
Noordzeehavens voor Engelsche schepen te sluiten, waarop
Engeland antwoordde met een blokkade der kusten van
de Elbe tot Brest. Waar met militaire kracht niets meer
te winnen viel, gebruikte Napoleon het economisch machtsmiddel als wapen. „Le système continental" — zoo schreef
hij in zijn „Mémorial de Ste Hélène" „dans son étendue.
et sa rigueur n'était, dans mes opinions, qu'une mesure
de guerre". De toestanden, door dat continentaal stelsel
in het leven geroepen, herkent men heden ten dage als
gevolgen van het gebruik, dat thans van economische
machtsmiddelen wordt gemaakt : ongehoorde duurte van
levensmiddelen, ontwrichting van de nijverheid, stopzetting
van het verkeer, smokkelhandel, geknoei met licènces (de
huidige „consenten"), streven naar het vinden van surrogaten voor goederen, welker toevoer is afgesneden, ver
nietiging van de vrije scheepvaart ... dat alles heeft men
tusschen 1810 en 1816 in Europa -- ook in Nederland —
gekend ; in 1916 en '17 kent men dat alles ook ! Zoo herhaalt zich de geschiedenis na een eeuw. De blokkade van
Engeland door Napoleon is gevolgd door de blokkade van
Duitschland door Engeland. Opnieuw moet het economische wapen dienst doen.
Duitschland ziet dat wapen thans tegen zich gekeerd
en het ondervindt daarvan de gevolgen. En hierin is een,
ironie der feiten. Want de protectionistische handelspoli
tiek, door dit Rijk nu reeds sedert tientallen van jaren
gevolgd, wil immers, gelijk Churchill zeide, den zich zelven
genoeg zijeden Staat, die van zijn buren zoo min mogelijk
afhankelijk is, tot stand brengen en het volgen van die
handelspolitiek werd immers aangeprezen ook met de overweging, dat de gemeenschap daardoor in militairen zin _
krachtiger zijn zou. Doch nu plaatst de (economische}
oorlog dit land voor de consequentie van het stelsel ! En
het eerste, wat men doet, is : inbreuk op dat stelsel te
maken. Evenals Oostenrijk, Frankrijk en Italië ging ook
.

.

.

.

.

ECONOMISCHE OORLOG NA DEN VREDE ?

9

Duitschland reeds spoedig na het begin der vijandelijkkheden er toe over, sommige of alle invoerrechten op levensheden
middelen te verlagen of tijdelijk buiten werking te stellen.
Een klaar bewijs zoo dit nog noodig was van de
afhankelijkheid, waarin men ten aanzien van den invoer
verkeerde. Een klaar bewijs ook dat deze protectionistische
in voerrechten tot prijsverhooging der daardoor getroffen
goederen leidden.
Zal Duitschland straks blind blijven voor de waarheden, die het thans aan den lijve ondervindt ? Zal men
daar den moed hebben de rechten weer te herstellen ? Vóór
den oorlog was er ginds een niet onbeteekenende strooming,
die op afschaffing, althans vermindering van invoerrechten
op levensbehoeften aanstuurde. Wanneer na den vrede het
einde der „fettlose" en der „fleischlose" dagen is aangebroken, zal men dan toch weer den prijs durven opzetten
door aan de grenzen een belasting te vorderen van den
vreemdeling, die de goederen voor verbruik in het binnenland aanbiedt, een belasting, die de Duitsche kooperhandelaar op zijn landgenooten-verbruikers overwentelt en
die den binnenlandschen producent van gelijksoortige
goederen den „agrariër" de gelegenheid opent zijn
waar even zooveel duurder aan zijn medeburgers te verkoopen als de belasting bedraagt ? Zullen na den oorlog
de agrariërs krachtig genoeg zijn gebleven om den tegenstand te overwinnen, die alsdan ongetwijfeld tegen hun
streven zich zal keerera ? Zal de vóór den oorlog machtige
Duitsche sociaal-democratie na den vrede zooveel invloed
bezitten, dat zij met kans op slagen zich te weer stelt
tegen maatregelen, die het brood en het vleesch van den
arbeider kunstmatig duurder maken dan bij toepassing van
een mildere tariefwetgeving noodig ware ? Zal men in
Duitschland aan de sociaal-democraten het geducht propaganda-middel blijven gunnen, hetwelk gelegen is in hun
betoog : dat de wetgever door zijn „Schutzzollpolitik" de
belangen van den kleinen man aan die der „jonkers" willig
offert ? Hoever zal na den oorlog de democratiseering van
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Duitschland's regime gegaan zijn en wat zal het gevolg
daarvan voor de handelspolitiek van dat Rijk zijn ?
Het stellen van deze vragen doet reeds zien hoe onzeker het antwoord is, dat de toekomst daarop zal geven.
Maar die onzekerheid bewijst dan toch ook, dat een ongestoorde handhaving van Duitschlands beschermende handelspolitiek twijfelachtig mag heeten, althans niet als vanzelf
sprekend behoeft te worden aangemerkt. Doch wanneer.
Duitschland afwijkt van dezen zoo lang reeds gevolgden
weg, wat zullen dan de andere tot nog toe protectionistische
staten doen ?
En Engeland ? In de Fransche pers heeft men zich,
voordat de „economische conferentie" te Parijs werd gehouden, ongerust gemaakt over de sterke neiging tot
boycot en uitsluiting, die zich in Groot-Britannië openbaarde. Ironie der feiten : beduchtheid in het op den weg
der bescherming reeds ver gevorderde Frankrijk over het
betreden van dien weg door de landgenooten van Cobden
en Peel ! Het is waar, men heeft in Engeland vele en
velerlei stemmen gehoord, die met klem aandrongen op
geheel ingrijpende wijziging van de tot nog toe daar gevolgde handelspolitiek. Over den aard dier wijziging bestond en bestaat verschil van gevoelen. Er zijn er, die de
Engelsche handelspolitiek der toekomst willen gericht zien
rechtstreeks en uitsluitend tegen Duitschland, van welks
goederen dan de invoer hetzij eenvoudig verboden hetzij
feitelijk onmogelijk gemaakt zou worden door prohibitieve
rechten; voor het overige en tegenover andere volkeren
zou men in de oude banen blijven. Anderen wenschten en
wenschen een „algemeen tarief", waarbij de „Allies and
Dominions" als de meest begunstigde naties zullen worden
behandeld; een minder gunstige bejegening zal het standpunt zijn dat de Engelsche fiscus ten aanzien der in den
oorlog neutraal gebleven staten inneemt en de ongunstigste
bepalingen (doch ° geen prohibitieve) zullen gelden tegenover de „centrale machten" en hun bondgenooten 1). Tusschen
.

1) Aldus b. y. het „Suggested Tariff adopted by the Council of the
London Chamber of Commerce" (25 Mei 1916), hetwelk als „rates of duties

ECONOMISCHE OORLOG NA DEN VREDE ?

deze beide hoofd-stroomingen bewogen en bewegen zich
andere, daaruit afgeleide.
Wat wel dadelijk en sterk moet opvallen aan ieder,
die van deze desiderata kennis neemt men behoeft daarbij
niet te treden in een onderzoek van de gronden, die voor
deze wenschen worden aangevoerd is : dat bij de bepaling
van deze toekomstige gedragslijn als een voor het Vereenigd
Koninkrijk aanbevelenswaardige geen beweegredenen van
economischen of handels-politischen aard kunnen hebben
gegolden. Men behoeft de voor die gedragslijn aangevoerde
gronden niet to onderzoeken om dit vast te stellen, daar
het toch ook zonder zulk onderzoek volkomen duidelijk
is dat economische beweegredenen, welke hiervoor aangevoerd worden, niet in zuiver-economische overwegingen
kunnen wortelen, doch afgeleid moeten zijn uit overwegingen van geheel anderen aard. Het aangeprezen stelsel toch
draagt dit geldt voor beide de onuitwischbare sporen
van oorlogs-anti- en sympathieën. Invoerverbod van
Duitsche goederen zou het door de handelspolitiek van
Engeland gegeven antwoord zijn op Duitschlands : „Gott
strafe England". Een besliste voorkeur ten bate der „Allies
and Dominions", minder milde regelen tegenover de neutralen, de ongunstigste tegenover de vijanden-van-gisteren,...
hoe zou men kunnen ontkennen dat een zoodanig „stelsel"
van handelspolitiek in niets anders zijn oorsprong vindt
dan in de groepeering der partijen tijdens den oorlog?
Wanneer tusschen eenige staten een tolverbond wordt
gesloten, dan zijn daaraan somwijlen nationale sympathieën
niet vreemd, gelijk ook omgekeerd een tusschen twee
staten gevoerde tarieven-oorlog zijn verklaring ten deele
somtijds ook in wederzijdsche vervreemding en verbittering
vindt, maar in het eerre en in het andere geval zullen
meestal toch oprecht bedoelde, zij het dan ook vaak verunder tentative tariff" vaststelt ten aanzien van geheel gefabriceerde goederen 30% der waarde voor „enemy countries", 20 % voor „neutrale",
10% voor „allies" en 10% voor „British Empire Countries" onder bepaling
voor deze laatste dat rabat zal worden gegeven, wanneer die op den voet
van wederkeerigheid verkrijgbaar is.
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keerd beoordeelde economische en handels-belangen aan
den genomen maatregel ten grondslag liggen. Maar hier
staat de zaak anders. Welke schade men in Engeland ook
meent beloop' en te hebben door invoer aldaar van Duitsche
koopwaren, men kan niet meenen dat het belang van
Engeland het best zou worden gebaat door dien invoer
voortaan eenvoudig te weren. En wanneer men in dat
land de vorming van een tolverbond overweegt, welke
economische grond kan dan de keuze der gegadigden doen
vallen op Frankrijk, België, Italië, Servië, Portugal en Rusland, kan het dan raadzaam maken een middenweg te
kiezen tegenover Spanje, Nederland, Zwitserland en de
Scandinavische Rijken, kan dan als opperste wijsheid dit
verbond zich doen keeren tegen Duitschland, Oostenrijk,
Hongarije en Turkije ? 't Is waar, zulk een tolverbond zou
dan een schijn van rechtvaardiging vinden in het bestaan
van een Midden-Eúropeesche (Duitsch-Oostenrijksch -Hon
-garsclie)hnd t.Mariemdnschj.
Want ook aan die alliantie zouden, veel meer dan economische
overwegingen, oorlogs-sympathieën ten grondslag liggen.
Wanneer het dan zoo duidelijk is, dat een zeer sterke
onderstrooming van haat en vijandschap, in en door de
worsteling gekweekt, de zoogenaamde strooming in de
handelspolitek van Engeland beheerscht, mag men dan niet
aannemen dat mettertijd het gezond economisch inzicht in
Groot-Britannië zal zegevieren en de Engelschen zal doen
beseffen dat ook in zake handelspolitiek haat en vrees
slechte raadgevers zijn ? Mag dan niet een kentering worden
voorzien tegen den dag, waarop men met nuchterder blik
en meer zakelijke opvattingen de ware landsbelangen zal
overwegen buiten den invloed van de verbittering, die de
oorlog wekte ?

In hoever geeft de inhoud der besluiten, op de Economische Conferentie te Parijs genomen, aanleiding tot de
vrees, dat zij metterdaad zullen worden uitgevoerd ?
De „Recommendations of the Economic Conference of
the Allies held at Paris, June 14, 15, 16, 17, 1916" openen
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met drie paragrafen ter toelichting van de daaropvolgende
uiteenzetting van drieërlei maatregelen, onderscheiden in :
„measures for the war period" (A), „transitory measures
for the period of commercial, industrial, agricultural, and
maritime reconstruction of the allied countries" (B) en
„permanent measures of mutual assistance and collaboration
among the Allies" (C). Voor de vraag, die ons bezig houdt,
zijn natuurlijk de laatste twee groepen. (B en C) van overwegend belang. Maar vooraf verdienen de inleidende
paragrafen onze aandacht.
In de eerste § herinneren de vertegenwoordigers der
verbonden regeeringen aan de hun door de Parijsche conferentie van 28 Maart 1 916 verstrekte opdracht „of giving
practical expression to their solidarity of views and
interests, and of proposing to their respective Governments
the appropiate measures of realizing this solidarity". In §
2 wordt vastgesteld dat de Centrale Machten den wereldoorlog aan de Geallieerden hebben opgedrongen ten spijt
van al dezer pogingen om het conflict te vermijden ; die
Centrale Machten „aie to day preparing, in concert with
their allies, for a contest on the economic plane, which
will not only survive the re-establishment of peace, but
will at that moment attain its full scope and intensity."
Deze overweging is merkwaardig, omdat zij alle daarop
volgende, daardoor ingeleide „measures" in het licht stelt
van afweer-maatregelen. Niet ten aanval, maar tot verdediging
is men bijeengekomen ; de vijand wil onzen ondergang, daartegen moeten wij ons wapenen. Sterker nog spreekt die
gedachte uit de 3de § waarin gezegd wordt dat „the agreements which are being prepared (door de Centrale Machten)
„have the obvious object of establishing the domination
of the latter over the production and the markets of the
whole world, and of imposing on other countries an intolerable yoke. In face of so grave a peril, the representatives of
the Allied Governments consider that it has become their duty,
on grounds of necessary and legitimate defence, to adopt and
realize from now onward all the measures requisite . , etc.".
Duidelijker kan men toch wel niet zeggen dat men de
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ontworpen maatregelen niet aanbeveelt als een
onder normale verhoudingen deugdelijk stelsel
van handelspolitiek, maar dat zij gedacht zijn
als een door de tegenpartij afgedwongen verdediging s-p o 1 i t i e k, die haar rechtvaardiging in den
beraamden aanval vindt.
Maar wanneer dan eens blijken zou dat de vooropstelling faalde ? Wanneer aan wat is ontworpen „on grounds
of necessary and legitimate defence" deze grond ontviel?
Wanneer de Centrale Machten, van wie men in Juni '16
zeide, dat zij „are to day preparing .... for a contest on
the economic plane", die voorbereiding niet veel verder,
niet tot uitvoering brachten ? Zou dan niet de logica van
den opzet der defensieve maatregelen moeten leiden tot
een herziening of niet - uitvoering van wat niet meer door
des vijands houding als plicht wordt voorgeschreven ?
Wijst de voorbereiding van een economisch verbond
tusschen de Middenstaten op een toekomst, waarin afweer
van de zijde der Geallieerden voor dezen zal zijn een onafwijsbare noodzaak ? J. A. Hobson, wiens studie over „The
New Irotectionism" door den Cobden Club werd uitgegeven, ontkent dit ten stelligste. Het voorwoord van diens
studie was gedagteekend 24 Juni 1916 ; hij had toen van
de besluiten der Parijsche conferentie kennis genomen.
Welnu, hij schrijft dat „there is no evidence that any

single step has actually been taken towards this preparation". En voegt daaraan toe : „On the contrary, even the
informal proposals that Austro-Hungary shall enter into
some economic alliance with the German Empire, propounded many months ago, have met with such strenuous
opposition both in Vienna and in Buda-Pesth that they
appear to have been abandoned". Maar dat niet alleen! De
beraamde tegenweer zou de geneigdheid tot den aanval
versterken : „The first effect of the Paris Conference, should
it take shape in any practical measures of co-operation
for after-war trade policy, will be to give fresh vigour
to the German advocates of an economic Middle Europe
by enabling them to represent their scheme as a necessary
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defence against the economic warfare already announced
by the Allies."
Hier worden de rollen omgekeerd. Naar Hobson's
inzicht is het gevaar niet ernstig dreigend, maar men vergroot het door daartegen maatregelen te beramen, die aan
de tegenpartij een voorwendsel geven om wat zij beoogt
voor te stellen als noodzakelijk verweer ! En inderdaad,
wanneer men zoowel de overgangs- als de blijvende maatregelen, door de Parijsche conferentie aanbevolen, nagaat,
dan ziet men dat daarin als 't ware een aanmoediging
voor „the German advocates of an economic Middle-Europe"
is gelegen om met kracht en klem aan te dringen op de
allernauwste aaneensluiting der Centrale Machten. In hun
overgangs-maatregelen verklaren de Geallieerden o. a. dat,
aangezien door den oorlog alle handelsverdragen tusschen
de strijdende Rijken zijn vervallen, geene der Centrale
Mogendheden in het tijdperk van economiscl en wederopbouw, dat op de beëindiging der vijandelijkheden zal volgen,
een beroep zal kunnen doen op de meest-begunstigings-clausule en dat de Geallieerden gedurende een bij onderlinge
afspraak te bepalen aantal jaren de Centralen niet op den
voet der meest begunstigde naties zullen behandelen doch
tegenover hen geheel vrij zullen staan. Tijdens deze jaren
verzekeren de Geallieerden elkander steun en voorzoover
mogelijk wederzijdsche vergoedingen, indien hun handel
lijdt onder gebrek aan schadeloosstellingen, welke van de
Centrale Machten gevorderd worden ten aanzien van het
herstel der verwoeste en beroofde landstreken en van
teruggave der grondstoffen, nijverheids- en landbouw-voorraden, handelsschepen enz. Voor dat tijdperk van wederopbouw waarborgen de Geallieerden elkander de beschikking over al wat hun natuurlijke hulpbronnen opleveren
en zullen zij den ruil over en weer van die hulpmiddelen
vergemakkelijken. Ten einde „dumping" en andere vormen
van oneerlijke mededinging door de Centrale Machten tegen
te gaan, onderwerpen de Geallieerden gedurende een nader
te bepalen tijdperk den handel der Vijandige Machten aan
bijzondere voorwaarden en passen op de vandaar afkomstige
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goederen hetzij prohibitieve rechten toe, hetzij eenig ander
bijzonder en werkdadig stelsel. In gelijken zin gelden in
dat tijdperk ook afzonderlijke maatregelen tegen de scheepvaart der Centralen. Gemeenschappelijk of voor elk der
Geallieerden voor zich zullen zij maatregelen tre ffen om te
voorkómen dat binnen hun gebied door vijandige onderdanen
werkzaamheden of beroepen worden uitgeoefend, die de
nationale verdediging of de economische onafhankelijkheid
des lands raken.
De mededeeling der blijvende maatregelen tot wederzijdsche steun en samenwerking opent met de verklaring
dat de Geallieerden besluiten onverwijld de noodige stappen
te doen om zich onafhankelijk te maken van de vijandige
landen ten aanzien van grondstoffen en fabrikaten, die
onmisbaar zijn voor de normale ontwikkeling van hun
economische werkzaamheid. Deze stappen moeten niet alleen
de onafhankelijkheid der Geallieerden verzekeren ten opzichte
van de voortbrenging, maar ook met betrekking tot hun
financieele, handels- en scheepvaart-organisatie. De Geallieerden zullen de wegen volgen, die het meest geschikt zijn
tot uitvoering van dit besluit overeenkomstig den aard
hunner behoeften en met inachtneming van de beginselen,
die hun , economische politiek beheerschen. Zij kunnen b.v.
overgaan hetzij tot ondernemingen, die gesubsidieerd, bestuurd of geleid (,‚controlled") worden door de Regeeringen
zelven of tot het toekennen van geldelijken steun voor de
bevordering van wetenschappelijk en technisch onderzoek
en de ontwikkeling van nationale nijverheidstakken en
bedrijven ; of tot tijdelijke of blijvende invoerrechten of
prohibitieve maatregelen ; of tot een combinatie van deze
verschillende stelsels.
Welke stelsels ook gekozen worden, het door de
Geallieerden beoogde doel is de vermeerdering der voortbrenging binnen hun gebieden als één geheel in voldoende
mate om hen in staat te stellen hun economische positie
kheid ten aanzien van vijandige rijken te
en onafhankelijkheid
handhaven en te versterken.
Ten slotte wordt gezegd dat men de wederzijdsche
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handelsbetrekkingen zooveel mogelijk zal bevorderen door
allerlei nader aangeduide maatregelen.
Ziedaar dan de voornaamste te Parijs genomen besluigelijk nog in de het geheel besluitende § D
ten, welke
„for the purposes of their common defence
gezegd wordt
against the enemy" door de Geallieerden zijn vastgesteld
en welker uitvoering de opstellers (de vertegenwoordigers
der Regeeriugen) verlangen dat zoo spoedig mogelijk zal
worden voorbereid door afdoende, tijdelijke of blijvende
maatregelen, waaromtrent men elkaar mededeeling zal doen.
Ziedaar het verweer, dat, naar Hobson's inzicht, den strijdlust der voorstanders van den aanval slechts kan versterken.
Is dan die aanval niet te duchten ? Is het verweer
overbodig ? Kan de aanval zoo uitgevoerd worden als de
strijdlustigsten zich dien denken ? En kan het verweer,
gelijk het hier is ontworpen, werkelijkheid worden ?
Dit valt te onderzoeken, voorzoover dat mogelijk is.
Om over het laatste punt allereerst iets te zeggen,
moge de aandacht er op gevestigd worden, dat de § § B
en C niet gaan, althans niet drijven tot het uiterste, tot
prohibitieve rechten. Bij de overgangsmaatregelen is sprake
van een „special treatment", waaraan de handel der Vijandige Machten gedurende zekeren tijd zal worden onderworpen als tegenweer tegen „dumping" of andere oneerlijke
mededinging en in dat licht verschijnt ook de mogelijkheid
van prohibitieve rechten of andere bijzondere bepalingen
tegenover vijandige goederen. Ook in D worden prohibitieve rechten genoemd als een voorbeeld. . . Maakt dit
niet den indruk, alsof men te Parijs tot een compromis is
gekomen, alsof men zich er voor heeft willen wachten
zich vast te leggen aan voor allen bindende bepalingen,
die allen zouden drijven op den weg tot het uiterste ? Er
is ruimte van beweging gebleven binnen het door deze
besluiten getrokken kader. Elk Rijk zal bij de uitvoering
van die besluiten zonder trouwbreuk rekening kunnen
honden met den eigen aard van zijn behoeften, met de
aan zijn handelspolitiek ten grondslag liggende beginselen.
O. E. XVII 10

2
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Wie meent zijn economische onafhankelijkheid van den
vijand voldoende te waarborgen door geldelijken steun voor
wetenschappelijk of technisch onderzoek, doet niet minder
dan waartoe hij volgens de Parijsche besluiten gehouden was.
Men kan in de te Parijs aangeduide richting zeer ver gaan...
of ook niet. Wekt dit niet den schijn dat ter conferentie
uiteenloopende stroomingen geleid zijn in één bedding, dat
daar bijeengekomen zijn mannen, die wel allen maatregelen
van verdediging tegen een als dreigend aangenomen MiddenEuropeesche coalitie noodig achtten, maar van wie een deel
gaarne protectionistische of althans zeer ver strekkende voornemens koesterden, een ander deel minder strenge maatregelen nemen wilde, welke strijd dan opgelost werd door,
tot aller bevrediging langs den weg van een compromis,
de keuze tusschen beide soorten van bepalingen (en alle
daartusschen liggende) aan de regeeringen der vertegenwoordigde Rijken over te laten ? 1 )
Wanneer men de vraag stelt of het ontworpen verweer werkelijkheid zal worden, dan moet dit eigenlijk aldus
luiden : in welke mate, tot op welke hoogte zal men, zullen
de verschillende Rijken met hun uiteenloopende belangen
en onderscheidene beginselen van handelspolitiek daarbij
gaan ? De „Recommendations" gaven wel één doel aan,
maar tevens allerlei wegen, die geacht werden tot dat
doel te voeren. Welke wegen zullen worden gevolgd ?
Dit hangt wij zeiden het reeds af van ieders
inzicht omtrent zijn belangen, van het inzicht, dat ieder
daaromtrent heeft ten dage, dat over de keuze van den
weg een besluit moet vallen. Het hangt ook af van de
handelspolitische beginselen, die gelden zullen, wanneer
de koers moet worden bepaald. Maar dat inzicht en die
beginselen zullen ongetwijfeld in overwegende mate beheerscht worden door de vraag, welke, wanneer het systeem
1) In dezen zin oordeelt ook Prof. Treab in zijn werk over „De
economische toekomst van Nederland" (blz. 64 en 65) : „Deze resoluties zijn
niet vrij van vaagheid. Pit kon wel niet anders, als men bedenkt, welke
groote economische belangenverschillen er tusschen Engelechen, Russen,
Franschen en Italianen bestaan".
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der verdediging wordt vastgesteld, de indruk der Geallieerden is omtrent den aanval der Centralen. Maar zal zich
dan daarbij voordoen het wonderlijk spel, dat de kracht
van den aanval bepaald wordt naar de felheid van wat nogblijft heeten : verdediging ? Zoo zou men in een waarlijk
noodlottigen cirkel ronddraaien ! Toch moet dit niet als
uitgesloten worden beschouwd ; zeer zeker zullen èn bij de
Geallieerden èn bij de Centralen de groepen van hen, die
een „Schutzzollpolitik" willen gevolgd zien, de noodzakelijkheid daarvan betoogen op gronden, aan de houding der
wederpartij ontleend. Aanval en verdediging zullen practisch
niet te scheiden begrippen zijn.
Wij stelden boven ook de vraag, of
voor zoover
daarop thans eenig peil is te trekken
de aanval van
de zijde der Centralen te duchten valt. Het staat vast, dat
plannen daartoe zijn voorbereid. Maar welke kans is er
dat zij worden uitgevoerd ? Prof. Treub, in zijn aangehaald
werk, oordeelt daarover vrij stellig (blz. 55 v.v.). Stelliger
naar mij voorkomt dan uit bekende gegevens kan worden
afgeleid 1 ). Hij hecht grootte beteekenis aan „Naumann' s
ideaal van een staatssocialistisch geörganiseerd Midden-Europa, waarin het geheele volk op overeenkomstige wijze
economisch gedrild en geörganiseerd zijn zal, als het thans
militair gedrild en geörganiseerd is." ... „onder de opperheerschappij van Pruisen." Wel erkent hij dat zoo iets
gemakkelijker neergeschreven dan uitgevoerd is en betwij
,

1) Aan Prof. Treub was toen nog niet bekend de op 19 Juli 1.1. ins
den Rijksdag aangenomen „vredes-motie", waarin gezegd wordt : „De Rijksdag streeft naar een vrede door overeenstemming en naar een duurzame
verzoening der volken .... De Rijksdag wijst ook alle plannen van de hand,
die streven naar een economische a f sluiting en vervreemding tu8Schen de
volken na den oorlog". In de Rijksdagzitting, waarin doze motie met 214.
tegen 116 stemmen en 16 onthoudingen werd aangenomen, zeide de Rijkskanselier, Dr. Michaelis, onder levendige toejuichingen : „De vrede moet
den grondslag voor een duurzame verzoening der volkeren bieden. Hij moet,,
gelijk dit in uw motie is verklaard, de verdere vijandschap tus8chen de vol-

keren door economische slagboomen vermijden". -- Beduiden deze woordent
niet, dat men niet trachten zal den vijand van gisteren stelselmatig afbreuk
te doen ?
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felt ernstig „of Oostenrijk en vooral Hongarije zich daarbij
onvoorwaardelijk zouden aansluiten", merkt ook op dat in
Duitschland zelf deze denkbeelden geen onverdeelde instemming vinden, maar gelooft toch „dat het wel zoo goed
als zeker een heel eind weegs in de door hem (Naumann)
geschetste richting gaan zal". „Na den oorlog zal er ongetwijfeld een nauwere economische aaneensluiting komen
tusschen de thans gezamenlijk tegen gemeenschappelijke
vijanden strijdende Centraal-Europeesche mogendheden."
Maar. .. „het is alleen de vraag : hoever het met die aaneensluiting gaan zal".
In deze opvatting is Prof. Treub „zeer gesterkt" door
de uiting van een gezaghebbenden Hongaarschen Staatsman, den oud-minister Szterényi, die als een der Hongaarsche
vertegenwoordigers de onderhandelingen over de tusschen
Duitschland en Oostenrijk-Hongarije te volgen handelspolitiek bijwoonde. Die uiting geeft echter ook aanleiding
tot twijfel. De Hongaarsche oud-minister toch deelt mee 1
dat bij de gevoerde onderhandelingen het denkbeeld van
een tolunie dra verworpen werd als onvereenigbaar met
de souvereiniteit der verbonden landen. De stramme organisatie-plannen van Naumann verwijst hij naar het land
der droomen. ,,Wij wenschen een nauwere aaneensluiting,
uitsluitend met het doel ons op economisch gebied
zoowel wat landbouw als nijverheid betreft -- wederzijds
aan te vullen en eventueele aanvallen, van: vijandelijke zijde
gemeenschappelijk af te slaan." Aan Prof. Treub de meeging toeschrijvende dat ook na den oorlog de Centrale
mogendheden eng verbonden willen blijven om de exportnijverheid der vijanden te bekampen, althans zich daarvan
onafhankelijk te maken, zegt de ond-staatssecretaris van
het Hongaarsch Departement van Koophandel 2 ) : „dat is
evenwel niet juist; van een dergelijke neiging was tot
}

--

1) Treub, t. a. p. blz. 56 v. v. De Heer St. gaf door bemiddeling van
den Weeuacl}ep correspondent der N. R.U. Crt. eenige beschouwingen over
prof. Treub's vroeger mondeling verkondigde opvatting, Die beschouwingen
geeft prof. Treub thans, met kantteekeningen, in zijn boek weer.
2) t. a. p. blz. 69 v. v.
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heden bij de onderhandelingen en bij de bespreking der
Duitsche, Oostenrijksche en Hongaarsche plannen nimmer
sprake." Hij betoogt dan dat toch waarlijk de Parij sche
conferentie geen uitsluitend defensief standpunt innam;
dat Duitschland en zijn bondgenooten in tegenstelling tot
de Geallieerden dezen wel als meestbegunstigden willen
beschouwen ; dat in den oorlog alle Rijken trachten door
de eigen productie in hun eigen behoeften te voorzien en
dat de Centrale Mogendheden dit ook doen, doch dat daarbij
elke tendentie tegen de vijandelijke staten ten eenenmale
ontbreekt. Bij al onze besprekingen, zoo vervolgt hij, heeft
steeds op den voorgrond gestaan dat onze aaneensluiting
de internalionale handelsbetrekkingen niet mag bemoeilijken. „Alleen op enkele bizondere voorrechten, welke de
Centrale Mogendheden elkaar verleenen, zullen de andere
landen geen aanspraak kunnen maken."
Op die voorstelling heb ik -- zoo antwoordt prof.
Treub voor wat Oostenrijk en Hongarije betreft niets
af te dingen ; voor Duitschland is zij niet onjuist, maar
onvolledig, want dit rijk kan een economische expansiepolitiek niet missen, moet die voeren als de onafwijsbare
consequentie van den economischen toestand, waarin het
zich bevindt.
Laat men dit punt, als uitsluitend Duitsche belangen
en Duitsche verlangens rakend terzijde, dan schijnt uit
het bovenstaande toch te blijken dat een offensief optreden
der verbonden Midden-Europeesche mogendheden niet in
haar bedoeling ligt, althans niet in de bedoeling van Oostenrijk en van Hongarije. Bijna vermakelijk en belachelijk
wordt het gescherm met de woorden en begrippen of- en
defensief ! Wie heeft -- zoo zou men willen vragen dan
toch het eerst van opzettelijke benadeeling der tegenpartij
gesproken ? Men verwijt het elkander. Wanneer gij niet
zoo booze plannen hadt gesmeed, dan zou ik niet daartegenover zulke stevige middelen van verweer hebben
beraamd, zoo voegt men elkander toe. Wekt het bijna
niet den schijn alsof men zich wil verontschuldigen voor
de geuite bedreigingen door die op rekening te stellen van
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noodweer, waartoe de houding der wederpartij noopte ?
Maar zal dan toch, trots die betuigingen van tegenzin
want daarop komen de noodweer-verontschuldigingen
neer
na den vrede de economische oorlog ontbranden ?
Het zou natuurlijk vermetel zijn, ook geen waarde
hebben, wanneer men thans reeds op die vraag een stellig
antwoord wilde geven. Zoo wij in de laatste jaren iets
hebben geleerd, het is wel, voorzichtig te zijn met voorspellingen. Hoeveel ondenkbaars is gebeurd ! Hoeveel kwam
gansch anders uit dan men verwachtte ! Slechts kan men,
ook ten aanzien van een vraag als deze, aangeven in welke
richting de toekomst op 't oogenblik schijnt te wijzen.
0p 't. oogenblik.... maar de straks te tre ffen economische
regelingen der thans oorlogvoerende Rijken zullen wellicht
beheerscht worden door geheel andere factoren, dan die
waarvan wij nu aannemen dat zij daarop overwegenden
invloed zullen oefenen.
Doch één factor, een in den tegenwoordiger stand
van zaken onzekere, zal ongetwijfeld van zeer groot, wellicht van het allergrootst belang zijn. Hoe zal de oorlog
eindigen ? „Partie remise" of verplettering van een der
strijdende groepen ? Zal men komen tot overeenstemming
na nog langdurige voortzetting van den moordenden, welvaart verslindenden krijg, tot overeenstemming afgedwongen door de niet meer te loochenen wederzijdsche uitputting, in den letterlijken zin ,,faute de combattants" ?
Wanneer de partijen langs dien weg tot het einde worden
gedreven, zullen zij dan bijeenkomen in een stemming van
wederkeerige haat en durende vijandschap, omdat zij elkaar
zoo tot doodbloedens toe hebben geslagen ? En moet dàt
het einde zijn, zal dan niet elk van beide groepen zich
voornemen na den vrede althans op economisch gebied de
ander nog zooveel afbreuk te doen als mogelijk is ? Zal
men dan niet in economische maatregelen een middel willen vinden om den ander te verzwakken, zichzelven te versterken met het oog op een immers denkbare nieuwe uitbarsting van vijandelijkheden in komende jaren ?
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Of zal men, voordat finale uitputting daartoe noopt,
binnen betrekkelijk korten tijd reeds overeenstemming
willen bereiken, ernstig willen zoeken naar de grondslagen
van een duurzamen vrede, waarbij niet de gedachte aan
economische weerbaarmaking de hoofden der leidende staatslieden vervult ? Zullen dan, naar de woorden der Duitsche
vredesmotie van Juli d. j., van de hand gewezen worden
alle plannen, die streven naar een economische afsluiting en
vervreemding tusschen de volken na den oorlog ? Zal dan
gelijk de Rijkskanselier Dr. Michaelis bij zijn eerste optreden
het uitdrukte, de vrede den grondslag voor een duurzame
verzoening der volkeren bieden en de verdere vijandschap tusschen de volkeren door economische slagboomen vermijden?
Of zal de deelneming van de Nieuwe Wereld aan den
oorlog der Oude het einde verschuiven tot voorbij het
tijdstip, waarop de Europeesche rijken zonder tusschenkomst
van over den Oceaan tot het besef hunner machteloosheid
zouden zijn gekomen ? Zal, gelijk de oud-minister Colijn
denkbaar achtte, 1917 niet de beslissing brengen, zal in
1918 de hulp van Amerika aan de Geallieerden nog niet
tot volle kracht zijn ontwikkeld en zal men van die zijde
den strijd willen voortzetten, totdat de Vereenigde Staten
het volle gewicht van hun kracht in de schaal hebben
geworpen ? Maar moet dat de toekomst zijn, zal dan ook
bij dien gang van zaken niet algeheele uitputting der landen
van Europa het einde wezen ? Zullen dan de door Amerika
geholpen Geallieerden den vrede aan de Centralen voorschrij ven en welke gevolgen voor de economische verhoudingen na den oorlog zullen daaruit dan voortvloeien?
Ziedaar vragen .... ! Over de waarschijnlijkheid van het
antwoord in dezen of genen zin zijn allerlei inzichten te
verdedigen. Wat het antwoord zijn zal, de tijd zal 't leeren.
Maar wel vast staat, dat de omstandigheden, waaronder,
de wijze waarop, de stemming waarin het einde eens komen
zal, invloed zullen oefenen op de houding der Regeeringen
en Parlementen ten opzichte van wat tot beveiliging van
de landsbelangen tegenover te duchten maatregelen der
vijanden-van-gisteren zal moeten worden gedaan.
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Zoo is dan de wellicht meest gewichtige factor, welke
die houding zal bepalen, een groote onbekende. Maar overigens, in welke richting schijnt op 't oog enblik de toekomst
te wijzen ?
In veel ruimer mate dan te voorzien was, is deze
oorlog --- wij wezen reeds daarop -- gevoerd met economische wapenen : sluiting der zee, blokkade, vernietiging
van koopvaardijschepen, invoer-belemmering, poging tot
uithongering, duikbootee-actie.... Dit schijnt de signatuur
van den modernen oorlog, wordt geacht ook die van
komende te zullen zijn. De Midden-Staten verkeeren ongeveer in de positie van een belegerde vesting. Elk der
beide groepen van ijken lijdt onder het gemis van datgene, wat piet binnen het gebied van die groep kan worden
voortgebracht of gewonnen. Zoo is dan de groote oorlogsles der laatste jaren deze geweest : dat men er alles op moet
zetten economisch onaf hankelii k te zijn. Wanneer een Rijk,
als ware 't een reusachtige vesting, kan worden belegerd,
nu, dan moet het ook ai ls vesting worden ingericht. En
wanneer dit geldt voor de Geallieerden --- aanvoer van
allerlei benoodigdheden over de zee door des vijands actie
zoo ernstig als thans blijkt kan worden belemmerd, dan
moet er voor worden gezorgd dat men voortaan ook zonder
dien aanvoer de besc.ikking over wat noodig is behoudt.
Vandaar dat de eerste der „permanent measures" van de
Parijsche conferentie ingeleid wordt met de overweging
„The Allies decide to take the necessary steps without
delay to render themselves independent of the enemy
countries in so far as regards the raw materials and manufactured articles essential to the normal development of
their economic activities." Dezelfde behoefte aan economische onafhankelijkheid gevoelen de Centralen; Naumann's
stramme organisatie is daarvan de sterkst-sprekende uiting.
Economische onafhankelijkheid is de les en de lens,
want het gemis daarvan is wel heel sterk gevoeld. Dus
richt zich thans aller streven en denken in die richting.
Langs die lijn komt men tot eene ordening of regeling,
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waarbij binnen een staten-groep al het voor die groep
noodige zal worden voortgebracht ; zoo alleen toch kan
men zonder bezwaar de afsluiting trotseeren. Wie voor
zichzelven genoeg heeft, ruil met anderen ontberen kan,
die is de sterke, de onafhankelijke. Maar natuurlijk kan
niet elk Rijk voor zich alleen dit doel bereiken. Er zijn
(en blijven over), trots den ernst van alle oorlogslessen en
den ernst van het voornemen ze in de toekomst op te
volgen, zoo iets als natuurlijke belemmeringen, die de verwezenlijking van het vesting-ideaal, van den zichzelf-genoegzamen staat verhinderen. Daar is de brood-vraag : zal
het mogelijk zijn zooveel graan te verbouwen dat in tijden
van „beleg" aanvoer van elders kan worden gemist ? En
de tuinbouw ? de voorziening in de behoefte aan groenten,
aan aardappelen ? De brandstoffen-quaestie, turf en vooral
steenkolen ! Ertsen ! De machine-fabricage, de ijzergieterij,
de hoogovens? De grondstoffen voor munitie, ware levensbehoefte in oorlogs-dagen ! Ziedaar op den tast eenige
„item's", waarvoor eene oplossing moet worden gevonden.
Veel meent men in de door dit streven aangewezen
richting te kunnen verkrijgen door organisatie, door niet
meer als voorheen de voortbrenging van goederen binnen
's lands grenzen over te laten aan het spel dier economische
factoren ook historische invloeden werken hierop in
die langs vaak moeilijk naspeurbare wegen bepalen wat
binnen zeker gebied wel en niet zal worden geproduceerd
of verbouwd, maar ook daaraan leiding te geven, eene
leiding die zich van haar doel bewust is : te bevorderen,
neen, stellig en daadwerkelijk er voor te zorgen dat zooveel mogelijk al het noodige binnen het eigen gebied
wordt gemaakt en beschikbaar is. Die leiding gaat in tegen
het vrije spel der onbelemmerde economische factoren ; zij
vraagt niet naar het belang der verbruikers als zoodanig
of — wil men over het dadelijk aanwijsbaar belang
der verbruikers van heden heenziend, richt zij het oog op
de behoeften van een mogelijk „morgen", waarin aan de
behoeften van het verbruik gansch bizondere eischen zullen
worden gesteld.
—
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In haar doorbréken van de aan zichzelf overgelaten
werking der maatschappelijke krachten valt deze leiding,
deze -- om het zoo te noemen „militaristische" productie-regeling in den flank der bescherming, bedient zich
van protectionistische hulpmiddelen. Zij stelt haar doel en
streeft naar verwezenlijking daarvan, schuift op zij wat
daaraan in den weg staat, dringt de voortbrenging in de
tot bereiking van het doel gewenschte banen en gebruikt
daartoe alles wat door de leer der beschermende handelspolitiek tot bereiking van haar doel (bevordering van den
nationalen arbeid) als dienstig is aangewezen. Zij kan niet
dulden dat invoer van goederen tot prijzen beneden die
waarvoor deze goederen in 't eigen land vervaardigd,
aan de markt gebracht konden worden, de landgenooten
zou afhouden van de vervaardiging, indien die waren vallen
binnen het kader van wat naar haar leer ten allen tijde
binnenslands beschikbaar moet zijn. Moet de nationale
nijverheid in de gewenschte richting worden gestuwd door
hooge invoerrechten, die haar de overwinning van buitenlandsche mededinging gemakkelijk maken en dus haar
drijven tot voortbrenging van wat voorheen van elders
kwam, nu, dan zal men daartoe overgaan. Is het noodig
uitvoerpremies te geven, fabrieken te subsidieeren, van
overheidswege zelf Benig bedrijf ter hand te nemen, niets
van dat alles mag worden verzuimd, want elke andere
overweging heeft minder gewicht dan deze : dat de staat
economisch onafhankelijk moet zijn.... Zoo valt deze militaristische richting ten deele met de protectionistische samen.
Maar wij zeiden het reeds — niet elk Rijk kan
voor zich alleen dat doel van economische onafhankelijkheid
kheid
bereiken. Dat dit inderdaad is uitgesloten,
ligt voor
de hand ; men behoeft om dat in te zien slechts te letten
op de beperkte beschikking over grond- en hulpstoffen,
de beperkte beschikking ook over arbeidskrachten binnen
elk Rijksgebied. Maar het is zoo wordt in den gedachtengang der predikers van de economische onafhankelijkheid geredeneerd ook niet noodig, dit onmogelijke te
verlangen. Bereikt zal immers het doel ook worden, wanneer

.
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maar de groep van ons en onze bondgenooten in zichzelve
de voorwaarden dier onafhankelijkheid vervult. Om daartoe
te geraken, kan men tot een zekere arbeidsverdeeling overgaan. Duitschland moet, gelijk ook mr. Treub in zijn reeds
genoemd boek opmerkt 1 ), vóór alles er naar streven het
voor zijn tijdelijk lamgeslagen export-industrie verloren
terrein zoo spoedig mogelijk te herwinnen, maar het kan
niet tegelijkertijd die nijverheid tot hooger peil opvoeren
en zijn landbouw zoodanig versterken, dat deze voor afzien baren tijd kan voldoen aan de geheele voedingsbehoefte
ook eener zich uitbreidende industrieele bevolking. „Anders
echter staat het er voor, wanneer het zich zoodanig met
Oostenrijk en Hongarije verbindt, dat bet mogelijk is een
verdeeling van arbeid tusschen de drie landen te bewerkstelligen, waarbij Duitschland zich met volle kracht kan
toeleggen op de ontwikkeling van zijn industrie en voor
zijn graanbehoefte kan steunen op Hongarije, dat bij meer
intensief beoefenen van zijn landbouw veel meer koren
kan produceeren dan thans en met zijn overvloed de
Duitsche industrieele bevolking kan helpen voeden".
Ziedaar een proeve van internationale arbeidsverdeeling
en productieregeling. Maar rechtvaardigt de verwachting,
dat men in die richting zal streven, mr. Treub's stellige
voorspelling 2 ) : „men moet zich vertrouwd maken met de
gedachte, dat na den krijg met de wapenen de handels- en
tarievenstrij d nog veel feller zal worden gevoerd, dan vóór
het uitbreken van den oorlog het geval was" ? Mij dunkt,
dit staat te bezien.
Leidt, gelijk wij zagen, de poging tot verwezenlijking
van het ideaal der economische onafhankelijkheid binnen
de rijks-grenzen tot het volgen van protectionistische Lendenzen, dit zal ook het geval zijn, wanneer men dat ideaal
tracht te bereiken door een bondgenootschappelijke regeling. De begeerte op zichzelve reeds van Duitschland om
een ruim afzetgebied voor zijn nij verheids-voortbrengselen
te heroveren, kan en zal allicht aanleiding zijn om de be1)
2)

t.a.p. blz. 66 en 67.
t. a. p blz. 79 en 80.
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schermende methode te blijven toepassen. De nijverheid
zal men willen sterken, haar herstellen van de haar toegebrachte slagen en men zal meenen dat het zaak is daartoe
de buitenlandsche mededinging te verzwakken door haar
te belasten. Maar ook overigens leidt vanzelve deze bondgenootschappelijke productie-regeling wel tot een zekere
„Einkreisung" der voortbrenging in de tot die regeling
toegetreden landen, immers tot een wederkeerige bevoorrechting van de deelnemers, eene verzwaring van den
ongewerschten invoer der goederen uit vreemde rijken,
met name uit die, welke zelven zich ook tot zoodanige
regeling onder elkander hebben verbonden. Zoo duiken ook
hier de' protectionistische tendenzen op. De geheele gedachtensfeer trouwens, waarin de voorstanders van een
zoodanig geörganiseerd Midden-Europa verkeeren, stemt
overeen met die der waandragers van de beschermende handelspolitiek : het denkbeeld der begeerde zelfgenoegzaamheid
in eigen kring, der afsluiting van de grenzen, der opsluiting van de bondgenooten achter den tariefmuur, der uitsluiting van den vreemdeling, wiens belang met dat der
bondgenooten geacht wordt strijdig te zijn, zoodat zijn
voordeel is hun nadeel en omgekeerd ... .
Maar wat te bezien staat, is : of zulk eene regeling
kans van slagen biedt, of zij tot het gehoopte doel kan
voeren, of zij — al wordt zij ingevoerd gehandhaafd
kan blijven. Dit punt moge hier worden onderzocht.
Allereerst moet er op worden gewezen, dat, gelijk wij
reeds opmerkten, zoodanig economisch bondgenootschap
niet zijn oorsprong vindt in economische overwegingen
van natuurlijke, vanzelf aangewezen wederzijdsche aanvulling. De oorsprong is gelegen in de groepeering der rijken
tijdens den oorlog. Daarbij werd en wordt straks dus niet
gevraagd naar de noodwendigheid van handelsbetrekkingen
tusschen zekere mogendheden, die vóór Augustus 1914
onder elkander allerlei goederen ruilden, omdat men
van weerskanten daarbij zijn voordeel vond. Wanneer
de aan het eind van Juli 1914 en ook daarna ontstane groepeering (Italië, Roemenië, de Vereenigde
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Staten) die handelsbetrekkingen heeft verbroken, dan
zullen zij verbroken blijven. Er zullen twee gescheiden
kampen zijn van zoo min mogelijk onderling ruilende producenten, de beide kampen der beide partijen in den grooten
wereldoorlog ... met de neutralen daartusschen in. Kan
men zich duurzaam denken zulk eene kunstmatige beperking van den internationalen goederen-ruil ? Zeker, ook
de beschermende handelspolitiek beperkte, belemmerde de
uitwisseling van waren tusschen de landen, die zich met
tariefmuren omgaven. Maar men kon, met een variant op
een bekend spreekwoord, zeggen : het goed kruipt, waar
het niet gaan kan ; de handel werd gehinderd, niet verhinderd ; wat eenig rijk toch wel uit den vreemde moest
betrekken, dat kwam binnen, al stond de ambtenaar van
den fiscus aan de grens om eene belasting te heffen, die per
saldo door den verbruiker werd betaald. En aan die handelspolitiek zijn economische overwegingen (zij het dan
verkeerd begrepene) niet vreemd ; bij de handelsverdragen
werd rekening gehouden met de noodwendigheden, waarvoor men wel bukken moest. Maar het economisch bondgenootschap, dat de lijn van den oorlog voortzet, kent
zulke overwegingen niet. Moet dat niet blijken een uiterst
zwakke zijde te zijn van zoodanige ruil- en productie-regeling,
die kunstmatig de „partijen" op elkaar aanwijst en meent
daarmee het laatste woord van economische wijsheid te
hebben gesproken ? Men kan op het gebied van deze
dingen veel dwingen, maar nooit ongestraft ; de straf is

benadeeling van de eigen belangen !
Maar zal die vraag mag wel allereerst worden
gesteld de bondgenootschappelijke arbeidsverdeeling
worden aanvaard door de daartoe aangewezenen ? Van wie
sal die aanwijzing uitgaan ? Natuurlijk van de bondgenooten
in onderling overleg. Doch thans reeds hoort men het
duidelijk uitspreken, dat Hongarije zich niet de rol wil
zien toebedeeld van een Staat, welks uitsluitende (of althans
geheel overwegende) taak het zijn zal: koren voor de
Duitsche industrieele arbeiders te verbouwen. Men heeft
daar andere aspiraties, die niet bevredigd kunnen worden,
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wanneer de productie des lands in zoo eenzijdige richting
wordt gestuurd. Het overleg zal dus niet zoo vlot gaan ;
en wat, indien het faalt ? Dan is heel de verwezenlijking
der fraai opgezette theorie een hersenschim geworden !
Maar er 'is meer. Er is reden om te betwijfelen of tusschen
de samen strijdende bondgenooten van heden volkomen
overeenstemming bestaat omtrent de vraag of elk hunner,
niet alleen in militair doch ook in economisch opzicht
voor de anderen alles doet, wat met billijkheid van hem
mag worden verlangd. Veel dringt daarvan niet naar buiten
door, wat zeer wel verklaarbaar is. Doch wanneer de noodweer van den geweldigen strijd, waarin men gezamenlijk
is gewikkeld, niet krachtig genoeg blijkt om het zwijgen
op te leggen aan zelfzuchtige overwegingen van een der
„vrienden" tot schade van de anderen, gelijk dezen beweren,
hoe groot zal dan na de beëindiging van dien strijd de
geneigdheid zijn om zich een niet-gewilde rol te zien toebedeeld in de internationale arbeidsverdeeling ? Is niet te
voorzien, dat overleg daaromtrent aanleiding zal geven tot
een scherp debat, waarin men elkander het verwijt niet
zal besparen dat de zich het meest machtig wanende bondgenoot voor zichzelven het beste deel bestemt en de belangen der anderen aan het zijne ondergeschikt wil maken ?
-- Zoo is er dan alle reden om de vraag te stellen of
reeds uit dezen hoofde niet de uitvoering van het denkbeeld schipbreuk lijden of althans op zeer groote moeilijkheden stuiten zal.
Maar bovendien : wie een ver strekkend plan als dat
van het zichzelf genoegzaam bondgenootschap ontwerpt,
doet dat niet zonder over het „heden" en het naaste
„morgen" heen te zien naar de toekomst. Doch hoe kan hij,
dat doende, vertrouwen stellen in de duurzaam gunstige
werking van zijn plan ? Neem aan, dat de vrienden het
eens zijn geworden over de arbeidsverdeeling en dat zij te
goedertrouw beginnen met zich daarnaar te gedragen.
Doch nu wijkt een hunner van de voor hem vastgestelde
lijn af –•- om welke reden . dan ook ; de redenen, die hem
daartoe nopen of verlokken zullen, kunnen vele zijn ;
—
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wat dan ? Zal hij gedwongen worden weer in de lijn terug
te keeren ? Wie zal dien dwang uitoefenen en hoe zal die
dwang uitgeoefend worden? Als een verwijt, een vermaan
niet baat, zullen dan machtsmiddelen worden aangewend ?
welke ?
En verder : neem aan, dat elk doet en doen blijft wat
hem als zijn bizondere taak was opgedragen. De arbeidsverdeeling heeft haar beslag ; zij werkt zoo fraai als men
zich maar kon denken. Doch de grondgedachte van haar
samenstelling is deze : dat zij ook werken zal, wanneer na
dezen op nieuw een oorlog ontstaat, ja, dan zal zij eerst
recht haar nuttigheid bewijzen. Zullen zoo mag men
intusschen vragen ook dan nog, juist dan de bondgenooten van thans en van jaren nog daarna, wederom als
bondgenooten naast elkaar staan ? Of wellicht tegenover
elkander? Is dit zoo ondenkbaar ? Er zijn vooraf onberekenbare factoren geweest, die verschillende Staten van
Europa tot een der twee thans bestaande kampen, niet
tot het andere hebben gevoerd. Maar wanneer om de
vraag concreet te stellen bij een volgend Europeesch
conflict de landen, die als Duitschlands groote graanschuren
het Duitsche leger en volk voeden moeten, zich niet aan
Duitschlands zijde bevinden
Men kan zich van dergelijke overwegingen niet afmaken, zulke vragen niet onbeantwoord laten, wanneer
men heel de toekomst van een Rijk, van eenige Rijken,
gaat binden aan de uitvoering van een denkbeeld. Maar
welk antwoord op zoodanige vragen is te geven z66 bevredigend, dat men op grond daarvan met vertrouwen de
toekomst kan ingaan ?
Ten slotte moet men g elooven ... laat mij liever
zeggen : mag men hopen, dat alles, wat thans onder den
druk der oorlog-psychose, waarin de leidslieden en staatslieden der volkeren bevangen zijn, geleeraard wordt over de mogelijkheid van economische benadeeling wederzijds
der thans aan elkaar vijandige Staten en van de noodzakelijkheid der economische onafhankelijkheid, nuchterder
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bezien zal worden, wanneer de geestelijke atmosfeer, waarin
wij nu ademen, gezuiverd zal zijn en wij niet meer zullen
leven onder de obsessie der verdelging als naaste, hoogste
doel. Indien dan eenmaal aan dezen gruwel een einde gekomen is — en eenmaal moet het einde toch komen ! —
dan zal de „roes" van den strijd plaats maken voor bezinning.
Dan eerst zal men er zich recht rekenschap van geven
hoeveel kwaad ieder, die thans slechts er naar vraagt
hoeveel leed hij den vijand wel berokkent, ook zichzelven
heeft gedaan en door ieder land zal een huivering gaan
over de geleden verliezen : van menschenlevens, van welvaart, van energie en van geld. Men zal eerst dan recht
inzien hoe arm men geworden is door jarenlang de volkshuishouding te handhaven op den miisdadig-gröotscheepsehen voet van een modernen oorlog. Dat gevoel van armoede,
het besef van verarming kan geen der strijdende mogendheden
vreemd blijven, ook hem niet, die wellicht „overwinnaar"
mocht heeten. Zal men in die gemoedsstemming het de
hoogste wijsheid achten nog verder elkaar afbreuk te doen
door elkander de scherpte der economische wapenen te doen
gevoelen ? Of zal men dan vatbaar zijn voor het inzicht,
dat er heel een wereld te herstellen salt, dat er nu genoeg
is gestreden, dat ieders aangewezen taak is opbouw en
dat men daartoe elkander noodig heeft ?
Moet niet dat inzicht: wij hebben elkander nood=i g, baan breken? Heeft niet tijdens den oorlog, waarin
een ijzeren wand, ondoordringbaarder dan de hoogste tariefmuur, de vijandige rijken omgaf en wederzijds afsloot, elk
áldnt afgesloten rijk geleerd, hoeveel schade aan zijn welvaart reeds daardoor alleen werd toegebracht? En zal men
dan, als die ijzeren wand is weggevallen, daarvoor een
hóogen muur in de plaats gaan stellen ? Zal men dan nog
niet inzien dat men elkaar niet missen kan? De natrttr
heeft verschillende voor de menschelijke behoeften noodige
goederen (grondetGifen) „g elocaliseerd"; door allerlei invloeden is het nu eenmaal zoo gesteld, dat niet overal alles
voortgebracht kan worden ; men moet wel ruilen tegen de
eigen goederen wat men Yan den ander betrekken moet.
.

ECONOMISCHE OORLOG NA DEN VREDE ?

33

Zal men dan zoo dwaas zijn datgene, wat men wel van
elders ontvangen moet, duur te koopen, zoodat men veel
van zijn eigen goederen in ruil daarvoor moet geven ? Is
dat de waarschijnlijke houding van een verarmd kooper?
En zal men als verkooper het er op toeleggen, dat de
verarmde afnemer niet weer gerake in een toestand, waarin
hij een behoorlijken prijs voor wat hij van elders betrekt
kan betalen ? Zullen dergelijke eenvoudige waarheden niet
doordringen tot het besef der Regeeringen en der Parlementen ? Mag men dat niet hopen ?
Winston Churchill had -- helaas ! — ongelijk, toen
hij op het internationaal vrijhandels-congres te Londen in.
1908 vertrouwen bleek te stellen in de vreedzame ontwikkeling der Europeesche politiek in de volgende twintig
jaren, omdat de telkens dreigende breuk van den vrede
wordt voorkomen door den prozaïschen band van den
handel. Die band is niet sterk genoeg gebleken, de vrede
is op allerjammerlijkste wijze verbroken en wanneer hij
wederkeert, zullen de douanebeambte en de fabrikant
van oorlogstuig nog niet, gelijk Churchill voorzag, den
praehistorischen mammouth volgen in de welverdiende
rust der uitsterving. Toch had hij gelijk, dat de handel,
de noodwendigheid van internationalen goederenruil, een
sterken band tusschen de volkeren smeedt. En ten
slotte moeten alle theorieën en stelsels, die met deze
noodwendigheid geen rekening houden, aan dat gebrek
te gronde gaan. Ten slotte moet het menschdom begrijpen,
dat de grootste stoffelijke welvaart voor allen eerst dan
wordt verkregen, wanneer ieder voor het geringste offer
aan arbeidspraestatie zijnerzijds, de vruchten van anderer
arbeid in de ruimste mate tot zich kan nemen. Begrijpen
ook dat, wanneer dit is bereikt, maar ook dan eerst, de
meest vruchtbare ruil van de geestelijke goederen, die elk
volk als zijn eigene aan andere bieden kan, mogelijk zal
wezen. Wanneer dat inzicht tot de massa's is doorgedrongen, zal men het enghartig standpunt verlaten hebben,
vanwaar des eenen voordeel geacht wordt des anderen
O. E. XVII 10
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nadeel te zijn. Men zal erkennen dat er, naar het Bij belsch
woord, is : „verscheidenheid van gaven" op stoffelijk en
geestelijk gebied bij alle volken en dat men de gaven van
een ander niet kan verlangen wanneer men niet bereid is
daarvoor zijn eigene beschibaar te stellen.
Maar zal die schoone toekomst van het ruimst denkbaar wederzijdsch hulpbetoon tot aller gemeenschappelijk
voordeel, reeds spoedig verwezenlijkt worden nadat men
in het heden geen hooger doel kende dan den „vijand" te
vernietigen ?
Hoe zal de wereld ontwaken als de oorlog voorbij
is ? Zal er wrok en wraakzucht overblijven ? Zal de zoolang gepleegde ruwheid blijvende schade hebben toegebracht
aan denkbeelden van beschaving en broederschap ? Of zal
men wakker worden als uit een gruwelijke nachtmerrie
en tot inkeer komen, vol schaamte over de verbijsterende
afdwaling en met het vaste voornemen die zooveel mogelijk
goed te maken door ernstig te streven naar een toekomst,
waarin niet na den vrede de oorlog . zal duren doch het
na den oorlog waarlijk vrede zijn zal ?

OVER DE OUDSTE POËZIE DER
TROUBADOURS
DOOR

Prof. J. J. SALVERDA. DE GRA.VE.

De oudste lyriese verzen die in een moderne taal
werden geschreven zijn van franse hand. Zij dagtekenen
uit de eerste helft van de XIIe of het laatste deel der
XIe eeuw, dus ongeveer uit dezelfde tijd als het oudste
„chanson de geste", en wèl zijn zij niet in het eigenlike
Frans gedicht, doch in dialekten van Zuid-Frankrijk, maar

zij behoren toch tot de franse letterkunde. En dit is het
eigenaardige : dat beide genres, van het ogenblik af waarop
zij voor ons waarneembaar worden, welbewuste, weloverdachte kunst zijn, terwijl het toch zo natuurlik zou
wezen dat zij eerst langzamerhand dit hoogtepunt zouden
hebben bereikt. Men zou kunnen veronderstellen dat er
oudere gedichten zijn geweest, die verloren zijn geraakt,
maar tegen deze verklaring kan men, zoals wij zullen
zien, bezwaren opperen.
Zal ik erin slagen, voor dit letterkundig probleem
belangstelling te wekken bij lezers voor wie verzen iets
anders zijn dan materie voor wetenschappelik onderzoek ?
Indien ik dit geluk mocht hebben, zou ik dat hieraan
danken dat deze kunst misschien ook ons nog wat te
zeggen heeft ; zij doet in vele opzichten modern aan ; de
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poëzie der troubadours is echt franse kunst en het vraagstuk van het ontstaan dezer verzen doet ons de aard der
franse letterkunde beter kennen. Daarom kan de bespreking
ervan aan hen die zich tot franse verzen voelen aangetrokken misschien aangenaam zijn. Een oplossing verwachte men niet ; hoogstens kan ik mededelen hoe ik
mij de vorming dezer poëzie voorstel.
Zij wijkt in één opzicht af van de moderne franse
lyriek : het zijn gezongen verzen, de dichters zijn tevens
musici. „Hij is geen dichter die de melodie niet kan uitvoeren, en geen zanger is hij die de koepletten niet zelf
maakt en die de zin ervan niet in zichzelf voelt". Dichter
en zanger zijn één, en de groten onder de troubadours
hebben zelf melodieën bedacht. 1 )
Deze samenvoeging is in onze tijd zeer zeldzaam ; „la
poésie est émancipée", zegt Sully Prudhomme; het vers
heeft de funktie van de muziek op zich genomen. Ronsard
verlangde nog een nauwe verbinding tussen beide;
zijn sonnetten zijn meer dan eens op muziek gezet ; hij
werkte samen met de componisten door zijn verzen zo te
maken dat één melodie voor verscheidene gedichten kon
dienen. Wij bezitten tien bundels werken van Ronsard
die op muziek zijn gezet door de eerste musici van zijn
tijd : de Certon, Goudimel, Janequin. Reeds was toen echter
de splitsing voltrokken : de dichters schreven onafhankelik
van de musici, en reeds was „le vers, dans sa fonction supérieure, l'instrument de la poésie". Lamartine en Victor Hugo
wijzen de hulp van de muziek kortweg af. En ziehier de
formule van Sully Prudhomme : „Le vers a pour objet de
faire bénéficier la parole de l'expression musicale dans toute
la mesure compatible avec la claire intelligence du sens,
et, réciproquement, de faire bénéficier l'expression musicale
de la précision que lui communique le langage en spécifiant
1) In de laatste tijd zijn provencaalse melodieën met de oorspronkelike gedichten meer dan eens in modern notenschrift uitgegeven, voorzien
van begeleiding. Ik noem de Chansons de troubadours des XIIe et XIIIe
siècles. Harmonisation pour piano de R. de Castéra (Rouart, Lerolle et
Cie, Paris.)

OVER DE OUDSTE POPME DER TROUBADOURS.

37

par leurs causes les 4motions et les sentiments qu'il lui
confie".
zo geheel geven deze woorden onze hedendaagse opvatting weer, dat wij twijfelen aan de mogelikheid dat zulk
een samenkoppeling beide elementen in hun waarde kon
laten. Kan de muziek draagster zijn van verzen, zwaar van
inhoud ? Is de emotionele stemming, opgewekt door de
tonen, verenigbaar met een poëzie zó verstandelik als die
der troubadours ? Dit wekt onze bevreemding ; bij Wagner
zijn de woorden vertolkers van vage denkbeelden. Inderdaad hebben de troubadours de onvermijdelike strijd niet
kunnen ontgaan, en bij hen is de vorm langzamerhand de
inhoud gaan overheersen ; zij hebben meer en meer de
esthetiese aandoening zoeken te bereiken door de klank,
onafhankelik van de gedachten, en hierdoor doen zij soms
denken aan de moderne symbolisten. Maar de overgang is
geleidelik geweest ; in het begin is er evenwicht tussen
vers en muziek, en daarom behoort deze poëzie in haar
wezen tot de letterkunde. Ook in dit opzicht gelijkt zij op
de „chansons de geste". Meer nog dan deze kan zij tot de
eigenlike litteratuur worden gerekend en is zij echte franse
litteratuur, omdat Let maken der verzen van de oudste tijden
af een voorwerp van de nauwlettende zorg der dichters is
geweest : strofenvorm, opvolging en keuze der rijmwoorden,
afwisseling van het aantal lettergrepen, aan dat alles
hechtten zij het grootste gewicht. In elk geval moeten
wij, om deze gedichten recht te doen wedervaren, steeds
bedenken dat ze, zonder de muziek, slechts voor een deel
worden gekend ; als wij aan deze poëzie eentonigheid verwijten, beschuldigen wij ons zelf van eenzijdigheid.
Trouwens, nu ik belangstelling vraag voor deze oude
dichters, ontveins ik mij niet dat ik een beroep moet doen
op het aanpassingstalent der lezers. Er is veel in dat ons
onbegrijpelik voorkomt, en meer dan eens zal ons vermogen om ons in een andere denkwijze te verplaatsen op
de proef worden gesteld. Want er scheiden ons zeven eeuwen,
waarin zonder onderbreking telkens nieuwe geslachten van
dichters hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de
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rijkste letterkunde der wereld, van die verre tijden, en
het zal enige inspanning eisen ons daarheen te verplaatsen.
Zoals ik zeide, men noemt haar vaak eentonig, die
poëzie der troubadours, en ik herhaal het, dat komt voor
een deel zeker hierdoor dat wij haar lezen, niet horen.
Maar bovendien, deze poëzie is niet voor ons geschreven.
Wat zal het nageslacht zeggen van de gedichten onzer
zangers van 1880 ? Het is nu eenmaal onvermijdelik dat
portretten uit een vroegere periode alle op elkaar schijnen
te gelijken. Wij worden het meest getroffen door hetgeen
een ouder tijdvak, in zijn geheel genomen, verscheiden
doet zijn van het heden; en die overheersing der aan alle
werken uit eenzelfde verleden gemeenzaame verschillen,
maakt dat wij niet dan met moeite opmerken waarin zij
van elkander afwijken. Zo lijkt, vanuit zee gezien, de verre
kust één grijze massa, en eerst als men naderbij komt
onderscheidt men vormen en kleuren.
Mag ik nog één voorzorg nemen alvorens mijn onderwerp te behandelen ? Ik zou eraan willen herinneren dat
dichterlike uitdrukkingen, beelden, vergelijkingen die nu
banaal lijken, toen fris waren. Als de troubadour zingt :
„de gehele wereld is ons, wanneer wij lief hebben", dan
zeide dat voor zijn gevoel heel wat meer dan voor ons.
I.
De oudste troubadour is een vorst, machtiger dan de
koning van Frankrijk, Guillaume graaf van Poitiers (10711127). Negen zijner gedichten zijn bewaard gebleven.
Men heeft er meer dan ééns op gewezen dat, in de
franse litteratuur, evenwijdig aan elkander, twee volkomen tegenstrijdige opvattingen van de liefde worden
gehuldigd, waarvan men de uitersten zou kunnen karakteriseren door de termen „ cynies" en „sentimenteel". Men
noemt de eerste de „courant gaulois" en wij denken daarbij
aan de middeleeuwse „fabliaux", aan de Conies van La
Fontaine en van Voltaire : de fabliaux plat, de Contes gees,
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tig, zeer delikaat soms. Steeds echter wordt de vrouw er met
min of meer verholen minachting behandeld, zij bestaat
alleen als amusement voor de man. Daartegenover een onafgebroken reeks van werken die de vrouw verheerliken en
uitingen zijn van kringen waarin de vrouw oppermachtig
heerst, en wij herinneren ons de précieuses van de XVIIe
eeuw en de salons van de XVIIIe. De „querelle des femmes",
deze polemiek tussen hen die de vrouw verguizen en hen
die haar idealiseren, een strijd welke in de XVIe eeuw een
acuut karakter kreeg men zie het derde boek van
Rabelais' Pantagruel — verdeelt met een elders onbekende
scherpte de franse letterkunde in twee helften.
Ook de gedichten van de oudste troubadour zijn in
twee groepen te scheiden, die de meest krasse tegenstelling tot elkander vormen omdat hier in het werk van
één en dezelfde dichter beide, laten wij zeggen „scholen"
zijn vertegenwoordigd. De weinig stichtelike verhaaltjes
van La Fontaine zijn niet door hemzelf bedacht; bij Boccaccio kan men sommige ervan reeds vinden ; en ook
toen deze schreef, waren ze al in omloop ; één ervan altans
wordt reeds verteld door Guillaume de Poitiers, in die
vrolike, prettige, enigszins ironiese trant die zo kenmerkend
is voor dit soort franse litteratuur. Een ander gedicht van
de graaf is al evenmin een oorspronkelike vondst, en
de verdienste van de dichter is ook hier de vorm zijner
verzen ; het is de uitwerking ener vergelijking, die aanleiding geeft tot allerlei gewaagde dubbelzinnigheden :
„J'ai pour ma selle deux chevaux, et c'est fort bien ;
tous deux sopt bons, dressés au combat et vaillants ; mais
je ne puis les avoir tous deux ensemble, car l'un ne peut
supporter l'autre ... Chevaliers, conseillez-moi dans mon
doute ; jamais choix ne me causa plus d'embarras ; je
ne sais à laquelle je dois m'en tenir, d'Agnès oít d'Arsen" 1
Een derde gedicht, ten slotte, behandelt een onderwerp, zeer in ere in deze soort litteratuur, n.l. het onnutte
).

1) Ik geef de aanhalingen in franse vertaling om altans iets van
de geur der provencaalse verzen te behouden.

40

OVER DE OUDSTE POËZIE DER TROUBADOURS.

van de voorzorgen door jaloerse echtgenoten genomen ter
bescherming hunner vrouwen.
Niet weinig nu verbaast ons dat dezelfde luchthartige
graaf van Poitiers, van wie de kronieken ons allerlei lichtzinnigheden en grappen vertellen die zeer goed passen bij
het beeld van de dichter dat bovenstaande verzen bij ons
oproepen, een geheel andere toon wist aan te slaan :
„Plein d'allégresse, je me prends à mimer une joie à.
laquelle je veux m'abandonner. Jamais homme n'a pu se
figurer quelle est cette joie... Toute joie doit s'humilier
devant celle-là : toute noblesse doit céder le pas à ma dame a
cause de son aimable accueii, de son gracieus et plaisant
regard ; celui-là vivra cent ans qui réussira a posséder l a
joie de son amour. Par la joie qui eient d'elle, elle peut
guérir le malade, et par sa colère elle peut tuer le plus
sain ; par elle le plus sage peut tomber dans la folie, le
plus beau perdre sa beauté.... Si ma dame veut bien me
doneer son amour, je suis prat à l'accepter et à lui en
savoir gré, prat a le dissimuler, à la . courtiser, à parler
et agir de facon à lui plaire, à apprécier son mérite et à,
faire retentir son éloge".
Wij hebben hier het oudste „hoofse" gedicht, geinspireerd door de „amour courtois", die de kenmerkendste trek is van de poëzie der troubadours : een opvatting
der liefde tegelijk mystiek en ridderlik, werelds en
diepzinnig, die gedurende eeuwen de lyriese poëzie van
geheel West-Europa heeft bezield. Dit systeem van denkbeelden en reeds vestigde ik hierop de aandacht is
geheel afgerond bij het eerste begin der franse letterkunde ;
het zal alleen op sommige punten worden afgewerkt.
De geliefde is heerseres, de minnaar is haar onderworpen. Zij munt uit in schoonheid, verstand, mondaine
talenten, doch zij is koud en hooghartig; dit is de schuld
van Liefde, die er behagen in schept de dichter te doen
lijden en hem doet verlangen naar de dood. In tegenwoordigheid van de aangebeden vrouw is hij schuchter,
geduldig, en slechts een enkele maal wordt hij bitter door
zijn smart. De gunsten waarom hij waagt te vragen, durft
.
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hij slechts zelden onomwonden onder woorden te brengen;
meestal duidt hij ze aan door kuise omschrijvingen, en
vaak ook zou hij zich tevreden stellen met een enkele
kus ; ja, een blik is soms genoeg om hem gelukkig te
maken. Hij is de horige, de leenman van de geliefde ; de
vervulling zijner plichten jegens haar geeft hem recht op
haar bescherming, en daarom treft haar zijn verwijt als
zij onverbiddelik blijft. Ook zij heeft hem nodig, want
door zijn kunst wordt haar roem overal verspreid. Daar
hij haar gunsten niet wil genieten ten koste van haar
goede naam, is het zijn plicht als hij bemind wordt, tegen
niemand daarover te spreken; want zijn genegenheid is in
strijd met de maatschappij ; niet het huwelik is het einddoel zijner begeerten. De term „onwettige" liefde zou
misschien te brutaal zijn ; eerder is het een hartstocht
die zich niet aan banden wil laten leggen uit vrees van
te dicht te komen bij het alledaagse leven. Doch de
benijders van zijn geluk loeren op hem, en zij trachten
de geliefde in opspraak te brengen of haar achterdochtig
jegens haar vriend te maken. En zo is het leven van
deze een bestaan van dromen over zijn verlangens, van
zweven boven al wat aards en plat is, van zich angstig
afvragen of hij ook, door onwillekeurig verzuim, de koelheid
der geliefde heeft verdiend, van beven en van hopen, van
verwensingen tegen Liefde, gevolgd door schuldbelij den,
van huichelen en verbergen, een bestaan van strijd jegens
zichzelf en hen die zijn liefde belagen. Maar hoe hij er
ook door wordt gemarteld, de dichter zoekt die strijd,
want de liefde maakt hem beter, verheft zijn ziel; het is
de „ware" liefde die hem bezielt, niet de onoprechte, die
gericht is op lage doeleinden ; zij houdt hem ver van al
wat minderwaardig is ; en hoewel de omhelzing der geliefde
de prijs is voor zijn geduldig wachten, toch is die
liefde niet in de eerste plaats een werk der zinnen. De
beminde vrouw leeft in een sfeer van reine gedachten en
gevoelens, waardoor de laagsten in haar omgeving omhoog
worden getrokken. „ik noem „heer" al de bewoners van
het koninkrijk waarin zij is opgevoed die mijn vreugde is,
,
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en ik geloof dat het een hoge eer voor mij is de minsten
onder hen te beschouwen als edel en hoofs." Deze liefde
dringt de dichter tot zingen zonder haar is hij met stomheid geslagen. Zij is een hoge kunst, die alleen voor
ingewijden bereikbaar is en waartoe men alleen opstijgt
door ernstige studie en onophoudelike inspanning. De
ware minnaar is een uitzonderingswezen dat het recht
heeft neer te zien op alle gewone stervelingen. En dit
esoteries karakter van de poëzie der liefde verklaart, nevens
het reeds gemelde motief, waarom de dichter zo geheimzinnig is.
Deze theorie der liefde want zó mag men deze
bundel van, tot een ruiker saamgebonden, dichtersbeelden
wel noemen is reeds geheel uitgewerkt in de verzen
der oudste troubadours, Guillaume de Poitiers, Bernard
de Ventadour, Jaufré Rudel.
Bernard de Ventadour ! De naam klinkt al even zoet
als de bekoorlike verzen van deze dichter, zonder twijfel
de meest symphathieke van allen. Ook een der beroemdsten;
van weinigen zijn ons zoveel gedichten bewaard gebleven.
Van hem kan men zeggen dat zijn gehele werk meer dan
veertig gedichten uitsluitend de verheerliking der hoofse
liefde is ; hij is een der weinigen die niet uit de hogere
sferen der „hoofse" liefde zijn afgedwaald. Ook zijn hartstocht is hopeloos, maar een enkele maal horen wij in
zijn verzen een juichtoon, die aan velen heeft geklonken
als een kreet van het hart :
„Je n'ai pas chante depuis longtemps, mais aujourd'hui,
bien que les arbres soient dépouillés de feuilles, je me
sens plus heureux qu'au coeur du printemps, car celle que
j'aime le plus m'agrée comme son serviteur.
„Je ne me reconnais pas, tellement le bonheur me
sourit. Ah, si on savait que j'aime, et si j'osais raconter
mon amour ! Je possède celle qui est la plus belle du
monde, et si autrefois j'ai souffert comme je le devais,
maantenant je me tiens pour guéri, car je ne sens plus
aucune douleur. Et la joie d'amour m'a saisi au point que
je ne sais plus si je suis bien celui que j'tais jusqu'à présent.

OVER DE OUDSTE POËZIE DER TROUBADOURS.

43

„Au monde je n'ai ni bon ami, ni frère ni cousin ni
parent, à qui je n'en voulusse de s'enquérir de mon
amour. Et qu'ils ne me reprochent pas d'être si mystérieux;
c'est que je ne veux pas que les envieux m'enlèvent l'amour
de ma dame et répandent, à mon sujet, des bruits qui
me feraient mourir de douleur.
„Rien que par le doux regard qu'elle jette sur moi
quand elle en trouve l'occasion, j'éprouve une si grande
joie que je ne me possède plus et que je tourne dans un
tourbillon de joie. Et je sais bien, en la regardant, qu'on
n'a jamais vu riep de plus beau ; et Amour ne peut plus
me faire souffrir puisque je possède l'élue de toute la terre
qu'entoure la mer.
„Son corps est frais, délieat et plein de joie, et jamais
je n'en vis d'aussi charmant. Prix, valeer, beauté et intelligence, elle en a plus qu'on ne saurait s'imaginer. Je ne
saurai dire d'elle riep que des éloges, pourvu qu'elle
soit assez hardie pour que, une nuit, elle m'admette là oí4
elle se dépouille de ses vêtements, en lieu sí^r et me fasse
,

de ses deug bras un lacs autour du cou.
„Si elle ne vent pas me recevoir là oil elle dort, de
sorte que je puisse admirer son beau corps, alors, pourquoi m'a-yells tire du néant ? Helas, comme je meurs de

désir ! Veut-elle done me truer, ma dame, paree que je
l'aime ? En quoi ai-je failli ? Qu'elle fasse de moi ce qu'elle
vent, à son choix, car je ne me plaindrai pas, quoi que je
souffre.
„Je l'aime Cant que je ne peux pas eiprimer tout mon
amour; mais qu'elle fasse bien attention, car je n'ai qu'une
pensée, c'est d'être un bon serviteur pour elle. Et si je sais
chanter et rire, c'est grace à elle. Je prie ma dame de
m'embrasser, et comme elle m'a rendu si riche, puisse
Celle qui donne ne pas être en même temps celle qui
enlève.
„Elle peut disposer de moi quand elle vent. Et me voici
débordant de chant, paree que son amour m'y invite."
Sedert vele jaren twisten de geleerden over de vraag
of de poëzie der troubadours, al is de vorm ervan con ven-
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tioneel, oprechte uiting is van waar gevoel, of wel een
kunstig woordenspel van geveinsde hartstocht. Zijn de
vrouwen aan wie zij hun verzen richtten en die, volgens
de mededelingen der levensbeschrijvers van die tijd, allen
van hoge geboorte waren, in werkelikheid het voorwerp
hunner verering geweest ?
Volgens de biografen der troubadours zouden de
liefdesbetuigingen der gedichten als ernst moeten worden
opgenomen. Laten wij ook hier Bernard de Ventadour
als voorbeeld nemen. Wij lezen over zijn leven het volgende :
„Bernard de Ventadour werd geboren in Limousin op
het kasteel Ventadour. Hij was van lage afkomst, zoon
van een dienaar die het vuur der ovens stookte waarin
het brood werd gebakken. En hij werd een schoon en
knap man, en hij wist mooi te dichten en te zingen en
hij had goede manieren. En de burggraaf van Ventadour,
zijn heer, schepte veel behagen in hem en in zijn kunst
en bewees hem hoge eer. En de burggraaf van Ventadour
had een schone en vrolike en jonge en beminnelike vrouw
en deze schiep behagen in 'Bernard en zijn liederen en
werd op hem verliefd en hij op haar, zodat hij zijn verzen
op haar dichtte, op de liefde die hij voor haar gevoelde
en op de hoge verdiensten van de vrouwe. En hij werd
goed ontvangen en de grote baronnen bij wie hij kwam
bewezen hem hoge eer. Lang duurde hun liefde voordat
de burggraaf, haar man, er iets van bemerkte. En toen
hij ze had bemerkt, zond hij Bernard weg van zijn hof
en sloot zijn vrouw op onder bewaking. Toen deed deze
aan Bernard weten dat hij heen moest gaan en het land
moest verlaten. En hij ging tot de hertogin van Normandië
[d. i. Aliénor van Poitiers, vrouw van Lodewijk VII van
Frankrijk en daarna van Hendrik II van Engeland], die
jong was en uitmuntte in deugden en die hoge waarde
hechtte aan hoofse eer en aan de löftuitingen van dichters.
En de verzen van Bernard behaagden haar zeer, zodat zij
hem ontving en eerde en hem welgevallig was. Lange
tijd was hij aan het hof der hertogin en hij werd op haar
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verliefd en zij op hem, zodat Bernard vele verzen op haar
maakte. Maar koning Hendrik van Engeland nam haar
tot vrouw en voerde haar met zich naar Engeland, en
Bernard bleef toen bedroefd aan deze zijde van de zee
achter. En hij vertrok uit Normandië en ging naar de
goede graaf Raimond van Toulouse en hij bleef bij hem
aan zijn hof, totdat de graaf stierf. En toen de graaf
was gestorven, trok Bernard zich uit de wereld terug en
maakte geen verzen meer en werd monnik in he klooster
Dalon. En al wat ik CT heb gezegd, vertelde mij de burggraaf Ebles van Ventadour, die de zoon was van de burggravin die door Bernard zozeer was bemind."
Wel zonderling : een zoon die aan een vreemde inlichtingen geeft over de amourettes van zijn moeder.
Het is begrijpelijk dat de kwestie of de liefdesgedichten
der troubadours geïnspireerd zijn geworden door de vrouwen
die in hun levensbeschrijvingen worden genoemd als het
voorwerp hunner liefde, de belangstelling heeft gaande
gemaakt. Zij is uiterst delikaat. Men heeft zulk een
vraag gesteld voor alle grote dichters, en slechts zelden
heeft men of alleen waarheid of uitsluitend verdichting
bij hen durven vermoeden. Het is een dier problemen
waarvan men reeds bij voorbaat zeker is dat een oplossing
nooit zal kunnen worden verkregen en die men toch niet
wil ontwijken, hetzij uit een min of meer gepaste nieuwsgierigheid, hetzij omdat men ter bepaling van zijn oordeel
over de dichter behoefte heeft aan enige zekerheid.
Hebben de verzen der troubadours die zuivere klank
die als een bewijs is van de echtheid der gevoelens door
welke ze werden ingegeven ? Misschien zullen zij die niet
speciaal de geschiedenis der letterkunde bestuderen en de
werken op zichzelf beschouwen, deze subjectieve indruk
als de enig juiste proef beschouwen.
In de aangehaalde verzen van Bernard de Ventadour
— mijn lezers zullen dit ook wel gevoeld hebben — is de
toon der hartstocht niet te miskennen ; dat is geen holle
retoriek, dat zijn geen frazes, zou men zeggen. En hijzelf
schijnt ook de dichter niet te scheiden van de minnaar:
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„Een gedicht heeft geen waarde als het niet uit het gemoed
welt." Ziedaar de beginverzen van een ander gedicht;
lezen wij het verder, dan is het alsof de dichter, na een
strofe die uit het hart schijnt te vloeien, als vanzelf
vervalt tot redenering, tot het uitspinnen van denkbeelden
die men in zijn andere verzen telkens terugvindt ; dikwijls
krijgt men, en niet alleen bij hem, de indruk, als het gedicht aanvangt, dat de dichter zingt omdat hij niet anders
kan, door een onweerstaanbare aandrift; de lente, het
gezang der vogels overstelpen hem met een volheid van aandoeningen die uiting zoekt. En dan, naarmate de strofen
elkander opvolgen, wordt de toon al matter en de gemeenplaatsen talrijker. Het gedicht dat wij van Bernard aanhaalden is zo goed als geïsoleerd in zijn werken ; het is
eigenlik het enige waarin van het begin tot het einde
zijn zieleleven trilt; bijna al zijn verzen bevatten „des
observations sur l'amour" en niet „des sentiments d'amour".
Maar -- ik zeide het reeds het is nodig rekening
te houden met de tijdsruimte die ons van deze zangers
scheidt; wachten wij ons ervoor hun de maatstaf aan te
leggen waarmede wij moderne dichters beoordelen. De
middeleeuwse mentaliteit voegt zich gemakkelik in vaste
vormen en formules ; de schrijvers gehoorzamen, waar het
betreft de wijze van uitdrukking hunner denkbeelden en
gevoelens, aan nauw omschreven regels. En ook hun denkwijze mist die vrijheid die wij beschouwen als een onmisbare
voorwaarde voor goed letterkundig werk ; zij hebben iets
onpersoonliks. Maar is daarom de gehele litterätuur der
Middeleeuwen een verzameling van cliché's ? Waarom
zouden voor de schrijvers van toen de openbaringen van
het leven niet anders zijn geweest dan wij natuurlik
vinden? De oude portretten en schilderijen lijken ons zo
vaak conventioneel in houding, in detail, zelfs in kleurenkeuze; zijn zij daarom niet ingegeven door de werkelikheid,
door innig gevoel? De middeleeuwse hoorders of lezers, die
in dezelfde vormen dachten als de dichters, hebben leven
kunnen gevoelen daar waar wij slechts starheid en dorheid
waarnemen. Zelfs wanneer later in de poëzie der trou-

OVER DE OUDSTE YOËZIE DER TROUBADOURS.

47

badours de zinnelike begeerte, die de oudste dichters geen
moeite doen te verbergen, zal hebben plaats gemaakt voor
de verering der geliefde als een bovenaards wezen, heeft
men niet het recht te spreken van gekunsteldheid. Wie
gelooft nog dat Dante's liefde voor Beatrice slechts een
spel der verbeelding was ?
En zo is onze subjectieve indruk dier poëzie geenszins
een middel om de realiteit der gevoelens van de dichters
te bepalen. Beschouw ik dus die realiteit als een kenmerk
van alle verzen der troubadours ? Maar dan herinnert gij
mij aan de „princesse lointaine" die z6 veraf was dat zij
ons als in een nevel verschijnt ; Rostand heeft haar een
naam gegeven en een rijk om over te heersen en een gevolg van hoge vrouwen en baronnen en een teer gemoed
waarin zij Jaufré Rudel's liefde koestert, Rudel, die haar
liefhad zonder haar ooit te hebben gezien en die heel uit
Frankrijk naar Tripolis was gekomen om in haar armen
te sterven. Maar wat zegt de onverbiddelike historie? Dat
de vrouw die het voorwerp zou zijn geweest der liefde van
deze troubadour en die de oude levensbeschrijvingen inderdaad de gravin van Tripolis noemen, dat onmogelik heeft
kunnen zijn, dat wij hier te doen hebben met een droom
van de dichter.
„Quand les jours sopt longs, en mai, il me plait, le
chant des oiseaux, lointain; et quand je suis parti de là,
il me souvient d'un amour lointain ; je vais alors pensif, morne,
tote baissée, et alors ni chant d'oiseaux, ni fleur d'aubépine

ne me plaisent plus que l'hiver glace.
„Je le tiens, certes, pour véridique, le seigneur par
lequel je verrai l'amour lointain; mais pour un bien qui
m'en échoit, j'en ressens deur maux, car il m'est trop lointain. Ah ! fussé-je pèlerin, là-bas, de sorte que mon bourdon et mon esclavine fussent contemplés de ses beaux yeux !
„Quelle joie m'apparaitra quand je lui demanderai,
pour l'amour de Dieu, d'héberger l'hSte lointain ; et s'il
lni plait, je serai hébergé près d'elle ; ah, les charmants
entretiens, quand l'amant lointain sera si voisin qu'il jouira
des doux et beaux propos !
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„Triste et joyeux je me séparerai d'elle, si jamais je le
vois, eet amour lointain ; mais je ne sais quand je le verrai,
car nos pays sont trop lointains : il y a, d'ici là, trop de
passages et de routes, et, pour cela, je n'ose rien prédire.
Qu'il en soit done de tout cela comme il plaira a Dieu!
„Damais d'amour jene jouirai si je ne jouis de cet
amour lointain, car femme plus noble ni meilleure je ne
connais, ni près ni loin. Sa valeur est si pure et si parfaite que je voudrais, pour elle, être' appels captif la-bas,
au pays des Sarrasins". [Vertaling van Jeanroy].
Het is een bekend thema : de jonge prins die verliefd
wordt op een meisje dat hij nooit heeft gezien en alleen
maar heeft horen prijzen. Marie de France, die er van hield
sprookjes als werkelike gebeurtenissen voor te stellen, verhaalt ons de geschiedenis van een koning die de vrouw
van zijn „sénéchal" bemint, zonder haar te hebben gezien.
In de provencaalse vertelling Flamenca vat Guillaume de
Nevers een harstochtelike liefde op voor de heldin van het
verhaal, uitsluitend door al wat hij over haar heeft horen
vertellen, niet anders dan don Quichotte, die Dulcinea's
schoonheid alleen van horen zeggen kent. Jaufré Rudel
heeft van het sprookjesgegeven niet een vertelling gemaakt,
maar hij stelt het voor als een episode uit eigen leven.
Zo zong reeds Guillaume de Poitiers van een „amie que
je n'ai jamais vue." De schrijvers van de Middeleeuwen
hebben de gewoonte om, zoals Marie de France deed, aan
verbeeldingen een tastbare vorm te geven. In de roman
van de Chatelaine de Coucy worden de rollen aan historiese
personen toegewezen, de localisatie der gebeurtenissen is
zo nauwkeurig als men maar kan wensen, en toch is het
zeker dat die voorvallen onmogelik door die personen en
in die streek kunnen zijn beleefd.
Zo zou ook de houding der levensbeschrijvers van de
troubadours biezonder goed passen in het kader der middeleeuwse opvattingen, als wij mochten aannemen dat zij het
ontbreken van aanwijzingen van personen of plaatsen in de
gedichten trachtten te verhelpen door, zonder enig respekt
voor de historiese waarheid, namen van hoge heren en
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edelvrouwen met kwistige hand in hun uiterlik zo streng
geschiedkundige biografieën te strooien. Ook zij zouden
verzonnen poëzie reëel hebben willen maken.
En toch er moet een grens zijn geweest aan de
vrijheid waarmede men, zó kort na de gebeurtennissen, kon
en mocht spreken over personen van wier tijdgenoten
enigen nog leefden. En als Jaufré Rudel een imaginaire
geliefde in verzen verheerlikte, heeft hij dat dan niet
volgens het voorbeeld, het model, zou ik bijna zeggen,
van werkelik beleefde en bezongen liefdesavonturen kunnen
doen ?
Maar reeds zijn wij afgedwaald van de subjectieve
beoordeling van de gedichten. Inderdaad is de kwestie
van de realiteit der gevoelens van de troubadours misschien
door historiese overwegingen dichter tot haar oplossing
te brengen. Wij willen dan ook ons onderzoek uitbreiden,
te eerder omdat wij daardoor de gelegenheid zullen
hebben, andere genres en andere zangers te leren kennen.

II.
Er leefde in Frankrijk in de Middeleeuwen een klasse
van mannen en vrouwen die men samenvat onder de naam
,,jongleurs" en die afstammen van de romeinse „mimen";
alleen door hen is de antieke beschaving rechtstreeks met
de middeleeuwse kunst verbonden. Hun beroep bestond in
het vermaken van hun tijdgenoten ; er waren koorddansers
en bereleiders onder, maar ook acteurs en zangers ; overgezet in moderne taal, duidt de naam „jongleur" zowel
een clown als een „homme de lettres" en een operazanger aan.
Het is, naar ik meen, buiten twijfel, dat „troubadour"
een weidse naam is voor „jongleur", dat de oudste troubadours jongleurs waren. En als hooggeplaatsten, zoals
Guillaume de Poitiers, verzen schrijven, dan doen zij eigenlik wat des jongleurs is. Een oude kroniekschrijver zegt
van hem dat hij „door zijn veelvuldige grappen zelfs de
aardigste potsenmakers overtrof".
0. E. XVII 10
4
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Natuurlik zijn de eerste pro ven caalse dichters niet
eenvoudige acrobaten ; zij behoorden tot een hogere klasse
van jongleurs. Ik heb elders trachten aan te tonen, voor
een ander oudfrans genre, de „chansons de geste", dat
deze zijn geschreven door mannen die door hun opvoeding
deel hadden aan de middeleeuwse kerkelike geleerdheid
en dus dicht bij de wereld der geesteliken stonden, ja
zelfs voor een deel geesteliken waren men weet dat die
uit alle standen der maatschappij werden gerecruteerd —
en die behoorden tot het volk. Onder de troubadours
waarvan gedichten zijn bewaard gebleven worden zestien
geesteliken genoemd, en talrijk zijn zij van wie wordt
verhaald dat zij een kerkelike opvoeding hebben gehad.
Er waren er die voor de poëzie winstgevende betrekkingen
hadden opgegeven, en anderen traden in dienst van een
machtige edelman of trokken rond, de hoven van ZuidFrankrijk, Italië en Spanje langs, om zo hun brood te
verdienen.
Men heeft vaak een scheiding gemaakt tussen jongleurs en troubadours ; de eersten zouden de voordragers,
de eigenlike zangers zijn geweest, de tweetrien zouden de
gedichten hebben vervaardigd die door de jongleurs werden
verspreid overal waar de poëzie werd gewaardeerd. Men
heeft zich laten misleiden door het niet te ontkennen feit
dat enkele adellike troubadours jongleurs in dienst hadden.
Maar dit is een uitzondering, en als men nog twijfelde
aan de identiteit tussen jongleurs en troubadours van
het eerste begin af want dat deze twee namen in de
latere tijden der provencaalse poëzie voor dezelfde personen
zijn gebruikt, daarvan is ieder overtuigd dan verwijs
ik naar de biografie van Bernard de Ventadour, wiens
nederige afkomst niet wordt verheeld. Zo was ook Cercamon
(een pseudoniem, dat beduidt „die de wereld rondtrekt"),
volgens zijn biografie een joglar d. i. „jongleur", en Marcabrun was een vondeling.
Ik wil niets afdingen op de merkwaardigheid van het
feit dat deze eenvoudigen, door hun verzen, met de edelsten van den lande omgingen en zelfs in de naaste om-
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geving van dezen werden toegelaten. Want dat is juist het
verrassende : dat wij zó vroeg, toen er nog zo goed als
niets in de volkstaal was gedicht, in Zuid-Frankrijk de
wereldse poëzie zó hoog zien waarderen dat zij toegang
tot de hofzalen verschafte aan mannen wier plaats in de
dienstvertrekken was. En nog meer : dat het onder de
hoogste heren en onder de edelste vrouwen als een eer
gold zelf verzen te maken. Dit is het feit dat de plaats
der provencaalse poëzie bepaalt in de geschiedenis der
beschaving : de poëzie der troubadours is een mondain
vermaak ; voor het eerst, en niet voor het laatst, wordt
de dichtkunst in een Frans salon welkom geheten.
Het milieu waarin de hoofse poëzie is geplaatst gelijkt
op de wereld der précieuses in de XVIIe eeuw, en het
komt mij voor dat een vergelijking tussen deze beide
kringen ons een juiste kijk op de provencaalse dichtkunst kan
geven. Ook bij Madame de Rambouillet en haar gasten
verkeren wij in een mondaine omgeving. Het is geen toeval dat zowel de „précieux" als de provencaalse dichters
gesteld waren op de „mesure", die eerste eis voor de
man van de wereld, die vooral vermijdt aanstoot te geven.
Zij die niet door geboorte en opvoeding tot die kring
behoren, zullen, als zij erin worden geplaatst, allicht
te ver gaan in hun zucht „korrekt" te zijn en een
indruk geven van gedwongenheid, gebrek aan eenvoud ,
maar zij zullen aan die strenge vormen danken dat hun
gehele wezen iets àfs, iets definitiefs krijgt. Aan het hof
van Ventadour had de burggravin de leiding, en niet
anders was het in de salons der précieuses; de vrouwen
gaven de toon aan, en de dichters van de XIIe eeuw
drukten dat uit in de, hun gemeenzame, vormen van het
leenverband. In beide kringen moest de invloed van de
vrouw zich noodzakelik hierin openbaren, dat in haar
tegenwoordigheid de gesprekken bij voorkeur liepen over de
verhouding tussen de man en de vrouw; in die tijd kon de
vrouw haar superioriteit alleen tot een werkelikheid maken
door haar geest en haar schoonheid ; de liefde is bijnar.
uitsluitend het onderwerp der discussies, en ook de pré-.

.
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cieuses zoeken meer ,,des observations sur l'amour" dan
des expressions d'amour". Hartstocht is _ zoo goed als
uitgesloten in een omgeving waarin niet zozeer de liefde
zelf, als de vorm waarin deze zich behoort te openbaren
wordt bestudeerd. Deze mensen zijn intellektueel aangelegd ; van de provencaalse poëzie, niet minder dan van
de klassieke werken der franse letterkunde, is de „rede"
en niet het gevoel, het hoofdkenmerk ; men zoekt naar
fijn uitgesponnen onderscheidingen, naar delikate definities.
Het spreken over de liefde gaat als het ware buiten de
liefde om. En onafscheidelik verbonden met de „préciosité
de pensée" is de „préciosité de forme". Men zoekt niet
alleen naar gevoelens die ongehoord zeldzaam zijn, naar
gedachten van een duizelingwekkende verhevenheid, naar
een liefde zó volkomen als men nooit heeft durven dromen,
maar men wil dat alles uitdrukken in vormen zo verfijnd
mogelik. De provencaalse dichters doen in kunstige rijmen
en rijmverdelingen, in rijkdom van strofenverbindingen
niet onder voor .de Parnassiens ; en wie weet niet, dat de
précieuses er een eigen taal op nahielden, onderwerp van
eindeloze gesprekken.
Het lijkt wel ongelofelik dat het franse karakter reeds
in de XIe en XIIe eeuw geheel gevormd schijnt, zodat
het zich openbaart op juist dezelfde wijze als vijf eeuwen
later. Ik zeide : het franse karakter, maar men bedenke
dat wij beide malen te doen hebben met een reactie tegen
voorafgaande tijdelike verwildering, zodat de kenmerken
van dat karakter aan het licht komen met een scherpte
die in gewone tijden ontbreekt. Toch zijn zowel de
„hoofse" theorieën over de liefde die onder de hogere
standen in de Middeleeuwen werden gehuldigd, als de
elegante vormen van het salonleven onder Lodewijk XIII,
in hun wezen echt frans. Boven de onderscheidingen
tussen goed en kwaad, waar en vals, werd in die kringen
een ander distinktief geplaatst: de welvoegelijkheid; deze
mode is een tijdelike overdrijving,
ving, een uitwas ; maar
altijd hebben de Fransen hoge waarde aan de „con venance"
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gehecht, omdat de maatschappelike omgang op hun gehele
wezen zijn stempel heeft gedrukt.
Op de recepties der précieuses ontmoetten elkander
mannen van verschillende maatschappelike positie. Chapelain was niet van adel en ging toch met de hertog van
Montpensier vertrouwelik om. Voiture, eveneens van burgelike afkomst, wist zich in een omgeving waarin hij door
zijn geboorte niet paste, staande te houden doordat hij
erin slaagde de anderen te vermaken met zijn grappen,
zijn paradoxen, de gezelschapspelen die hij organiseerde;
zijn positie was in het geheel niet ondergeschikt ; hij behoefde niet te schromen aan Miossens, die later maarschalk
d'Albret zou worden, ronduit de waarheid te zeggen. BoisRobert kwam uit een procureursfamilie, en zo meer. Wij
verwonderen ons dus niet dat ook in Zuid-Frankrijk mannen uit het volk die een verzorgde opleiding hadden genoten, in de naaste omgeving van de machtigen der aarde
werden opgenomen : de dichtkunst bracht hoog en laag te
zamen : koningen en graven met zoons van horigen en met
verarmde edellieden die, evenals dezen, in hun levensonderhoud voorzagen door zich in dienst te stellen van meer
begunstigden. Uit hun verzen zou men kunnen opmaken
dat er een toon van absolute gelijkheid heerste tussen die
allen, maar als wij wat nauwer toezien, dan blijkt ons dat
wij gevaarlopen dupe te worden van de letterkunde. Bernard de Ventadour begint een zijner verzen aldus : „Daar
gij mij verzoekt te zingen, heren, zo zal ik zingen, maar
op het ogenblik dat ik het beproef, ween ik ; gij zult
zelden een zanger goed hoorera zingen, als het hem slecht
gaat". Dus, niet uit eigen beweging, maar op verzoek
gaat Bernard dichten. Op verzoek ? Of is dit een beleefde
term voor „op bevel" ?
Trouwens, hoe zou volkomen gelijkheid hebben kunnen
bestaan in een middeleeuwse maatschappij, tussen mannen
die op zulk een afstand van elkander stonden : afstand van
geboorte en afstand van beschaving. Ik leg hierop de
nadruk. De provencaalse dichters hebben niet alleen
liefdeliederen gedicht, en er zijn er onder de genres die zij
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beoefenden die ons hun innerlike wezen geheel anders
tonen dan de „chansons". Hun zogenaamde tensons, dat zijn
discussies in verzen, zijn vaak zeer grof, zodat wij moeite
hebben te geloven dat dezelfde dichters de etheriese liederen hebben gedicht die aan hen worden toegeschreven.
Maar in de eerste plaats moet hier worden gewezen
op de sirventés, politieke satiriese gedichten, die niet zelden
dienden om de staatkundige belangen der heren te verdedigen. Voor de kennis der geschiedenis is dit genre hoogst
belangrijk; doch het is hier niet de plaats dat uiteen te
zetten. In het verband van ons betoog is het gewichtig,
omdat het ons nader brengt tot de persoon der jongleurs
en dus tot een antwoord op de vraag naar de realiteit der
„hoofse liefde", die de aanleiding tot deze bespreking was.
Bertran de Born is met Bernard de Ventadour zonder
twijfel de glorie der provencaalse poëzie ; hij heeft enkele
chansons en vele sirventés geschreven. Hij behoorde tot de
kleine adel die de finantiële steun der hogere edelen niet
kon missen. Hij was arm en hield ervan ruim te leven ;
daartoe was hij wel verplicht zich in dienst te stellen van
een meester. Maar omdat ten slotte alleen in de oorlog de
verdiensten ruim waren, deed hij zijn best de krijgszuchtige
neigingen van hen die hij diende aan te wakkeren.
En deze „condottiere" was tegelijk een dichter van genie.
Hij heeft verzen geschreven die als klaroengeschal klinken,
hij heeft zijn hoorders weten te bedwelmen door de roes
van de krijgsroem, hij heeft zonen tegen hun vader weten
op te zetten en met elkander in strijd te brengen, hij heeft
hun lafheid gegeseld en hun overwinningen verheerlikt.
„Puisque les barons détestent cette pais qu'ont conclue
les deux rois [d.i. Hendrik II van Engeland en zijn zoon,
die de koningstitel reeds bij het leven van zijn vader had
gekregen], „je ferai une chanson teile que, quand les jongleurs la réciteront, chacun volera aug armes, et il me
déplait de voir un roi qui reste pacifique quand on lui fait
tort, sans conquérir ce à quoi il a droit.
„Si les deux rois sont courageux, nous verrons bientSt
les champs jonchés des fragments de heaumes et de bou-
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cliers et d'épées et d'arcons et de corps fendus par le milieu,
et nous verrons les chevaux errer sur le champ de bataille,
et des poitrines et des cótés percés par des lances, et de
la joieet des pleurs, de la douleur et de la gaité ; et les
pertes seront grandes, mais le gain sera supérieur.
„Trompes, tambours, bannières et pennons, et enseignes
et chevaux blancs et noirs, nous verrons tout cela bientSt,
et la vie sera bonne alors, et on volera les usuriers, et les
marchands n'iront plus tranquilles par les chemins, et
celui-là sera riche qui saura le mieux détrousser les passants."
[Vertaling van Thomas].
Welnu, deze woeste krijgsman, die slechts behagen
schept in bloed, heeft de liefelikste „hoofse" verzen gemaakt. De tegenstelling is vrij wat krasser dan die welke
wij opmerkten tussen de luchtige en de „hoofse" gedichten
van Guillaume de Poitiers.
De conclusie waartoe ik mijn lezers zou wensen te
brengen is deze : de huldiging der „hoofse" poëzie is een
letterkundig verschijnsel. Alleen voor zover zij letterkundigen
waren stonden de jongleurs aan het hof gelijk met hen die
er heersten ; hun gedichten kunnen onmogelik een beeld
geven van de maatschappelike toestanden van toen. Tussen
poëzie en maatschappij bestaat natuurlik samenhang, doch
de dichter idealiseert. Het is waarschijnlik dat aan de
hoven van Zuid-Frankrijk de omgang lang niet zo verfijnd
was als men zou opmaken uit de gekuiste taal en de verlieven gedachten der zangers. Als ik in een gedicht van
Bernard de Ventadour de volgende strofe lees, dan is het
alsof ik een wanklank hoor : „Vrouwe, al zien mijn ogen
U niet, weet dat mijn hart U ziet, en beklaag U niet meer
dan ik mij beklaag ; ik weet hoe men U terwille van mij
doet lijden ; maar, als de jaloerse U van buiten slaat, pas
dan op dat hij U niet op het hart sla ; als hij U verdriet
doet, doe hem dan desgelijks, en laat hij niet door U goed
voor kwaad krijgen." Deze vrouw, door haar ijverzuchtige
man met slagen gedreigd, lijkt niet veel op de ongenaakbare die voor de dichters het type der geliefde is geworden,
en toch is er veel kans dat zij reëler is.
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Indien dus de jongleur het oog durft op te heffen
tot zijn meesteres en indien wij slechts zelden vernemen
dat haar gemaal bezwaar daartegen heeft, dan is dab
omdat er sprake is van een liefde in woorden ; dat staat
voor mij vast. Zo was ook Beatrice's echtgenoot geenszins ontstemd over de liefdesgedichten die Dante tot zijn
vrouw richtte, en niemand vond het vreemd dat haar broeder
aan de dichter vroeg haar te bezingen, toen zij was gestorven. „L'usage des dames poétiques est une forme
archaïque et bizarre de galanterie intellectuelle que nous
avons peine ä comprendre à distance", zegt Cochin. E n
inderdaad, wij begrijpen die scheiding tussen materiële en
poëtiese liefde niet gemakkelik. Maar vinden wij het ook
niet vreemd dat de italiaanse schilders voor hun profane
of godsdienstige allegorieën dames van hoge rang als,
modellen tot hun beschikking hadden ?
De liefdeverzen der troubadours waren dus niet produkten hunner verbeelding ; hun verzen waren gericht tot
hoge vrouwen die zich vereerd gevoelden door de hulde
die hun werd bewezen en die deze hulde aannamen voor
hetgeen zij was : de verering van een dichter voor zijn
heerseres.
Zouden dan de biografieën met hun soms zeer preciese
aanwijzingen alleen maar verzinsels geven ? Is Bernard de
Ventadour dus niet door een jaloerse echtgenoot verbannen ? Zó ver zou ik in mijn ontkenning niet willen gaan.
Bernard zegt, zoals wij lazen, zelf dat zijn geliefde gevaar
loopt van geslagen te worden, en de troubadour Marcabran heeft in zijn satiriese verzen de onzedelikheid van
de omgeving waarin hij leefde gegeseld. Ten slotte weten
wij van het leven aan die hoven niets zeker dan hetgeen
de gedichten ons leren. De afscheiding tussen de poëtiese en
de werkelike liefde is niet zo scherp of er zal wel eens
iets zijn voorgekomen waardoor de echtgenoten boos zijn
geworden. De letterkunde kan op de zeden inwerken; het
is gebeurd dat schrijvers en lezers zelf hebben willen
beleven wat in boeken stond. Door Maigron weten wij
welke verwoestingen het romantisme in de hoofden en
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harten der tijdgenoten heeft gebracht. George Sand en
Alfred de Musset zijn twee illustre slachtoffers van die
mode I); waarom zouden wij hun niet als pendant Agnès
de Montlucon en Bernard de Ventadour ter zijde stellen ?
Volgens Marcabrun hebben de troubadours schuld aan de
verwildering der zeden. Dat is misschien overdreven, maar
zeker zullen de zangers wel eens, in gezelschap der beminde
vrouw, uit de hoge sferen der poëtiese liefde op aarde
zijn afgedaald.
Dit moge uit de vorige bladzijden duidelik naar voren
komen : dat de provencaalse dichters een „school" vormden,
precies zoals de romantici, de Parnassiens en de NieuweGidsmannen.

Men heeft reeds vele malen beproefd over de oorsprong
dezer lyriek enig licht te verspreiden. Hetgeen dit uiterst
moeilik maakt, is dat wij zo weinig weten van wat vooraf
giiig aan die plotselinge bloei in het begin van de XIIe
eeuw. Ja, is daaraan wel een langzame voorbereiding
voorafgegaan ? Zelfs dat weet men niet met zekerheid.
Gaston Paris heeft in een schitterende verhandeling,
gewijd aan de bespreking van een beroemd werk van
Jeanroy, verband gelegd tussen de provencaalse poëzie en
een oudere, populaire dichtkunst die zeker wel zal hebben
bestaan, al deelt zij het lot van alle volkskunst, dat zij
n.l. niet is opgeschreven en dus niet voor ons bewaard
werd. Hij heeft zelfs in de „hoofse" liederen, .dus in het
genre dat wel het allerverst van het volk afstaat, sporen
van zogenaamde „Meiliederen" aangewezen. Deze werden
gezongen bij de Meifeesten ; op de eerste Mei gingen
1) „George Sand et Alfred de Musset demandèrent à l'amour de lee
.

élever au-dessus de l'humanité et de leur conférer la noblesse, la générosité, toutes les vertus enfin dont ils prétendaient, dans leurs oeuvres romantiques, qu'il était le générateur; et on sait quelle fut la suite lamentable
de leur naïve et imprudente crédulité, et comment ils sortirent de leur
triste aventure un peu moires nobles et un peu moires grands qu'ils n'y
étaient entrés" (Maigron, Le Romantisme et les Maure, p. 256).
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jongens en meisjes het bos in, in groten getale, om de
Mei te zoeken, men bracht bundels bloemen mede, de
deuren werden versierd met viooltjes, en er werd gezongen
en gedanst. Daar deze feesten van heidense oorsprong en
aan Venus gewijd waren, vormde de liefde het onderwerp
der liederen die men zong ; het waren tevens dagen van
emancipatie der vrouw, zodat deze liederen die men niet
als ernst moet opnemen -- de vrijheid in de liefde verheerlikten ; de man werd als „jaloers", als de vijand
voorgesteld. Nog eens, dat was alles slechts een conventioneel gegeven. Nu herkent Gaston Paris de invloed dezer
Meiliederen op de hoofse liederen in drie vaste kenmerken
die deze vertonen. Vooreerst in het haast verplichte begin
met een vermelding van het jaargetijde, veelal de lente;
hij spreekt van „cette éternelle description du printemps
qui commence leurs pièces". Volgens hem hebben wij hier
te doen met een door het Meilied vastgelegde formule. De
Meiliederen waren verder een verheerliking van de vreugde,
en in de „hoofse" liederen is „joie" haast synoniem
geworden met „poésie" ; zij bezongen de jeugd, en bij de
troubadours is „jeunesse" met „joie".tot een staande uitdrukking geworden. Maar vooral hierin zou het hoofse lied zijn
oorsprong verraden, dat het uitsluitend de liefde, en wel
de onwettige liefde bezingt, een liefde die onverenigbaar
is met het huwelik.
Deze theorie is algemeen als juist aanvaard ; altans
een aanval er tegen herinner ik mij niet ergens te hebben
gelezen. Natuurlik is het een hypothese : het oudste
Meilied dat over is en tevens het oudste (anonyme)
provencaalse gedicht is reeds geen echt volkslied meer.
Gaston Paris veronderstelt dat Meiliederen ook in
aristokratiese kringen zijn gezongen. Maar werden die
Meifeesten wel in deze omgeving gevierd ? En toch, indien
men de gedichten der troubadours in organiek verband
wil brengen met de Meiliederen, dan moet men dat aannemen. Gaarne zouden wij zekerheid daaromtrent hebben;
dan alleen zou het ons gemakkelik worden gemaakt de
opvattingen van de liefde bij de troubadours als de „ver-
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hoofsing" van het Meilied te beschouwen. Wat het
stereotype begin der chansons met een natuurbeschrijving
aangaat, zo lees ik bij Jeanroy naar aanleiding van Guillaume de Poitiers : , ,Elle commencait déjà à s'imposer,
cette convention, qui devait devenir si tyrannique, de
commencer les chansons d'amour par une description d'une
saison, particulièrement le printemps". En inderdaad,
van de „hoofse" liederen van deze troubadour, beginnen er slechts twee aldus. Maar hoe is dat te rijmen
met de veronderstelling dat het lente-debuut een erfenis
der Meiliederen was ? In dat geval zou het van oudsher
een der kenmerken van het provencaalse minnelied moeten
zijn geweest.
Dat vóór de poëzie der troubadours volksliederen in
omloop waren, zal men gaarne toegeven. Doch kan de
vraag naar de oorsprong der provencaalse dichtkunst iets
nader tot haar oplossing worden gebracht door te wijzen
op enige, noodzakelik hypothetiese, overeenkomsten tussen deze laatste en de verdwenen populaire gedichten ?
Want wat de „hoofse" poëzie kenmerkt is juist dit : dat
er niets populairs aan is, dat zij de meest krasse tegenstelling vormt tot de ongekunstelde verzen waarin onontwikkelden behagen scheppen. Wat is er in het volkslied,
-

zo arm aan denkbeelden en zo onvolmaakt in versvorm
en in muziek, dat kan worden beschouwd als het eerste
begin van de geraffineerde melodieën, de ingewikkelde
strofen en de gezochte denkbeelden der troubadours, die
kunstenaars bij uitnemendheid?
Trouwens, de andere genres dezer letterkunde zijn
evenmin zuivere volkspoëzie; zelfs de pastourelle, een soort

herderslied, is reeds aristokraties geworden ; en ook hiervoor kan men dus niet volstaan met een verwijzing naar
de ons onbekende volksdichters. Alle provencaalse poëzie
die wij kennen, ook al behoort zij niet tot de speciaal
„hoofse", draagt de stempel van geschoolde dichters, van
vakmannen.
Sommigen zoeken het ontstaan dier dichtkunst te
verklaren door de kring waarin zij is ontstaan; zij zou het
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spontane produkt zijn van een samenloop van omstandigheden die de geschiedenis later nader zal moeten bepalen.
Ik zie niet in dat met zulk een vage onderstelling veel is
gewonnen. Een maatschappelik milieu kan gunstig of
ongunstig zijn voor de ontwikkeling van een bepaalde
dichtsoort, maar het kan nooit de aanleiding tot het
ontstaan ervan wezen. Dat de provencaalse poëzie een
mondain karakter heeft, kan hoogstens als vingerwijzing
gelden voor de richting waarin wij moeten zoeken om
haar oorsprong te vinden.
Eerste en laatste oorzaak van een nieuwe letterkunde
met eigen vormen en eigen denkbeelden, is ten slotte de
geboorte van een dichter die de kunstverlangens van een
gehele generatie tot uitdrukking weet te brengen, dank
zij de sterke intensiteit van zijn begeren. En indien elke
omwenteling in de letterkunde zich vasthecht aan één
naam—Chateaubriand, Ronsard in Frankrijk ; Jacques Perk
ten onzent dan is dat, omdat in deze hoger begaafden
het eerst tot bewustheid is geworden wat latent in velen
leefde. Zo moet dit is mijn vaste overtuiging ook
de hoofse dichtkunst zijn uitgedacht door één groot
dichter die, door zijn gezag, anderen wist aan te sporen
en op te leiden tot samenwerken.
De oudste dichters spreken een enkele maal van de
„school van heer Eble", en men vermoedt dat met deze
naam bedoeld wordt een der heren van Ventadour, bet
hof waar Bernard de Ventadour heeft geleefd en gedicht
en waar zijn ouders als horigen leefden. Men heeft aan
deze school van Eble de eer van de schepping der hoofse
liefdestheorie willen geven. Het is mogelijk ; als Marcabrun
verzet tegen die theorie aantekent, dan richt hij zich tegen
de „troep van heer Eble". Ventadour ligt in Limousin,
en zo zou het dus ook begrij pelik worden dat de oudste
provencaalse dichters in het limousijnse dialekt hebben
gedicht, zelfs zij die, zoals Guillaume de Poitiers, een
noordfrans dialekt tot moedertaal hadden.
Wat hiervan zij, of werkelik de „school van heer Eble"
geweest is wat de Pléiade was voor de dichters der
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Renaissance, de „Cénacle" voor de romantici, en de bijeenkomsten bij Lemerre voor de Parnassiens, zeker is het dat
er een centrum heeft bestaan van waaruit de nieuwe poëzie
is verspreid.
Belangrijker dan de naam van die kring lijkt mij de
samenstelling en het karakter ervan, en ik wil tans mededelen wat men naar mijn mening hieromtrent kan zeggen.
Reeds vermeldde ik het bestaan, in de tijd van de oudste
lyriese poëzie en van de oudste „chansons de geste", van
een klasse van jongleurs die door hun geleerdheid en door
hun letterkundige begaafdheid een hogere maatschappelike
positie hadden dan de gewone clowns en acrobaten. Deze
mannen uit het volk waren op school geweest en hadden
dus in nauwe aanraking met de geestelikheid geleefd ; maar
zij stonden in het volle leven en daardoor deelden zij de
opvattingen en denkwijzen der leken, en wel vooral van
de adel, in wier dienst zij zich plaatsten. Door de tweeslachtigheid van deze mannen verklaarde ik het zo bevreemdende feit dat de oudste „chansons de geste" een
diepte van gedachte, een fijnheid van karakteranalyse vertonen die in strijd zijn met de populaire, haast kinderlike
vorm. Toen in de XIe eeuw de adel verlangde naar poëzie
in de volkstaal, toen waren die jongleurs aangewezen om
daarin te voorzien. Tot nu toe hadden zij, zoo luidde mijn
stelling, in het Latijn gedicht, klassieke modellen navolgende ; zij hadden in die school hun aanleg weten te veredelen, maar het Latijn kon niet langer dienen als voertuig hunner denkbeelden, zij konden niet meer eentonen
aaneenrijgen en mythologiese toespelingen gebruiken, de
hexameters en disticha stonden niet meer tot hun beschikking; zij moesten in de volkstaal zingen, en die was
tot dusver alleen gebezigd in het volkslied. En indien de
oudste lyriese poëzie, in rijkdom van vormen en in melodieën,
een groot verschil vertoont met de „chansons de geste",
waarvan opzet en stijl en versbouw de populaire afkomst
duidelik verraden, dan is dat hieruit te verklaren, dat in
de lyriese poëzie de vorm en de muziek een veel gewichtiger rol spelen dan in het heldendicht.
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Ook dit stelde ik op rekening van het dubbele karakter
van die klasse van jongleurs : dat de „chansons de geste"
godsdienstig en tegelijk oorlogszuchtig waren, dat aan de
dichters mystieke evenmin als krijgszuchtige neigingen
vreemd moeten zijn geweest. En nu treft ons wel zeer
sterk dat ook de leerstellingen der hoofse dichters zowel
een geestelik geleerd als een wereldlik feodaal karakter
hebben.
Het waren geen geleerden, de dichters van die liefdeverzen, maar zij hadden toch klassieke dichters gelezen,
en niet zeldzaam zijn ontleningen aan Ovidius bij Bernard
de Ventadour en bij Marcabrun, om alleen twee ouderen
te noemen. Zij hadden ook het scholastieke onderricht
genoten dat toen op de scholen werd gegeven ; hun
stijl draagt er de sporen van, ingewikkeld als hij is ; voor
„taal" gebruiken zij de term latin, ja zelfs het gezang
der vogels noemen zij aldus ; niet, zoals men heeft vermoed, omdat dit zo moeilik te verstaan is, maar omdat
zij zelf latinisten waren. En onder de provencaalse genres
was er één dat zijn klerikale oorsprong nooit heeft kunnen
verbergen, n.l. het jeu parti. Dit was een diskussie in
verzen tussen twee dichters over een dilemma door één
van beiden voorgesteld ; de uitgedaagde kiest ter verdediging één der mogelike oplossingen en de uitdager is
verplicht de andere voor zich te nemen. Men ziet, het
is, in de kring der dichters overgebracht, niet anders
dan een dier middeleeuwse disputaties waarvan Rabelais
in het twistgesprek tussen de Engelse geleerde en Panurge
de vermakelike parodie heeft gegeven. De scholastiek
in de dichtkunst, wie had de mogelikheid dezer hybridiese vereniging kunnen dromen ? En toch, het jeu parti
bestond reeds als genre in de tijd van Guillaume de
Poitiers.
Het dogma van de veredelende kracht der liefde kan
alleen door iemand die in een theologiese omgeving was
opgevoed zijn uitgedacht; de zucht tot bespiegeling en
analyse die de liefdeverzen der provencaalse dichters kenmerkt kan slechts in zulk een milieu zijn aangekweekt.
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En wel was de liefde die zij bezongen wereldse liefde,
maar de termen waarin zij die uitten waren zó verheven
dat men soms in twijfel staat of hun lofprijzingen hun
meesteressen dan wel de Heilige Maagd gelden ; dit laatste
is bijvoorbeeld beweerd van de verzen van Jaufré Rudel.
Het gebruik dat de troubadours maken van de naam God
grenst soms aan heiligschennis ; zij schromen niet voor
hun minnarijen zijn bescherming in te roepen. Alles wijst
erop dat de jongleurs die deze verzen maakten als geesteliken dachten.
Maar hun leven plaatste hen midden in de wereld,
en vandaar die bevreemdende verbinding van theologiese
denkvormen gekleed in mondaine uitdrukkingen. Hun
moraal was werelds, hun leven eveneens, al had hun geest
een plooi gekregen die niet was weg te strijken. En toen,
dank zij de geestdrift voor de dichtkunst die de hoven
van Zuid-Frankrijk bezielde, ook edelen zich gingen toeleggen op die zo geheel eigenaardige poëzie, toen namen
ook dezen de eenmaal geconsacreerde formules over.
De oude franse dichters hadden twee termen voor
de tegenstrijdige elementen die zich in de provencaalse
poëzie verbinden ; ze noemden ze „clergie" en „chevalerie".
Op deze vragen zouden wij nog gaarne een afdoend
antwoord kunnen geven.
Vooreerst : zijn er provencaalse gedichten gemaakt
ouder dan die welke ons bewaard zijn gebleven ? Zij die
bevestigend zouden willen antwoorden, zouden zich hierop
kunnen beroepen dat, indien de gedichten van Guillaume
de Poitiers de rij openen, dit hierdoor komt dat hij zulk
een hooggeplaatst man was, hetgeen aan zijn verzen een
grotere vermaardheid zou hebben gegeven dan aan die van
zijn onderstelde voorgangers. En zij zouden een interessante
parallel kunnen aanhalen : ook het oudste „chanson de
geste" is niet geschreven door een of andere obscure jongleur, maar door een kerkvorst, bisschop van Bayeux. Doch
daartegenover zou men kunnen doen gelden dat, een eeuw
v66r het oudste provencaalse vers, een latijns gedicht werd
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gemaakt dat behoort tot een genre dat ook later door
de Provençalen is beoefend, n.l. de alba of het wachterslied, d.i. een gedicht dat in den mond wordt gelegd van
een torenwachter die de minnaar waarschuwt dat het daglicht aanbreekt en dat hij zijn geliefde moet verlaten. In
dit latijnse gedicht staat een refrein in het Provençaals.
Men heeft beweerd dat het uit het Provençaals is
vertaald ; ik weet niet hoe men zo zeker daarvan is. In
een der oudste toneelwerken, de dramatisering van de
gelijkenis der wijze en dwaze maagden, zijn ook onder de
latijnse verzen enige provencaalse vermengd ; en toch heeft
men nooit beweerd dat ook dit werk oorspronkelik geheel
in de volkstaal was geschreven. Latijnse lyriese gedichten,
ouder dan de provencáalse, zijn er : lenteliederen, liefdeklachten, doodsklachten. Dat deze als model voor de eerste
provencaalse dichters kunnen hebben gediend, is niet zo
maar te ontkennen, en zeker zou men mogen beweren dat
het maken van latijnse verzen aan de jongleurs die oefening heeft kunnen geven die hen in staat stelde, toen zij
eenmaal in de volkstaal gingen dichten, van het eerste
begin af definitief werk te leveren.
En een tweede vraag zóu deze zijn : welke invloed
heeft de antieke kultuur op de vorming der provencaalse
dichtkunst gehad? Ook op dit punt lopen de meningen ver
uiteen. P. Meyer heeft gezegd : „Il n'y a aucun rapport
entre cette culture antique et la poésie des troubadours";
anderen herkennen in de theorie der „hoofse" dichtkunst
de invloed van Ovidius. Als men bedenkt dat in NoordFrankrijk, in de tweede helft van de XIIe eeuw, twee vertalingen in verzen van klassieke heldendichten een gehele litteratuur in het leven hebben geroepen die gedurende twee eeuwen heeft gebloeid, de zogenaamde „hoofse
roman", dan is het moeilik te veronderstellen dat aan de
schepping van een provencaalse dichter uit het eind van
de XIe eeuw de invloed van de latijnse literatuur geheel
vreemd zou zijn geweest. Men heeft zeer hard geoordeeld
over het werk van Schrötter, Ovid und die Trobadors, veel
te hard, meen ik; hij heeft terecht op tal van bewijzende
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overeenkomsten tussen de poëzie der troubadours en de
toenmaals veelgelezen verhandelingen van Ovidius over de
liefde gewezen. Maar misschien had hij sterker moeten
doen uitkomen : dat desniettegenstaande de theorie der
hoofse liefde, uitgedacht door de eerste provencaalse dichter,
iets geheel nieuws was, evenals het „chanson de geste"
iets anders was dan de daaraan voorafgaande middellatijnse veldslagbeschrijvingen, al hebben deze het voorbereid.
In de laatste tijd tracht men zich, bij de studie van
het begin der franse literatuur, meer en meer te onttrekken
aan de onder invloed der romantiek gevormde vage theorieën
die dat begin nog nevelachtiger maken dan het reeds is
door de verre afstand waarop het van ons staat.
Deze reactie acht ik heilzaam 1 ).
1) Een uitvoeriger, zij het toch nog beknopte, beschrijving van de
poëzie der troubadours zal de schrijver van dit opstel weldra doen verschijnen in de kollektie .Franse Kunst, onder redaktie van de Heer P. Valkhoff, bij de firma Sijtho$.
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0 nomja nohoho ?

„Hier staan wij aan de grens van een land met eene
vierduizendjarige geschiedenis, dat wij niet wagen te betreden, wijl eene half barbaarsche regeering, tegen den
wensch en den wil van het eigen volk, het goed gevonden
heeft, om boven de poorten een „verboden toegang" te
plaatsen en de geheele beschaafde wereld te hoonen en te
trotseeren."
Aldus Ernst Oppert nog in zijn in 1880 verschenen
werk : Ein geschlossenes Land.
Maar, veertien jaren later kon Ernst von Hesse—Wartegg reeds in 't land zelf zijne interessante studiën maken,
die, in zijn Korea gepubliceerd, eene waardevolle aanvulling waren van hetgeen, hoofdzakelijk door Fransche
missionarissen, omtrent het geheimzinnige land der Morgenkalmte was bekend geworden.
De reiziger trof daar ook reeds nabij de West-poort
van Seoel -- een stad toen nog van leenren hutten — de
wijk der vreemde gezantschappen aan, ten teeken, dat 't
land aan zijne isolatie was onttrokken, dat nieuwere denkbeelden ingang zouden kunnen vinden bij dat volk met
zijne zeventiende eeuwsche-Chineesche beschaving.
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En weer tien jaren later was 't dat onze landgenoote,
jonkvrouw A. von Schmidt auf Altenstadt, na haar bezoek
aan Korea, nog voor dit land de hoop meende te mogen
koesteren op „een ontwikkeling van kracht, een herleving
van energie, die het een plaats kan doen innemen onder
de volken met een zelfstandig bestaan, een natie die niet
ten onder gaat, die streeft naar algemeene ontwikkeling."
Die hoop mocht niet worden vervuld.
Lang had voor Korea het verlies zijner zelfstandigheid
--- de Chineesche suzerein viel het niet lastig — uit 't
Noorden gedreigd, waar 't in 1855, door 't verdrag van
Aigoen tusschen China en Rusland, aan de Toemen-rivier
den Russischen kolos tot buurman had gekregen, den Rus,
die voor zijn reuzenrijk in Noord-Azië een uitweg naar de
Stille Zee zocht en in Korea hoopte te vinden, wat het
nieuw verworven gebied niet bezat een ijsvrije haven.
De Koreaansche regeering had onmiddellijk na de
„grensregeling" van 1858 de maatregelen getroffen, die zij
voor hare isolatie-politiek noodig achtte.
Langs de Toemen werden militaire wachtposten opgesteld, het overtrekken der rivier werd op straffe des doods
verboden, de bevolking der dorpen en nederzettingen langs
de Toemen gedwongen zich elders in 't binnenland te
vestigen, enzoovoort.
De Koreanen zelven verijdelden deze pogingen hunner
regeering om alle verkeer met den nieuwen buurman te
beletten. Volgens von Hesse--Wartegg hadden toch in
de laatste decennia vóór 1894 duizenden Koreanen, vervolgde Christenen, landbouwers en handelaren, die zich
aan de onderdrukking der mandarijnen wilden onttrekken,
lieden, die een of ander misdrijf hadden gepleegd, zich op
Russisch gebied gevestigd en daar een menschwaardiger
bestaan gevonden.
Op genoemd tijdstip, nu twintig jaar geleden dus,
scheen de noordelijke provincie van Korea, Ham Gjöng
met de voor Rusland' begeerlijke haven Wönsan, reeds
rijp voor eene aanhechting bij 't Russisch gebied. Nadat
Rusland in 1898 in 't bezit van Port Arthur was gesteld,
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bezette het verschillende punten aan de Zuid- en Westkust
van Korea, waardoor de kring, om dit land nagenoeg was
gesloten, toen Japan zijn zwaard in de weegschaal legde
en zich de vervulling verzekerde van een wensch, die het
eeuwen lang had gekoesterd, belichaamd als die was in
eene zijner legenden.
Die legende gewaagt van een droom, die keizerin
Jingo -- de aartsmoeder van het Jingoïsme aanleiding
gaf tot een inval in het land in het westen, rijk en schoon,
dat voor Japan slechts voor 't grijpen lag.
Alle geesten en goden waren haar welgezind ; zelfs
de Drakenkoning, in zijn heerlijk paleis op den bodem der
zee, gaf van zijne goede gezindheid blijk, door haar de
Getijde-Juweelen ter beschikking te stellen.
In de tiende maand, nadat zij het besluit voor den
inval in Tsjosen (Korea) had genomen, stak keizerin Jingo,
de Getijde-juweelen in haren gordel, met een vloot van
3000 schepen in zee.
De vloot werd door een zwaren storm beloopen en
zou wellicht geheel zijn ten onder gegaan, indien de Drakenkoning toen ook niet ware bijgesprongen, door aan zijn
groote zeemonsters en drakenvisschen te bevelen ter hulp
te snellen en de schepen, zoolang de storm aanhield, in
den goeden koers te houden.
Eindelijk kwamen de hooge bergen van Korea in zicht,
maar tevens werd van de vloot waargenomen, dat de
Koreanen een warme ontvangst hadden voorbereid, daar
een groot aantal oorlogsschepen de Japanners tegemoet
stevenden.
Toen de Koreaansche schepen naderbij gekomen waren,
wierp keizerin Jingo het juweel van het „vallende water"
in zee. Onmiddellijk liep het water onder de kielen der
Koreaansche schepen weg, zoodat deze op 't droge kwamen
te liggen. De Koreanen, in den waan verkeerende, dat
de eb hiervan de oorzaak was en dat nu ook de Japansche
vaartuigen aan den grond zouden raken, sprongen van
hun schepen, om tot den aanval over te gaan. De Japansche
boogschutters stonden echter gereed om hen te ontvangen.
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Ondanks een dichte wolk van pijlen, die honderden hunner
doodden, stormden de Koreanen voort. Keizerin Jingo
wierp nu het juweel van het „rijzende water" in zee,
waarop onmiddellijk een groote golf kwam aanrollen, die
bijna het geheele Koreaansche leger verzwolg.
Korea lag voor de Japanners open ; de koning gaf
zich over en keizerin Jingo kon weldra naar haar land
terugkeeren, hare vloot met schatten beladen.
Mag uit 't bestaan dezer legende, door F. Hadland
Davis in zijn Mythen en Legenden van japan (voor Nederland bewerkt door Dr. B. L. G-oudsmit) weergegeven, niet
reeds worden afgeleid, dat de Japansche veroveringsz ucht
ten aanzien van Korea geen product van den jongsten
tijd was?
Ook de geschiedenis leert, dat Korea van de vroegste
tijden van ziin bestaan, eeuwen lang 't voorwerp was eerter
minder gewenschte belangstelling van de Japanners, blijkende uit verschillende invallen, die 't van die zijde had
te verduren, voordat, tengevolge van de afzonderingspolitiek in beide landen, een langdurig tijdperk van rust
in de wederzijdsche betrekkingen was ingetreden.
Toen Japan zijne afzonderingspolitiek losliet, was 't
alleszins begrijpelijk dat Le Seoel in 1868 de mededeeling
van den daimio van Tsjoesjima, So, namens de keizerlijke
regeeri.ng te Tokio, dat Japan de „vreedzame betrekkingen"
met Korea wenschte voort te zetten, met wantrouwen werd
ontvangen.
Meer dan ooit achtte Tai-in-Koen, die, ten behoeve
an zijn in 1864 op den troon geplaatsten minderjarigen
zoon, als regent de teugels van het bewind in Korea voerde,
het geraden, voor zijn land vast te houden aan die politiek
waardoor 't eeuwenlang voor vreemde inmenging was gespaard gebleven.
Wel had de, door buitenlandschen druk bewerkstelligde opening van Japan te Seoel diepen indruk gemaakt.
Wel was men daar ook een oogenblik radeloos geweest
op het bericht van de inneming van Peking door de Engel-
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schen en Franschen in 1860. In eene zitting van den
staatsraad werd toen zelfs besloten, om alle eischen der
Westerlingen bij hun voor zeker gehouden binnendringen
in te willigen. Ja, een der koninklijke paleizen was al aangewezen om te worden omvergehaald, opdat er eene Christenkerk zou kunnen verrijzen, als zoenoffer voor den in vroegeren tijd op Christen-zendelingen gepleegden moord.
Maar, de verwachte komst der Westerlingen bleef uit.
Het zelfvertrouwen keerde langzamerhand te Seoel terug
en in 1866 gevoelde Tai-in-Koen zich weer krachtig genoeg
om het te wagen, bisschop Berneux en acht andere missionarissen den marteldood te doen ondergaan, wegens de
verbreiding van een voor 't behoud van 't autocratisch
gezag gevaarlijk geachte leer.
Niet alleen moesten ook duizenden bekeerlingen dier
missionarissen het ontgelden, maar zelfs allen, bij wie hun
onderricht de zucht naar ontwikkeling had opgewekt.
„Een jong Koreaan", schreef Oppert, „werd op bijzonderen last van den Regent gedood, alleen omdat hij weetgierig bleek te zijn en zoo mooi kon schrijven."
Terwijl het terrorisme nog in Korea hoogtij vierde,
werd daar 't bericht ontvangen, dat voor Frankrijk 't uur
der wrake voor den op de Fransche missionnarissen gepleegden moord was gekomen.
„De dag, waarop de Koreaansche koning zich aan
mijn ongelukkige landgenooten vergreep, was de laatste
zijner regeering", schreef dreigend de Fransche gezant te
Peking H. de Bellonet op 13 Juli 1866 aan den voorzitter
van het Tsoeng Li Yamen te Peking, prins Koeng.
Wederom heerschee een panische schrik te Seoel, toen
de schout-bij-nacht Rose met een Fransch smaldeel voor
de Koreaansche kust verscheen. Maar toen, na de verwoesting van de stad Kangwha, een verkenningsdetachement in een hinderlaag was gevallen, waarbij een aantal
Franschen sneuvelden of gewond werden, scheepten de
landingstroepen zich in en stevende de vloot weer weg .. .
Nagenoeg twee jaar later werd 't Amerikaansch stoomfregat „Shenandoah", dat een onderzoek kwam instellen
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naar een op Amerikaansche schipbreukelingen gepleegden
moord, door 't vuur der Koreanen gedwongen van de kust
af te houden. 't Kreeg daarbij de boodschap mede, dat
een gelijk lot, als den Franschen ten deel viel, elke vreemde
natie zou treffen, die 't wagen zou de Koreaansche grens
te overschrijden, daar Korea niet vreesde het tegen welken
vijand ook op te nemen ! Of Korea zich ook voelde !
Dat er bij zulk eene stemming aan geen welslagen
der pogingen van Japansche zijde tot toenadering kon
worden gedacht, spreekt wel van zelf.
Tevens is 't duidelijk, dat de herhaalde afwijzingen,
die der Japansche regeering ten deel vielen, in Japan
groote ontstemming moesten te weeg brengen.
De „ex-Samoerai politici", die de Restauratie in Japan
hadden bewerkstelligd, vonden, naar professor Ariga in zijn
opstel over de diplomatie van Japan in Stead's Japan by
the Japanese uiteenzet, in Korea's houding zelfs eene gereede aanleiding voor de bevrediging van hun vurig verlangen „naar eenige de gemoederen in beweging brengende
gebeurtenissen, waarin hun krijgshaftig patriotisme opnieuw
direct kon worden ten toon gespreid."
De Japansche regeering evenwel achtte blijkbaar den
tijd nog niet gekomen om gehoor te geven aan 't vurig
verlangen der ex-Samoerai-politici.
Of hierbij ook niet de overweging gold, dat 't niet
raadzaam zonde zijn om, voordat 't land zich tot eene
krachtige moderne militaire natie had kunnen ontwikkelen,
't licht te doen vallen op de agressieve zijde harer politiek
Dan was er nog de zoo moeilijke financieele quaestie,.
voor 't door den binnenlandschen strijd verarmde rijk.
Voorts wist men te Tokio ook zeer wel, dat men in den
strijd tegen Korea met 't einddoel der inlijving van dat
land ook China op zijn weg zou vinden.
Wel hadden de Chineesche staatslieden, om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven, op de vertoogen
van vreemde mogendheden over de door Korea aangenomen
houding, immer verklaard, dat zulks eene quaestie was,
waarmede China niets had te maken. Maar te Tokio was
?
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't niet onbekend, dat dáár bij de West-poort van Seoel .
de groote roode triomfboog stond met de nabijgelegen aan
alle zijden open ontvanghal, waar de koning van Korea
persoonlijk zijne onderdanige hulde moest brengen aan
de, bij bijzondere gelegenheden door zijn suzerein den
Chineeschen Keizer, gezonden gezantschappen.
En China was voor Japan, in de eerste jaren na de
Restauratie, nog eene te geduchte macht om 't er op aan
te laten komen dat 't bij een optreden tegen Korea zich
ook met China zou moeten meten. Zelfs de in Mei 1874
tegen Formosa gerichte Japansche strafexpeditie zou, op
't protest der Chineesche regeering, die de lucht van
bestaande voornemens had gekregen, achterwege zijn gebleven, indien niet de opperbevelhebber dier expeditie,:
Jorimitsji Saigo, deze eigenmachtig had doorgezet. En
toch viel hierbij slechts rekening te houden met China's
onmacht ter zee.
Ondanks 't vurig verlangen dus der ex-Samoeraipolitici betrad de Japansche regeering den weg der onderhandelingen, die tot 't verdrag van Kokwa van 27 Februari
1876 leidden, waarbij de openstelling van Korea of Tsjosen
voor Japan werd verkregen. Veel genoegen zou dit land
van de verkregen uitkomst vooreerst niet beleven, tengevolge eenerzijds van de voortdurende vijandige gezindheid
tegenover alle vreemdelingen in leidende Koreaansche kringen, .
anderzijds van China's streven om zijne suzereiniteitsrechten op Korea te handhaven, zoo mogelijk zelfs te versterken.
.

Sedert 1874 heerschee over Korea, koning Li Hoei,
een zwakkeling, die geheel onder den invloed stond van
zijne vrouw, eene adellijke dame uit 't geslacht der Bins.
En die zwakkeling had nog voortdurend te kampen met
de pogingen van zijn, in genoemd jaar, als regent afgetreden vader, Tai-in-Koen, om de macht weder in handen
te krijgen. Deze maakte zich daartoe den naijver ten nutte,
welke door de bevoorrechte positie der leden van het Bingeslacht, bij de vervulling van verschillende hooge ambten,
in den lande werd verwekt.

.

.
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Voor China en Japan bood de binnenlandsche verdeeldheid, welke uit een en ander voortvloeide, eene goede
gelegenheid om te trachten hunne belangen te bevorderen.
Van 1874 tot 1895 toen, bij den vrede van Sjimoneseki,
aan China's suzereiniteit over Korea voor goed een einde
gemaakt werd, is de geschiedenis van dit land eene aaneenschakeling van hoogst onverkwikkelijke tooneelen,
welke zelfs tot tweemaal toe den thans zoo zorgvol
bewaakten „vrede" in 't verre Oosten dreigden te verstoren.
De ernstigste incidenten waren wel die van Juli 1882
en van December 1884.
Den 23en Juli 1882 brak, onder leiding van Tai-in-koen,
te Seoel een oproer uit, dat zoowel tegen de koninklijke
familie en hare aanhangers als tegen de gehate Japanners
was gericht. De Koning vluchtte met zijne gemalin naar
't gebergte bij Seoel -- eene slavin die door eenige in 't
paleis binnengedrongen oproerlingen voor de Koningin
werd aangezien, liet de lieden in den waan en ledigde den
voor hare meesteres bestemden gifbeker, teneinde aan deze
de vlucht te vergemakkelijken. De Japansche gezant,
Hanaboesa, zag zich genoodzaakt met een handvol lieden
uit Seoel naar de kust te ontwijken, vanwaar hij door een
Engelsch schip naar Japan werd. overgebracht. Onmiddellijk zond de Japansche regeering haren gezant met 3 oorlogsschepen en 800 man troepen naar Korea terug, om voldoening te eischen voor de aangedane beleediging. Maar,
de Chineezen waren de Japanners ditmaal voor geweest en
hadden, op verzoek van den Koning van Korea, Chineesche
troepen naar Seoel gezonden, die hem op den troon herstelden. Tegen zijn vader waagde de zwakkeling evenwel
niets te ondernemen. Tai-in-Koen bewoog zich geheel vrij
te Seoel, toen Hanaboesa op eene den 23en Augustus 1882
door den Koning verleende audiëntie dezen den eisch der
Japansche regeering overbracht. De man had zelfs de onbeschaamdheid om, na de audiëntie, het Japansche gezantschap te ontvangen „met alle teekenen van hartelijkheid
en goed-gehumeurdheid .... alsof hij niets te maken had
met de plaats gehad hebbende gebeurtenis", gelijk Ariga
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opmerkte. Wellicht dacht Tai-in-Koen er toen reeds over
om, met behulp van de Japanners, oorspronkelijk zijn doodsvijanden, zijn eerzuchtige plannen ten uitvoer te kunnen
brengen. Door de Chineezen in hun kamp gelokt zijnde,
werd hij daar evenwel aangehouden en naar China opgestuurd, waar hij eenige jaren in gevangenschap doorbracht.
Het, na aankomst van belangrijke versterkingen der
Chineesche strijdkrachten, te land en ter zee, tusschen
China en Japan dreigend conflict werd door eene tegemoetkomende houding van weerszijden bezworen, terwijl Korea,
door China's tusschenkomst, in een verdrag bewilligde,
waarbij aan Japan de gewenschte voldoening werd gegeven.
Deze uitkomst leidde tot vermeerdering van den Japanschen
invloed in Korea. Er vormde zich daar zelfs, onder de
Koreanen, eene Japansche partij, die zich in. 1884 reeds
zóó van hare macht bewust was, dat zij het, zeker niet
zonder medeweten en goedvinden van den Japanschen gezant, waagde *op den Oen December eene staatsgreep te
beproeven, waarbij eenige Chineesch-gezinde ministers werden vermoord. Twee dagen later waren, door de gewapende
tusschenkomst der nabij Seoel gelegerde Chineesche troepen,
de bordjes weer verhangen en zag de Japansche gezant,
Takezoje, zich evenals zijn voorganger in 1882 genoodzaakt
de wijk te nemen naar de kust. Hoezeer thans een breuk
tusschen China en Japan onvermijdelijk scheen, werd toch
nogmaals de gevaarlijke klip omzeild. Maar China zag zich
niettemin, bij 't verdrag van Tientsin van 18 April 1885,
gedwongen om aan Japan, wat 't zenden van troepen naar
dat land en de africhting van 't Koreaansche leger aangaat,
gelijke rechten toe te kennen, als 't zichzelf voorbehield.
Na 1884 trad voor Korea een toestand van betrekkelijke rust in, terwijl de beide groote tegenstanders zich
toerustten voor den strijd, die toch eenmaal komen moest.
In 189'4 was Japan tot den strijd gereed en vond 't daartoe
eene aanleiding toen in Korea een opstand was uitgebroken,
tengevolge van ontevredenheid der bevolking over de
onderdrukking, die zij van de plaatselijke mandarijnen had
te verduren.
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Dat er aanleiding was tot ontevredenheid, werd zelfs
ten hove erkend, gelijk blijkt uit eene, door von HesseWartegg aan het Koreaansche regeeringsblad van 8 Juli
1894 ontleende proclamatie des Konings :
,,Dag en nacht zijn mijne gedachten en is mijn streven
gericht op 't welzijn van 't volk en den staat en toch
zoude ik nog meer daarvoor willen doen. Overal zie ik
achteruitgang en armoede. De opwinding heeft zich van
't volk meester gemaakt, dat niet meer weet, waar 't aan
toe is en dat alles komt te mijnen laste, wijl ik 't niet
heb verstaan, de door mijne voorvaderen ingeslagen wegen
verder te bewandelen" .... zoo ving het staatsstuk aan,
waarin de vorst een beroep deed op alle verantwoordelijke
staatslieden en ambtenaren in den lande, om door plichtsbetrachting verbetering in den toestand te brengen.
Hoezeer de goede wil van den vorst zelfs door de
opstandelingen werd erkend, wordt in eene door denzelfden
schrijver openbaar gemaakte proclamatie van den leider
der opstandelingen in 't licht gesteld : „De tegenwoordige
heerscher, onze Koning, is goedaardig, rechtvaardig en
genadig. De groote God is getuige van zijne reinheid.
Hadden eerlijke, ijverige ministers hem bijgestaan, dan
zouden wij den vrede van Kigo en Ssjoen (de gouden eeuw)
genieten en zouden wij welvarend zijn, als zij, die onder
de Moen- en Kei-dynastieën leefden." Maar wat baat
goede wil, als daaraan de noodige kracht ontbreekt
De opstand breidde zich steeds verder uit .... Aan
professor Ariga zij thans 't woord gelaten :
„Tegen het eind van Mei leed een leger van verscheidene
honderden, uitgezonden door de Centrale Regeering (van
Korea nl.), eene schandelijke nederlaag en het verwoede
gepeupel rukte nu uit alle richtingen op het weerlooze
Seoel aan. De Regeering der Bin-partij, met schrik geslagen, vroeg China om hulp, en Li-hoeng-tsjang zond
een leger van 1600 man af onder Sj o-sji-sj o en twee oorlogsschepen onder bevel van Admiraal Tei-djo-sjo (Ting). Ter
nakoming van het verdrag van Tientsin, deelde de Chineesche Regeering de zaak mede aan onze Regeering op
?
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den Ten Juni 1894, maar in de door den Chineeschen
Gezant in Tokio overgelegde nota werd op één plaats
Korea het „protectoraat" van China genoemd en zijne
„onderhoorigheid" op eene andere. De Japansche Regeering wierp dadelijk tegen, dat zij nooit China's aanspraken
op „bescherming" of „suzereiniteit" over Korea had erkend
en zond, onder het mobiliseeren der 6e divisie, haastig
eene gemengde brigade onder Generaal Osjima naar Korea.
Het Japansche leger trok Seoel binnen, terwijl het Chineesche leger nog in de provincie was en de Japansche
Gezant Otosi dwong den Koning van Korea Japan's hulp
te vragen, om het Chineesche leger, dat zijne onafhankelijkheid bedreigde, te verjagen, en zoo was de oorlog
tusschen Japan en. China begonnen."
Wel was 't een zwakkeling, die zich door machtsvertoon
liet dwingen om den ernstigsten belager van zijn land een
schijn van recht in handen te geven voor een optreden
tegen een, op zijn verzoek, tot ontzet opdagenden vriend
in den nood. Japan wilde den oorlog met China, maar
't had, goed en ijverig leerling, die 't was, van de Europeesche diplomatie geleerd, dat 't beter is, zulke wilsuitingen
met den schijn van recht te bemantelen ..
.

Bij den vrede van Sjimoneseki in 1895 moest China
de onafhankelijkheid van Korea erkennen, waardoor niet
alleen aan den overwegenden Chineeschen invloed in dat
land een einde werd gemaakt, maar ook was voorkomen
dat bij eventueele verdere „grensregelingen"; Korea door
China aan Rusland zou worden toegewezen.
Door eene schanddaad zou Japan nu 't duidelijk bewijs
leveren, dat 't geen middelen zou ontzien, om de •Koreaansche onafhankelijkheid tot Bene fictie, Korea tot een
Japanschen vazalstaat te maken.
Het verzekerde zich daartoe van de diensten van meergenoemden Tai-in-Koen, aan wien in 1890 door zijn zoon
was toegestaan naar Korea terug te keeren. De man meende
deze goedertierenheid niet beter te kunnen beloonen, dan
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door met de Japanners tegen de regeering, d.i. de koninginnepartij, samen te spannen.
Wel had graaf Inoeje, de aftredende gezant te Seoel,
nog vóór zijn vertrek in Augustus 1895 tot de Koningin
gezegd : „Wees niet bevreesd. De Japanners steunen u."
Maar zijn opvolger, de (werkelijk zeer) buitengewone
gezant, burggraaf Mioera Goro, beyond zich nog slechts
vijf weken op zijn post, toen hij aan zijn buitengewone
zending had voldaan, de ernstigste hinderpaal voor de
uitbreiding van den Japan.schen invloed in Korea — de
Koningin — uit den weg was geruimd.
De omstandigheden, waaronder de moord op de
Koningin op 8 October 1895 plaats had, werden uiteengezet in een Koreaansch o fficieel verslag, dat door Brieux
in zijn : ,,Au Japon par. . . . la Corée" vertaald werd weergegeven.
Daaruit blijkt dat, terwijl Japansche militairen de
Koreaansche lijfwacht onschadelijk maakten, een aantal
Japansche sosji's (bravi) het door de koninklijke familie
bewoonde gebouw, een der paleizen in den paleis-tuin
binnendrongen, alle vertrekken doorzochten, geleid door
Koreaansche verraders, en toen zij eindelijk de Koningin
ontdekten met hunne sabels op de ongelukkige vrouw
inhakten.
„Terwijl het nog niet zeker was of zij, hoezeer ernstig
gewond, wel dood was, werd zij op een plank gelegd, met
een zijden beddekleed daarop vastgebonden en in den hof
gedragen. Van daar werd het lijk, onder de leiding der
Japansche sosji's, naar een boschje overgebracht, dat niet
ver weg in het hertenpark is gelegen. Men overgoot die
menschelijke overblijfselen met petroleum, stapelde hout
en takkebossen er om heen en stak het geheel in brand !"
Of men 't ook op den Koning had voorzien ? Het
heet, dat hij als hofdame vermomd uit het paleis naar het
Russisch gezantschap vluchtte. Het officieel Koreaansch
verslag maakt slechts melding van allerlei beleedigingen,
die de Koning van de zijde der sosji's moest ondergaan
en hoe hij lijdelijk moest toezien, dat paleisdames in zijne
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tegenwoordigheid werden mishandeld, geslagen en aan de
haren meegesleurd, zelfs dat een edelman en minister van
de civiele lijst, Yi Kioeng Tsjik, onder zijne oogen werd
vermoord. Inderdaad heeft koning Li Hoei, gedurende
de eerste elf maanden na den moord op zijne gemalin,
het raadzamer geoordeeld om gebruik te maken van de
gastvrijheid van den Russischen gezant en waagde hij
zich alleen voor de ontvangst van vreemde gezanten in
zijn paleis.
De bekwame spoed, waarmede burggraaf Mioera Goro
zich van zijne buitengewone zending had gekweten, kon
te Tokio slechts bevrediging schenken. Maar tóch, toen
't vreeselijke was geschied en dit aanleiding dreigde te
zullen geven tot diplomatieke gedachten-wisselingen, begreep men te Tokio, dat iets moest worden gedaan, om
den schijn te bewaren. Mioera Goro werd terug geroepen
en er werd een gerechtelijke vervolging tegen hem ingesteld,
die gelijk Brieux aantoont niet meer dan eene comedie
was. Zij eindigde dan ook met de vrijspraak, wegens
gebrek aan bewijzen, van den beklaagde en zijne medeplichtigen.
Terwijl in het vonnis zoo duidelijk mogelijk wordt
uiteengezet, dat het drama tot in de details door Mioera
Goro en zijne helpers was voorbereid, luidde de conclusie:
„Niettegenstaande deze feiten zijn er niet voldoende
getuigenissen om het bewijs op te leveren, dat de beschuldigden de door hen beoogde misdaad hebben bedreven."
Of men zich wel moeite gegeven heeft om de noodige
getuigenissen te verkrijgen ?
Het naspel van het lugubere Seoelsche drama was
geëindigd. Aan de eer van Japan was voldaan, dat nu
verder, dank zij de verdeeldheid der westersche mogendheden, in dienst der „beschaving" de rol, die het zich ten
aanzien van Korea had toegedacht, zou kunnen vervullen.
Het górdijn viel en verborg voor de oogen der wereld den
moordenaar, die vergeten, door allen gemeden, zijn verdere
leven moest slijten -- na den dienst, dien hij aan zijn
vaderland moest bewijzen, door zijn land geofferd op 't
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altaar der beschaving en van 't „boesjido". Men nam 't
hein, gelijk Bellessort in zijn La Société Japonaise schrijft,
zelfs kwalijk, dat hij zich niet als slachto ffer van zijn
plicht, naar oud gebruik den buik had opengereten ... .
„décus, choques même, ils estimèrent que ce triste individu
leur avait manque de politesse."
Doch diep in 't bosch, meer dan een half uur gaans
van de Oostpoort van Seoel, rust in den grafkelder op
geheel open grafheuvel het geblakerd gebeente der vermoorde vorstin. Uit graniet gehouwen leeuwen en andere
dieren houden bij den ingang van den kelder de wacht,
terwijl twee steenen figuren van kamerheeren ieder in de
eene hand eene rol houden, waarin, naar Norbert Weber,
aarts-abt van St. Ottiliën, in zijn Im Lande der Morgenstille opmerkt, mogelijk wel de verdiensten der Koningin
zijn vermeld.
Hoe lang nog zal dit graf den Koreaan een memento —
een getuigenis zijn van de niets-ontziende Japansche
expansie-zucht ? Zal het niet deelera in het lot van zooveel
in Korea, wallen, paleizen, enz. — wat, ongewenschte herinneringen aan 't weleer in 't geheugen roepend, onder Japansch
bestuur tot verval of algeheele vernietiging is gedoemd ?
Na den afschuwelijken moord op de Koningin van
Korea, waardoor de roode bal in de Japansche vlag den
Koreaan steeds een omineus teeken zal blijven, bleek het
den Japanners al ras, door de Russische vorderingen in 't
verre Oosten, dat 't nog een gevaarlijke en moeilijke weg
was, die naar 't doel moest voeren.
Door jarenlange voorbereiding toegerust en steunende
op 't bondgenootschap met Engeland, waagde Japan het
echter den strijd met den Russischen mededinger op te
nemen. Het waagstuk werd met succes bekroond bij
den vrede van Portsmouth in 1905 kon Japan niet alleen
den oogst van den Chineesch-Japanschen oorlog weder
binnenhalen, maar zag 't zich ook over het sedert 1897
tot keizerrijk verheven land Korea 't feitelijk protectoraat
toegekend.
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Aan den vorm was, wat dit laatste betreft, ook voldaan,
toen der Koreaansche regeering de conventie van 17
November 1905 was afgedwongen, waarbij zij er in toestemde
om een Japansch resident-generaal te Seoel toe te laten
en tevens de zorg voor de buitenlandsche betrekkingen
aan Japan toe te vertrouwen.
Als gevolg van deze „vrijwillige" onderwerping werden
de bij het Koreaansche hof gëaccrediteerde vreemde gezanten door hunne lastgevende regeeringen teruggeroepen
en met de onafhankelijkheid van Korea, waarvoor Japan zich
dertig jaren lang zoo bijzonder had gëinteresseerd, was 't
nu werkelijk gedaan.
Hoe weinig instemming het optreden der nieuwe
meesters in Korea vond, bleek Ill spoedig, toen in Mei
1906 een groote opstand uitbrak, dien de J apanners eerst
na een strijd van twee jaren konden onderdrukken, afgezien van de nog jaren daarna in het Noorden gevoerde
guerilla.
Het hof werd, bij 't uitbreken van den opstand onmiddellijk onder toezicht van den resident-generaal, markies
Ito gesteld, d. i. in het paleis gevangen gehouden, ten
einde te voorkomen, dat het zich met de opstandelingen
in verbinding zou stellen.
Toch schijnt Li Hoei de hand te hebben gehad in de
overigens geheel mislukte zending eener Koreaansche
delegatie naar de Haagsche vredesconferentie. Zijn aandeel
daarin diende der Japansche regeering ten minste als
motief om hem, den 20en Juli 1907 te dwingen afstand te
doen van den troon, ten behoeve van zijn zoon.
Vier dagen later kwam weder eene nieuwe ,,conventie"
tot stand, waarbij de Koreaansche regeering de geheele
wetgeving en het bestuur des lands onder 't toezicht van
den resident-generaal plaatste.
Drie jaar lang nog zou Japan nu de fictie ophouden
der Koreaansche autonomie. Den Hen Augustus 1910 werd
echter de annexatie van 't land vastgesteld, maar alweder
bij eene , conventie" met de Koreaansche regeering ter
eere van de nieuwe mesters moet worden gezegd, dat zij
,
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ook meesters waren in 't bewaren van den vorm. In een

officieel verslag van 't Japansche ministerie van financiën
heet 't omtrent deze merkwaardige „overeenkomst", dat
de Japansche en de Koreaansche regeering hiertoe waren
overgegaan „om 't welzijn van 't volk te bevorderen en
de grondvesten van den vrede in 't Oosten te versterken."
Ruim zes jaren zijn verloopen sedert Korea, nu Tsjosjen geheeten, een integreerend deel van 't Japansche rijk
uitmaakt. Het oogenblik zou dus wel gekomen zijn, om
zich een oordeel te kunnen vormen over de beteekenis,
die de aanhechting bij het Japansche rijk voor Korea
heeft gehad, indien over volkomen betrouwbare uitvoerige
gegevens betreffende den toestand zou kunnen worden
beschikt.
Dit laatste nu is ten aanzien van Korea geenszins het
geval. Wat omtrent den toestand van dat land aan 't licht
komt, bepaalt zich hoofdzakelijk tot reisverhalen en de
verslagen, welke het Japansch bestuur van Tsjosen telken
jare met lofwaardigen ijver het licht doet zien. 't Is echter,
wat dat laatste betreft, een algemeen bekend verschijnsel
dat eenig bestuur, wanneer elke controle op zijne mededeelingen ontbreekt, tot ambtelijke mooi - schrijverij overgaat.
Van waar zou nu voor Korea die controle moeten
komen ? De openbare meening in 't land zelf? Het
Statesman's Yearbook zegt 't kort maar duidelijk :
„De pers is geheel in handen der Japanners en er
wordt een strenge censuur op toegepast."
Zelfs het Japansche reclame-bijblad van de Times, de
Japanese section van 16 Dec. j.l. deelt mede dat de politie
in Korea o.a. belast is met de censuur op dagbladen en
boeken, „any publication deemed injurious to public peace
or public morals being seized."
Uit een artikel van dr. Sakuro Yoshino, professor aan
de keizerlijke universiteit te Tokio, in de Juni-aflevering
(1916) van de Chuwo Koron, blijkt dat de Japansche politie in
Korea hare zorg niet alleen tot de ongewenschte publicatiën bepaalt, maar die ook uitstrekt over allen, die „zich
O. E. XVII 10
6
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ook maar de minste uiting van ontevredenheid over den
gouverneur-generaal veroorlooft."
Wie nu echter uit deze opmerking van een Japansch
schrijver zou afleiden, dat er dan toch zeker wel eene nietof6.cieele controle van het moederland op de handelingen
van het Japansch koloniaal bestuur bestaat, zou zich deerlijk vergissen.
De Japansche pers legde b.v. de grootste onverschilligheid aan den dag voor de aangelegenheden op Formosa,
waar niet minder dan 1400 samenzweerders hadden terecht
gestaan, van wie 867 ter dood en omstreeks 550 tot gevangenisstraffen, voor een gezamenlij ken duur van 4414
jaren, veroordeeld werden.
Volmaakt koud liet die pers zelfs het bericht, dat de,
ter gelegenheid van de kroning des Keizers verleende
amnestie — waarbij de doodstraffen in levenslange gevangenisstraf werden veranderd voor 97 begenadigden te laat
kwam, wijl die vonnissen reeds waren voltrokken.
Eene zelfde onverschilligheid kon men einde 1912 in
Japan waarnemen, toen bij het Seoelsche monsterproces van
123 beklaagden, die wegens poging tot moord op den
gouverneur-generaal, graaf Terautsji, terecht stonden, 104
in eersten aanleg tot tuchthuisstraffen veroordeeld werden

op, gelijk later bleek, onder folteringen door de Japansche
politie afgedwongen bekentenissen. In hoogste instantie
kromp dan ook het aantal der veroordeelden tot 5 in,
zonder dat men er zich in Japan 't hoofd over brak, hoe
zulk eene massa-veroordeeling in eerste instantie van lieden,
die in hoogste instantie bijna allen moesten worden vrijgesproken, mogelijk was geweest.
Zulk eene onverschilligheid in Japan voor volkeren,
wier belangen het heet voor te staan, sluit wel elke
werkelijke controle der Japansche openbare meening uit.
Toch valt reeds uit de enkele opmerkingen van Japansche zijde op te maken, hoe weinig geloof te hechten is
aan de, door 't Japansch bestuur over Korea gegeven voorstelling van zaken.
Men leze eens hoe in een ten vorige jare verschenen
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officieel verslag de algemeene toestand van Korea werd

geschetst.
„Rust en orde zijn nu goed verzekerd en alle klassen
der bevolking in 't gëannexeerd gebied genieten niet alleen
de zegeningen der moderne beschaving, maar oefenen ook
in tevredenheid hunne vreedzame beroepen uit, gesteund
door de ijverige aanmoediging van 't bestuur, terwijl Japanners en Koreanen met onderling vertrouwen in productieve
bedrijven werkzaam zijn, die voor de ontwikkeling van 't
hoogste belang zijn."
Zou men, dat lezende, niet gaan gelooven aan een
idealen toestand in Korea, waarin de Japanners zich door
hun optreden de instemming van het overheerschte ras
zouden hebben weten te verwerven
Hoe ver men daar echter nog van verwijderd is, weten
de Japanners zelven beter dan iemand anders.
In een medio 1915 in de Keyo Kenno verschenen opstel
van den Japanschen hoofdambtenaar Komatsoe te Seoel
heette het nog, dat de assimilatie-politiek moest worden
doorgezet, „of zij den Koreaan welkom is of niet."
Men herinnert zich ook wel de actie van een Takekosji om, met een beroep op de z.g. stamverwantschap
tusschen Japanners en Maleiers, onder zijne landgenooten
propaganda te maken voor zijne annexatie-plannen ten
opzichte van Nederlandsch-Indië. De actie was nog in
vollen gang, toen dr. Nitobe, die een gezelschap Japanners
op eene reis door Nederlandsch-Indië had begeleid, in zijn
land terugkeerde. Deze geleerde hield zijn landgenooten
toen den Koreaanschen spiegel voor, bij wijze van waarschuwing om niet al te groote verwachtingen te bouwen.
op stamverwantschap, die toch immers ook tusschen Koreanen en Japanners bestaat, maar niet tot toenadering leidde.
Vreemdelingen, die Korea bezochten laten zich in denzelfden geest uit. Zoo b.v. de Amerikaansche hoogleeraar,
dr. Frederick Starr, die, na van een bezoek aan het verre
Oosten in de Unie te zijn teruggekeerd, als zijn indruk te
kennen gaf, dat de Koreaan, ondanks de verbeteringen,
die aan den Japanner waren te danken, dezen een diepen
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haat toedraagt. En „van zijn kant ziet de Japanner op
den Koreaan neer met de diepste minachting, als ware deze
een mensch van minder allooi ".
Norbert Weber, aartsabt van St. Ottiliën, die in 1911,
in het belang van de katholieke zending, eerre reis naar
Korea ondernam, stelde toen reeds, blijkens zijne in het
ten vorigen jare verschenen werk Im Lande der Morgenstille weergegeven reisherinneringen, vast, dat de Koreaan
in de hoofdplaats Seoel geleidelijk het veld ruimde voor
den Japanner.
„Ein koreanisches Anwesen um das andere verschwindet; der Besitzer gibt es um billiges. Geld an den Japaner
ab, damit er nur mit ihm nichts mehr zu schaffen hat und
zieht fort".
Dat die trek van den Koreaan, zelfs over de grenzen
van zijn land, aanhield, blijkt uit het Statesman's Yearbook
van 1916, waarin vermeld wordt, dat in de laatste jaren
immigratie van Japanners in Korea op groote schaal viel te
constateeren, terwijl daarentegen vele Koreanen emigreerden.
Waarheen ? Op Russisch gebied, waar, gelijk Norbert
Weber mededeelt, in 1911 reeds een groot aantal Koreaan
vluchtelingen, door den haat tegen Japan of de vrees-sche
voor de wraak der Japanners uit hun land verdreven, te
Wladiwostock verblijf hielden en tegen het Japansch gezag
samenspanden. Niet den moed, noch den lust hebbende om
hun leven te wagen voor de zaak, die zij voorstaan, gaven
ze hun geld, leverden wapens en ruiden de ontevredenen op
in het door hen verlaten land.
't Is nu meer dan twintig jaar geleden, dat von HesseWartegg schreef:
„Den Koreanen ist keine Nation so verhasst wie die
Japaner und ohnmächtig diesen mit bewaffneter Hand ebenbürtig entgegen zu treten ballen sie die Faust in der Tasche".
Uit de aangehaalde uitlatingen van Japansche zoowel
als niet-Japansche zijde valt af te leiden, dat de stemming
onder de Koreanen, na nadere kennismaking met hunne
oostelijke buren als meesters, er sedert 1894 niet op verbeterd is.
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Er is dan ook wel zeer weinig grond, waarop Japan
iets anders zou kunnen verwachten, zoo kort na zijn gewelddadige onderwerping van Korea, waarvan de académicien Brieux in 1913 schreef: „Gedurende de eerste jaren
van hun protectoraat hebben de Japanners in Korea als
barbaren huis gehouden. Men weet niet en zal nimmer te
weten komen, hoe wreed zij zich hebben betoond in hunne
betrekkingen met de overwonnenen."
Het monsterproces van Seoel in 1912 toont voldoende
aan, dat zelfs na de inlijving in 1910 de Japansche tirannie
zich op meer dan ongewone wijze deed gevoelen.
Ook de vernedering, die 't Koreaansche vorstenhuis
had te verduren, kan niet dienstig zijn geweest aan de
gewenschte toenadering. In zijne grootste ellende zelfs
bleef het Koreaansche volk hooge vereering koesteren voor
zijn vorstenhuis, hoezeer dit ook in zijne verplichtingen
te kort schoot. Zijn beide laatste keizers, als prins Yi en
prins Yi de oudere, tot apanagetrekkende onderdanen van
Japan te zien verlaagd, moet den Koreaan, wiep nationale
trots niet vreemd is, diep grieven en nog nader tot zijn
vorstenhuis hebben gebracht. Is 't niet teekenend dat
Norbert Weber nog in 1911, jaren dus nadat keizer Li
Hoei was afgezet, ondanks het Japansche verbod op het
zingen van oude nationale liederen, Li Hoei's lievelingslied, aanvangende met „koeja, koeja, tampa koeja" (vogels,
vogels, tampa-vogels) met voorliefde door 't volk hoorde
zingen ?
De nadere kennismaking bracht den Koreaan in
aanraking niet alleen met de Japansche leiding, die volgens
Norbert Weber onder graaf Terautsji uitstekend en van
goeden wille was, maar ook met den Japanner als ambtenaar, als kolonist en van wiens optreden zelfs een landgenoot, B. Suzuki, naar aanleiding van de Yoshino's
artikel in de Chuwo Koron o.a. het volgende in de Japan
Advertiser schreef:
„Inderdaad, ik schaam mij te zeer over de feiten om
weer te geven, wat mij aan voorbeelden van laagheid,
gemeenheid, aanmatiging enz., waarmee velen onzer land-
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genooten tegen de goedmoedige Koreanen optreden, is
medegedeeld. ....Is niet het feit, dat zestien millioen
menschen een leven van vernedering en hopeloosheid
moeten leiden gelijk een professor der keizerlijke universiteit heeft betoogd --- voldoende om de openbare meening
in het belang der menschelijkheid wakker te schudden ?"
Maar, zoo zal men, en dan terecht opmerken, er is
door Japan toch veel tot verbetering van den toestand in
Korea tot stand gebracht.
Het is echter m.i. aan gerechten twijfel onderhevig
of de door Japan genomen maatregelen wel van zoodanigen
aard waren en dat zij zulk eene opleving voor den Koreaan
zelven brachten, dat deze daarin eene aanleiding zou hebben
kunnen vinden, om zich met den nieuwen toestand te verzoenen.
Wat de geestelijke ontwikkeling aangaat, zij vermeld,
dat voor 1914, blijkens de Japanese Section van de Times
van 16 Dec. j.l., het totaal voor onderwijs uitgetrokken
bedrag 1.237170 yen, d.i. circa 1.5 millioen gulden, was,
waarin dan nog begrepen waren de kosten van scholen, voor
enkel Japansche leerlingen, ten getale van 23336 en met
998 onderwijzers 1 ). 't Kan dus niet veel zijn, wat voor het
onderwijs ten behoeve van de 16 millioen Koreanen werd
besteed en het onderwijs zelf moet wel naar rato zijn. De
schrijver in het Times-bijblad teekent dan ook aan, dat
naast enkele instellingen, o.a. een „hooge school" te Seoel,
een school voor blinden, een normaalschool, een rechtschool,
ee ri e medische school met 140 leerlingen, verschillende
ambachtscholen en „commercialschools" (vermoedelijk
scholen tot opleiding van kantoorbedienden), alles uit
vorengenoemd bedrag bekostigd, de oude dorpsscholen,
de „syotang", waarin enkel lezen en schrijven wordt geleerd, bleven bestaan. Veel is 't dus niet, wat voor de
geestelijke ontwikkeling werd gedaan, en 't is de vraag
of zelfs dat weinige door den Koreaan op prijs gesteld wordt.
De drang naar ontwikkeling, die onze landgenoote,
1) Er waren in 1914 in 't geheel 403 openbare scholen met 59397
leerlingen en 1013 onderwijzers!
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freule von Schmidt auf Altenstadt, nog omstreeks 12 jaren
geleden in Korea kon constateeren, toen nog de hoop
bestond op eene eigen nationale ontwikkeling, maakte
reeds spoedig na instelling van het Japansch protectoraat,
met de vernietiging van het Koreaansche volksbestaan als
verzwegen maar voor den Koreaan toch duidelijk waarneembaar einddoel, weder plaats voor de oude apathie.
En nu de economische ontwikkeling
In dit opzicht is door den Japanner veel en belangrijk
werk verricht.
Ik denk hierbij aan hetgeen op 't gebied van spoorweg-aanleg en haven-verbetering is geschied, aan de bevordering van verschillende cultures, terwijl uit dit oogpunt
ook de zorg voor de volksgezondheid, zonder welke eene
duurzame economische oplossing niet wel mogelijk is, mag
worden gereleveerd.
Maar kwam niet veel van dit alles in de eerste plaats
aan Japan en den Japanschen kolonist ten goede ?
Ik denk dan b.v. aan de verbetering der volksgezondheid, de bevordering der grootendeels door Japanners gedreven visscherij, aan de bevordering ook van de cultuur
van katoen en tabak en van de zijdeteelt, die aan de
Japansche nijverheid de grondstoffen moeten leveren, en van
de rijst- en boonen-cultuur voor den uitvoer naar Japan enz.
Door een en ander nam de uitvoer van 13,5 millioen
yen in 1905 toe tot 34.388.787 yen in 1914, d.i. tot ruim
2 yen = f Vs per hoofd der bevolking, hetgeen toch waarlijk geen hoog denkbeeld geeft van de economische ontwikkeling van het land. En hoeveel kwam dan nog van
dit luttele bedrag aan den Koreaan zelf ten goede ? Immers
al zeer weinig, daar de handel zich geheel in Japansche
handen bevindt.
Hoe het werkelijk met de economische ontwikkeling
is gesteld, leest men uit het jaarverslag over 1913, niet
van het Koreaansch bestuur, maar van het Japansche
ministerie van financiën, waarin met betrekking op de
nijverheid in „Tsj osj en" b.v. het volgende werd vermeld
„Wat tot de behoeften van het dagelijksch leven be?
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hoort, wordt grootendeels in het huisgezin zelf vervaardigd
en de groote luiheid van het volk schijnt elke opheffing
van de productie in bedrijven in den weg te staan. Gelukkig beginnen echter de dagelijks toenemende immigranten uit Japan en andere landen allerlei ondernemingen te
openen en brengen deze een nieuwen geest onder de bevolking."
Ik zie in dit beeld al zeer weinig verschil met hetgeen von Hesse—Wartegg in 1894 over hetzelfde onderwerp
schreef, behoudens den „nieuwen geest" onder de bevolking. Wil dit laatste wellicht zeggen, dat de Koreaan den
arbeid begint te leveren voor de Japansche ondernemingen
in zijn land ? Wie nu gelezen heeft, wat o.a. Brieux en nu
laatstelijk H. van Kol over de arbeidstoestanden in Japan
schreef, kan niet nalaten zich af te vragen of jonge industrieën in een Japansch gebied, waarbij voor den Koreaan
slechts de rol van werknemer is weggelegd, dezen wel in
betere conditie zal brengen dan te voren. En dat die rol
voor den Koreaan de aangewezene is, gaf Norbert Weber
te kennen, waar hij bij eene bespreking van den landbouw
de • vrees uitsprak, dat den Koreaan op economisch gebied
dezelfde rol wacht als op politiek gebied : „De Japanner
de meester, de Koreaan de knecht."
Van die voornaamste bron van inkomsten voor het
Koreaansche volk, van den landbouw, werd nog in bovengenoemd verslag van het Japansch ministerie van financiën het volgende vermeld:
„De nationale welvaart berust absoluut op de mate,
waarin het landbouw-bedrijf wordt beoefend, en op de
oogsten. Toch zijn de wijzen van planten, zaaien en bewerking van den bodem nog zeer primitief en het ontbreken
van dijken, zoowel als van bevloeiings- en afwateringswerken
veroorzaakt jaarlijks overstroomingen, waaraan moet worden
toegeschreven, dat zooveel land braak blijft liggen. Daarom
treft men in Korea zooveel onbebouwd land aan. Korea's
gronden worden meest in kleine bedrij ven beheerd. Zij
behooren aan de Yan-pan (den adel) en de rijkere klassen.
Vele boeren zijn kleine pachters en leven in armoede."
.
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Ook al geen florissant beeld dus, dat bovendien de
vraag uitlokt, of nu de oorzaak bekend is, waarom zooveel
land braak blijft liggen, het niet op den weg van het
bestuur ligt die groote belemmering voor de bevordering
der nationale welvaart weg te nemen.
Korea heeft dus als Japansche kolonie al zeer weinig
de voorspelling van von Hesse—Wartegg in vervulling
zien gaan, dat geen land ter wereld in de eerstvolgende
twintig jaren zulk een grooten opbloei zou te zien geven
als het land der Morgenkalmte.
Hij grondde deze voorspelling niet alleen op den
rijkdom van den Koreaanschen bodem, maar ook op den
drang naar ontwikkeling in Korea zelf, dat eens zijne
naburen in verschillende opzichten verre vooruit was.
„De Koreanen waren eens in vele kunsten veel verder
gevorderd dan hunne naburen, de Japanners niet uitgezonderd. Reeds in de twaalfde eeuw was hun de boekdrukkunst bekend ; zij sneden heele bladzijden op houten
platen uit en drukten die door middel van persen af. De
Japanners namen deze kunst van hen over. Den Koreanen
bleef het voorbehouden, de kunst verder te volmaken.
Heden is nog een boek bekend, dat gelijk bewezen is
tusschen 1317 en 1324 in Korea gedrukt werd, meer dan
honderd jaar voor dat de boekdrukkunst in Europa werd
uitgevonden. In het jaar 1420 werden reeds metalen
letters in vormen gegoten. Koreaansche porcelein- en
fayence-artikelen waren reeds in de 15e eeuw in wijden
kring beroemd, en NvOèrden nog tot het einde der 17e eeuw
in groote hoeveelheden door de Japanners gekocht. In
het jaar 1597 na afloop van den vreeselij ken vernielingsoorlog der Japanners in Korea, nam de machtige daimio
van Satsoema, Nabesjima, een aantal Koreaansche pottenbakkers mede naar zijne hoofdstad op het eiland Kioesjoe
en dezen werden de grondleggers van den roem, waarin
het „oud Satsoema"-porcelein zich thans meer dan ooit
verheugt. Eveneens waren de Koreanen de uitvinders van
het uit katoen vervaardigd papier. Maar, terwijl de
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Japanners op de verkregen grondslagen voortbouwden,
bleven de Koreanen sedert eeuwen stilstaan, ja, hunne
volledige afgeslotenheid van de buitenwereld, de niet voor
hare taak berekende regeering en de stelselmatige onderdrukking en berooving door de mandarijnen deden zelfs de
meeste reeds aanwezige industrieën ondergaan." Von Hesse---Wartegg rekende wel is waar in 1897 ook reeds op de
medewerking van Japan, bij de ontsluiting van Korea, maar
niet op het feit, dat Japan het land eens als wingewest
geheel alleen en ten eigen bate zou willen exploiteeren, zelfs
zonder dat het daartoe over de noodige middelen kon
beschikken.
Herhaaldelijk is van verschillende zijden er op gewezen,
dat Japan ten aanzien van Korea inbreuk heeft gemaakt
op het stelsel der open deur. Zoo nog onlangs door de
Japan Chronicle om in herinnering te brengen, dat vreemdelingen thans in Korea geen mijnrechten meer kunnen
verkrijgen en dat de nog bestaande aan vreemdelingen
verleende concessiën stammen uit den tijd vóór de inlij ving
van het land bij Japan.
En wat de middelen aangaat, werden wel is waar
van staatswege belangrijke bedragen beschikbaar gesteld
om de economische ontwikkeling in de hand te werken
door spoorweg- en wegenaanleg benevens haven-verbetering,
maar het particulier initiatief kon of wilde niet in voldoende mate die ontwikkeling ter hand nemen.
Wellicht dat de millioenen, die thans ten gevolge van
de groote oorlogsleverantiën het land binnenvloeien, Japan,
voor zooverre het daaraan niet zelf behoefte heeft voor
tal van verbeteringen binnen de eigen grenzen, in staat
zullen stellen om beter voor de ontwikkeling van Korea
zorg te dragen.
Of dit dan nog wel, behalve het land, ook den Koreaan
zelf ten goede kan komen, staat te bezien, daar in het
land der Rijzende Zon de leuze „Azië voor de Aziaten" in
den zin van „Azië voor Japan en de Japanners" steeds
meer aan beteekenis won.
Met deze leuze voor oogera, kan ik het somber afscheids-
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woord niet van mij afzetten, dat Norbert Weber in zijne
reisherinneringen aan Korea wijdde :
„Het Taihan manoe ! `Korea leve tienduizend jaren),
dat wij geneigd zijn, het verdwijnende land toe te roepen
als afscheidsgroet, besterft ons op de lippen. Als natie is
het volk toch ondergegaan en 't is nauwelijks aan te
nemen dat het weder zal opstaan.. .. 't Is mij, alsof ik
huiswaarts keerde van eene begrafenis, waarbij men een
volk ten grave heeft gedragen".
nomja nohoho ! (Zijt gij heengegaan !), zoo luidt het
bij Koreaansche begrafenisplechtigheden door de dragers,
in antwoord op de door den voorzanger aangeheven treurwijze, steeds herhaald refrein.
Zal niet ook eens dit refrein ten volle van toepassing
zijn op het Koreaansche volk, wanneer Japan blijft vasthouden aan eene politiek, die de ontwikkeling van Korea
en zijne bewoners geheel ondergeschikt maakt aan de
Japansche expansie-zucht ?
Het antwoord op die vraag kan niet anders dan bevestigend luiden.

NASCHRIFT.
Sedert het vorenstaande geschreven werd heeft in
Japan eene verandering in de regeering plaats gegrepen.
Het kabinet-Okoema, dat in het voorjaar van 1915 de
bekende imperialistische eischen aan China stelde, is vervangen door een ministerie, onder leiding van graaf
Terautsji, die onmiddellijk verklaarde eene meer gematigde
politiek tegenover China te willen voeren. Wellicht dat
deze oud-gouveneur-generaal van Korea, die als zoodanig
ondubbelzinnige blijken gaf van zijne goede gezindheid
tegenover de Koreanen, nu ook in zijn nieuwe functie,
mogelijk meer nog dan te voren, in het belang van dezen
zal kunnen werken. Dan zou ook nog een betere toekomst
voor de Koreanen kunnen zijn weggelegd.

MATTHYS MARIS±
(1839_1917)
DOOR

H. L. BERCKENHOFF.

De kunstenaar, die 22 Augustus j.l. te Londen overleed, was de middelste van drie broers, die van den wederopbloei onzer schilderkunst, in de laatste helft der vorige
en het begin van deze eeuw, de glorie hebben doen stralen
ver over de grenzen van ons land. Maar hoewel Matthys
het langst heeft geleefd (Jacob geb. 1837, overleed in
1899, Willem, de jongste geb. 1844, overleed in 1910), bestond hij -- sinds lang — nog maar voor enkelen en was
hij voor de meesten tot iets onwezenlijks vervaagd. Na in
1869 zijn land te hebben verlaten, is hij er tenzij voor
een enkel kort bezoek niet weergekeerd en ook als
schilder liet hij de laatste kwarteeuw zelden of nooit iets
van zich hooren of. . . . zien. Hij was in den waren zin
des woords een eenzame, die misschien wel dáárom met der
woon gevestigd bleef in een millioenenstad als Londen,
omdat hij er ongemoeid kon opgaan in de menigte en
ongestoord zijn kluizenaarsbestaan leiden.
Hij verkeerde er slechts met enkele vrienden en was
voor anderen moeilijk te genaken. Het maatschappelijk
leven had niet zijn belangstelling, of wekte in hem een
gevoel van weerzin. Hij leefde in zich zelf, droomde zijn
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eigen wereld, alles wat op weelde kon gelijken verzakende,
zijn genot zoekende in het lezen van Erasmus' Lof der
dwaasheid, dat als zijn huisbijbel was en op 't laatst zijns
levens met het volschrijven van papieren, waaraan hij
nachten kon besteden. Want de gedachten overstelpten
hem -- gelijk hij zeide tot een vriend uit zijn jeugd : den
heer Delprat 1 ), die hem nog in Februari dezes jaars te
Londen een bezoek bracht en wien hij deze papieren heeft
getoond. Of zij na Maris' dood gevonden zijn ?
Ik heb hem te Londen eens -- in den zomer van 1888 ---bezocht, met als introductie een naamkaartje van zijn
broeder Willem. Hij woonde toen 47 St. John's Wood
Terrace, een op breede schaal aangelegde arbeiderswijk.
Het huis, dat hij betrokken had was niet armelijk, maar
wel zeer bescheiden en nadat ik in een kleine achterkamer
een oogenblik gewacht had op het bescheid der hospita,
die mij opendeed, werd ik in het atelier genood. Hoewel
hij -- mij ziende -- zeide : „O, ik dacht dat het Willem
was !" de aanbeveling op den achterkant van het kaartje
had hij blijkbaar niet gelezen en mijn presentie hem
dus een teleurstelling moet zijn geweest, reikte hij mij
vriendelijk de hand en keek mij een oogenblik zwijgend
aan. Zelden nog had ik iemand ontmoet, die zóó op den
eersten aanblik, mij door zijn persoonlijkheid trof. Er
glansde iets eerlijks en trouwhartigs in zijn oogen, dat
ontroerde. Niets aan hem, dat volgens de overlevering
eigen pleegt te zijn aan onbegrepen talenten, aan miskende
genieën. Evenals zijn beide broeders ineengedrongen van
gestalte, den rechter schouder een weinig opgetrokken,
welfde zich hetzelfde hooge voorhoofd boven de helder
blauwe cogen. Een afgeknipte en goed verzorgde rossige
1) De heer Th. A. F. Delprat, oud-wethouder te Amsterdam, dien ik
onlangs het genoegen had te ontmoeten, heeft de drie Marissen goed gekend
van den tijd af (1863), dat zij een atelier hadden aan den Loosduinschen weg,
in een perceel naast het ouderlijk huis van den heer Delprat. Met Thys
sloot hij meer intieme vriendschap en hoewel de omstandigheden, na het
vertrek van Thys naar Parijs en van den heer Delprat naar Ned. Indië,
aan hun verkeer voor lange jaren een einde maakte, is de betrekking ncoit
verbroken.
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baard omsloot het frisch getint gelaat, en krullend haar,
meer naar den blonden kant, bedekte den breeden schedel.
Noch in zijn doen, noch in zijn kleeding was iets, dat
naar het gemaakt artistieke of naar het excentrieke zweemde.
Niemand, die hem voor een zoogenaamden artiest zou aanzien ; maar waar gij hem mocht ontmoeten, zou hij uw
aandacht trekken, door iets hoogs en nobels in zijn wezen.
Aldus ongeveer beschreef ik den indruk 1 ),
dien Matthys Maris bij deze ontmoeting op mij maakte,
in een artikel in De Gids van December 1888 : De gebroeders
Maris ; poging om de kunst van Jacob, Thys en Willem,
waarmede toentertijd ons publiek nog weinig voeling had,
te verklaren en hun werk te zetten in de lijst des tijds. Om
het bestaan van Matthys Marishad zich een legende gevormd,
waarin Wahrheit und Dichtung dooreen geweven zijn, maar de
waarheid overheerschte. Hoe dit wezen mag : hij was bijzonder. Reeds als kind onderscheidde hij zich van ieder ander,
ook van zijn twee broeders. Als kunstenaar een wonderkind, wilde hij reeds dadelijk ten aanzien van zijn zelfstandige opvatting der dingen in zijn toenmaals kleine
wereld, zijn gemeten naar een eigen maatstaf. Haast van
zelf sprekend, dat hij zich als leerling meldende aan
de Haagsche teekenacademie aanvankelijk werd afgewezen. Blijkbaar toonde hij in zijn proefwerk reeds iets
aparts, dat inging tegen wat de academische overheden
gewoon zijn van knapen van zijn leeftijd ; iets in strijd met
hun traditie. Dit is altoos zoo geweest en zal aan academies altoos zoo blijven. (De uitzondering niet te na gesproken, dat de kunstenaars, die de leiding hebben, zich
in hun oordeel weten te verheffen boven de door hen
zelf gevolgde of geschapen overlevering). Eerst moest hij
1) Uit hetgeen na Matthys' dood in de dagbladen is verschenen, blijkt
dat sommigen, van een bezoek aan Matthys, een niet zoo aangename herinnering hebben gekregen. Maar men vergete niet, dat hij ook in deze uiterst
gevoelig was, zoodat een kleinigheid in de houding des bezoekers hem kon
prikkelen. Bemerkte hij bijv. dat voornamelijk nieuwsgierigheid naar het
„genie" de drijfveer was, of meende hij dat er een „bedoeling" achter zat
bij hen, die toegang tot hem hadden verkregen, dan kon hij heel onaangenaam zijn.
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ik ontleen deze bijzonderheid aan een mededeeling van
den heer P. Haverkorn van Rijsewijk, den oud-directeur
van het Rotterdamsche Boymans' museum, die al wat op
de kunst en 't leven van Matthys Marcs van betrekking
is, heeft uitgevorscht en neergelegd in een belangwekkende
weldra uit te geven monografie , eerst moest hij bij een
leeraar van de academie zekeren Elink Sterk (wie kent
thans nog dien brave ?) worden pasklaar gemaakt voor het
academisch haam. Na eenige jaren de Haagsche school te
hebben bezocht, volgde hij zijn broer Jacob naar de Antwerpsche Academie, die vroeger vele aankomende schilders
uit Noord-Nederland trok, en bleef daar tot 1858.
Later, in 1869 na weer ettelijken jaren in patria
te hebben gewerkt -- ging hij naar Parijs, waarheen Jacob
reeds in 1865 was getrokken. Deze had, gelijk Dr. Jan Veth
het noemt, altijd iets zorgzaams ; hij voelde, als oudste
broer, zich verplicht een waakzaam oog te houden over
zijn broers, met name over Thijs, die immers reeds van
jongs af iets eigenzinnigs had, dat hem al vroeg in botsing
bracht met allerlei conventies en hem ook verder den strijd
om het bestaan niet weinig zou bemoeilijken. En toen
Jacob uit den Haag over Matthijs ongunstige berichten
kreeg : dat hij „suf was en wonderlijk en niet produceerde
of geen succes had" (Veth), wist hij hem met veel moeite
naar Parijs te troonen. Matthijs is daar tot 1877 gebleven,
zes jaar aan zich zelf overgelaten, tenminste Jacob had de
stad, toen het beleg en de Commune achter den rug waren,
verlaten en was naar Holland teruggekeerd. Dat hij Matthijs er alleen achterliet, hoewel deze ouder geworden —
geenszins blijk had gegeven, zich gemakkelijker te kunnen
voegen naar de eischep van het leven ; alleen door broodgebrek te nopen was, nu en dan iets af te leveren, —
liefst ongeveer al wat hij voortbracht vernietigende, dewijl
het niet beantwoordde aan het ideaal, dat hij in zijn kunstenaarshoogheid stelde, vindt zijn verklaring hierin, dat hij
Jacob eerst in Holland zelf het besluit nam, niet
naar de Fransche hoofdstad terug te gaan wat voor
zijn toekomst een stap van groote beteekenis is geweest.
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Want die toekomst • bleek te liggen in het land zijner geboorte, waar na het verblijf in den vreemde de
oogen hem eerst recht geopend werden voor de schoonheid,
die hem bezielde tot een kunst, welke van dien stond af
zich zou ontwikkelen tot het grootsch en deftig karakter,
dat in de lijn lag van zijn voorname persoonlijkheid.
Dat de scheiding en nu voor goed van zijn
broeder Matthijs, aan de vrijmaking zijner kunst tot een
eigen, zelfstandig leven, het hare heeft toegebracht, mag
mede worden vastgesteld. Want aan het suggestieve, dat
is uitgegaan van Matthijs ; van den zeer bijzonderen mensch,
voor wien alles wat het bestaan van anderen vervult : de
jacht naar roem en geld, ijdelheid was, vermocht ook
Jacob niet te ontkomen. D. w. z. voor hem ging dat
suggestieve uit van de kunst van Matthijs. Tot zelfs nog
in werk • van Jacob, na 1870, vindt men de sporen van
Thijs' invloed, zoowel in keuze en houding van het sujet,
als in het subtiele van toets en de zuiverheid van gamma.
Thijs is altoos een verteller geweest in zijn kunst. De
verhalen zijn eerst, althans geinspireerd op de realiteit,
maar allengs meer en meer verdichterlijkt en verwaasd tot
het sprookjesachtige en ten slotte als opgelost in het
onzienlijke een en ander geheel in harmonie met zijn
levens- en wereldbeschouwing, die hoe langer zoo meer
zich van de materie en van de werkelijkheid heeft afgekeerd. In Jacob daarentegen heeft al stelliger de
schilder zich ontwikkeld, die zijn kracht zoekt in het zuiver
picturale, in het doordringen en voeden der materie met
het eigen hartebloed.
Matthijs kwam te Parijs, toen kort daarna de oorlog
met Duitschland uitbrak en hij heeft er persoonlijk aan
deelgenomen. Hij liet zich namelijk inlijven bij de Garde
Municipale en ging ook over naar de Commune. Dit in
herinnering brengende in het reeds genoemde opstel in
De Gids van 1888, schreef ik : „Het beginsel der Commune —
gelijk hij het opvatte, als de kiem waaruit een nieuwe
maatschappij geboren worden zou, een heilstaat van gerechtigheid, zonder armoede en ellende, trok hem aan.
.
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Met kalme beradenheid nam hij zijn post waar op de
wallen en later op de barricaden. Men wachtte hem thuis
soms dagen lang vergeefs terug. Hij deed dan dienst voor
anderen gelijk hij ook de lekkernijen, die men van
huis hem medegaf op wacht (hij woonde bij Jacob in),
uitdeelde aan anderen."
Op een aan Matthijs gezonden afdrukje, ontving ik
onmiddellijk van zijn hand een dikken brief, die, dunkt mij,
belangrijk is voor de kennis van zijn geestestoestand vóór
en in 1888 en veel, zoo niet alles, toelicht en verklaart in
zijn stij geraden afkeer van ons aardsch gedwarrel, en wat
bij hem uit dien afkeer is gesproten dat zijn aandrift om
te scheppen heeft verslapt en 't kunstvuur in hem ten
leste gansch moest dooven.
Merkwaardig is al dadelijk de brief, dien ik hier
en daar bekort laat volgen, ten aanzien van wat Maris
meedeelt over zijn meedoen aan de Commune, waaruit o.a.
de les te putten valt, dat men niet te voorzichtig zijn kan
bij het willen verklaren van handelingen en motieven van
kunstenaars, die men uit liefde en eerbied voor hun persoon, allicht geneigd is te idealiseeren.
47 St. John's Wood Terrace N. W.
Waarde Heer

Dank U wel voor u goede intentie. Ik wist niet er nog
iemand was die zich om mij bekommerde. Daar zijn oogenblikken in het leven dat je don't mind what become of you,
wanhoop en teleurstellingen become too strong, and can 't
see nor one way or the other, all for een beetje nietig slijk.
Het spijt me u me gaat mengen met politique. I certainly had
never any head for that kind of business. When I was staying
longer with the volonteers in Paris than I should have liked,
it was money sake, too happy with my trente sous par jour,
and not to be at charge of my brother. But politics never
entered my head. I would have helped them against the
germans, but fight against the french was not my affair; and
when I was staying still on with them it was only for my trente
sous. I remember quite well one night entering the Hotel
where I had my room, coming back from the mairie in Montmartre : „Ah ", they said : „you 've been taking Clemenceau
0. E. XVII lo
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prisoner to day!" I did not know. I remember seeing a man
with soldiers round him, taken into a room, but I did not
even inquire who he was. I realy did not know what was
going on, nor did I care. I felt free and happy with my
trente sous par jour, only afraid not to last and what had I
to do ? 1 ) I had done no work for ever so long, did not know
were I was able to. Try what I should have like to do —
I could no think on that. It takes constant hard labour to
get hold of any talent or capacities. I remember reading somewhere in a french paper about somebody I forgot who, but
they said : „that man had to be dead several times before
he could paint like he did." Those are all mysteries and
mysteries, difficult to explain, and despair and disappointments at the end, but can't help it, trying and trying again.
But after the war it was too stupid to think on anything
of that kind. Huur betalen en belastingkantooren en creditors
at the door, also it is easy to understand why I had to do
work on purpose to keep the wolf from the door. But all this
kept me back trying to develop and work out my own capacities. ... To live in this world without money is not possible. But how to get it? will be a very interesting study by
it self. Why don't they teach you this at school and at church:
the principal thing one has to know to be favored to live in
this world you don't know the value of it, the good it can do,
and the hapiness it can bring, what curse it is ! Is there any
possibility to get hold off by honesty and unselfishness ?.... To
do good work in harmony with one self, one can not think on
it even for the sake of a beetje nietig slijk. Also it happened in those days, when I was working hard for creditors en
huuren en belastingkantooren, that a man came to me from
over the water. . . . He bought from Goupil 2 every bit
there was left of my things. I felt ashamed of. He was
staying in the Grand Hotel, and money was nothing to him,
came down one day to fetch me with two • of his friends in
a swell carriage from the Hotel, and had a drive to Versailles, and feasting no end. I don't why, but from the first
I had an instinctive dislike to that man, but he was showing
himself so friendly and generous disposed towards me, that
)

1)

... alleen bang, dat het niet zou duren en wat zou ik dan moeten

2)

Bekende kunsthandel te Parijs.
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after a year or two, talking and talking, and trying his
best to get me to come over to England, I did. I should be so
so nice, be amongst friends and have a little home for myself
and try to work out quietly my own capacities. There was
a temptation for me to jump at. Also I sold my things in
Paris, or rather the things Jaap had left me 1) and came
over to england. The man had no cent and (was) awfully
in debts. Where was my home ? my working ? There I
was in a foreign country, slept in the office. . . I soon found
out to be in the hands of a swindler. Every bit I did for
myself he was laughing at : „that will never do, that will
never pay, that takes too long time, that will never sell. I
have suffered enough in my life and you too, it is time we
make our fortunes now. Take a house on the terrace, nobody
will ever buy a picture of yours, when they get to know
you make your own bed. What can you do quick ? Those
things I bought of Goupil you can do quick ; paint like
that, I can sell them". Than he gave me a little book
to make drawings out for stained glass. ,,Could you not
try to design tiles ? and candelabres ? and globes ?" All
right. If I could help him -- why not. But he had
no right to laugh and to prevent me traying to work
out my own things, and the more he was against it,
the more obstinate I grew, till, at last in a moment of despair I promised him to give it all up, and paint for him
quick. He told (this) his wife, and there was happiness in
the house. I had sold me to a swindler. Also he gave me
photographs. „Can you do this quick ?" Yes. And there
he was sitting behind me looking on and in the time of
a half hour I painted a whole city. „That is very beautiful
— you can do this quick — that is more like you used to
paint !" .... One day he wrote me from America : „which
way you turn, I am yours". He sold some things under my
name I found out afterwards and I painting quick we would
soon make our fortune. I don't know how many pictures I
touched up and made new ones of them for him when he
1) Jacob was immers voornemens geweest naar Parijs terug te komen ?
O. m. liet hij achter een groot aantal sohilderstudies, die Thijs mee naar
Londen nam en die eerst na den dood van Jacob in het bezit kwamen van
zijn weduwe. De meeste zijn toen in 1902 door Fred. Muller & Co. te
Amsterdam in veiling gebraoht.
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came back. I could not show him my own work. I knew
he would laugh at it, and not being pleased too see. I had
tried to do something in my own style, but bij accident (I
was always carefull to put my things out of the way when I
heard some one come up) he came up so quickly, there was
no time, also he saw a drawing I was busy at. He liked it :
„I'll buy this of you, leave it like it is". I had just been
rubbing out things to get more light in and told him I had
to work it out. I put it away and took it in hand again
after a week, but curious enough he comes up quickly again :
„are you still at this ? that won't pay !" I said : if you go
that way, I'll have to count how many hours I work and
how much paint I use. I've no head for business. „You
ought to", he said. It was just the time Mr. W. came to
me and saw my picture. „This is spirutuel", he said,
„tell me what is in it that I will never forget ?" I was
laughing at him. I knew it well ; if I could have only told
him what hell I have been in, since I came to england, he
would surely have helped me, but I did not like anybody
to know. I had my things always packed up, trying to get
a little money to leave my slaveholder, my overzeëer. They
did away African slaverny, but allow swindlers to put their
foot on others neck and compel them to steel and to swindle
for own selfish purposes and make fortune. When I found
out to be in the hands of a swindler and could not move
for the sake of a beetje nietig slyk, the feeling of a curse
being on me, came double pressing. Why was I not born
thief and swindler ? I would have gone on splendidly.
.... 0 that engele • land, where they stop cheating each
other at cards or what it may be, at twelve o clock on
saturday night, and than they don't take any more part in
whatever game, don't whistle, nor go in for any distraction
on the sabbathday, but going to hear an instrument, put in a
pulpit, making noise through his nose. And than they thank
god when the day is over, to begin stealing and swindling
and cheating each other with still more cunningness. „Art is
long, and life is short", I heard him often say. I painted a
picture in an hour, very beautiful, a lazy, drinking swindling
thief who never did a stroke of work himself in all his life,
but got it out of others. You will find his portrait in the
eulogy of foolnishness by Erasmus, under the merchant, and
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the pirate, mais it y en a qui laissent bien loin d'eux de
tons ceux dont nous nous sommes occupé jusqua ici. When
I was cheated and stolen and found out it was nothing than
money what was wanted to get out of me, I got an awful
dislike against the english and the scotch. They must be all
thieves I said ; if it takes four jews to cheat a russian, it
will certainley take eight russians to cheat one scotch. I
dont't believe there is one honest man in whole England
and Scotland. You have to be a thief and swindler to become
a member of parlement, a lazy drinking swindling thief to
get fourteen and fifteen thousand pounds a year, to be
called bishop.... to do the job to articulate sounds you never
heard in any madhouse ; a swindling thief to become lord
mayor ; tot be swindlers and thieves to get the name of
honourable and lordshippers ; to be swindler and thief to get
a wig on your skull and do justice, to sell up those who are
in want. There is nothing than money what is wanted in
this world. They know how to get it. I told Wisselingh 1-) if
I turn the greatest criminal murderer and cheat and cut up
this whole goddamned swindling thieving shop, nobody had
anything to say.... I had to try at night, what I wanted
myself, and in the daytime I had to do what the swindler
wanted me to do, but now neither the one nor the other would
succeed.... The stupid fellow, if he had only given me a little
place where I would able to work by myself, it would have been
for his own profit. I had even to sell my press because it did
not looked swell in the house. He always found out some ways
to prevent me working. I think he was afraid I should succeed
in my own way.... Once he asked : „Why don't you paint like
your brother James ?" I may not paint like my brother James.
It is not honest ! --- He did not mind, if he could sell. What
right had that man over me ? Dit he buy me at a sale or
at a market or did I go to him and said how much wages
do you give me, I'll work for you ? What other right than
money-right? A swindling, thieving right in a heilige land,
een engele land, dat zendelingen zendt all over the world.
Money-right ! As I murdered every one, that could sell
me up, the wigshop would come down in my room. That
would be a rare fun, it would be my grandest day to knock
1) E. J. van Wisselingh, voornaam Hollandsch kunstkooper, vriend
van Maris.
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their heads the one against the others and kick them about
all over the flour, the heads of these sellers up, swindlers
and thieves !
Yours truly
M. MARIS.

Maris bleek nauwelijks te kunnen eindigen met zijn
requisitoir, want op bladz. 1 staat nog als kantschrift:
„It will be a lesson to the world not to trampi on individuals. They become dangerous. In stead of helping and
doing good, they do harm".
De brief is naar 't mij voorkomt een document
van waarde voor de kennis van Maris' ziels- en geestesgesteldheid. Ik heb hem wel eens een poseur hooren
noemen. Mij dunkt, dat dit oordeel van weinig gevoel
getuigt. Bovendien : wat hij, ouder geworden was, kondigde
in den jongeling zich reeds aan. Dat hij de „mooie" rol,
die ik hem in mijn Gids-opstel toedacht, met betrekking
tot zijn meedoen aan de Commune, zich niet laat welgevallen, bewijst al dadelijk, dat hij niet méér wil schijnen
dan hij is. Hij weet heelemaal niet wat de Commune
beoogt, heeft nooit van Clemenceau gehoord, aan wiens
gevangenneming hij nota bene deel neemt. Het is hem
alleen te doen om de trente sous soldij. Intusschen, waarom
niet liever een paneeltje beschilderd aangenomen dat zelfs
Goupil in den Commune-tijd er geld voor zou hebben
gegeven ? Maar hij kon niet altoos schilderen voor den
kost, al deed hij 't soms. Voor de trente sous behoefde
hij zijn ziel niet te verkoopen. Ook zooiets moet men
kunnen voelen, als men er niet bot om lachen wil. De
brief is tragisch. Als men bedenkt, dat hij is gericht aan
iemand, dien hij nauwlijks kende, dan moeten zijn grieven
hem wel tot stiktrens hebben benauwd om ze zoo zonder
eenige terughouding te luchten. Tragisch ook om Maris'
onmacht, die er uit spreekt om zich vrij te maken uit
den greep, die hem omknelde. Maar dat is het noodlottige
in hem. Men kan hem wel geen zwakkeling noemen,
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want welk een offers heeft hij niet gebracht voor wat hij
nu eenmaal als zijn beginsel hoog hield ? Maar sterk is
hij toch alleen geweest in het.... negatieve. Ik heb ter
verduidelijking van den tekst mij veroorloofd wat komma's
en punten aan te brengen, want in 't oorspronkelijke
loopera de zinnen toomeloos voort. Het is soms raaskallen, gelijk men hoort van menschen, die in hun
exaltatie, alle stuur over hun denken hebben verloren.
Dit is in acht te nemen bij de beoordeeling van wat
Maris o.a. omtrent den Scotchman Cottier heeft te beweren. Want deze is de man „over the water", gelijk
hij het in sprookjestrant zegt, die hem uit Parijs
naar Londen heeft .... gelokt. Volgens mededeeling van
den heer Haverkorn van Rijsewijk
k „vestigde Daniel Cottier
zich in 1869 te Londen en opende daar een kunsthandel,
welke eerst wat ging beteekenen toen van Wisselingh
bij hem was gekomen. Deze kon Matthijs niet herbergen. Cottier wilde Thijs graag onder zijn dak hebben
en zoo kwam hij drie jaar later naar Londen en bleef
aan de zaak verbonden tot 1886". Nu zal Cottier wel
heelemaal geen idealist zijn geweest. Schilders, die in ons
land met hem te doen hebben gehad (hij stak elk jaar
over het kanaal om op de ateliers ten onzent zijn inkoopen te doen, vooral voor de Amerikaansche markt),
schetsten hem mij als een clever fellow met wien men op
zijn tellen moest passen maar het schijnt toch dat
Thijs hem wel wat erg zwart maakt. Reeds het feit,
dat de heer van Wisselingh, wiens nagedachtenis door
ieder, die hem heeft gekend, wordt geëerd als die van
misschien den eerlijksten kunsthandelaar, die bestaan
heeft een kunstkooper die juist niet alleen 't oog had
op zijn beurs bij zijn transacties met artiesten, maar
die wel degelijk ook de kunst zocht te dienen ; een
man, kortom, met idealen, -- het feit, dat zoo iemand
met Cottier in betrekking stond, maant tot voorzichtigheid in onze opvatting van wat Thijs van dezen laatste
vertelt. Ik wil daarlaten, dat het verwondering zou
baren, dat Van Wisselingh den door Cottier „getergden"
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schilder zoo vele jaren aan de genade van dezen „swindler"
heeft overgelaten. VanWisselingh immers, was een vriend
van Thijs en is hem, lange jaren, een groote steun
geweest wat ook door Thijs is erkend, o. a. door mevr.
de Wed. van Wisselingh die hem een trouwe vriendin i s
gebleven en aan zijn sterfbed tegenwoordig was tot
zijn universeele erfgename te benoemen. Het kan zijn,
dat Thijs, door een moeilijk te ontbinden contract, vast
zat aan Cottier, of dat andere, ons onbekende omstandigheden, het voor Van Wisselingh ondoenlijk hebben gemaakt
Maris terstond de reddende hand toe te steken. Omstandigheden, die voortsproten uit Thijs' eigen wondere
natuur. Een Don Quichot als hij de lezer zie in deze
evocatie niets onteerends, eer een lofspraak en zeker een
verklaring van wat hij eigenlijk heel zijn leven is geweest,
want de schepping van Cervantes was een mensch van
hoogen adel, als idealist tot ondergang gedoemd ! een
Don Quichot als hij, wil worden gekastijd, wil zich den
boezem openrijten, de verzenen tegen de prikkels slaan.
Hij zóekt het lijden als meende hij daarmee bij te
dragen tot redding der menschheid. Het is ook niet
alleen Cottier, dien hij rijp acht voor de galg neen,
heel Engele land -- zooals hij sarkastisch schrijft heel
Schotland is éen poel van verderf. Alle rechters, alle
bisschoppen zijn oplichters en dieven ; ieder die in goeden
doen is, leeft van gestolen goed. Aan sarkasme is trouwens
geen gebrek in den brief. Men herinnere zich de wijze
waarop hij de schijnheiligheid geeselt, welke achter
de viering zit van den Zondag bij de Engelschen ; den
Zondag, waarop zij onder het aanhooren van „priesterlijken
onzin" (sounds you never heard in any madhouse), in
zoogenaamden deemoed zich gereed maken om elkaar de
volgende week nog meer te „beduvelen". Dat generaliseeren
van Thys, dat doordraven, kan men in tweëerlei zin opvatten. Men kan zeggen : die Cottier heeft hem zóó geplaagd
en beleedigd in wat hem het heiligst was : zijn kunstenaarseer, dat hij er door in vertwijfeling is geraakt omtrent
heel de men schheid maar men kan 't ook aldus opvat-
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ten, dat Thys Maris, overgelaten aan zich zelven : „trying
to devellop and work out (his) own capacities" het nooit
of haast nooit tot een kunstwerk bracht, vanwege zijn
onvoldaanheid met eigen werk, of mooier gezegd : het in
zijn kunstenaarsadel onbereikbaar ideaal dat hij zich stelde.
En dat aanhoudend hopeloos streven, kan niet anders dan
zijn gemoed verbitterd en zijn kijk op de dingen vertroebeld hebben. Reeds in zijn jeugd was hij een zonderling :
stil, in zich zelf gekeerd en werd hij door zijn kameraden
een menschenhater genoemd, zeker een toenmaals onjuiste
kenschetsing van zijn teruggehoudendheid. Want liefde
voor de menschen was de grondtoon in zijn hart de
haat kwam eerst toen hij zich in die liefde bedrogen
achtte. Maar in zijn jeugd had hij ook reeds de buien, dat
hij zijn werk, als 't nauwlijks ontstaan was, weer wegschilderde, uit onvoldaanheid en geprikkeld doordat anderen
waarde hechtten aan wat hij had voortgebracht en het
prezen, tegen zijn eigen gevoelen in. Die ezels ! riep
hij dan en doorvlijmde zijn doek met een mes, liever dan
't te verkoopen. Als hij nog niet aan Cottier is verbonden
en deze bij Goupil opkoopt wat daar van hem aanwezig is,
schaamt hij zich daarover (I felt ashamed of). Dat komt :
het is werk, dat hij indertijd heeft afgeleverd tegen zijn
artistiek geweten in door den nood gedwongen, om
„een beetje nietig slijk". Toen ik hem in 1888 bezocht,

had ik een dag te voren heel mooi werk van hem gezien
in den kunsthandel van Goupil, New Bond Street. Ten
minste ik was er door getroffen. Maar op dat werk zinspelende, zei Maris gemelijk : „Het is niet goed, dat ze
die dingen van mij bij Goupil hebben tentoongesteld. Ze
deugen niet !" Volgens hem zelf deugde er eigenlijk niets,
wat uit zijn handen kwam. Hij zag het in zijn droom zóó
mooi, dat elk pogen om den droom op het doek te
verzinnelijken, storend op hem inwerkte. „Ja, het is
moeilijk om het z66 te krijgen als je voelt dat het wezen
moet", is een verzuchting, die ik bij mijn bezoek uit zijn
mond opteekende. In dit licht beschouwd, krijgt de dwang
dien Cottier op hem oefende, wel een eenigszins ander
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karakter, dan Maris er aan geeft ; hij, die niets begreep
van deze wereld en zijn geest niet kon wringen in het
gareel van ons maatschappelijk bestaan, met zijn dringende,
dwingende eischen, zijn gescharrel en geschipper, zijn gekamp en gekuip. Cottier had hem echter allerlei voorspiegelingen gedaan, die Maris in zijn naïeveteit hadden
verlokt, en dat kon hij hem, terecht, niet vergeven !
In 1888 was Maris vrij. Hij mocht geheel zich zelf zijn.
De knellende band met Cottier was geslaakt. Hij bezat
„a little home for (him) self and could try to work out
(his) own capacities", waar hij zoo naar verlangde en dat
hij gehoopt had bij Cottier te zullen vinden. Welnu, aan die
illusie was nu voldaan. Zijn vriend Van Wisselingh had daarvoor gezorgd. Maar wat is er nadien uit zijn handen gekomen ? Toen ik hem bezocht, stond in zijn atelier een ezel
met een door een doek bedekt paneel. Ik heb dat paneel
niet te zien gekregen maar op den vloer stonden een
aantal schilderijen zonder lijst ruggelings tegen den
wand. Nadat wij wat met elkander hadden gepraat, ging
hij --- weifelend, of hij 't al of niet zou doen naar den
wand en nam een der paneelen, keerde het om en plaatste
het te mijner bezichtiging op een stoel. Zwijgend nam hij
na Benige oogenblikken het stuk weer weg en zette er
een ander voor in de plaats, totdat ik ze alle gezien had.
Onder deze kunstbeschouwing heb ook ik niets gezegd. Ik
voelde mij te zeer ontroerd onder deze handeling van een
kunstenaar, die hier zijn ziel, welke hij zelden of nooit
ontsluierde, voor mij openlegde.
Wat is er van al die doeken daar waren er een
heele rij geworden ? Heeft Maris ze in wezen gelaten,
dan wel in arrenmoede, omdat hij „ze niet zóó kon krijgen
als je voelt dat het wezen moet", vernietigd, of zóó vaak
overschilderd, dat ze ten slotte waren weggeschil derd ?
Het beeld, dat Matthijs Maris in zijn brief ons geeft van
zijn werkzaamheid bij Cottier, verklaart het feit, dat er
zooveel altoos : betrekkelijk veel ! schilderijen van
hem in de wandeling zijn, die zijn initialen dragen of zijn
naam voluit, maar waarvan het vaderschap door hem ont-
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kend is, als zij hem later werden vertoond. Hij blijkt
onder Cottier's drang inderdaad allerlei karweitjes te hebben
opgeknapt, waar natuurlijk zijn ziel niet bij was ; lampenballons gedecoreerd, tegels beschilderd ; naar foto's en
prentjes gewerkt ; „touched up", zooals hij 't noemt, schilderijen van anderen enz. enz. Ook wat geheel zijn eigen
maaksel was, zal meest toch onder dwang van Cottier zijn
ontstaan want wat hij onder eigen inspiratie schilderde,
kon Cottier niet verkoopen, daargelaten of het onder zijn
handen vandaan te krijgen was. Het is dus geen wonder,
dat Maris het aldus in omloop gekomen werk waaronder
toch wel heel mooie dingen zijn, want het genie verloochent zich nooit, ook al werkt het onder zwaren druk
not as his own verklaard heeft, tot niet geringe ontsteltenis
van hen, die het voor dikwerf hoogen prijs hadden gekocht.
Niet lang geleden heeft zich nog een geruchtmakend geval
voorgedaan ten aanzien van door een kunsthandel te Amsterdam verkochte tafereelen : dansende figuren, die van
Thijs Maris afkomstig heetten. Het bleek echter achteraf
werk te zijn van den Franschen schilder Couture, dat door
Maris was „touched up". Of de kooper, dit vernemende,
verstandig deed den koop ongedaan te maken, is de vraag.
Want de tafereelen waren blijkbaar door Maris met zooveel liefde overschilderd, dat het werk his own geworden was.
—

*a^ *
De kunst van Matthijs Maris vloeit samen met zijn
levensstemming, gelijk die zich in de jaren met steeds
sterker accenten heeft geuit in zijn houding tegenover de
hem omringende werkelijkheid. Toont hij in zijn eerste
werken zich een volmaakt teekenaar en gevoelig kolonist,
schilderende met vlakken toets, in dunne, maar toch rijpe
kleur, al spoedig komt in de voorstelling, die hij op het
doek brengt, in de compositie van zijn landschappen,
stadsgezichten, kijkjes uit zijn venster, genrestukjes, iets
sprookjesachtig. Wel zijn de vormen veel scherper omlijmd
dan in zijn later werken, maar toch verraadt zich bijna
altoos, hetzij in het fantastisch samenstel der daklijnen, den
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opbouw der verschillende plans, in het dooreen slingeren
der wijngaardranken langs zijn huizenmuurtjes, in de grillige arabesken op het gewaad zijner Gretchen-figuren, den
zin tot fabuleeren, tot mijmeren met het penseel. Kondigden
zijn figuren in vroeger werk, reeds de ideëele vormen aan
zijner als aan een Zomernachtsdroom ontleende Perdita's
van later, ook door zijn kleuren doet hij al dra het zilveren
parelgrijs schijnen, waarop hij later heel zijn werk zou
bouwen. Want al naar hij zich meer afzondert van de
wereld, afgestooten door haar dikwerf wreede werkelijkheidsvormen, verontstoftelijkt zich zijn kunst en wordt zij ten
leste tot de grens van het onzienbare vergeestelijkt. Als
ik in zijn brief lees, hoe hij : „had to try at night, what
I wanted myself, and in the daytime I had to do what
the swindler wanted me to do", treden uit het nachtelijk
duister de visioenen naar voren, die in zijn later werk, als
op het doek geademd zijn. Teekenend uit zijn mond is de
bekentenis, die hij mij in 1888 heeft gedaan : dat hij de
natuur leelijk vond, valsch van licht en kleur. Ja, op 't
laatst, schuwde hij naar 't schijnt het zonnelicht en look
hij eerst op als de nacht hem van de levende wereld
afsloot. Naar hetgeen den heer Delprat bij zijn bezoek
aan Thys, in Febr. 11. bleek, bracht hij de nachten schrijvende door en placht hij pas naar bed te gaan, als de
dag ontwaakte, zoodat, hij nooit vóór des namiddags laat
te voorschijn kwam.
Hij voelde zich afgestooten door de werkelijkheid in
haar ganschen omvang en zoo moest uit hem ten leste
een kunst geboren worden, die gedoemd was in haar zelve
onder te gaan, een kunst geboren uit onthouding, uit zoo
goed als een volkomen verzaking van zinnelijk welbehagen.
Zeker danken wij uit die nevelige periode van Maris, werken,
aan wier dichterlijke suggestie wij ons niet vermogen te
onttrekken. Ik herinner aan het „Bruidje" uit het
Stedelijk Museum te Amsterdam. Wat het zinnelijk oog
aanschouwt bij de voorstelling eereer bruid : de lokkende
weelde der bloeiende jeugd, het rijpen van begeerlijk
vrouwenschoor gij vindt het in dit „Bruidje" niet. Het
.
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is een droombeeld, dat verstoord zou worden als gij 't
wilde grijpen, dat door de teerheid van het onschuldig
schoon, u in verzonkenheid op een afstand houdt. Met
een gebaar van onnavolgbare bevalligheid, wenkt zij met
weemoed als ten afscheid. De blanke ziel glipt door de
lippen, op den ademtocht van een bestaan, dat op het punt
is te vervagen.

**
^

Erasmus' Lof der dwaasheid, die hij in een Fransche
editie las, was zijn huisbijbel zeiden wij naar aanleiding van een citaat uit zijn brief. Dit komt overeen
met wat iemand na zijn dood in de Nieuwe Rott. Ct.
schreef. Hij vond bij een bezoek aan Maris, een fijn gedrukte editie van Erasmus' Eulogie en had him er uit
moeten voorlezen. Het is te begrijpen, dat Erasmus' satire
op de maatschappelijke en kerkelijke misbruiken zijner
eeuw --- misbruiken, die in veranderden vorm van alle
eeuwen zijn koren was op den molen van Thys. Zelfs
de vloek, dien hij in zijn brief slingert tegen alle waardigheidsbekleeders in Engeland (parlementsleden, bisschoppen,
rechters) heeft iets Erasmiaansch. Toch kan Thys eer
gelden als een tegenvoeter van Erasmus, dan als zijn geestverwant. Want de Rotterdamsche moralist, was alles behalve een kluizenaar. Hij was een man der renaissance,
een humanist, die zich ontworstelde aan de kloostercel en
het bestaan van eenzame overpeinzing, om de woelige
wereld op te zoeken, het bloeiend leven te gemoet te gaan.
Het is ijdel werk elkander voor te spiegelen wat Matthys geworden zijn zou, wat hij ons aan kunst vermaakt
zou hebben, als hij gelijk Erasmus zich niet afgekeerd had van het rijke leven, om op te gaan in een volkomen afzondering en verwerping der materie. Ook schijnt
het ons geen zin te hebben hem als kunstenaar te verheffen boven zijn twee broeders. Tot een oordeel in deze,
is de tijd nog niet gekomen. Thys is gansch anders geweest dan Willem en Jacob en gelijk hij 't nog maar
kort geleden zijn vriend Delprat bekende : „ik ben geen
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schilder. Jaap en Willem waren schilders. Ik ben een
fantast."
Er is nog veel ondoorgrondelijks in deze menschenziel.
De heer Delprat, die zeer onder den indruk was van zijn
laatste bezoek aan den vriend zijner jeugd, had ter kenschetsing van wat Thys Maris voor hem is, een tre ffend
beeld. In diens atelier stond bij dat laatste bezoek op den
ezel een paneel, waarop in 't eerst niets meer te onderkennen
viel dan schijnbaar in 't wild gestreken bruingrijze verfvegen. Maar allengs kwam door den chaos, in heel vagen
vorm, een vrouwenkop schijnen, die hoe langer zoo meer
leven kreeg en ten laatste den beschouwer onder de gewaarwording bracht van een won dere schoonheid.
„Zoo zie ik Thys ook" zei de heer Delprat. ,,Hij
is niet gemakkelijk te doorschouwen. De trekken in
zijn wezen, gaan, zou men zeggen, soms tegen elkander in.
Maar voor wie lang op hem kijkt, treedt uit den chaos
iets moois naar voren, dat altijd in gedachten blijven zal."
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„Wat heeft men toch in 's hemels naam tegen Romantiek en Sentimentaliteit ?" In deze ietwat paradoxale
vraag van Joost Vermeer, den held van „De Stille Lach",
ligt voor een goed deel het kunstprogram van den schrijver.
Hij wil blijkbaar een terugkeer tot de Romantiek, tot
wat hij „ouderwetsche verhalen" noemt en kiest zich daarbij
niemand minder dan Goethe tot ideaal voorbeeld. Wilhelm
Meister vooral is Joost's lievelingsboek, dat telkens weer
een athmospheer van frischheid en klaarheid om hem
schept, waaraan hij oneindig meer te danken heeft dan
aan alle nieuwe realistische romans. Ik vermoed dan ook
dat de schrijver zich terstond op Goethe zou beroepen,
als hem het tweeslachtig karakter zou worden verweten
van zijn roman, die voor zulk een groot deel uit beschouwingen en verhandelingen bestaat. En inderdaad is de
herinnering aan Goethe's werk een waarschuwing tegen
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een al te eenzijdig oordeel, dat strenge afgeslotenheid in
zich zelf als absoluten eisch zou stellen aan eiken roman.
Staat daar ook nu weer niet een epos als Jean Christophe
tegenover om te bewijzen dat de kunst aan dergelijke
begrenzingen niet gebonden is ? Miar we moet de
roman sterk en gaaf zijn, die zulk een losse compositie
dragen kan en ten slotte is dan alleen het geheel als
kunstwerk te aanvaarden, wanneer er aan de beide tegenstrijdige elementen een groote innerlijke eenheid ten
grondslag ligt. En bovendien een dergelijke schrijfwijze
heeft slechts recht van bestaan, wanneer een diepe en
belangrijke persoonlijkheid ons door zijn beschouwingen
weet te boeien, ook waar zij den gang van het verhaal
vertragen. Nergens is een zoo gewetensvolle schifting eisch
als hier tusschen het banale en het treffende.
Is Nico van Suchtelen er in geslaagd deze zelf gekozen moeilijkheden te boven te komen, of heeft hij van
den gemoedelij ken brief- en dagboekvorm misbruik gemaakt om zich gemakkelijk te laten gaan, zich, naar eigen
beeldspraak, „vrij gevoelend als een hollend veulen" ?
Vele bladzijden in dit boek schijnen dit laatste vermoeden te bevestigen. Joost Vermeer, die blijkbaar de
woordvoerder van den auteur is, kan zulke groote beweringen neerschrijven, zonder een enkele poging om ze te bewijzen ; hij kan met zulk een gewichtig gebaar banaliteiten
te berde brengen en zijn eigen aphorismen herhalen, dat
we ons geërgerd van hem afwenden als van een oppervlakkig en vrij aanstellerig fraseur. Zoo b.v. waar hij
moeilijke problemen als de verhouding van man en vrouw,
de opvoeding en dergelijke in een enkel verhandelingetje
oplost, zonder zich om een tegenstrijdigheid hier of daar
te bekommeren, of waar hij met een eenigszins Multatuliaansche paradox eens even met een paar woorden oorsprong
en waarde van het Christendom uiteenzet. Het meest
echter hindert deze zwakheid bij de behandeling van zijn
lievelings-thema, de kunst. Hierover heeft hij dan toch in
elk geval veel nagedacht en hoe nu te plaatsen de kinderachtige blague, waarmee hij zoo ongeveer alle moderne
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kunstenaars voor kunstenmakers uitscheidt, de toonaangevende kritici voor gevoelsmaniakken en heel het publiek
voor 'n smakeloos vulgus ! Even jongensachtig doet het
aan, wanneer allerlei groote namen zoo terloops met een
enkel geringschattend woord worden neergehaald. En waar
nu de kunst, die hij zich daartegenover als ideaal voorstelt, soms in vage en wat dweepende bewoordingen,
wordt omschreven, is men licht geneigd heel zijn kunstbeschouwing niet al te zeer au sérieux te nemen. En toch
zou dit een onrecht zijn. Er is in dit voorbijgaan aan
vaststaande waarden ten slotte nog meer oorspronkelijkheid en durf dan aanstellerij ; er schuilt in deze vaak
onbeheerschte kritiek veel ernst en veel waarheid. Voor
wie een lichte ergenis over den toon dezer kunstverhandelingen ter zijde kan zetten, zijn zij een verfrisschende en
„anregende" lectuur, omdat ze door een overtuiging en een
ideaal gedragen worden.
Een beoordeeling van De Stille Lach als roman heeft
echter met deze beschouwingen alleen in zoover te maken,
als ze een antwoord zoekt op de vraag, wat de schrijver
zich als ideaal had voorgesteld en in hoever hij er in
geslaagd is dit ideaal te verwezenlijken.
Het duidelijkst omschrijft hij zijn ideaal wel in de
,

volgende bladzijde : „Het leven, het ware leven, dat de
„kunst moet weergeven, is de innerlijke kracht der dingen,

„niet de uitwendige verschijning. Bij menschen : het
„wezenlijke zielsgebeuren, niet de toevallige lotgevallen
„en omstandigheden. Het ware leven is deze innerlijke
.,,droom, waarin alle gevoelens ver-ijlen tot een ongeweten
„grootsch mysterie, nièt de plompe „tranches de vie" die
„smakelooze kunstemakers het smakelooze vulgus onder
„den neus duwen. Een droom : O, een droom is altijd
,,schooner dan de zoogenaamde werkelijkheid; een droom
„is een zielswensch, een wezens-verlangen. En de kunstenaar moet dat leven uitbeelden, niet fel en hartstochtelijk,
„zooals het „artistiek" vooroordeel eischt (uit besef van
„eigen onbeheerschtheid en impotentie) maar rustig en
,,diep-bezonnen, zoodat ten slotte nog de wildste bewogen0. E. XVII 10
8
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„heid verstilt en zich vereffent in een vredigen glans van
„eeuwige noodwendigheid. Het leven is stijgen tot hooger
„macht en kracht. Daarom is de kunst per se verheffend,
„veredelend, sterkend. En omgekeerd, kunst die neerslaat,
„ontmoedigt, verzwakt, is geen kunst, geen wezenlijk beeld
„van het leven, maar een parodie er van."
Deze kunst, die hij als bezonnen subjectiviteit ziet,
moet uit haar aard gebaseerd zijn op een synthetische
beschouwing van het Leven zelf. En inderdaad komt in
De Stille Lach dit streven zeer sterk tot uiting. Er klinkt
in dit boek een echo na van wat de schrijver gegeven
heeft in zijn boekje over Dante's Vita Nuova. Wat hij
daar, vertalend en verklarend van Dante's opvatting van
de Liefde heeft doordacht en mee doorleefd, vinden wij
hier terug in de hoofdgedachte, waar hij zijn roman op
bouwt. Het tweede motief, dat in den titel tot uitdrukking
komt, staat daarmee in nauw verband. Want „de
stille Lach" wordt slechts gehoord door hen, die sterk
beseffen, dat eenzelfde Geest leeft in allen, die in volle
overgave aan dien geest „tot rustigen, klaren vrede"
komen. In deze stemming, die meer is dan berusting, die
vertrouwen is, ligt het hoogste geluk. En slechts hij, die
zoo het geestelijke tot heerschappij laat komen in eigen
innerlijk, ontdekt de levende Liefde. Deze is niet „hartstocht, opwinding, extase, alle handlangers van Satan
zelfbedrog, het is het oneindige verlangen, dat geheel iets
anders is als de hondsche hunkering, die zoo velen voor
Liefde houden.
Liefde is iets heel klaars en heel eenvoudigs. Toch
is deze liefde niet onwezenlijk en bovenmenschelijk. Als
ze zich realiseert als liefde tusschen man en vrouw, is ze
66k hartstocht, maar ze is niet de begeerte allereerst en
zonder meer; zooals Joost 't ergens uitdrukt : „Mijn God,
zag je dan niet dat ik begeerde omdat ik liefheb en niet
omgekeerd."
Hoe Joost Vermeer in strijd en ontbering langzamerhand tot deze hooge liefde komt en ten slotte leert hoe
zij zich louteren kan en verwijden tot die groote algemeene
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menschenliefde, die meer een leven is in de Liefde dan
een bepaalde verhouding tot Mn menschenkind, -- dat is
de inhoud van den eigenlijken roman, het Wonder, waar
Joost zijn geheele leven op wacht.
De schrijver gevoelt, dat tot zulk een liefde slechts
weinigen in staat zijn, misschien „vijftig in een eeuw"
laat hij Joost zelf zeggen. En daarmee is voor 't verhaal van
zulk een liefde 't gevaar gegeven van opgeschroefdheid en
valsche Romantiek. Van Suchtelen heeft dit aangedurfd
in naam van wat hij de echte Romantiek acht, de symbolische kunst, die in veel opzichten is als een droom, maar
des ondanks het wezenlijkste van het leven openbaart.
Zijn held is hem zoo werkelijk geweest, dat hij tegenover
hem als tweede figuur heeft kunnen plaatsen Elisabeth
van Rosande, de bij uitstek moderne vrouw, wier persoon
en leven in alle opizchten van dezen tijd is. Van Suchtelen
ziet haar als de kunstenares, die sterk en fijn voelend,
evenmin als Joost, „is als de anderen", maar wier schoonste
kern voor haar zelf verborgen is, verward in allerlei zelfzuchtige ijdelheden en verlangens. Zij kent wel de min
of meer kinderachtige passies, waarover ze in zelfverteedering en zelfbewondering zich heenbuigt, waarvan ze stamelt
in haar kunst, maar ze vermoedt nog niets van die groote
zich gevende liefde, die ze onbewust, jaren geleden, in
Joost heeft wakker geroepen. Aan Joost de levenstaak
haar die liefde te openbaren, een taak, waaraan het geluk
van zijn leven opbloeit en te gronde gaat. Want Elisabeth
kan voor korten tijd onder den invloed komen van zijn
grootei persoonlijkheid, zij kan even zich gelukkig en
vertrouwend voelen in 't aanvaarden van deze liefde, zij is
niet in staat zelf tot deze waarachtige overgave te komen,
zij, „durft geen vrouw te zijn". En toch weet Joost onbedrieglijk zeker, dat achter dit zelfzuchtige en frivole haar
schoonste wezen schuilt, de vrouwenziel aan wie hij zich
zonder vrees van misvatting openbaren kan, en met oneindige teerheid en geduld wacht hij, tot haar diepste zelf
zich van al dit bijkomstige zal bevrijden. Ook hierin houdt
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hij vast aan het wonder, het wonder dat zich eerst na zijn
dood zal verwerkelijken.
Hoe komt het dat deze zoo veel belovende conceptie
teleurstelt, dat we telkens den indruk krijgen, of er zich
tusschen de bedoeling en de uitvoering allerlei schadelijke
elementen hebben gedrongen ? Dit ligt niet alleen of zelfs
in hoofdzaak aan de wanverhouding tusschen het verhalend
en het redeneerend element, ook de uitbeelding der Noodpersonen blijft beneden de toch duidelijk merkbare bedoeling. De Elisabeth, die zich in haar brieven en 't nog zooveel intiemere dagboek aan ons openbaart, is grenzenloos
ijdel en met zich zelf ingenomen en juist daardoor halfslachtig in al wat zij doet en zegt. Ze leeft en denkt en
voelt, maar door allies heen poseert ze voortdurend, ook
voor zich zelf. Zij is cynisch en levensmoe, maar toch ook
niet zoo erg, of ze vindt die levenshouding blijkbaar wel
interessant. Boven haar klachten uit van veel teleurgestelde liefde-verwachting klinkt de kinderachtige voldoening over haar vele veroveringen. Nu is het tot op
zekere hoogte waar, dat de schrijver haar zoo wilde geven.
Hij laat Joost zelf meer dan eens op deze donkere zijde
van haar karakter kritiek oefenen. Kras genoeg spreekt
hij dan van haar innerlijke oneerlijkheid, haar gebrek aan
ernst, van de zelfverteedering en zelfverheffing in haar
werk. „Je kent niet", schrijft hij eens, „de zaligheid van
de heilige overgave. In je kunst niet en niet in je leven".
Maar Joost weet dat al dit zwakke en kleine en
minderwaardige bijkomstig is, hij heeft de zekerheid van
het groote en goede, dat daarachter verborgen is, ter wijl
het juist deze zekerheid is, die wij missen. De schrijver,
die blijkbaar Joost's opvatting deelt, is er niet in geslaagd
ons Elisabeth zoo te doen zien. Soms zijn we onder zijn
invloed wel geneigd het te geldoven en dan is er ook
veel dat ons in die richting wijst, maar spontaan overtuigd zijn we eigenlijk nooit van dat „toch goddelijke in
haar" waar Joost van spreekt. In een zijner beteekenisvolle droomen ziet hij Elisabeth als een prinses, die door
het dolle heen flirt en danst met allerlei mannen. Hij
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„weet dat zij een prinses is, doordat zij een kroon draagt".
Welnu, die kroon, die Joost in geestelijken zin altijd
ziet, zien wij niet. Daardoor maakt deze figuur ondanks
al het reëele in de uitbeelding, den indruk van een mislukking en de terugslag daarvan is dan tegelijkertijd, dat
Joost's liefde voor ons niet het noodige relief krijgt.
Aan haar botsing met Joost ontbreekt daardoor die diepte,
die blijkens het Erica-sprookje de schrijver er in had
willen leggen. Er wil maar geen eenheid komen tusschen
de Elisabeth die wij zien en de Elisabeth die Joost Vermeer kent en liefheeft.
Dit tekort aan overtuigende uitbeelding herhaalt zich
ten opzichte van Joost zelf, doch in veel geringer mate.
De pedante schermer met groote woorden, de menschenverachtende betweter, dien we soms in Joost meenen te
zien, verdwijnt bij 't lezen meer en meer op den achtergrond ; we voelen deze zijden van zijn persoonlijkheid als
iets zeer bijkom.stigs, grootendeels een ongelukkig gevolg
van de schrijfmethode die zoo velerlei beschouwingen aan
't geduldig papier van Joost toevertrouwt, terwijl de figuur
van Joost Vermeer, zooals de schrijver dien heeft willen
geven, ons steeds duidelijker wordt. Doch is er ook in
deze karakterteekening iets onbevredigends, dat in nauw
verband staat met de algemeene sfeer van dit boek, de
Romantiek, waartoe Van Suchtelen terug wilde keeren.
Hij laat Joost eenmaal aan Elisabeth schrijven : „Neen,
„het is geen groote kunst, en het heeft ook niet veel zin,
„menschen uit te beelden zooals ze zij n. Veel schooner
„en belangrijker lijkt het mij menschen te scheppen, zoo„als men ze wenscht, of beter zooals ze volgens hun
„diepsten aanleg zouden kúnnen zijn ; nog beter ; zooals
„ze zijn in hun hart zooals zij leven in hun droom. Eerst
„zulke kunst is waarlijk levend, want zij draagt een
„toekomst”. In zijn zoeken naar een bepaling van zijn
kunstideaal, gaat hij al dieper en komt hij ten slotte veel
verder dan zijn eerste uiting : „zooals men ze wenscht" ;
in de praktijk blijft hij bij dit eerste stadium staan. Joost
Vermeer is ten laatste niet meer geworden dan de „held"
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van den schrijver, in den ouderwetschen zin van het woord.
Als zoodanig is hij volstrekt niet een volstrekt onaannemelijke boekenfiguur geworden. We zien Joost wel
degelijk in zijn oorspronkelijk en nobel geestesleven, we
voelen voor dezen idealist vaak een bewonderende genegenheid als voor iemand die ons het leven doet zien, zooals
we 't niet goed gelooven durfden en toch ook weer diep
in ons hoopten en vermoedden dat het zijn zou. Het is
zeer zeker de figuur van Joost, die ons dit boek sympathiek
maakt. Maar dit levende dankt hij allermeest aan het
feit dat door hem de schrijver zelf tot ons nadert; als
schèpping is de figuur van Joost niet geslaagd. Hij is
geen nobel maar waarachtig mensch, maar een min of
meer gëidealiseerde held. Dit gebrek doet zich telkens weer
hinderlijk gevoelen, nog niet eens zoo zeer in zijn al te
groote volmaaktheid, als wel in dat zekere, niet te definieeren accent, waaruit wij de verhouding van den schrijver tot zijn personen hooren kunnen, de sfeer van 't geheel die sentimenteel en romantisch is. „Wat heeft men
toch in 's hemels naam tegen Romantiek en Sentimentaliteit ?" zou de schrijver ook nu kunnen tegenwerpen.
Dit, dat de Romantiek zoo licht sentimenteel wordt en
dat sentimentaliteit altijd romantisch is in die on gunstige
beteekenis van het woord, die romantisch synoniem maakt
met fantastisch en onwaarachtig. De uitbeelding van Joost's
karakter is daar een bewijs van. Er spreekt een bewondering uit voor den held, die niet vrij is van sentimentaliteit en daardoor tevens aan de waarachtigheid van de
figuur te kort doet. Dit hindert vooral in de schildering
van zijn leed. Het is misschien even moeilijk het lijden
waardig uit te beelden als het waardig te dragen; alleen
waar medelijden en eerbied voor het lijden elkander temperen is een grootsche en eenvoudige uitbeelding mogelijk.
Uit de teekening van Joost's lijden spreekt te veel kinderlijke bewondering en gevoelsverteedering, zooals in zoo
veel romantische verhalen. De aandoenlijkheid wordt niet
gelouterd en opgeheven tot ontroering. 't Gevolg is dat
deze uitbeelding wel een voorbijgaande stemming kan
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wekken maar geen diepgaanden indruk achterlaat. Zij is
niet waarachtig en daardoor niet schoon, ze blijft beneden
de gezonde en levende kunst, die de schrijver zich had
voorgesteld. Niet in het idealiseeren der figuren kan de
verheffende kracht van een roman liggen, maar in het
zien en ervaren van die geestelijke schoonheid, die de
besten onder ons in deze menschenwereld kunnen ontdekken ook zonder in 't vage en dweepende „wissels op de
eeuwigheid" te trekken. Dat Van Suchtelen hierin geloofd
heeft maakt zijn boek zoo frisch en aantrekkelijk, dat hij
zijn ideaal niet heeft kunnen realiseeren maakt dat het
als kunst ten slotte niet geslaagd is. Dit geldt ook van
den vorm. De stijl is vlot en gemakkelijk, vele bladzijden
zijn zelfs welsprekend, maar dat alles is nog geen kunst.
De persoonlijke klank van den kunstenaar ontbreekt in
dit toch zoo subjectief geschreven boek, we missen het
eigen rhythme, de aandoening waardoor de woorden en
perioden een soort van dubbelleven verkrijgen, naar de
eene zijde weergevend de gedachten en voorstellingen,
naar de andere zijde tevens op wonderbare wijze vertolkend
des schrij vers persoonlijke ontroering.
In tegenstelling met „De Stille Lach" treft in Van
Oudshoorn's „Louteringen" juist allereerst dit vermogen,
van den kunstenaar. Hier is niet de gedachte en de bedoeling en daarnaast de uitdrukking, die min of meer
zuiver is. Maar hier is kunst, het kunnen, het eigenlijk
niet anders kunnen dan de eenheid te geven van de dingen
èn hun stemming in den kunstenaar gewekt, in een
absolute vertolking van beide. Hier heeft het wonderbare
scheppen plaats gehad, dat ergens in dit boek zóó wordt
omschreven : „De bevreemding en de ontroering, die zich
van zelf uitzeiden in zijn kunst".
Deze roman, schijnbaar de naturalistische uitbeelding
van een moreelen en physieken ondergang is inderdaad
niet minder een lyrische vertolking van het diepe medelijden door dit zich zelf vernietigend leven gewekt. Lyrisch,
omdat sterker nog dan in de verhalende woorden, die nu
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eens minutieus uitvoerig, dan weer haast opzettelijk vaag
en onduidelijk het eigenlijk gebeuren weergeven, het
schier onzegbare en onverklaarbare tot ons spreekt in een
verklanking en verbeelding, die stemming wekt en 't
diepste zielsgebeuren doet benaderen, die meer tot ons
„muzikale" gevoelen zich richt, dan tot het begrijpend
verstand. Juist dit vermogen geeft een fijne schoonheid
aan menig tafreel, die toch niet broos, maar in haar
zuiverheid integendeel sterk en gaaf is. Een klein en
schijnbaar onbeteekenend voorval wordt soms zoo weer
gegeven, dat het een zuivere afbeelding van de realiteit
en tegelijkertijd een beteekeniszwaar beeld is van dieper
werkelijkheid. Zoo deze jeugd-herinneringen : „Er was een
,,weide in de buurt van het huis. Eerst ging het door
„bosch en lag de weide te schooner in het avondlicht.
„Tegen het vallen van den avond werden er de koeien
„saamgedreven. Het kinken van metaal tegen de houten
„emmers wekte bevreemding in de stilte over de landen.
,,Het donkerde al, klein werd hij opgeheven tot de ouderen,
„die op het blauwe latten-hek gezeten bij het melken
„toekeken. Dit bleef de zuiverste herinnering zijns levens.
„Rein onpersoonlijk en toch doordringend. Ook thans
„nog behoefde Eduard slechts aan de donker verlaten
„behuizing terug te denken om de open plek in den
„zachten avond aan den schemeren woudzoom opnieuw te
„zien. De gloedvolle ontroering en de teere bevreemding
„weder aan te voelen." En later : „Eduard herinnerde
„zich een Zondagavond in een park. Het late hemellicht
„wilde niet meer wijken. Hij sloeg er telkens naar met
„ kleine steentjes, die hij met slagen van een lat naar
„boven dreef. Hij wist dat achter hem de blinkende
„vensters van zijn slaapkamer openstonden, maar hij kon
„niet laten telkens _ weer de steentjes in het straffe licht
„te drijven, zoo hoog, zoo ver, als keerden zij niet meer
„naar de aarde terug. Met de armen slap langs het lijf
„stond hij een oogenblik vereenzaamd. Dan begon hij
„weer. Toen reeds voelde hij, dat het leven niet tot hem
kwam maar van hem afkeerig was." Dergelijke tafreelen
„
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doen denken aan sommige passages uit Heleen van Carry
van Bruggen, waarin eveneens het diepste onbewuste
zieleleven van een kind wordt weergegeven, zóó, dat wij
beseffen hoe dicht soms kinderen naderen tot den zin
van het leven, dichter dan de meesten onzer later in
bewustheid ooit komen. Ik vermoed dat de schrijver iets
dergelijks bedoelt als hij Eduard juist in deze herinneringen het geluk laat vinden van „het leven als werkelijk
te gevoelen".
Hoe stijgt hier zijn kunst tot een hooge schoonheid,
zoo eenvoudig, zoo natuurlijk en toch in haar wonderbaar
grijpen van het eenig juiste, van zelf en onopzettelijk oplossend de moeilijkheid, die voor 't bewust willend en
groepeerend verstand niet op te lossen zou zijn : de zuivere
uitbeelding van werkelijk kinder-gebeuren, de diepere
beelding van heel dit noodlottig levensverloop en daarmee
één-geworden, het volkomen uitzeggen van de emotie van
den kunstenaar. Van deze schoonheid is dit boek vol.
Zij werpt een zacht en als 't ware verzoenend licht over
dit donker relaas van weerzinwekkende verdorvenheid, dit
ondergaande leven, dat zelfs in en ondanks zijn „louteringen" een machteloos vallen en opstaan blijft. Het is
of sterker en sterker, naar 't slot heen, het slechte en
leelijke wordt opgezogen en vernietigd in 't licht van deze
vredige stemmingsuitbeelding, of de pijndoende woorden
uitklinken in kalme stille tonen. Wij ervaren al lezende
iets dergelijks als Eduard zelf, die steeds meer leert het
licht en het buiten te hulp te roepen om de booze duisternis in hem te overwinnen.
Dit is het niet te grijpen, niet aan te toonera, slechts
te gevoelen karakter, de eigenlijke essence van dit boek.
En deze ongrijpbare, maar sterk werkende schoonheid
openbaart zich, meer objectief, naar de andere zijde in
den gang der gebeurtenissen, in wat we, zoo bij 't eerste
van den vorm kan gesproken worden, daartegenover zouden
kunnen stellen als den inhoud. Bevredigend kan deze
scheiding nooit zijn en hier allerminst bij deze sterke
eenheid en wederzijdsche doordringing van beide. Maar
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een oogenblik die scheiding aanvaard, tot beter bewustwording van het kenmerkende van dezen roman, vinden
wij in den „inhoud" evenzeer het licht dat de duisternis
opheft. Want wel wordt ook in dit boek weer geteekend
een ondergang, in tafreelen vaak pijnlijk door de uitvoerige
teekening der feitelijkheden, wèl concentreert zich deze
geschiedenis, zonder achtergrond bijna gegeven, om den
abnormalen physieken en geestelijken groei van een tot
idiotisme vervallend eroticus, een mensch in wiep „de
natuur genaderd schijnt tot de grenzen van het leelij ke",
die in zijn ontaarding zelfs mist het demonische, het
grootsche, dat de boosheid eigen kan zijn, erbarmelijk in
zijn halfslachtigheid. Maar deze figuur weet de schrijver
zóó te geven, dat geen afkeer of walging overheerscht,
dat geen moedeloosheid gewekt wordt, maar een liefdevol
medelijden, een oordeel en gevoel louterende ontroering.
Het geheim hiervan ligt in de liefde, waarmee de
schrijver dezen verworpene is genaderd, zonder daarbij los
te laten de liefde voor zuiverheid en goedheid. Voor hem
kon zich ook in dit leelijke de schoonheid openbaren,
schuilend niet in de zonde, maar in den zondigen mensch,
omdat hij dien mensch zag, in diepsten kern niet hopeloos
en reddeloos- vervallen aan het kwaad. Zijn kunst heeft
het weerzinwekkende niet geschilderd zonder innerlijken
ernst, al mag het soms schijnen, als had hij zich daarin
meer kunnen beperken. Opmerkelijk is in dit opzicht een
uiting als deze na een verklaring van Eduards innerlijken
gesteldheid : „Laat ons niet afdwalen, want het is reeds
donker genoeg." Wat meer nog is : zijn kunst heeft het
wonder volbracht in de uitbeelding van het weerzinwekkende de schoonheidsontroering te geven die dieper gaat
dan de bewondering voor technische kunstvaardigheid.
Dit vermocht zij, omdat zij geboren is uit de „bevreemding" en „ontroering" bij 't aanschouwen van een innerlijker
en dieper wonder, dat eenmaal den schrijver zijn verhaal
doet afbreken om 't uit te spreken : „Schier ongeloofelij k
moge het schijnen, dat de verzonkene nog de sterke hand
des vaders werd waardig geacht." Dit is de machtige
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grondtoon, die langzamerhand sterker doorklinkt in dit
relaas van een mislukt leven, die zich troostend mengt
met dien anderen toon van medelijden, niet allereerst met
ongeluk en verlatenheid, maar meest van al met de ontreddering, met de verzonkenheid in 't kwade van dit „jonge
oude" leven.
In 't eerste gedeelte wordt dit thema al aanstonds
krachtig ingezet als Eduard Verkoren, een kind nog,
ontwakend tot bewustzijn, ook meteen ontwaakt tot het
besef van eigen gedegenereerd wezen. Het schrijnende van
dezen levensopgang tot het kwaad is hier te aangrijpender,
door dat zijn naieviteit van jong kind nog den aandoenlijken achtergrond vormt. Ontroerend is die droeve scheidingsperiode tusschen kindsheid in onschuld en vrede, en
bewustwording van schier machteloos verzinken in het
kwaad ; het uitzeggen eerst van 't opperste kindergeluk,
de ademlooze verwachting van de hevig begeerde vacantievreugde „in den schoot van 't gelukkig gezin" en bij den
aanvang reeds dat verloopen in teleurstelling, 't snerpend
besef dat zijn heengaan tegelijkertijd een afscheid is van
zijn zuiverst geluk.
Dit motief van smartelijke ontroering herhaalt zich
in 't tweede gedeelte, maar nu meer bitter en hopeloos.
Hier is 't de schildering van den zeventienjarigen jongen,
die voelt dat zijn kansen al geweest zijn, dat 't met hem
aan den ingang van het leven reeds gedaan is, die bewust
is van zijn gaven, maar ook van hun nutteloosheid, die,
als zijn uiterlijke levensomstandigheden naar zijn wensch
schijnen te veranderen, in weeë onvoldaanheid stottert:
„Je leven is thans in orde behalve de hoofdzaak, maar
de hoofdzaak komt nooit in orde." En dit hopeloos
ondergaan voltooit zich als hij, klerk geworden op een
ministerie, vereenzaamd, geslachtsziele, afgeleefd v•ár zijn
leven nog begint, langzamerhand tot zinsverbijstering vervalt. Neerdrukkend is het verhaal in zijn noodlottig
verloop, pijnlijk realistisch in veel van zijn tafreelen,
maar ondanks dit alles gaat er, ook reeds in dit gedeelte,
waarin de groote leidende gedachte nog niet tot uiting
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komt, die verheffende adem van deernis met deze in 't
nauw gebrachte ziel, deernis niet om de verloren levenskansen allereerst, maar om 't innerlijk geluk, dat mèt
goedheid en reinheid ten onder moest gaan.
In het derde gedeelte komt het grondmotief meer op
den voorgrond, de wonderbare gedachte dat zelfs in ondergang en verstandsverbijstering, in de diepste ellende naar
lichaam en geest een mensch niet geheel afgesneden is
van het eigenlijkste leven. Als Eduard eindelijk iets van
geluk en vrede ervaart, is 't in den tijd dat hij in uiterste
verlatenheid onnoodig werk verricht en in ziekte zich voelt
ondergaan, maar tot innerlijke rust bij poozen komt, naarmate hij tot eenige goedheid en zuiverheid, tot een zekere
mate van geestelijk leven opworstelt. Het blijft een vallen
en opstaan, zijn „Louteringen" zijn ten slotte zoo betrekkelijk
dat het aan het einde heet : „Zoo ontwaakte, toen het
onherroepelijk te laat was, de eenvoudige zin voor het
goede nog in hem". Maar het wezenlijkste wordt hem nog
gegeven, de eindelijke rust, het besef van een liefde, die
zich ook tot hem uitstrekte. „Buiten de menschen om
werd er angstvallig op hem gelet", en in zijn uiterste vereenzaming leert hij vermoeden, hoe het leven, waar hij
altijd van onderen of van boven tegen aangekeken had,
aan te voelen als werkelijk. Langs verren, moeizamen
omweg keert hij, voor de menschen een ongelukkig idioot,
naar den geest terug tot het verloren geluk en de onbegrepen wijsheid van zijn kinderland.
Onwillekeurig doet dit boek ons aan een muziekstnk
denken, om de compositie met zijn telkens terugkeerende
motieven, maar meer nog om het sterk lyrisch karakter,
om het overheerschen van de stemming, die tot ons doordringt, ook als veel voor ons denken nog duister is. Wat
dit boek, vooral in 't laatste gedeelte, moeilijk maakt, is,
dat we uitsluitend mee te leven hebben met de gewaarwordingen en gedachten van een meer en meer abnormaal
geestesleven. Eigenlijk is dit al zoo van het begin af. Wat
ons anders in een roman brengt tot een mee-beleven en
mee-gevoelen, een bewustwording daardoor van eigen leven,

NIEUWE BOEKEN.

125

wordt ons hier grootendeels onthouden. En toch geldt het
van dezen roman niet dat het uitbeelden van een abnormalen geestestoestand wel kan interesseeren onzen geest,
maar niet ontroeren ons gemoed. Waaraan is dit te
danken ? Wat is de oorzaak van ons ontroerd medegevoel ?
Het is uitgegaan van den schrijver en deelt zich aan ons
mee, haast buiten ons bewust begrip om. Wij wezen in dit
verband reeds op het sterke stemmingskarakter van vele
bladzijden en op de houding van den schrijver tot zijn
hoofdpersoon. Doch ook nog andere, meer bijkomstige
elementen versterken de diepe menschelijkheid van dit
eigenaardig boek. In dit verhaal van een zeer bijzonder
geval, van een decadent en abnormaal leven is naar twee
zijden heen het menschelij k algemeene diep geraakt, waardoor mede in ons gewekt
ekt wordt die ontroerde belangstelling, dat onbewust gevoelen van een „tua res agitur".
Ten eerste is hier de allen gemeenzame ervaring gegeven
van de verloren kinderonschuld en het weergeven in een
uitersten graad van droefenis en noodlottige zekerheid
van wat wij allen zij 't in minder mate, kennen, de smart
om het onherroepelijke. Hierin ligt voor een groot deel
het aangrijpende van het eerste gedeelte. En in de
tweede plaats is er het schijnbaar terloops opgenomen
maar telkens weer zich herhalend motief van die bittere
aanklacht tegen de fatsoenlijke menschen, met hun rhetorische opvoeding, met hun moraal, die niet meer is dan
conventie, met hun blinde zelfzucht, die zulke kinderen
laat verkommeren tot zulke menschen. Mij dunkt, het
heeft een diepen zin, dat in het proces van Eduards latere
ontwikkeling, in wat de schrijver zijn Louteringen noemt,
ook opgenomen is de fase van zijn menschenhaat. Dit
gevoel is een van de factoren zijner innerlijke bevrijding,
omdat er in ligt een waarheidsmoment, het besef, hoezeer
de menschen hem hebben alleen gelaten in zijn wanhopig
ondergaan.
Dit boek dat een ontredderd, vereenzaamd leven teekent,
dat soms schier onverstaanbaar wordt door zijn vertolking
van een abnormaal gedachtenleven, is zoo ondanks alles vol
,

126

NIEUWE BOEKEN.

van groote men schel ij kheid en daardoor van een grillige
schoonheid.
Zoo vreemd en grillig de sfeer waarin Louteringen ons
voert, zoo alledaagsch en vol van 't klein-gebeuren van
middelmatge menschen is de omgeving, in Martje Vroom
geteekend. Doch ook hier, in de typeering van het heel
gewone de openbaring van het innerlijke, waardoor de
menschen onze levende belangstelling wekken die dieper
gaat dan een verstandelijk analyseeren van hun wezen.
In Louteringen spreekt het meest de liefde, die ontferming
is ; Martje Vroom zou ik willen typeeren als ontstaan uit
de Liefde, die welbehagen is. Het welbehagen in het jonge,
gezonde kind, dat niet diep, maar fel en gretig levend op
Leven toeijlt zo9dra de gelegenheid wordt geboden, dat
door 't leven gewond, ook fel en hevig de pijn gevoelt,
maar in sterke, natuurlijke levenslust, die pijn weerstaat
en overwint ; die moet terugkeeren tot het leven en nemen
wat het haar kan schenken, omdat zij in gezonden werkelijkheidszin zich niet wil laten voeren buiten den vollen
levensdisch, ook al zou dit zijn een weggeleid worden door
wat zij als 't fijnste en mooiste heeft leeren zien. In
Martje Vroom openbaart zich een praktische, nuchtere
levenspraktijk, maar overstraald door 't bekorend licht van
eenvoud, natuurlijkheid, frischheid, Getemperd en verfijnd
wordt dan dit gezond-nuchtere door de teerheid, waarmee
de schrijfster voelen doet, hoe dit normale uitgroeien, dit
instinctieve leven toch niet blijft zonder een diep lidteeken, hoe Martje ten slotte wel weer vindt het geluk,
dat haar halve positie haar bieden kan, en bewust en met
sterken wil dit geluk aangrijpt, maar niet zonder als
blijvende schrijning de herinnering te bewaren aan wat
ze als een schooner levenssfeer eens had vermoed, en genoten. Daartegenover staat dan de figuur van Guus van
Heeteren, minder uitvoerig geteekend, maar toch z66 vast
en zeker, dat we verstaan hoe hij de held kon wezen van
Martje's bewondering, hoe zij hem haar aanhankelijke,
vertrouwende liefde kon geven, terwijl zonder eenige
onnoodige uitwijding, in enkele woorden, sterk van typeering,
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zijn ijdelheid, zijn gewetenlooze zelfzucht worden getroffen.
Maar dit niet meer dan in 't voorbijgaan, want de aandacht wordt voortdurend geconcentreerd op Martje zelf en
haar omgeving. Hier treft de scherpe waarneming, de heel
fijne en zuivere teekening van 't klein-burgerlijk gezinsleven, van die bekrompen en schijnbaar duffe levens waaraan haar aanraking een glans van schoonheid geeft. Er
is hier een telkens even oplichtende geestigheid, die met
het dwaze spot, maar niet uit de hoogte. Zij ziet de menschen in hun kleinheid, in hun waan, maar tegelijkertijdd
in hun goedheid, in hun dieper wezen. Dit brengt haar
stille spot op een hooger niveau en verheft het tot humor.
En dat deze humor persoonlijk en levensvatbaar is blijkt
wel uit het feit dat hij niet beperkt blijft tot een enkel
tafreel of tot haar manier van zien alleen, maar een
werkelijk bestanddeel is geworden van haar schrijfwijze.
Deze liefdevol-humoristische behandeling is een der groote
aantrekkelijkheden van het boek. Soms overweegt 't komische element van dezen humor, met name in de typeering
van de fatsoens- en conventie-vergoding, in de rake
teekening van de uiterlijke verschijningen. Zoo in het
kostelijke scènetje van Baanders' aanzoek. „Baanders stond
„op, toen de deur openging. Hij was meer verlegen dan
„nerveus. Zijn gekleede jas en zijn handschoenen zaten
„hem vreemd ; hij voelde zich van ongewone lengte, en
„was tenminste blij, dat hij geen hoogera hoed bezat. Dat
„hoefde pas bij 't trouwen. Het ronde dopje hield hij
„alweer presenteerend 1 ) in zijn hand; als hij zat, liet hij de
„vuist, waarin hij 't vasthield, rusten op zijn knie.
„Moe monsterde den pretendent van het hoofd tot de
„voeten. Zij was de weduwe van een kaashandelaar die
„nooit een kat in de zak kocht. Hij zag er keurig uit,
„vond ze; geheel naar den vorm. Ze ondervond een zwak
„gevoel van dankbaarheid voor die kleedjas, die glacé's.
„Met iets van twijfel keek ze naar den ronden hoed. Of
„ t ook gepaster was geweest, een hóóge ?
'

1) In deze en de volgende citaten zijn de cursiveeringen van mij.
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„Baanders boog onhandig.
,,,,Mevrouw ... ", zei die.
„Maar moe gaf hem gedienstig een hand
,,,,0, meneer", zei ze, „gaan u weer zitten".
„Zelf nam ze ook plaats, vooraan op den stoel, die haar
„te klein was. De handen lei ze in haar schoot.
„Ook Baanders ging zitten, nietig tegenover moe, met

„een rood g laceeën knuist op elke knie.
„Ze wisten niet goed te beginnen".
Doch ook diep en ernstig kan de schrijfster zijn in
haar spot, b.v. waar het van Heeteren treft. Als hij er
van afziet zijn verhouding met Martje aan te houden, nu
hij geëngageerd is, heet het : „ Hij zuchtte, teleurgesteld.
„Het had hem even toegelachen. Maar het ging ook niet,
„'t was te gevaarlijk, een vaste verhouding voor 'n geën„gageerd jongmensch, en waar zou dan het eind zijn.
„'t Was beter sterk te wezen en hij dacht, dat hij dit
„vooral om harentwille was. Hij voelde iets nobels." Een
enkele maal slechts misbruikt de schrijfster haar natuurlijken aanleg door dit typeeren met een enkel woord te
overdrijven en komt zij tot pretentieuse mooischrijverij,
b.v. waar zij ook de voorwerpen een soort van bewust
leven leent, een stoel zijn bestemming laat beseffen
en een tafellaken hulpeloos noemt als 't wordt opgenomen.
Maar zoo'n enkele kinderlijke gezochtheid wordt terstond
overstemd door een reeks van zulke fijne, zekere trekken.
Prachtig komt b.v. Herrie's rustige plichtmatige natuur en
haar even doorbrekende blijde stemming uit in 'n schijnbaar zoo onbeduidend handelingetje : „Anders veegde ze
„die (de broodkruimels n.1.) zorgvuldig op een blikje. Nu
„trok ze de balkon deuren open en zwierde het servet over
„de houten balustrade. Ze had lust te blijven in de koude
„morgenlucht en over het hekje te leunen, maar ze dacht
„aan de benedenburen en de gestrooide kruimels. Ze keek,
„of ze ze liggen zag, ging gauw naar binnen, sloot de deuren
„en schaamde zich als huisvrouw". 't Is moeilijk niet door
te gaan met 't citeeren van voorbeelden, vooral omdat
hier het veelbelovend verschijnsel zich voordoet, dat dit
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juiste treffen in de beschrijving volstrekt zich niet bepaalt
tot het weergeven van een uiterlijk voorkomen, een handeling, een eigenaardigheid, maar ook de schrijfster ten
dienste staat, waar zij de karakters en 't innerlijk gebeuren
uit te beelden heeft.
Zoo is al dadelijk de indruk, dien 't nieuws van Baanders' aanzoek maakt, kenschetsend voor de verschillende
karakters, en is vooral Martje's aanleg daardoor in beginsel
reeds volledig aangegeven. En dit niet met verstandelijke
overtuigende aanwijzingen maar zoo, dat heel de atmosfeer
van dit jonge leven tegelijkertijd voelbaar wordt. 't Engagement van haar zuster is niet iets waar ze lang bij stilstaat om Herrie's wil. Nu voorloopig nog niets zal veranderen, is 't alleen het voorvoelen van de ook voor haar
zeker komende levensvolheid, die haar, zonder dat zij
't zich bewust wordt, vroolijk stemt : „Nu Martje vrede
had gesloten met den nieuwen toestand, stond haar denken
niet langer erbij stil. Ze zoemde een liedje, en voelde zich
jong. Haar oogen hadden een sterken glans". Staat hier Martje
niet voor ons in heel haar „zonnige lichtzinnigheid" ?
Vooral het eerste hoofstuk en later nog eens de beschrijving van Mevrouw Vroom's begrafenis met de aantrekkelijke figuur van tante Louise, is rijk aan dergelijke
schoonheden. 't Is alsof deze jonge schrijfster aanstonds
volkomen meester is van haar uitdrukken en zeker van
dat groote geheim, waardoor de figuren hun eigen, sterke
leven voor ons krijgen. Martje is een realiteit voor ons,
ook zelfs als sommige handelingen en stemmingen ons
niet geheel bevredigen, als we ons b.v. twijfelend afvragen
of haar naieviteit nu en dan niet al te groot is en niet te
rijmen met haar toch ook wel blijkende wereld- en menschenkennis. 't Sterkst wordt de twijfel als Guns, misbruik
makend van haar goed vertrouwen, haar meeneemt naar
zijn kamers, en zij, na hun samenzijn, naar huis terugkeert.
Wel wordt dan in een enkele bladzijde gesproken van
Martje's beschaamd thuiskomen, maar overigens merken
we niet dat dit voor haar ook zoo onverwachte gebeuren
eenigerlei psychischen invloed op haar heeft. Is 't de
O. E. XVII 10
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bedoeling hierdoor Martje's zorgeloozen, oppervlakkigen
aard te typeeren of vindt dit vage en onbevredigende zijn
oorzaak in de overigens gelukkige kieschheid, waaamee
de schrijfster tafreelen van te realistisch karakter heeft
vermeden, om de fijne sfeer van heel haar verhaal
te bewaren ? In dat geval is van geen tekort aan psychologische diepte, maar eer aan een zekere technische onvolkomenheid te denken. Dit is te waarschijnlijker, daar dit
technisch nog niet geheel rijp zijn ook in 'n ander opzicht
blijkt. Immers ondanks al het mooie en veelbelovende, is
dit beek toch ook eenigszins teleurstellend. Want het
eerste hoofdstuk belooft een veel ingrijpender verwikkeling, een rijker contrasteeren van karakters en lotgevallen.
De opzet van het boek is niet in evenwicht met de uitwerking, die al dadelijk na dit hoofdstuk zich bijna uitsluitend om Martje concentreert, echter niet zonder nu en
dan nog eens tot een, dan overbodig geworden, uitvoerigheid
in de teekening van het milieu terug te keeren. Martje's
liefdeleven gaat buiten de huisgenooten om, zoo volkomen
zelfs, dat 't ons vaak onaannemelijk voorkomt, terwijl 't
van den anderen kant al Martje's belangstelling voor
haar omgeving overstemt en daardoor kan er van zelf
weinig innig en voor ons belangrijk contact zijn, tusschen
dit gebeuren en het le ven van haar huisgenooten. De drankzucht van de moeder, de druk daarvan op 't gezin en
vooral op Herrie, haar zorg voor 't jongste zusje, dat alles
staat wel in eenig verband met Martje's stemming en
daden, maar toch niet in die mate, dat de uitvoerige
teekening in 't begin gerechtvaardigd is, terwijl sommige
latere episoden zonder eenig bezwaar konden weggelaten
worden, b.v. de beschrijving van Baanders' familie vóór de
receptie, een beschrijving die trouwens op zich zelf ook
tot de minst geslaagde behoort. Doch wat een bezwaar is
ten opzichte van de compositie van dit boek, is in zich
zelf een verblijdend teeken. Want alles wijst er op dat we
van de beloften door dien eersten breeden welgeslaagden
opzet gedaan, de vervulling iu volgend werk mogen tegemoet zien.
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In André Campo's Witte Rozen geeft Van Moerkerken
opnieuw een roman, die heel dicht nadert tot een stuk
contemporaine cultuurgeschiedenis. In zekeren zin is 't
dan ook een voortzetting van wat hij in „De Ondergang
van het Dorp" reeds gaf. De uitbeelding der menschen in
hun persoonlijken aard en lotgevallen staat van 't begin
af in zeer nauw verband met de kritische ontleding van
den tijdgeest. Buitengewoon scherp en suggestief wordt
deze getypeerd als kenteringstijd in al zijn onvastheid en
stijlloosheid. Zonder van zijn teekening bepaald een carricatuur te maken, geeselt hij met zijn spot het modieuse
gedweep zonder ernst, de armoede aan wezenlijk persoonlijk gevoel, het snobisme dat in allerlei stroomingen het
„interessante" zoekt. Bijzonder geslaagd is in dit opzicht
de beschrijving van de St. Pelagia-opvoering, waar o.a.
door een enkelen trek scherp wordt gemarkeerd 't onvermogen van deze menschen om sterk te voelen, hun jagen
daarom naar velerlei emotie „Dansen, dansen !" riep Rea
„Moedau's altstem. ,,Straks moeten we een dansje doen !
„Dat geeft weer wat emotie. Hu ! de wereld is zoo emotie„loos !”
„En met een paar jonge dilettantjes in haar buurt
„klaagde ze over den dorren tijd van nu, van zooveel
„jaren al : geen revoluties meer die de geestdrift wekten ;
„geen oorlogen die de slaperige menschheid wakker schud„den . .” Dergelijke veelzeggende trekken komen telkens
voor. Het is wel op en top de moderne tijd, die van allerlei
kanten wordt belicht én in dat licht een vrij armzalige
vertooning maakt. Misschien heeft van Moerkerken dit
als een noodzakelijke eigenaardigheid van een kenteringstijd gezien. Waarschijnlijker is echter dat dit negatieve
resultaat van zijn schilderij samenhangt met de eigenaardigheden van zijn geest en dus ook tot het karakter van
zijn kunst behoort. Immers de gedeelten waarin hij kritiseert, waarin hij verstandelijk de elementen van dit ondergaand geestesleven analyseert, zijn de sterkste. En als hij
blijkbaar zijn sympathie wél kan geven, b.v. overal waar
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de socialistische sfeer geteekend wordt, daar is zijn kunst
minder krachtig. Over de ernstige socialisten wordt wel in
dit boek gesproken, de hoofdpersoon zelf hoort tot hun kring
't wordt ook wel duidelijk dat de schrijver van deze zijde een
nieuw, waarachtig cultuurleven verwacht, maar tot een levend
beeld van deze menschen en deze sfeer komt het niet. Van
Moerkerkens eigenlijk talent schijnt meer te liggen in
analyseerende kritiek, soms èven neigend tot carricatuur
dan in 't scheppen van een synthetisch beeld van 't geen
zijn geestdrift wekt. Niet dat dit geheel ontbreekt, we
vinden er o.a. even iets van als hij de lezing van Andre
Campo beschrijft na Lizzy's dood, maar dit blijft uitzondering. Merkwaardig is het in dit opzicht ook dat de
figuur van Campo's vrouw Emma zoo vaag blijft, waar hij
in haar toch het bezielde socialisme vertegenwoordigd heeft.
En dat terwijl de eigenlijke roman 't juist wenschelijk
maakt dat wij ons van Emma, en van Compo's verhouding
tot haar een zeer levendig beeld zouden vormen. Want
daardoor juist krijgt de gebeurtenis, waarom alles zich
concentreert, het noodige relief. In André Campo wordt
de macht geteekend van de jeugd, die als 't ware voor
het scheiden nog eens met een alles overweldigende hartstocht zich doet gelden. Na een jarenlang rustig en
bevredigd leven met Emma en zijn jonge kind, in ernstige
toewijding aan zijn werk voor de komende gemeenschap,
wordt hij nu hartstochtelijk verliefd op Lizzy Warwick,
het mooie dilettant-danseresje. De tragiek van deze „nieuwe
late gevoelens die echter tegelijk zoo oud schenen" is het
onderwerp van den roman. André wordt voortdurend
geslingerd tusschen zijn hartstocht, die hem tot Lizzy
drijft en zijn toch zoo zekere liefde voor Emma en zijn
kind. En nu is een van de oorzaken, waardoor deze
tragische tweestrijd ons ten slotte niet genoeg ontroert,
dat we van dit laatste, André's liefde voor Emma, wel
telkens hoóren in zijn veelvuldige tobberijen maar er
weinig van zièn. In de eerste plaats doordat Emma ons
geen levende persoonlijkheid is geworden, we André's
verhouding tot haar, ook vóór Lizzy's komst, zoo goed
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als nooit uitgebeeld zien, maar niet minder doordat we in
de schilderij van André's gemoedsleven missen de worsteling
tusschen twee machtige gevoelens; het is voortdurend de
strijd tusschen zijn gevoel en zijn redeneerend verstand,
waardoor 't veel minder sterk treft, als de strijd tusschen
't ééne sterke gevoel en 't andere doen zou, die toch
ook blijkbaar in de bedoeling van den auteur lag. De
figuur van Andre Campo lijdt daardoor. Ondanks de
fijnheid en scherpzinnigheid waarmee de meeste trekken
van zijn wezen zijn aangegeven en verantwoord, is hij
niet een sterk tot ons sprekend karakter geworden. Eens,
peizend over zijn liefde voor Lizzy, mijmert hij : „dit was
eindelijk de hartstocht, ontzettend, verschroeiend alles
van het vroegere leven." Dien indruk heeft de schrijver
niet kunnen wekken, daarvoor is André te zeer een redeneerende tobber gebleven, daarvoor zièn we hem te weinig
in fellen gemoedsstrijd, daarvoor is hij te gereedelijk na
Lizzy's dood van zijn gevoel voor haar bevrijd en gereed
om in de biecht aan Emma weer rust en troost te zoeken.
En daardoor worden veel van de mooiste bladzijden
in de schaduw gesteld, daar wij, niet voldoende André's
strijd meelevend, gevaar loopen de ontroerende kracht te
miskennen van menig tafreel, waarin wij voor het hopeloos
weemoedige worden gesteld van dezen laten gemoedsbloei.
We voelen er wel de kracht van, maar we kunnen ons
niet voldoende realiseeren dat de man die dit ervaart, de
redeneerende André Campo is.
De teekening van Lizzy Warwick daarentegen wint
bij 't lezen voortdurend in overtuigende aanschouwelijkheid. We zien langzamerhand haar eenigszins vreemd wezen
ons verklaard en bewonderen de fijnheid waarmee elk
trekje is voorbereid en aangestipt. En 't is of de schrijver
bij de schildering van haar streven en haar leed de warmste kleuren heeft gegeven, vooral waar hij de machteloosheid van haar liefde en haar trots stelt tegenover Walings
cynische geringschatting. Toch is zij in haar hyper-moderne
idealen, in haar meestal temperamentlooze behaagzucht
geen vrouwenfiguur, die dezen roman het sterk-mensche-
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lijke leven kan geven, dat we in André Campo zelf missen.
Lizzy bekoort wel, en haar vroeg wegkwijnen als slachtoffer van haar eigen idealen is wel aandoenlijk, maar zij
wekt geen diepe ontroering.
Zoo blijven de beide hoofdpersonen romanfiguren, wier
karakterontleding wij ons herinneren als zuiver en scherpzinnig, interessant ook als verschijnselen van onzen eigen
tijd, maar 't zijn geen menschen geworden, die een persoonlijk gevoel wakker roepen zooals wel 't geval is met
twee zoo gansch verschillende figuren als Eduard Verkoren
en Martje Vroom.
Waaraan is dit toe te schrijven ? Is van Moerkerken's
geest te critisch, te analytisch, zoodat hij slechts kan
blootleggen allerlei gegevens, allerlei begeerten en gevoelens, strevingen en idealen, maar niet synthetisch geven
het tot eenheid saamgebondene ? In de richting van deze
oplossing wijst ook de opbouw van het geheel. Eerst
schijnt kritische ontleding van den tijdgeest het hoofdmotief. Langzamerhand echter wordt dit verband tusschen
de milieuteekening en de karakterontleding slapper. Even
nog schijnt het alsof we in André Campo den man moeten
zien, die leeft op een kentering van den tijd, in wiep twee
wezens leven, de verstandsmensch die opgaat in 't koelredelijk maatschappij-bestudeeren èn de dichter en droomer
van vroeger. Maar dit conflict, in nauw verband gezien
met de twee in elkaar overgaande cultuurperioden, verbleekt weldra, en de roman schijnt zich nu te vormen om
een ander middelpunt. Een innerlijker en zwaarder tweestrijd wijst naar een andere onzekerheid van dezen tijd,
n.l. de vraag of de gangbare moraal, waar zij in botsing
komt met den levensdrang, in haar rechten kan en moet
gehandhaafd worden. Maar ook dit kan niet zijn het probleem waarom deze periode van Campo's leven zich beweegt.
Het schijnt wel soms of het zoo bedoeld is door den veelzeggenden toon, waarop over deze vraag gesproken wordt,
ook waar Andre zelf hierover peinst en tobt, maar ten
slotte wordt dit weer losgelaten en blijft het eigenlijke
middelpunt het niet bij éen bepaalden tijd behoorende
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maar van alle tijden menschelijke, de jeugd, die vóór het
scheiden, met kracht terugkeert, den strijd met den Démon
du Midi, zooals Bourget het heeft uitgedrukt. De verhouding nu tusschen dit algemeen menschelijke en de
eigenaardige openbaringen ervan in een bepaalde periode
is in dezen roman niet z66 zuiver gegeven, dat er tusschen
de beide elementen een volkomen evenwicht is. Wat blijkbaar bedoeld is als karakterroman, geplaatst in eigen tijd,
maakt én door de schijnbaar elkaar verdringende hoofdmotieven in André's tweestrijd èn door de uitvoerige milieuteekening in 't begin, hl te sterk den indruk van te zijn
geworden : een studie over het karakter van de tegenwoordige cultuur, gëillustreerd als 't ware door verschillende scherp geteekende typen. Het zou echter ondankbaar zijn, niet terstond er aan toe te voegen, dat we
aan deze tweeslachtigheid vele van de onderhoudendste
bladzijden van dit boek te danken hebben, bladzijden, die
van een zeer sterke zijde van Van 1Vloerkerken's talent
getuigen.

VAN DEN HAK OP DEN TAK
DOOR

TIL

Practische moralisten weten het wel : gij kunt iemand,
zonder hem te ontstemmen, veel verwijten, maar niet, dat
hij geen goede opvoeding heeft genoten. Zeg hem dus,
dat de zoon zijner ouders natuurlijk een gentleman is ; hij
zal u dat toegeven. Zeg hem dan, dat b.v. vloeken niet
de bon ton" is, kwaadspreken niet gedistingeerd, drop kenschap niet elegant. Hij zal begrijpen, fatsoenshalve deze
dingen te moeten nalaten en zijn best daartoe doen.
Waarmee al iets is gewonnen. Staat het motief niet hoog,
de praktijk is gunstig. En de kinders van zulke fatsoenlijke ouders leeren ook wat zij aan hun stand verplicht zijn.
Zoo kweekt men deugdzame menschen. Noemt gij ze
liever gedresseerde apen, vergeet niet dat die voor de
samenleving minder lastig dan ongedresseerde zijn.
Natuurlijk roeit de dressuur de natuur niet uit en
komt de aap wel weer te vaak uit de mouw. In toto is
de winst dus niet meer dan dat nu minder plomp en grof,
in fijner stijl wordt kwaad gedaan. Die winst noemen we
beschaving".
Een vernisje dus maar ? Ach ja; al wordt door den
tijd de glimmende laag harder en door bijstrijken dikker,
het oppervlak glad, de ruwe ondergrond blijft en
„werkt" telkens weer „op". Wie dat weet, verbaast zich
niet meer over de barsten en scheuren. Ook de practische
moralist weet dat wel en heeft de verbazing verleerd.
„

„
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Maar hij gaat voort met zijn stelsel toe te passen. Wat
zal hij anders doen ?

* *
^

0, de heerlijkheid van „het pathologisch geval" in
de letterkunde. Critici vallen er met lust op aan, ontwikkelen hun stelsels ; van pro's en contra's davert de lucht.
Rien n'est beau que le vrai! juicht de een . ... Que le laid !
smaalt de ander.
Is de vraag niet heel eenvoudig ? Mits men niet bang
zij voor een ouderwetsch woord. De „goede smaak" moet
den schrijver den weg wijzen, zijn werkwijze bepalen, hem
grenzen stellen. De schrijnende tragiek van de „ziekte",
in welken vorm ook, bant hij niet uit den kring, waarbinnen hij zijn camera op het leven richt, maar als „man
van smaak" houdt hij maat.
Of ligt hierin geen norm ? Valt er „de gustibus" niet
te twisten ? Dan zesij ge alle kritiek. Maar natuurlijk is er
over schoon en onschoon wel te redeneeren. Wanneer uit
het werk geen licht straalt, daarin geen hoop gloort, het
niets is dan treffend-trouw beeld van troostelooze narigheid en ellende, hoe kunt ge dan anders dan het prijzen
als „knap", maar afwijzen als onschoon, omdat slechts in
tijden van verval de mensch zich verlustigen kan in wat
niet is gezond, verheffend, opbeurend, vertroostend ?
Dus toch „tendenz-kunst" ? Wees niet bang voor 'n
woord. Niet : van het leelij ke de leelijkheid te laten zien,
maar : ook van het leelijke de schoonheid te openbaren, dat
is „de kunst" en Kunst. Maar daartoe behoort de -- ach,
waarom ouderwetsche ? „goede smaak", waarvoor geen
regels te stellen zijn (in zoover is alle getwist daarover
toch wel ijdel), maar die altijd geheerscht heeft en heerschen zal krachtens ongeschreven wetten, ook al werden
of worden die met vuile voeten vertreden.
. .

Tot een ijdel man (en de hemel weet hoe ijdel mannen kunnen wezen en hoevelen er zijn !) zou men eigenlijk
aldus moeten spreken : „Mijn waarde heer, gij zijt heusch
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te ... bescheiden ! Gij schijnt te meenen dat de heele
wereld een te lagen dunk van uw voortreffelijkheid zou
hebben, wanneer niet gij zelf u. voortdurend de moeite
gaaft dien indruk der wereld te corrigeeren door haar de
bewijzen van uw uitnemendheid aanhoudend voor te leggen.
Gij moest zoo.... ijdel zijn dat gij deze moeite overbodig
vondt, zoo .... pedant te meenen dat het publiek ook
zonder uw opzettelijke herinnering van uw grootheid en
hoogheid overtuigd zal zijn".
Wanneer men tot een ijdel man zoo sprak, zou hij
lichtelijk verbaasd zijn, waarschijnlijk. Want er is wel geen
kleine ondeugd zoozeer als de persoonlijke ijdelheid, die
te goeder trouw en onbewust wordt bedreven. Misschien
is de ijdele te ijdel om zijn ijdelheid te ontdekken. Zou
hij zoo kinderachtig zijn om met zijn eigen persoon te koop
te loopen?
Gij ziet het ook immers aan den naleven trant, waarop
deze lieden hun gebrek uitstallen en u en mij voortdurend
inblazen dat zij ... denk eens ! zij ! ... allerlei aanspraken
op onze hoogachting hebben. Ze zijn even nalef tegenover
zichzelven als tegenover ons. De gelukkigen. Waarlijk, ze
zijn te ijdel om dat van zichzelven te vermoeden.
Maar enkele geraffineerden, die het wel weten, loopen
er onder door. Dat zijn de kwaadaardigen !

* *
^

Bij groot leed trekken wij ons terug; wat tot nu toe
ons bezig hield, heeft geen gewicht tegen dit overweldigende. Wie of wat zal ons waarlijk troosten ? Berusting
is moeilijk, velen onmogelijk. Medegevoel van vrienden
verzacht de pijn, maar heelt niet de wond. Zullen wij dan
steeds blijven treuren
Gelukkig, wie de kracht heeft, in werk afleiding te
vinden. Wij gevoelen het : arbeid is een gepast verdoovingsmiddel. Waarom ? Het verdriet werpt ons in egocentrische
stemming, wij sluiten ons af, staren op het ontzettend
verlies dat wij leden ; wij .... ; wat deert ons de wereld
daarbuiten ? Maar wie tot zijn werk terug keert, heeft
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zich reeds boven die stemming verheven. Want nu laten
we onzen geest niet meer door het leed overheerschen,
hebben weer aandacht voor den arbeid, die met anderer
belangen samenhangt. Wel blijft ook dan in ons de diepe
weemoed over het ongeluk dat ons trof, maar het geluk
van anderen is ons niet onverschillig meer. En hoe meer
we daaraan ons geven, te meer overwinnen wij de dofheid,
die wij eerst koesterden als hulde aan de hooge waarde
van het verlorene. De weemoed blijft, want het gemis is
blijvend. Niet de smart is overwonnen, maar de traagheid en gevoelloosheid, die de zelfbeschouwing over ons
bracht. Wij staan weer op uit den stoel, grijpen het werk
aan. En weten ; dit is goed, want nu is het zelfzuchtige
in ons verdriet vernietigd.

* *
^

Sommige menschen trekken, wanneer zij zich tot
schrijven zetten, bij wijze van spreken hun rok aan met
een gardenia in 't knoopsgat ; anderen hun gekleeden jas
met deftigen plastron en paarlen doekspeld ; weer anderen
hun oudste plunje met uitgetrapte laarzen of versleten
pantoffels. Gij ziet aan hun stijl het costuum, waarin zij
zich om zoo te zeggen -- voor het schrijven gestoken
hebben. Maar wat is dit alles anders dan „pose" en gemaaktheid, vertoon van sierlijkheid, deftigheid of huiselijkheid?
Wie eerbied beeft voor zichzelven en zijn omgeving,
kleedt zich eenvoudig en netjes, zoo, dat hij noch door
opschik noch door slordigheid opvalt. Waarom kunnen
zoovelen, als zij schrijven, zich ook niet in zulk een behoorlijk, gewoon pak vertoonen ? Hoeveel zouden wij allen
als lezers van hun proza er bij winnen, wanneer zij alle
opzettelijkheid versmaadden, als zij den pen in de hand
nemen ! Maar het „gewoon zijn" en „gewoon doen" schijnt
velen onmogelijk. Zij hopen dat wij het buitengewone als
voor hen gewoon zullen beschouwen. Maar wie is nu z66
naief? De eenige dupes zijn -- misschien -- zij zelven !

VERZEN
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

ROEPING.
Wee den dwaas, die het onbereikbare wil
bereiken, den eerzuchtige die werkt hetgeen hij niet vermag.
Verstandigen en sterken gaan des morgens
aan hun weloverwogen taak, genieten
des nachts hun welverdiende rust.
Hij zit gebogen over zijn arbeid, hij verspilt zijn uren dag aan dag.
Zoo God mij een taak heeft gegeven, die
mijne krachten te boven gaat, zoo heb ik
Zijn roeping niet aanvaard.
Ik zal zoo dwaas niet zijn, het onbereikbare te willen bereiken, noch ook zoo
eerzuchtig dat ik, niet doende, hetgeen
ik doen moest mij zoude overwerken
aan werk, dat ik niet verricht.
Het werk, waartoe God mij riep, ik heb het
in opperste lichtzinnigheid verlaten voor
dat, dat voor mij lag, dat er voor mij
niet op aan komt, dat ik doen kan en
laten kan, al naar het mij lust.
Ik doe, hetgeen ik doe.

V ERZEN.

Soms alleen, in mijn uren van verpoozing
want zoo zorgeloos is ook de meest lichtzinnige niet, of zoo nu en dan in ledige
oogenblikken zullen zijn gedachten van
zelf zich keerera tot hetgeen alleen beteekenis voor hem heeft
vraag ik spelenderwijze naar de taak, die God mij
heeft gegeven.
En achteloos strekt mijn hand zich uit
naar het werk, dat ik niet als het mijne
erken.
Mijn God, zoo Gij wilt, dat Uw taak door
mij verricht worde, Gij zult die zelf ter
hand moeten nemen.
Gij zult mij moeten vervullen met
een zoo heftig verlangen naar mijne uren
van verpoozing, een zoo heilige ijver
voor mijn spel, dat ik alles, ook mijn
dagelijkschen arbeid daarvoor vergeet.
Als dan mijn spel gespeeld en mijn taak
voltooid zal wezen, dan zal ik ook erkennen, dat Gij mij daartoe geroepen
hadt.

DUISTERNIS.
Mijn duisternis is vol van Zijne verborgenheid in mijn stilte van Zijn zwijgen.
Met het verlangen naar Zijn bijzijn heb
ik mijne eenzaamheid gevuld.
Mijn honger en mijn dorst stil ik aan
den discti van Zijn begeeren.
Zijn gemis maakt mijn armoede rijk.
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Zoo ik tot Hem riep in mijn droefheid,
Hij antwoordde niet, Zijn gelaat hield
Hij voor mij verborgen, maar ik wist,
zoo ik glimlachend opzag tot Zijne
verborgenheid, dat het glanzend mysterie Zijner liefde mij alzijds in het
duister omgaf.
En zachtjes voelde ik mijn glimlach
opgaan in de oneindige teederheid
Zijner goddelijke ironie.
Mijn God heeft zich voor mij verborgen
gehouden.
Hij heeft zich jegens mij in het ongelijk willen stellen, opdat Zijn schijnbare
onvolkomenheid mijn liefde zoude
ontroeren en ontrusten,
opdat Zijn schijnbare duisternis mijn
liefdesverlangen des te dieper zou doen
glanzen.
Het is zoet, edelmoedig te mogen zijn in
o mijn God,
zijn liefde, het zoetst
hoe goed hebt Gij mijn hoogmoed begrepen! — edelmoedig te kunnen zijn
jegens U.

AVONDSTEMMING.
Het is stil:
de blaadjes van den popel trillen slechts even;
nauw merkbaar beweegt de bonte eschdoorn,
beweegt de bruine beuk zijn takken op en
neer.

VERZEN.

Uit de verte klinkt het schreiend blaten
van een geitje, -- ik weet niet, waarom
het schreit.
Trouwens, ik wil mij ook niet bedroeven
over leed, dat ik niet verhelpen, niet lenigen kan.
Ook een koe loeit met klagend, langgerekt geloei
Misschien klinkt het alleen maar
zoo klagend.
Misschien is het juist wel
prettig, zoo droevig te staan loeien in het
avondlicht, met een stem, die de stilte
ver door de ruimte draagt.
Ik glimlach.
ook waar
Er is zooveel vreugde op aarde
men die het minst vermoeden zou.
...

Maar er is ook veel verdriet.
Als er een beetje blijdschap was en een beetje
droefheid, ik zou mij verblijden met de blijden
en weenen met de treurenden.
Maar het lijden is zoo groot, zoo verbijsterend ;
nog opzichtiger nu, nog schrijnender misschien
dan anders, maar het is er altijd, altijd!
Ik zie omhoog en glimlach.
Zou ik mij bekommeren om leed, dat ik
niet verhelpen, niet afwenden kan, -- dat
God in Zijn hand heeft?
Als eenmaal het lijden komt, ook tot mij,
zoo moge ik gereed zijn, het te aanvaarden.
Zoo moge ik de kracht hebben, het te dragen,
lichtelijk te dragen, met den glimlach,
waarmede ik het lijden van anderen
draag.
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EEN OUD LIEDJE HERDICHT.
Wat mag ons daarboven ontbreken,
Daar 't heil dat God ons geeft,
Ons God geeft, uit te spreken,
En elk het gevoele heeft,
Alsof hij rechtuit in de helle
Zoude ingaan, konde hij daar
God vinden en vergezellen
En schouwen Hem open en klaar ?
De liefde, die wij daar vinden,
Dunkt ieder zóó ongemeen,
Of God hem alleenlijk beminde
En zocht zijne liefde alleen,
Of onder de zalige scharen,
Die kwamen ten hemel in,
Geen zoo begenadigd ware
Door Zijne godlij ke min.
Die God bemint alleene,
Die spiegelt Hem alzoo klaar,
Als het glas, door de zonne beschenen,
Het licht maakt openbaar,
Die zal te eeuwiger tijden
De vreugd, die hij om zich ziet,
Beminnen en zich verblijden,
Als waar ze hem zelve geschied....
Zoo vaak ik dit overdochte,
Zoo roerde zich iets in mij,
Als ware mij God, dien ik zochte,
Met Zijne gratie nabij,
Als hadde Hij reeds op de aarde,
Mijn ziele zeer gezocht
En hield ze van grooter waarde,
Dan zij het vermoeden mocht.
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Die derven, dat ze minnen,
Zijn dikwijls zeer bezwaard
En ongerust van binnen,
Het is der minnen aard ;
Maar, die de minne derven
Voor 't lief, dat hem bemint,
Veel beter konden ze sterven
Dan leven zoo koelgezind.
Zij, die dit liedje herdichtte,
Is vaak nog koud van min
En traag om zich te richten
Met haren aardschen zin
Naar 's hemels eeuwige lusten ;
Dit baart haar droefenis
Haar hart en kan niet rusten
Dan daar Gods liefde is.

VRAAG.
Zelfs de licht bewogen bladen
Van den popel hangen stil,
En mijn oog kan enkel raden
Nu en dan een zwak getril,
En de zwarte sparrenkruinen
En de takken van den bruinen
Beuk en bonten eschdoorn staan
Onbeweeglijk in het schuine
Licht, dat straks zal ondergaan.
Over 't water op de weiden,
Waar de schaduw, scherp en net
Van het licht is afgescheiden,
En van donkerder palet
Dieper kleuren bij 't verglijden
Van den dag zijn neergezet,
O. E. XVII 10
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Blijft mijn aandacht even dralen,
Daar de vraag in mij ontwaakt,
Hoe het licht, dat 's daags komt dalen
En dat loodrecht de aarde raakt,
Nooit de vree dier schuine stralen
Heeft, noch 't hart zoo vredig maakt —

DEUS CARITATIS.
Mijn leven is doorwrocht van deze
sterke genade dOór en d66r,
RABINDRANATH TAGORE.

Mijne begeerten stijgen,
Mijn wenschen velerlei,
Tot U, maar met Uw zwijgen
Bewaart en redt Gij mij ;
Wat ik van U ontving,
Of van U zal ontvangen,
Ge ontzegt mij mijn verlangen
Met harde weigering.
Of 'k drentelend mijn dagen
Verdoe in 't aardsch gewoel,
Of opwaak om te jagen
Naar U, mijn eeuwig doel,
Gij houdt Uw aangezicht
Mij zonder mededoogen
Verborgen en mijn oogen
Voor Uw genade dicht.
Mijne begeerten stijgen
Naar U in mijn gebed,
Gij hebt mij met Uw zwijgen
Beveiligd en gered ;

VERZEN.

Mijn leven is doorwrocht
Door Uw sterke genade,
Die ik vergeefs versmaadde
En te ontwijken zocht.
Dat vrij de zegeningen,
Die 'k ongevraagd bezat,
Voorbijgaan met de dingen,
Waar ik vergeefs om bad,
Zoo ik maar waarlijk mag
Bezitten 't eeuwig goede,
Dat nooit mijn wensch vermoedde,
Noch mijn begeerte zag.
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J. Hurst Hayes. Engelsche Opvoeding. Vrij naar A Hou
-sematr'LdoD.JengZutphW.J
Thieme en Cie.
De „housemaster" is de man, die aan het hoofd staat van
een der huizen, waarin de leerlingen der „public schools" (zooals
Eton, Harrow, Rugby enz.) wonen ; hij heeft zijn deel van het
onderwijs, maar komt door de samenwoning bovendien in nauwe
aanraking met de rechtstreeks onder zijn hoede staande jongens.
Zulk een „huismeester" was R. C. Taylor, die onder den schuilnaam Hurst Hayes deze brieven heeft geschreven, gericht tot vrienden, (oud-) leerlingen en ouders van discipelen. Dr. J. de . Jong,
aan wien dit werk, zooals men begrijpt, zeer wel was toevertrouwd,
heeft de epistels in -- over 't geheel voortreffelijk — Nederlandsch
vertaald, hier en daar een noodig nootje er aan toegevoegd.
Natuurlijk is dit boek door en door Engelsch, maar de schrijver ziet ruim, ziet ook wel de eigenaardige leemten in Engelsche
opvoeding, bespeurt die vooral ook wanneer een gedwongen rust
buitenlands hem een wijder horizont heeft doen ontdekken. De
Nederlandsche lezer zet in gedachten hier en daar een vraag- of
een uitroepteeken, b.v. wanneer er sprake is van het aandeel, dat
de sport in de opvoeding behoort te nemen, al moet worden
toegegeven dat Hurst Hayes heel niet blind is voor de bezwaren
der overdrijving in dit opzicht. Zoo zijn er nog wel meer dingen,
die een eigenaardig nationaal stempel op dit boek drukken. Maar
hoeveel dit wezen moge en wat men daarvan ook denke, de lezing
van deze brieven doet weldadig aan. De man, die ze schreef, is
niet alleen vervuld van liefde voor zijn vak en taak, heeft niet
slechts daarvan een bizonder hooge en nobele opvatting, maar blijkt
tevens te zijn een fijn menschenkenner. Zijn langjarige omgang
met jongens van allerlei aanleg en karakter heeft hem in de ziel
van deze knapen en jonge mannen een diepen blik doen slaan ;
men gevoelt het telkens : hij houdt van hen, ook waar ze afdwalen,
wat hij tracht te voorkomen door gemoedelijke raadgevingen, door
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ernstige waarschuwingen, ook door allerlei uit zijn eigen leven te
vertellen. Hij weet heel wel waar de grenzen van den invloed der
school loopen en legt den nadruk op het vele, dat daarnaast, daarboven, blijft voor rekening der ouders. Het is hem een lust als hij
een jongen zijn weg door het leven recht ziet gaan ; de mislukking
stemt hem vooral verdrietig.
Er is èn voor ouders èn voor jonge mannen (ook Hollandsche)
uit dit boek heel wat te leeren, want het is vol van degelijke en
practische levenswijsheid, den schrijver eigen geworden door allerlei
ervaring, door nadenken, doordat hij zich rekenschap gaf van het
kleine en het groote en van het betrekkelijke, dat in het groote
en in het kleine is gelegen. „Een gezond boek en een boek, dat
gezond maakt", schreef ik van Casimir's „Zelf aan het Stuur" ; nu
dit geldt ten volle ook van deze brieven. H. S.
,.

Marie Metz- Koning. De Bannenburgh. Twee deelen.
Amsterdam. L. J. Veen.
Ja, dit is een wonderlijke geschiedenis. Het voorwoord spitst
ons reeds op iets bizonders. „Zoekensmoe, zoo zegt ons de schrijfster, was ik, uiteraard idealiste, gekomen tot een niets meer begrijpende levenswanhoop, toen het werk van Dr. Rudolf Steiner
voor mij het licht ontstak, dat nadien neervloeide in al mijn denken. Wie een Christen is, in de esoterische beteekenis van het
woord, maakt Christelijk doorvoeld werk ; wie een materialist is,
maakt materialistisch doorvoeld werk ; en wie een discipel hoopt
te worden van den grooten Occultist aan wien ik dit boek opdroeg,
kan wel niet anders doen dan Occultistisch doorvoeld werk maken."
Toch heeft zij haar werk in een zeer romantischen vorm willen
gieten, zoo, dat ook de meest ongeloovige het als een roman zou
kunnen lezen. „Het opent alleen uitzichten, zonder nog uitkomsten
te geven" ; het meent vooral aan te toonen de onmacht der tegenwoordige officieele medische wetenschap tegenover verschijnselen
als de heldin vertoont. Wel koestert de schrijfster voor die wetenschap bewondering en dankbaarheid, maar haar leeken-ondervinding
heeft haar geleerd dat wetenschap zonder geloof een gekerkerde
engel is.
Welke zijn dan de verschijnselen, die de heldin Hedwig vertoont? Het verhaal maakt langen tijd den indruk een soort van
detective-geschiedenis te zijn : op het kasteel de Bannenburgh wordt
op klaarlichten dag de slotheer vlak bij huis dood gevonden met
een schot in den linkerslaap. Zelfmoord schijnt dus uitgesloten;
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Reinout was trouwens (met Hedwig) heel gelukkig getrouwd. Wie
was dan de moordenaar? Het gerecht heeft vermoedens tegen den
ouden baas-tuinman, die onzekere antwoorden geeft, maar hij wordt
bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. De gruwelijke vraag blijft
de jonge weduwe pijnigen ; ook zint zij op wraak : zij zal den
moordenaar — wie hij ook zij -- dooden, want hij heeft haar alles
ontnomen ; haar leven is verwoest. Zij verdenkt een ontoerekenbaren schoonbroer ; zij zoekt en zoekt, windt zich op, is diepneerslachtig, dan weer uiterst actief; haar gezondheid en haar
zenuwen lijden onder de voortdurende obsessie van het onoplosbaar
raadsel. De jonge, sympathieke (rationalistisch-denkende) dorpsdokter weet niet, hoe haar te genezen ; ook werkt de patiënte al
bitter weinig mee ; . zij wil niet weg uit de drukkende omgeving
en de eenzaamheid. Dan komt een vriend van Reinout ten tooneele :
hij heeft wat geliefhebberd in de studie van occulte dingen en
raadt haar aan, de zaak aan een Haagschen „ziener" voor te leggen.
Dit gebeurt. De ziener onthult haar vrijwel geheel het geheim :
aan Hedwig was reeds herhaaldelijk een vrouw „verschenen" en
nu begrijpt ze dat Reinout gevallen is door de hand van Lena,
een jonge dienstbode op het slot, met wie Reinout vóór zijn huwelijk Bene ,,relatie" had en die hem in zijn huwelijk nog achtervolgde.... Maar de wraak is uit Hedwig's hart weggesmolten ; zij
gaat tot de stervende Lena, vergeeft haar, zal haar (en Reinout's)
kind aannemen en met Victor, den vriend van haar man, nu haar
vriend, trouwen....
Ziedaar de inderdaad zeer romantische geschiedenis. Zal zij
velen een sterken indruk geven der macht van het occulte in het
menschenleven ? Ik betwijfel het, reeds daarom, omdat de vorm
van dit verhaal zoo uiterst romantisch is. Was dit boek geschreven
als het nuchter relaas van een merkwaardig geval, waarin wij gelooven konden, dat ons pakte door het realisme van het gebeuren,
wij zouden daar, waar het occulte kwam en de wending gaf, misschien sceptisch daartegenover staan maar toch dadelijk door de
huivering van het „hors-là" zijn aangegrepen en ons afgevraagd
hebben wat wij ervan te denken hadden. Maar om haar boek ook
voor den niet „geloovigen" lezer leesbaar te maken, heeft Marie
Metz-Koning er een.... laat mij mogen zeggen : onmogelijken
roman van gemaakt. Ja, onmogelijk ! Het slot aller-eerst is een
soort spook-kasteel (de bevolking in de buurt onderhoudt legenden
van „witte vrouwen" en dito geiten !), waarin Hedwig zelve den
weg nog niet weet: (blz. 124) „met wijde oogen voortschrijdend,
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ging ze de holle zalen door. Er waren nog leege zalen bij. Het
kasteel was zóó groot, dat ze soms nog verdwaalde. Vooral nu,
leek het haar nog vreemd. Ze stond stil. Waar was ze ? 0, ja :
dit was de derde verdieping. Ze moest één verdieping lager zijn.
Door diè deur ? Neen, door die andere deur moest ze gaan. Ze
deed een deur open. Neen : dat was de geheime trap. Ze ging
naar een andere deur. Ook mis..." enz.
Is liet wonder dat in die omgeving Hedwig meent gek te
worden ? Dat ze, voor Reinout's portret staande en zijn naam roepend,
zijn hand in de schilderij ziet bewegen en dan een vrouw (met
een donkere japon aan) ziet staan ? In die vrouw herkent ze dan
reeds Lena, maar zet zich dat weer uit het hoofd.
Fantastisch en buitenissig is alles in dit wonderlijk boek. Wat
dunkt u van het volgende ? Na den moord zal onder leiding van
een Duitsche huishoudster het Kerstfeest gevierd worden. Ziehier
de ontworpen mise-en-scène : „Willem, de koetsier, moest om middernacht de klok luiden ; Frederik moest in wit linnen livrei wijn 1)
presenteeren ; Marie en Truida, eveneens in 't wit, moesten voor
't souper zorgen, dat na middernacht in de vestibule van 't kasteel 2)
zou worden gebruikt ; Rika moest, ergens achter planten in potten
verborgen 3), op een wenk van Lämpke aan een touw trekken, om
een in wit met zilver gekleeden pop die boven den kerstboom
hing, schijnbaar aan `' t zweven te brengen ; Willem Jales moest
de planten aanbrengen ; Karel Jales op het orgel spelen" enz.
Fantastisch zijn ook de dramatis personae. Van Hedwig (en
haar jeugd) gezwegen — zij had het ruime, vrije leven aan een
klein Duitsch hof leeren kennen ! —, haar schoonvader is zoo'n
oude, verstokte vrouwengek, dat hij, op het kasteel logeerend (met
Kerstmis) „dien middag tweemaal door zijn vrouw de keuken uit-

gehaald" was. De schoonmoeder is caricaturaal : zij haat haar man
om zijn ontrouw en haat daarom alles, ook zichzelve, en haat haar
haat.... Victor, de vriend van den vermoorde, de belangstellende
in occultisme, is een „levenswellusteling", die „van alles omhelsd"
heeft : vrouwen, stelsels en wetenschappen; hij karakteriseert zichzelven als „een geestelijke chaos met nogal intuïtie". Trouwens,
elders lezen we dat „rond" de huishoudster altijd een „chaos van
gezelligheid" was. „Rond" is niet het eenig stuitend germanisme
1)

Witten wijn?

in de eetzaal; 't was zoo koud!
3) Natuurlijk waren de planten (niet Lena) in de potten. Lena was
verborgen achter de planten.
2)

Waarom niet
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in dit boek. Die huishoudster was „de alles be-levende geest".
Elders weer is sprake van „een étui, dat openliggend liet zien,
een reis-nécessaire te zijn".
Door het verhaal heen loopt ook nog des dokters zuster, de
perverse Wilna, met rood haar, groene oogen.... Doet het geheel
eigenlijk niet wat Duitsch-bioscoperig aan ? H. S.
Dr. J. D. Biarena de Haan. De Weg tot het Inzicht,
een inleiding in de wijsbegeerte. Tweede Druk. Amsterdam, 1917.
Nu van dezen ,,Weg tot het inzicht" het tweede duizendtal
in de wereld is gezonden, is het den schr. wel geoorloofd zijn
voldoening daarover te kennen te geven. Wijsgeerige lektuur is
ten onzent niet meer, gelijk voorheen, een belang voor enkele
weinigen. De behoefte aan le vensbeschouwing, levensbegrip en
redelijke bezinning is met den tijd toegenomen en er wordt gevraagd naar leiding van dit bij velen ontwaakte verlangen. Met
dit boek heeft de schr. bedoeld de lezers op den weg te brengen.
Deze inleiding is niet een oriën teering, waar men zoo van alles
wat krijgt, en alvast de rubrieken der filosofische • studie leert
overzien, met de onderscheidene antwoorden, die op wijsgeerige
vragen gegeven zijñ, en de verschillende zienswijzen die alzoe
zijn voor den dag gekomen. Zij is een wegwijzing tot het idealisme.
De wijsbegeerte is niet een studievak naast andere, maar zij is de
werkzaamheid van het denken dat zich op waarheid bezint. Als
zoodanig is zij de grondslag van alle studievakken. In deze Inleiding nu wordt aangewezen de weg dien het denken gaat, waar
het zich op waarheid bezint. Dit denken vangt aan met kritiek op
het zinnelijk realisme, dat de voorgestelde zinnenwereld voor waarheid, d. i. voor ware werkelijkheid houdt (de gronddwaling van
het „natuurlijk" verstand) om na deze negatieve taak haar positieve
taak te volvoeren : zichzelf te vinden. Het denken dat tot zichzelf
komt, zijn eigen aard en wezen verstaat, grijpt en begrijpt het
ware der werkelijkheid. Er is tot de waarheid een redelijke weg.
Wie dit erkent verzeilt niet in het rationalisme ; het geheele menschelijk wezen komt daarbij tot zijn recht, en de ondergeschikte.
standpunten (ethische, aesthetische, positief-godsdienstige of natuurwetenschappelijke levensopvatting) worden daarbij tot hun waren
algemeenen grond herleid — en opgeheven. Tot dit idealisme is
dit geschrift de Inleiding.
In dezen tweeden druk zijn verbeteringen aangebracht ; hier
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en daar is de formuleering verscherpt en gezuiverd, vergeleken
bij den eersten druk ; ook is een register toegevoegd aan het werk.
De schrijver hoopt dat ook deze uitgave de gedachte van vele
naar wijsheid zoekenden zal leiden op den weg van het volstrekte
idealisme. B. D. H.
F. van Eeden. Het Lied van Schijn en Weezen. I en II.
W. Versluys te Amsterdam (derde druk en tweede druk).
Het „lied van Schijn en Weezen" heeft als dichterlijke uiting
van wijsgeerige gedachte een eigen plaats in onze letterkunde,
welke het met geen ander gedicht deelt. Het draagt zijn eigen kleur
en geluid en behoort tot de gelukkigste vindingen van zijn maker,
evenals de kleine Johannes het meest geslaagde is van Van Eedens
proza-werken. In niet vele werken van dezen schrijver is de toon
zoo van het begin tot het einde zuiver als in dit gedicht. Het
wijsgeerig gestemde dichtstuk, waarin de geest zijn beschouwelijke
attitude in woord brengt, komt in onze letterkunde meer voor
hoezeer ook zeldzaam ; maar daarbij is dan de wijsgeer dienaar
van den dichter en is de dichterlijke inspiratie slechts van meer
beschouwelijk gehalte dan de lyriek gewoonlijk vertoont. In het
Lied van Schijn en Weezen echter is de dichter dienaar van den
wijsgeer ; het gedicht is verkondiging eener levensleer. Ik vermoed
dat vele minnaars der dichtkunst deze verkondiging te abstrakt
vinden en te zeer door het begrip, eer dan door de plastische voorstelling ondersteund. Zij bevoorkeuren een meer lyrische vertolking van het beschouwelijke zooals Verwey in zijn Cor Cordium
gaf en zijn afkeerig van de noodzaak tot verstandelijke meeleving
die van den lezer wordt geëischt, wil hij het Lied van Schijn en
Weezen genieten. Toch is het werk deze inspanning ten volle waard
en ontbreken de passages niet waar het beschouwelijke wezen zich
geheel tot dichterlijke schoonheid omzet. Terwijl over 't algemeen
de struktuur van 't gedicht ingewikkeld is, vereffent deze zich
telkenmale tot een dichterlijkere eenvoud van zeer breede gedragenheid. Met groote vrijmoedigheid heeft Van Eeden een aantal
termen aangewend, die meestentijds uit het dichterlijk gebruik zijn
uitgesloten ; veelal in het rijm geplaatst, valt het volle licht op hen
(relatie, abstractie, providentie, essens, resultante, cel, gradatie,
permanent, wetenschap, fenomeen enz.) maar ze werken niet storend.
Hij heeft niet vermeden zinnen te verbinden met het redegevend,
en gewoonlijk als ondichterlijk aangevoeld, voegwoord (dus, trots
ondanks, want); en telkens ontmoeten wij de min of meer rheto-
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riscbe spreekwijze, waarbij een ontkenning gekleed wordt in den
vorm van vraag (,,wat kennis kan ons God den kenbron rooven ?"
Wie zal ondernemen zonder zijn geest te dingen naar zulk
loon ?" enz.) Deze en meer in de dichtkunst ongewone vormen
zijn door Van Eeden aangewend zonder schade. Dat zij het in het
dichtwerk uithouden komt door den breeden dichterlijken woordstroom ; er is een vloed van het woord, een scheppende voortbeweging, waarin de beschouwelijke gedachten tot uiting komen ; en
overal wordt het ondichterlijk schijnende door deze voortbeweging
gered. Stellig is in dit opzicht Dante's Paradiso, waarin zoo groot
kontingent van redeneerende beschouwing voorkomt het voorbeeld
geweest. De wijsgeer heeft zich nergens door den dichter verlaten
bevonden ; de lezer komt nergens tot de overweging dat het nu
maar „in proza" had moeten gezegd zijn ; ook door ietwat dorre
passages komen wij heen zonder op een zandbank te loopen. Regels
die het niet „doen" zouden hier een te groote storing wekken,
daar de telkens betoogende inhoud geen dichterlijke vergoeding
bood. Wij bevinden dus dat het Lied van Schijn en Weezen door
zijn dichterlijke zeggingskracht een echt en schoon kunstwerk is
van zeer ongemeen karakter.
Wath, aangaat den beschouwelijken inhoud : de dichter treedt
hier op als verkondiger van een monistische levensleer en wereldbeschouwing. Wanneer wij de levensbeschouwingen onderscheiden
naar hun monistisch of dualistisch grondkarakter, vestigen wij een
fundamenteele onderscheiding ; dualistisch is de Gnostisch-Christelijkpessimistisch-ascetische gedachte voor welke de wereld in het booze
ligt, en de mensch door verlossing aan het gebied der zinnelijke
natuurlijkheid moet onttrokken worden. Voor van Eeden echter
evenmin als voor Spinoza is de natuur het gebied der zonde en
zijn onze harstochten het rádikaal-booze; de ervaarbare wereld verkeert niet in den toestand eener grondzakelijke „gebrokenheid",
de dood is geen duister dreigement; geestesleven en natuur zijn
geen absoluut-tegengestelden.
Dus blijft verknocht aan 't vreedigst wat zij schiep
d' algoede geest

.. .

Aan geen ding wat er heet bezield, ontzei zij 't
zelfrichtend licht.

(I, 12).

Maar sinds ik speur Gods allerdierbaarst aanschijn
in alle ding rondom...
Nu heb ik 't heil van elken dag begrepen

(II, 6).

alle pijn des levens strekt ten goede

(II, 9).
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Dit monisme bevat niet slechts de ontkenning van absoluuttegengestelden, maar ontkent ook het bestaan van scheidingen,
zoodat ieder en wij zelven deel zijn van een grooter geheel ; de
ziel is zich bewust in den Kosmos te leven (II, 10) en het leven
is een dienen van regels (I, 1) die getuigen van een hooger Macht
en Meester (II 11).
Het monistisch optimisme ligt vooral hierin, dat onze natuurdriften voor funkties geacht worden, door dezen Meester ons ingeplant (Ibid) en dat zij op zichzelf niet als kwaad maar als heilzaam
worden geacht, terwijl het kwade bestaat in een „doorslaan en
verderven" van hen (Ibid). Ook de tegenstelling van dood en leven
beteekent geen breuk in het wereldverband ; de dood is niet gelijk
naar christelijken gedachtengang een vloek. Immers „niets vergaat"
(I. 5 ; 7). Het eeuwige Beginsel, het Leven, het Zelf (somtijds gepersofinieerd tot Meester, Heiland, Genius II. 11) leeft voort in
nieuwen vorm, waar de oude vorm vergaan. moest. Elk enkele
verlangt het eeuwige, en bouwt in stilte aan zijn eeuwig huis ;
het diepste Ik wil geen begrenzing (I. 5). En dit is de spil die
in de wenteling stil blijft, de eenvoudige kern aller dingen.
Ook in het kenvermogen geen dualiteit; de kennis van het
eeuwige niet tegengesteld aan maar verbonden met de relatieve :
„in d'omklemming der relatieën geprangd, ontbeeren nochthans wij
nooit aankondiging van Hem" (I. 6). De eenige bron der waarheid
is „Zelfschouw" en het weten heeft van eigene nature een wijding,
krachtens welke het op de Godheid is gericht (I, 10. De wetenschap als een „begrip der maten" bespeurt het verband van den
kosmos en leidt tot de erkenning Gods (I, 8).
De nadruk in het Lied van Schijn en Weezen gelegd op zelfschouw, zelf-bezinning, zelf-bewustzijn en de gedachte dat wij het
wezen van ons bestaan te volgen hebben, deze monistische zedeleer
is tegengesteld aan de christelijke moraal, die heteronoom, rekent
met machten welke de mensch niet vindt in zichzelf. Een moraal
is „christelijk" en niet „humaan" door faktoren, welke men aanneemt als buiten de zelfbezinning gelegen. Immers indien zij daarbinnen lagen zou het christelijke in het humane zijn opgelost en
bestond geen reden van een christelijke moraal te spreken. De
christelijke moralist die zich van zijn gronden rekenschap geeft,
moet zich beroepen op „openbaring" en al of niet uitdrukkelijk
zijn beschouwingen baseeren op bijbelsche uitspraken waaraan hij
op meer of minder nadrukkelijke wijze gezag toekent.
De wijsgeerige moraal begrijpt dat er geen werkzame krachten
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in ons kúnnen werken dan immanente, waarbij het immanente niet
psychologisch wordt opgevat, als bestaande uit psychische faktoren,
maar metafysisch, als innerlijke eenheid met het Al. Zij acht geen
hoogere kennis denkbaar dan door de zelfbezinning. Van Eedens
Lied van Schijn en Weezen is op de basis der wijsgeerige moraal
gebouwd.
Toch reikt het lied niet tot de hoogte der louter-mystische
spekulatie. Wel heet het menschelijk zelf een grooter wezen dan
het individueel persoonlijke mensch-zijn. Maar de beschouwelijke
evenwichtigheid en gelijkmatigheid, die het geheele dichtwerk
kenmerkt, komt niet tot die louterste ontroeringen, het gedicht
eindigt niet in die lyrische vlucht, waarin tijd en eeuwigheid,
eindigheid en oneindigheid door elkaar vloeien, en waarin de mensch
in het goddelijke wezen als overweldigd de Eeuwigheid en Oneindigheid van het Ik beleeft. Er was in de dichterlijke wijsgeerigheid aanleidig om deze vlucht te verwachten, maar om baar te vol
brengen, daartoe behoort nog weer andere geestesdispositie dan,
aan den dichter van Schijn en Weezen eigen is. B. DE H.
Aart van der Leeuw. Herscheppingen. Amsterdam. W.
Versluys, 1916.
De liederen van dezen begaafden dichter zijn niet alleen herscheppingen omdat zij, in rijkdom van melodieuzen vorm en kleurige
— nooit overkleurige — taal, leven en bestendigheid geven aan
zijn eigen gedachten ; maar ook en vooral omdat zij die allerkostbaarste gave der poëzie bezitten, wakker te roepen en in welluidende klanken uit te zingen hetgeen i3luimert in het gemoed
zijner lezers. Hij maakt niet de natuur, de vreugde en de smarten
van 't leven, de raadselen van zijn eigen peinzen tot welkome stof
voor een schoon gedicht ; maar wil veeleer zijn lied tot den spiegel
maken waarin zich de schoonheid en de droefheid — liever de
eerste dan de laatste — der wereld in ons en om ons weerkaatst.
De kunstenaarseigenschappen die hem in dezen schoonen arbeid
bijstaan zijn van verschillenden aard ; ik zou niet weten welke mij
het meest treft. Is het zijn rijke plastische taal, zijn vastheid van
teekening, zijne vindingrijkheid in het uitbeelden, kortom de eigenlijke kunst van het lied ?
•

De meester zegt : „geef aan de schaal
De bocht van 't brood ; waartoe een fraai bokaal,
Als toch de drinknap in heur holle hand
Lessching genoeg voor eiken dorst omspant
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Vergun tot eenig sieraad Uwe kruik
De gulle welving van een gladden buik.
Zwaar is het leven, ernstig ; bloed en zweet
Proeft ge aan haar gaven als ge drinkt en eet ;
Zorg gij dat, in een soobren vorm geprangd,
Het simpelst vat die bittre vrucht ontvangt".
Maar zoo ik voor mijn venster zit en werk,
.En in de lijst van 't raam mij veld en zwerk
Verrukken door hun machtig schilderij,
De madelieven flikkren in de wei,
Zwaluwen slieren arabesken snel
Van wolk naar wolk, uiteen vouwt de kapel
't Mystieke wonder van zijn teekenschrift,
Met diamantstift op saffier gegrift, —

Dan beeft mijn vinger, wijl de draaischijf snort,
Het blinkend nat over den leemklomp stort,
En onbewust druk ik de weeke klei
Tot kelken, lijk de bloemen van de wei,
En rank en pooplend zwelt omhoog de tuit,
Of daar een vogel opwaarts wiekt en fluit,
In 't zwierig lijnspel dat ik mijm'rend trek
Fladdren de vlinders met hun stom gesprek,
Terwijl ik eindlijk op mijn fijn penseel
Den blauwen schemer van den hemel steel ;
En eerst als gaaf het kunstwerk voor mij staat,
Ach, denk ik aan den meester en zijn raad.

Van der Leeuw heeft in dit gedicht met zelfkennis den techiischen drang geteekend die hem lokt tot scheppen en ongetwijfeld
is het „ach" in den laatste regel geen uiting van berouw, doch
-slechts van de onvermijdelijke onvoldaanheid, des kunstenaars
eeuwige gezellin. -- Maar trekt mij die technische begaafdheid tot
den dichter, mij bekorend door de levendigheid zijner visie en de
liefderijke zorg voor den rhythmischen vorm, het zijn toch andere
eigenschappen die mij graag doen vertoeven in zijn gezelschap.
Wellicht is het bovenal de klaarheid en de ongeveinsdheid van
zijne poëzie, de ongezochte eenvoud met welken hij zijn dichterleven, of een deel daarvan in zijne verzen neerlegt. Men moge den
inhoud van die gemoedsopenbaring niet diepzinnig noch veelzijdig
oordeelen, hij is echt, in waarheid en ernst doorleefd en in schoone,
.zelfstandige taal vertolkt. K. K.
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Morceaux choisis d'Eschyle, publiés avec un avertissement, une notice et des notes par Henri Weil. 3me édition.
1905 Paris. Hachette.
Tegelijk met een paar andere exemplaren der zelfde „collection de classiques grecs et latins" zendt ons de firma Hachette deze
kleine, bij de Nederlandsche docenten reeds lang bekende Aeschylusuitgave van Weil, met het verzoek daarop de aandacht van het
Nederlandsche publiek te vestigen. Voor zulk eene aankondiging
is op onze Leestafel alleen plaats, indien we haar beperken tot
een zeer algemeene karakteristiek. De collection-Hachette, van
welke Weils Eschyle een der uitnemendste nummers vormt —
dank zij den fijnen smaak en de diepgaande tragedie-kennis van
dezen betreurden Hellenist — onderscheidt zich voornamelijk in twee
opzichten van de bekende „Teubnersche Schulausgaben". Vooreerst
beperkt zij den kring van haar publiek : zij richt zich uitsluitend
tot de leerlingen. Meerendeels bewerkt door wetenschappelijk hoogstaande geleerden, tracht zij de „Wetenschap" buiten het terrein
harer toelichtingen en inleidingen te houden, draagt zorg dat zij
voor jonge lezers de Grieksche stof zelf zoo gemakkelijk mogelijk
make en verbindt met de voorlichting van gymnasiasten niet de
geleerdere instructie van studenten. In de tweede plaats — en
daarmee wijkt zij principieel verder van de bij ons meer gebruikte
Duitsche Schulausgaben af -- huldigt de Collection-Hachette het
systeem der „morceaux choisis." Liever dan eerre enkele tragedie mèt
al hare soms uiterst moeilijke lyrische partijen langzaam met zijne
gymnasiasten door te werken — vaak door te zwoegen — geleidt
de fransche leeraar zijne leerlingen door het geheele werk van den
dichter. Zelf aanvullend, zelf toelichtend hoopt hij aldus dieper
inzicht in de kunst van den tragicus aan zijne jonge hoorders te
geven dan door de studie van één enkel drama op school zou
kunnen worden bereikt. Over het geheel vond tot nog toe die
methode in Nederland niet zoo heel veel instemming. Toch heeft
zij, vooral indien men bedenkt hoe weinig tijd onze gymnasiale
rooster voor de lectuur der tragische poëzie kan beschikbaar stellen, zeer belangrijke voordeelen : zij geeft den docent Bene welkome
aanleiding tot velerlei mondelinge aanvulling en toelichting, en
kan in gunstige omstandigheden de leerlingen opwekken tot voortgezette lectuur der ,,morceaux'', uit welke men mag hopen dat
behoefte aan kennismaking met de compositie der complete drama's
zal worden geboren. K. K.
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TIE. Van den hak op den tak. Haarlem. De Erven F.
Bohn, 1917
Dit bundeltje, door Prof. Chantepie de la Saussaye met een
kort voorwoord bij het publiek ingeleid, bevat een los aaneengeregen reeks van opmerkingen, overdenkingen, soms ook aforismen,
die kort geleden in dit Tijdschrift verschenen. Redacteurs-bescheidenheid zou me dus wellicht verhinderen op het boekje de aandacht
te vestigen, indien ik niet meende dat juist de publicatie in een
afzonderlijk, handig en keurig boek een zeer practische daad van
de uitgevers was. Men moet zulke boekjes in den zak kunnen
steken op Bene wandeling of een fiets-tocht, en, als men van eigen
peinzen aan het soezen raakt, aan TI/ het woord geven. Hij is
goed gezelschap, want hij wekt u op ; hij brengt u aan het denken,
en is ernstig zonder zwaar op de hand te zijn ; hij schertst ironisch,
zonder scherp te worden. Ook zal hij u wel eens tot tegenspraak
prikkelen want hij heeft zeer „zijn eigen meeping''. Als schooljongens plachten wij te leeren dat het Grieksche woordje TI/
„iemand" beteekent, en zonder accent wordt geschreven. In zoover
schijnt de schuilnaam van dit boekje niet geheel juist gekozen :
accentloos zal niemand dezen TI/ noemen. Integendeel, wat hij
zegt is wél-geaccentueerd. Ons is het daarom te meer welkom.
K. K.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
Mr. A. F. van Blommestein. De nieuwe Koelie-ordonnantie voor de
Oostkust van Sumatra. Amsterdam. Scheltema en Holkema's Boekhandel, 1917.
Jaap Kunst. Noord-Nederlandsche Volksliederen en -Dansen. IV ieuwe
reeks met talrijke silhouetten van Henriette Bankema. Groningen, den Haag.
J. B. Wolters, 1917.
J. H. Rössing, De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel.
Bijdrage tot de geschiedenis van het Tooneel in Nederland, gedurende meer
dan een halve eeuw. Amsterdam. N.V. De Erven H. van Munster en
Zoon, 1916.
Mr. Dr. J. Paulus. Encyclopaedie van IV ederlandsch-Indiö, tweede
druk (proef-aflevering). 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, Leiden, N.V. v.h.
E. J. Brill, 1916.
L. Zwiers. Bouwkundig Woordenboek, le afl. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1916.
Havelock Ellis. Over de geslachtsliefde. Baarn. Hollandia-Drukkerij.
W. C. Schönstedt. Is wereldvrede mogelijk en hoe bereiken wij dien ?
(in „Staten en Volkeren"). Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1916.
Dr. N. B. Tenhaeff. Het nationalisme van Coers' liederbeweging.
Dietsche Stemmen. Utrecht, 1916.
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Otto Ernst. Asmus Semper als man. Vertaald door Dr. C. D. Sax.
Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1916.
Leonid Andrejew. De opstandige dorpspriester. Vert. door S. van
Praag. Amsterdam. Em. Querido.
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Ontwikkeling en Onttroning van het begrip
natuurwet. (Synthese III. 2). Haarlem. De Erven F. Bohn, 1916.
L. M. Montgomery. Anne van het Eiland. Vert. door Betsy de Vries.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1916.
M. Steenhoff. Iets over jonge en oude menschen enz. Amsterdam.
P. N. van Kampen, z. j.
Mannen en Vrouwen van Beteekenis. Catharina van Rennes, door
J. D. C. van Dokkum. Baarn. Hollandia- Drukkerij, 1917.
Dr. Elisabeth Neurdenburg. Onderwijs in de Kunstgeschiedenis, een
eisch voor algemeene ontwikkeling. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon.
J. L. Walch. Het Wonder, lyrisch toekomstspel. Rotterdam. W. L.
en J. Brusse's Uitgev. Mij.
Idem. Mysterie-spel. Bussum. C. A. J. van Dishoeck.
J. W. Gerhard. Boek en Tijdschrift voor de geestelijke ontwikkeling
in Nederland en in het buitenland. Nutsboekerij No. 1. Nutsuitgeverij te
Zaltbommel.

Piet Pijl. Het Tweede Leven. N.V. Theosofische Uitg. Mij. Amsterdam.
Twee opstellen van Dr. Rudolf Steiner, vert. door D. J. S. Assen.
Van Gorcum en Co.
Kleurenzang, door Dr. V. te Z. Zwolle. J. Ploegsma.
J. L. Gregory. Verdi. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uitgevers Mij.
J. M. Robertson. De neutralen en de oorlog. Amsterdam. Van Hol
-kemanWrdof.
Mr. N. de Benedetty en Mr. B. F. Everts. De toepassing der kinderwetten. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon.
Mr. J. B. Kan. Handelingen over de herziening der Grondwet II, 4,
III, 1. 's Gravenhage. Gebr. Belinfante.
Mr. W. J. v. Welderen baron Rengers. Schets eener parlementaire
geschiedenis. 3e druk, bijgewerkt door Mr. Romeijn. 's Gravenhage. M. Nijhoff.
Jan Ligthart. Verspreide opstellen. Uitgaven van het Ligthart comité.
Wolters. Groningen, Den Haag, 1917.
Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga. Het Christus mysterie.
Zeist. J. Ploegsma.
Dr. G. A. Wumkes. Uit het leven en levenswerk van J. van Dijk Mz,
Doetinchem. A. Wielinga, 1917.
Jan van Ruusbroec. Die chierheit der gheesteliker Brulocht. Amsterdam MCMXVII uitgegeven voor den nieuwen kring bij Swets en Zeitlinger.
Prof. H. Logeman. A commentary critical and explanatory on the
Norwegian text of Henriks Ibsen's Peer Gynt. The Hague. Martinus Nijhoff,
1917.
E. van Dieren. De averechtsche geestesrichting der zoogenaamde
„Nieuwlichters" op allerlei gebied, in het bijzonder die der Kollewijners en
hun verderfelijke invloed op onderwijs, taal en volk. Amsterdam. Zwets
en Zeitlinger.
Dr. M. H. J. Schoenmaekers. Het evangelie der aarde. 2e druk.
Baarn. Hollandia- Drukkerij, 1917.

Overneming verboden.

GEORGE FRANS HASPELS
1864-1916

DOOR

P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.

Niet zoozeer in wat hij tot stand heeft gebracht als
in wie hij geweest is ligt de waarde van Haspels. Hij
behoorde tot die dichter-naturen die de Muze van Musset
vergelijkt met den pelikaan : „pour toute nourriture il apportait son coeur". Bij echte menschen vraagt men niet
zoozeer naar hun denkbeelden, hun beginsels, hun resultaten, maar naar hun persoonlijkheid, hun hart; het is
door den inhoud van hun eigen persoon, hun dieper leven
dat zij vat hebben op de menschen, hun tot zegen worden.
Men zoekt dan in hun geschriften niet zoozeer „des livres
d'écriture" maar „des livres de paroles" 1 ). Bij een dergelijke beschouwing onzer dooden spreekt de vriendschap
mede haar woord, niet om op te hemelen of te vergoelijken, maar om te verstaan en mede te gevoelen. Hoeveel
van een mensch ontgaat den anderen ; zij blijven er vreemd
aan. Dit echter hebben wij voor bij tij dgenooten : al
missen wij te hunnen aanzien het perspectief dat de afstand
geeft, de indrukken van hun geestelijk leven spreken meer
1) Zie Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine.
O. E. XVII 11
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onmiddellijk, meer persoonlijk tot ons dan van hen die
voor ons leefden.
Bij het beschrijven nu van Haspels hebben wij een
dubbel voordeel. Hij heeft de levenssappen ingezogen
van kring en omgeving waaruit hij gesproten is. En hij
heeft toch zeer sterk eigen persoonlijk leven gehad. Ik
meen dat deze twee zijden bij hem in grooter harmonie,
in gelukkiger evenwicht zijn geweest dan bij zeer velen.
Hij heeft zich niet smartelijk behoeven los te scheuren
van traditie, gewoonte ; hij heeft de tyrannie van een clan
of bent niet als hindernis gevoeld of geworsteld tegen een
sterken stroom in ; hij is gebleven en kon blijven een conservatieve natuur en toch een eigen karakter. Het „word
wie gij zijt" dat men kan toepassen op diepen, persoonlijken aanleg, geldt ook wel van het geestelijk erfgoed
waarmede men opgroeit. Dat wil niet zeggen dat men
exemplaar van een soort wordt, niets anders uitdrukt dan
wat vanzelf uit den familiebodem groeit, doch alleen dit,
dat men niet vooral tegenover allerlei invloeden, maar met
toeëigenen en verwerken daarvan zich heeft gevormd.
Bij Haspels schijnt er een bezwaar te liggen, althans
naar veler schatting, in het feit dat hij zich in tweeërlei
richting, vreemd aan elkaar, heeft bewogen : kerkelijk en
litterair. Ja : er is een zeer bekende Hollandsche typische
figuur van den predikant-auteur of dichter : ter Haar, de
Génestet, Beets, Hasebroek en vele anderen; maar tot
dit type van 't verleden heeft Haspels niet behoord.
Toch vertoont hij beide zijden, wat men hem vaak verwijt,
soms verontschuldigt. Nu ja, de predikant Haspels schreef
ook romans. Nu ja, deze litterator was ook dominé. Men
hield hem van beide zijden vaak niet geheel voor vol.
En dit verwarde vaak het oordeel. Een dubbele positie
is in veler oog half. Zoo was hij meer dan terloops in
aanraking met de beweging der Boers, toch handhaafde
hij er tegenover zijn vrije kritiek 1 ). Hier spreekt b.v.
1) Men zie hierover zijn kleine bijdrage over
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ook dat hij lid was der Maatschappij van Letterkunde,
waarin volgens een soms gehoord spotwoord de eigenlijk
letterkundigen ontbreken.
Welnu, Haspels' dubbele positie maakte het hem geestelijk zwaar; ik denk daarbij niet aan het oppervlakkig
oordeel over hem, maar aan de dubbele eischen. Hij gevoelde dat de litteratuur, de kunst eischen stelde, die
andere waren dan die van nuttigheid, braafheid, waarheid,
maar besefte ook dat echte kunst, niet gekneld in vreemde
boeien, toch de geestelijke eenheid van den mensch niet
mag verbreken. En hiermede worstelde hij. Maar het
was een geliefkoosd zeggen van hem „zwaar maar mooi";
ja, dat „maar" wilde hij niet als tegenstelling, want hij
vond, dat eigenlijk alleen wat moeite kost der moeite
waard was. Hij wilde dus ook als kunstenaar getrouw
zijn en ernstig, niet zich eenvoudig een pluimpje op
zijn hoed steken. Maar hij wilde geenszins een der
plichten van zijn ambt als evangeliedienaar verzuimen.
Dit nu zonder ontrouw, zonder halfheid te vereenigen
lag voor hem niet bovenop, gelijk geheel zijn leven niet
op de oppervlakte lag. Hij bereikte „hooger eenheid"
niet door een goedkoope frase, maar in de diepte van zijn
eigen geest wilde hij wat wezenlijke waarde had ziften
en veroveren.

George Frans Haspels is 7 April 1864 te Nijmegen
geboren. Kan een kind, volgens een nieuwerwetsche bewering, niet omzichtig genoeg zijn in de keus zijner ouders :
het gezin waar hij uit voortkwam, was een gelukkige
bodem voor een vruchtbare ontwikkeling. De familie Haspels behoorde tot de niet groote kern der degelijke Protestantsche burgerij van het Nijmegen dier dagen. Zijn vader
was aannemer, een der eersten die in het midden der eeuw
begonnen te bouwen te Nijmegen ; de ondernemersgeest,
ook levend in verscheidenen zijner zoons, heeft tot uitbreiding en bloei der stad geleid. Zijn moeder, Catharina Maria,
Callenbach, was een dochter van den uit den Réveiltij d bekenden Nij kerkschen predikant. In het huis aan de Molen-
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straat groeiden vijf zonen en twee dochters op, die allen de
traditie der familie in eervol en nuttig werk handhaven. De
ouders brachten dit gezin met God en met eere groot, in een
geest van werkzaamheid en vroomheid, waarvan de ernstige,
milde, ook vroolijke toon hen die er verkeerden trof, ook
de vrienden van Georg e die er kwamen getuigen daarvan.
Deze vroomheid bleef gehecht aan de kerk, maar niet slechts
het kerkgaan en deelnemen aan het kerkelijk leven, ook
werkdadige vroomheid werd geoefend, b.v. in bijdragen die
aan armen en christelijke belangen niet karig werden toegemeten, schoon soms uit middelen die bekrompen waren.
De kinderen werden niet benepen opgevoed, zij zien op
een gelukkige jeugd terug. Naast den degelij ken vader
heeft vooral niet minder de innige vroomheid der moeder
blijvenden indruk bij de haren achtergelaten, die gevoeld
en erkend hebben hoeveel bewarende en zegenende kracht
van het gebed dier moeder is uitgegaan.
De kring waartoe de familie Haspels behoorde was
die van den Réveil, waarvan te Nijmegen de Waalsche
kerk het middelpunt was, eerst onder den predikant Zubli,
later onder de geestelijke leiding van ds. Stoop. Tusschen
de aristokratische en de burgerlijke gezinnen van dien
kring, vormde de kweekschool op den Klokkenberg, de
stichting van Van der Brugghen den band. Op de leerschool daaraan verbonden genoot ook George zijn eerste
onderwijs. Hij heeft nog onlangs de herinnering opgehaald
aan die verre jaren, toen hij begon „in de nulde klas",
en de paedagogische tact van den directeur Gerritsen hem
over de moeilijkheid en de verlegenheid heen had geholpen,
die hem plaagde doordat hij als kind enkele letters niet kon
uitspreken. Toen, gelijk ook bij de leiding van den heer
Nijland, had hij voor 't eerst ondervonden dat „vertrouwen
voedt op", dat aanmoediging meer uitwerkt dan tucht.
Begon hij reeds bij dit eerste onderwijs niet uit te blinken,
evenmin op de volgende trappen van zijn leertijd was dit
het geval. Des te belangrijker is het daartegenover op te
merken hoe levend en echt de indrukken waren die zich
in zijn geheugen vast bleven prenten. Uit enkele trekken,
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die hij later verteld heeft, bespeuren wij hoe wakker zijn
geest reeds in de jeugd opmerkte ; moge dan de knaap
niet vlug zijn geweest, hij was allerminst traag of suf.
Hem staan de lesons des choses na jaren nog helder voor
den geest. Het spelen der Nijmeegsche jongens in de woestenij bij het slechten der wallen, ook buiten de Molenpoort,
„de werken" heeft hij aanschouwelijk beschreven 1 ). In het
laatste stuk dat van zijne hand is verschenen, vinden wij
een kostelijk instantané, dat hier, waar voor lange citaten
geen plaats is, als proeve van zijn manier sta 2 ). „Ik ben dan
„nog een wazig jongetje, en zie een groeten pastoor stil en
„met een vreemden glimlach gaan over de straten mijner
„overwegend roomsche vaderstad. Alles aan dien pastoor
„is belangrijk. Hij weet wat wandelen is, hij heeft nooit
„haast. Zijn tabbard en steekje zijn vaal en kaal, maar
„hij heeft er geen last van. In tevreden ootmoed ziet hij
„met een rustigen glimlach rond, doch groet niemand
„op den weg en weinigen groeten hem. Aan een touwtje
„heeft hij een zwart hondje, heel onnoodig, want het
„hondje wil nooit weg en keft niemand aan. Hij rookt
„altijd een sigaar die in een zwart beenen pijpje steekt.
„Dit is vreemd, want volgens mij ronken pastoors nooit
„op straat, en doen ze het al, dan zeker niet uit een
„zwart beenen pijpje. Evenmin als ze ooit gaan wandelen
„met een zwart hondje aan een on.noodig touwtje. Maar
„het vreemdste is dat die stille pastoor, voor wien niemand
„bijna de pet afneemt, zoo altijd glimlacht en zoo tevreden
„rondwandelt met zijn hondje. Van hem vertelt het volk :
„Ken-de-ge den pastoor.... van de Begynégas nie? Nou
„dan ken-de-ge toch ook nog nie't veul ! 't Is de broafste
„pastoor uit de heele stad ! En goed veur n'arm mies, nou!
„Waarum hij dan nie' meer de mis bedient? Da's nog al
„glad : Kapsie gehad met z'n superieure .... Wéten doe-k-t
„oek nie', maar ik denk : tè geleerd. Want zie-de-ge tè ge„leerd da's nog erger as tè dom. Begriepte-gij da' nie?
„Nou, begriep het dan maar nie', maar 't is zoo : gien grooter
1)

Zie den roman Herrijzenis.

2)

Hooger Katholicisme in Onze Eeuw, Juni 1916.
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„uulskukens als die te geleerd bint, al zien ze nog zoo
„broaf !" Men ziet reeds hoe de beelden uit zijn jeugd
Haspels steeds voor oogen bleven.
Zijn herinneringen van het op de school volgende
gymnasium zijn gemengd van aard. Hij had moeite met
zijn werk en zat soms tot laat in den avond te tobben.
Hij kwam er wel, maar opgewekt ging het niet, hij tilde
zwaar aan de taak. Maar in huis heerschte een gezonde
geest, en onder de jongens op school was de joviale makker gezien. Bij gelegenheden zei de rector wel : „ik
beschouw het jongetje Haspels als den belhamel", en
scholarchen zullen hem soms lastig gevonden hebben, maar
nooit geniepig.
Zoo kwam hij in 1883 aan de Hoogeschool en werd
theologisch student te Utrecht. Daar vond hij overvloedig stof voor zijn vorming, evenwel ruim zooveel in zijn
omgang als in zijn studie. Aanvankelijk stond zijn
jaarclub, meest juristen, op den voorgrond. Onder hen
stond „George de theologant" zeer in aanzien : een der
toenmalige vrienden, mr. J. J. Tilanus, die na zijn overlijden aan Haspels een hartelijk stukje in Eigen Haard
wijdde, roemt zijn „openhartigheid, trouwhartigheid, bescheidenheid". Theologische vrienden zeggen dat het leven
in die club „één jool" was. Zeker is nogal eens „een
week als fuifweek" beschouwd. Maar men denke er geen
kwaad van. De herinneringen van Haspels aan deze periode
van zijn studentenleven zijn niet bitter, er klinkt
geen snerpend berouw in. Ook is de joviale band met
die oude vrienden bestendiger gebleven dan met „fuifvriendschap" veelal het geval pleegt te zijn. Tot aan 't
eind toe is de jaarlijksche reunie der club gehouden,
Haspels ontbrak er niet, de vrienden deelden in elkaars
lief en leed, en de predikant bleef er geacht en geëerd.
Doch tot gemeenschap van studie is het in dit clubje
niet gekomen. Ook niet van litterair streven. Ook aan
de beweging van 80 zijn zij als student vreemd gebleven;
in de eerste jaren was de golfslag er van nog niet te
Utrecht waargenomen. Op disputen was men nog aan
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ten Kate en de Bull toe, geheel als uitzondering was een
dood-enkele, gelijk J. D. Bierens de Haan, meer aan
de Nieuwe Gids verwant. Bij Haspels had nog geen litterair talent of belangstelling in deze richting zich vertoond ; toevallig was hij in de redactie van den Studenten-Almanak. Bij hem bleek nog niets van boeken die
een evenement in zijn leven waren geworden.
Naast zijn jaarclub had hij zijn theologischen kring
uit het gezelschap Secor-Dabar. Stellig heeft hij aan dat
gezelschap voor zijn vorming vrij wat te danken gehad,
volgens de in dien kring heerschende gewoonte dat de
ouderen de jongeren wat aan het werk hielden en voorthielpen. Zoo kwam Haspels met de beste theologanten
dier dagen in vruchtbaar verkeer, tal van brieven gedeeltelijk reeds uit de studentenjaren, gaven mij daarop een
blik. Onder hen was Gerretsen dien hij reeds uit Nijmegen kende, Talma, G. J. A. Jonker, C. L. Voorhoeve.
Met niemand brak de vriendschap af, met verscheidenen
is hij jaren in levendige briefwisseling gebleven. Deze
jonge mannen hebben grooten invloed op elkaar gehad,
bij toeneming in den voortgang der jaren. Dat als student
questies van wereldbeschouwing of kritiek den jongen
theoloog hoofdbreken kostten bespeuren wij niet. Hij vermaakte zich met de anecdotische zijde. Van de professoren
had alleen Valeton vat op hem, deze zeer sterk, en voor
zijn geestelijke vorming van groote beteekenis. Valeton
was hem niet zoozeer O. Ticus als geestelijke mentor.
Daarbij bleef de invloed van en de omgang met het ouderlijk huis levend ; de gebeden zijner moeder lieten hem
niet los.
Aan het einde van zijn 5-jarigen academietijd had hij
slechts een minimum van theologische kennis opgedaan,
zoodat sommigen zich verbaasden dat hij er nog gekomen was. Groote verwachtingen kon men wel niet op
hem bouwen. Maar hij had met zijn teer, (een zijner vrienden spreekt van zijn schier vrouwelijk) gemoed ervaringen
opgedaan, vooral zich een schat van vrienden verworven
voor 't leven, veel meer dan men gewoonlijk bezit. Hij had
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van de wereld vrij wat gezien, met reinen afkeer zich afwendend van het gemeene, met echt gevoel zijn orgaan
voor het leven verfijnd. Hierin ligt veel meer dan wat ik
in verscheidene brieven over hem las dat veelzijdige omgang hem allerlei levens-wijsheid had verschaft ; uit zijn
academietijd had hij vooral gered het onbedorven gezonde
orgaan voor het echte leven, niet door cynische theorie
of praktijk verstompt, niet door valsche sentimentaliteit
verzwakt, niet verminkt, al moest het nog door den levensstrijd bevestigd en gesterkt worden. Alleen dreigde het
gevaar, waar hij ten slotte aan is bezweken, dat te groote
bewegelijkheid van gevoel, te sterke vatbaarheid voor
geestelijk leven, trotseeren van de gevaren die dit medebrengt, vroegtijdig zijn krachten zou slopen.
Wat hij bovenal uit zijn academietijd medebracht, dat
was de besliste keuze om predikant te worden. Nog niet
veelzijdig beproefd maar toch in wezen bezat Haspels toen
hij in 't geestelijk ambt kwam de twee hoofdvereischten,
meer echt dan, helaas ! bij de meesten het geval is. Hij
gevoelde zich kind van God, vertrouwde op den Heer die
hem verder zou leiden. En hij stelde belang in de ziel van
den mensch. Toen een man van gezag in zijn proefpreek
christelijken inhoud had gemist, was hij daarover zeer
bedroefd ; hij zette er zich toch niet verbitterd tegen
in, hij onderzocht zichzelf, en meende dat van een
menschelijk gezag, zij het van een professor, een hooger
beroep was op God die getuigenis geeft in het hart ;
hij gevoelde zich veilig onder de leiding van dien
God die zijn werk niet loslaat. En ouders en vrienden
waren dankbaar voor den indruk dien de jonge prediker
op hen gemaakt had.
Op 12 Augustus 1888 betrok hij de pastorie van
Colmschate, waar hij 8 jaren heeft vertoefd, jaren in
meer dan één opzicht beslissend voor zijn leven. Wanneer ik zijn voorrecht roem dat zijn weg hem juist daar
had gebracht, denk ik niet het eerst aan het landelijk
natuurschoon, waar hij trouwens zeer gevoelig voor was
en van genoot, maar heb ik het oog op den aard der
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gemeente van een 400 zielen, niet bedorven door partijstrijd of door doode orthodoxie. Het oosten des lands was
toen, en is nog voor een deel, voor de ziel van een
predikant niet zoo moordend als het doodgepreekte Sticht
van Utrecht of de loodzware hooge Veluwe. Zeker men
heeft er tegen lauwheid en onverschilligheid te kampen,
ook tegen gevaren en zonden die aan een boersche gemeente eigen zijn. Onder de naar 't moderne eenigszins
overhellende bevolking die toch niet los was van de kerk,
waren er velen die het nu niet tot een gewoonte wilden
maken alle week ter kerke te gaan, maar hij vond er bij
velen toch vatbaarheid en zijn gulle, natuurlijke omgang
wist hem den toegang tot de harten te openen. Hij gaf
zich aan zijn gemeente, werd herder voor zijn schapen,
opvoeder der jeugd, trok ook wel van elders hoorders en
leerlingen. Hij had geen deftig kleed aangetrokken, was
niet rijp en wijs, gelijk, ach arm ! zoo menig 23- of 24jarige weleerwaarde de pastorie betrekt, hij maakte geen
„zuivere toestanden" de menschen ziftende : schapen rechts,
bokken links. Hij had oog voor de behoefte en sprak en
handelde daarnaar. Hij was niet zelfvoldaan, tevreden met
wie hij zelf was of wat hij deed ; nog in volgende gemeenten klaagde hij wel 's Maandags dat zijn preek Zondag

mislukt was. Van den kerkelijken zuurdeesem der Farizeërs
en Sadduceërs had hij een natuurlijken afkeer. Juist omdat hij geen kerkuil was won hij de menschen. Velen
vonden den jongen dominé rijkelijk „zwaar", want het
evangelie dat hij bracht was niet naar den mensch. Toch
bracht hij het niet in doode dogmatische vormen maar in
levenden omgang, en vond zoo weerklank ook bij hen die
dit niet altijd weten wilden. Daarbij hechtte hij zelf zich
aan de gemeente, waar hij 8 jaar bleef, niet gedwongen,
want verscheidene beroepen gaven hem overvloedig gelegenheid Colmschate te verlaten.
Dat er aan de toerusting tot zijn werk wat kennis
betreft veel ontbrak, kan ons na wat wij van zijn studententijd zagen niet verbazen. Het gevoel daarvan heeft
hem in de pastorie tot de studie gebracht. Zoodra hij
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zich in 't eerste jaar aan het buitenleven en den omgang met zijn boertjes wat gewend had, heeft hij de
boeken ter hand genomen. Wel wist hij dat het beste
voor prediking en werk te wachten was van de geestelijke vorming die bijbel en gebed schenken, maar het
woord van Gunning „wie niet studeert is niet bekeerd"
vond ook bij hem weerklank, studeerkamer en binnenkamer scheidde hij niet. Zoo werd zijn studie vruchtbaar. Hij wist dat hij nooit dogmaticus zou worden,
systematische waarheid achtte hij veelal een dood ding,
hij zag de waarheid als wordende, groeiende in personen,
kon haar niet losmaken van de dragers. Hij minachtte
daarom dogmatiek niet ; zij moet vooral in onzen tijd
de balans opmaken voor deze ongeveer afgesloten periode
waarin iets nieuws zich voorbereidt. Hij ziet en eert dit
werk zooals Gunning het doet, hij verwacht vruchtbaren
arbeid op dit terrein van zijn vriend Gerretsen ; zelf
neemt hij ervan wat hij gebruiken kan. Het apologetische werk acht hij veelal onbelangrijk kluiven op de
restantjes van den strijd „tegen de modernen". Maar de
prediker luistere in de dogmatiek naar „het lied der
aanbidding" (Gunning) dat daarin sluimert. Dan vindt
hij voedsel bij Augustinus, vooral bij Luther, dien Haspels ver boven Calvijn verkiest, al gebruikt hij gaarne
de eerlijke commentaren van den scolasticus van Genève.
Voor scolastiek had hij overigens geen orgaan. Hij was
van nature ethisch theoloog, zonder dat etiket opzichtig
te vertoonen. Valeton had hem gevormd, Vinet, la
Saussaye Sr., Gunning. Hij predikte uit en voor het leven,
het innerlijk leven, niet over questies, noch theologische,
noch sociale. Het goedkoope verwijt van individualisme
of „bodemloos subjectivisme" trof hem niet, want hij
gevoelde kerkelijk, zijn leven was op de gemeenschap
gericht, en ook het verleden der kerk werkte in hem
als levende kracht en zegen.
Zoo werd zijn geestelijk bezit in die jaren bevestigd
mede door het voedsel van omvangrijke lectuur. Deze
studie was evenwel niet uitsluitend theologisch. Hij las
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veel litteratuur, niet systematisch, eenigszins wild, toch
omvangrijk en vruchtbaar. Ook daardoor vruchtbaar wijl
hij niet oppervlakkig las, maar zich van zijn indrukken
en oordeel rekenschap gaf. Ook door uitvoerig recensies
van het gelezene op te schrijven. Veel schriften heeft
hij daar te Colmschate volgeschreven, waaruit de later
blijkende omvang zijner kennis en vastheid van zijn oordeel verklaard wordt. Ook begunstigden hem verschillende
omstandigheden die zijn kennis verrijkten. De leeskamer
en bibliotheek te Deventer, waar hij eens per week heenging, waarlijk niet om kerkelijke journalistiek te lezen, hield
hem op de hoogte van allerlei, terwijl hij tijdens de verbouwing zijner pastorie een half jaar in de stad woonde.
Ook de correspondentie en omgang met Bierens de Haan
die te Ootmarsum stond gaf hem veel. In deze jaren
maakte hij ook nader kennis met de Nieuwe Gids die hem
wel niet geheel won, maar toch grooten invloed op hem
oefende. Tal van producten dier richting -- ik noem
geen titels stonden hem tegen, hij gevoelde er in
ongezonden Franschen invloed van de Maupassant e. a.
dien hij zoowel aesthetisch onzuiver als zedelijk verderfelijk
achtte. Maar wat hem aantrok was meer gespierde taal,
de terugkeer tot onze klassieken uit de gouden eeuw, de
bevruchting door mystieke motieven uit de Middeneeuwen.
De fiers hadden hem tot de Middeneeuwen gebracht, zeide
hij soms. Ook het meer onmiddellijke, de visie trok hem
daarbij aan ; vindt ook niet de christen in het „zaligende
zien" de ware aanraking met het leven ?
Het heeft mij getroffen hoe gezond zijn oordeel is over
allerlei boeken, oude en nieuwe, die in zijn correspondentie met zijn vrienden voorkomen. Hij las van de
klassieke litteratuur, vooral Grieksche tragici. Ook nieuweren vooral Göthe, Maeterlinck ; Aurora Leigh roemt
hij als „een wonderlijn boek", het thema van de aesthetische en ethische (daar sociale) zijde moest hem wel
treffen. Hij las juist wat echt voedsel gaf, de schrijvers
die den geest krachtig aanspraken. „Carlyle groetend is
„mij Kierkegaard tegengekomen" schreef hij eens ; beiden
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konden hem niet koud laten. Vooral Kierkegaard niet,
dien _hij van zijn vriend G. J. A. Jonker had ontvangen,
en van wiep hij zegt „hij heeft mijn geloofsgang ver,,diept". Toch is hij bereid straks misschien ook Kierkegaard te „groeten" ; tot diens gemeente te behooren
is althans niet zijn plan, want K. is „maar één partij,
„een zware bas in het Psalmkoor van Christus' gemeente
„op aarde. Straks verlaat ik hem misschien weer, dank„baar en verrijkt." Maar de onechte, toch in christelijke
kringen geliefde, litteratuur, de Marie Corelli's de Blicher
Clausen's, vervulde hem met onverholen minachting.
Wij kunnen zijn werk niet afscheiden van de invloeden
die hem vormden. Daarbij bekleeden de vrienden een
groote plaats. Hij zeide zelf „ik heb zooveel behoefte
„om mij mee te deelen", en daaraan beantwoordde de
zegen om echt levensbezit terug te ontvangen. Hij is in
dezen bijzonder rijk geweest. Wij zagen reeds hoe zijn
ouderlijk huis, de Klokkenberg, Valeton op hem hadden
gewerkt. Zoo deden het ook zijn vrienden, wier invloed
het leven door duurde. De correspondentie waarin verscheidenen mij een blik gunden treft mij als bijzonder
natuurlijk. Er is geen plechtige toon in, de losse toon van
medestudenten blijft met menige grap er tusschen, zij
hebben geen behoefte elkander ,,broeders" te noemen,
gelijk in een vorige periode vaak Beets en Hasebroek
deden. Toch zijn deze kinderen van een nieuweren tijd niet
minder ernstig. Zij vertrouwen elkaar, durven te spreken
tot elkaar over hun innerlijk leven, en dit is echt, zonder
een rol te spelen. Onder geestelijke heeren is ook wel de
omgang niet vreemd die een mijner vrienden aanduidde
als „van jas tot jas". Hier is het niet zoo ; deze vrienden
spreken over eigen geestelijk leven omdat zij een gevoel
hebben elkaar te kunnen helpen door leiding, raad, sympathie, gebed. Deze gelijken zijn tot op zekere hoogte
elkanders biechtvaders ; zij brengen ook in praktijk „elkaar
uitnemender te achten dan zichzelf". Stellig zijn er hier
klippen die met gevaren dreigen: elkaar op te hemelen, of
ook wel kleinmoedig te wroeten in eigen boezem. Zoo
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acht Haspels zichzelf vaak ver beneden anderen, ja noemt
zich een „stumper". Toch is bij dit alles geen aanstellerij,
het gevoel is echt, het gevoel van eigen aarzeling, tekortkoming, ja schuld, en als men dit zonder vertoon elkaar
durft belijden dan loopt dit uit op • de vraag : bid voor mij,
en dan wordt heft overwonnen door dank aan God, die
ook een versterkende bemoedigende vriendschap wekt en
vruchtbaar maakt, waarbij men weet het ten slotte niet
van elkaar te verwachten maar van Gods hulp.
Ook studie en niet minder werk in de gemeente
hebben een ruime plaats in deze correspondentie, steeds
in verband met den persoonlijken innerlijken groei, en
daardoor niet ontaardend in anecdoten of achterklap.
Doorgaande heerscht een sterk gevoel van roeping en
verantwoordelijkheid. De stemming die men ontmoet in
de treffende prière du pasteur fidèle in Vinet's théologie
pastorale drukt wel den geest uit die hier spreekt.
Weldadig doet het aan zoo weinig van kerkelijke
twisten of partijschappen te vernemen. De schrijvers
staan tegenover God, de zielen der menschen, zichzelf,
niet tegenover questies, brochures, kerkelijke leuzen,
versleten richtingen, anonyme waarheden. Dat er zooveel
krankheid is in de vaderlandsche kerk welke Haspels
liefheeft, verhoogt het gevoel van roeping, wekt nooit
eigengerechtigheid. Een sprekende trek is dat Haspels
nooit polemiseert. Ja, hij heeft zijn sym- en antipathieen,
hij beschrijft soms ironisch richtingen en personen, hij
is geenszins „volontiers bénisseur", maar hij rafelt het
antipathische niet uit, hij verwijlt liever bij wat naar

boven wijst. Zijn antipathieën treden vanzelf wel naar
voren. De geestelooze clichés der „gewone" orthodoxie
stonden hem tegen, met de „getrouwheid" die vooral
bestond in felheid tegen de modernen of tegen Nieuwe
Gezangen nam hij een loopje, hij vermaakte zich over
een collega die het dierbaar vond niet te spreken over de
liefde van Christus maar over „de liefde Christi" dat
„inniger" klonk. Ook van christelijke politiek had hij een
afkeer, het was de voorname reden waarom hij een beroep
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naar Vlissingen afwees om met zijn vriend Talma niet in
botsing te komen wiens politieke en sociale actie hij
afkeurde. Zijn sterke neiging tot mystiek verhinderde hem
niet uit te varen tegen wat hij ongezond roomsche mystiek achtte in Hello Paroles de Dieu. Dit alles kwam wel
eens tot uiting, hij stond er niet opzettelijk bij stil, hij
bleef eenvoudig pal staan tegenover wat hij als ziekelijk
gevoelde, waartegen hij zoo noodig anderen waarschuwde.
Hij was geen anti-man. De zekere hooghartigheid waarvan
deze houding den schijn wekte en hij soms het verwijt
niet ontging, werd weerleegd door de echte nederigheid
van zijn omgang.
Tusschen de innige gemeenschap met zijn vrienden
en zijn geestelijke zelfstandigheid was geen botsing. Hij
had geen clubgeest die hem deed overnemen wat bij anderen
gold. Met Valeton deelde hij evenmin de onbepaalde bewondering voor Tolstoi, dien hij als profeet voor Rusland
meer dan voor ons beschouwde, als met Jonker die voor
Kierkegaard. 't Meest volgde hij Vinet, maar toch ook
was zijn leus „non me cuiquam mancipavi".
Haspels behoorde, evenals zijne vrienden, tot hen wier
vroomheid den doop van den Réveil heeft ondergaan, een
vroomheid dus van methodistischen huize. En dat in weerwil van de reactie er tegen, die trouwens bij het tweede
geslacht zich sterk vertoonde. Het ietwat enge, de clubgeest
die de beweging kenmerkt, het uiterlijk worden waar er
politieke munt uit geslagen is, de onzuivere scheiding
tusschen wereld en geloovigen, waarbij tot de wereld veel
gerekend wordt wat waarheidszin niet kan verwerpen,
en de geloovigen in zelfvoldane kringetjes zich afzonderen
en veel veroordeelen wat zij niet begrijpen : tegen dit
alles kwamen zij op. Haspels wraakt ook telkens het onpaedagogische van het methodisme ; hij wilde niet dat
opdringen van de waarheid dat methodisten zoo vaak doen.
Ook de meetings waar de warme gemeenschap hem wel
aantrok, b.v. te Neerbosch, achtte hij vaak gemaakt, de
atmosfeer was er kunstmatig verhit. En toch, en toch ... .
de hoofdtrekken van het methodisme verloochent ook hij
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niet. Het evangelie is ook bij hem het evangelie van de
vergeving van zonden ; de algenoegzaamheid van Christus, de
tegenstelling van zonde en genade verzwakt hij niet. Ik
spreek hier meer van type van vroomheid dan van een som
van waarheden. Welnu tot dit hoofdtype behoort Haspels
ontegenzeglijk. Het zich persoonlijk gered achten en geroepen anderen het heil te brengen, ook de optimistische
stemming zich voor den hemel bestemd, tot geluk geschapen te gevoelen, moeite te hebben aan een hel te gelooven,
ziedaar de slotsom van zijn godsvrucht, wier samenvatting
tot aan 't einde was : God is goed, God is goed voor mij.
Ziedaar hoofdtrekken eener beweging die eerst nu, in het
derde en vierde geslacht haar gezegende nawerking begint
te verliezen.
Wij keeren tot de pastorie van Colmschate terug.
De oudste zijner beide zusters, nu mevrouw Voorhoeve,
was met hem medegetrokken en deed zijn huishouden.
De jongste, thans directrice van het Diaconessenhuis te
Utrecht, sprong soms in, eens zelfs verscheidene maanden toen de oudere vacantie nam. Zij deelden zeer in
zijn werk, ook van gemeentebezoek, Zondagschool. Hij
verwaarloosde die zusters niet, wandelde, praatte en
las veel met haar, 's avonds veelal op zijn studeerkamer.
Beiden roemen zijn omgang en achtten het heerlijke jaren
of maanden die zij bij hem doorbrachten aan wien zij voor
haar vorming veel danken. Er ging geestelijke kracht van
hem uit, hij deed nooit geheimzinnig of gewichtig, zij
zagen tot hem op als tot een ouderen broer.
Zoo leefde hij tot hij na 5 jaren de levensgezellin

vond die door zeer bijzondere leiding zijn weg kruiste. Op
een buiten te Colmschate had zich de familie Kleijn van
Brandes gevestigd, wel een uitheemsch element op het
Overijsselsche dorp. De vader was schilder, had veel in
Duitschland gewoond waarheen hij later ook terugkeerde.
Er ontstond tusschen de pastorie en de vreemde bewoners
een vrij druk verkeer, ook waren de beide ouders met den
jongen predikant sympathiek. Zij waren kerksche menschen,
en de ernstige, en toch frissche en zoo geheel niet vorme-
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lij ke geest van den jongen man, sloeg bij den vader
zoowel als bij de moeder aan, en voor Haspels was de
omgang in deze beschaafde, kunstlievende atmosfeer bijzonder
verkwikkend. Een dochter was te Rome geboren, in Duitschland opgevoed, een bekwame pianiste met wie Haspels
musiceerde en die ook in zijn werk belang stelde. Aan de
Nederlandsche kerkelijke sfeer was zij natuurlijk vreemd,
maar niet aan de christelijke opvatting van het leven.
Wat te voorzien was gebeurde, in den zomer 1893 had de
verloving, nog vbbr 't einde van 't jaar het huwelijk plaats.
De jongelui maakten een groote reis naar Italië, de plekken
haar bekend en waar hij voor zijn kunstwerk (hij had ook
op schilderijen een goed oog) vrij wat voedsel kreeg. Zij
die het paar in hun huwelijk gekend hebben, dat de zilveren
bruiloft niet bereikt heeft, weten dat zijn Charlotte een
voortreffelijke vrouw voor hem geweest is en hij met haar
het geluk gevonden heeft dat hij zoo ten volle verdiende.
Zij hebben 5 kinderen gehad, één zoon en vier dochters;
de oudste werd nog te Colmschate geboren.
Eer wij van die dorpspastorie afscheid nemen moeten
wij nog vermelden dat hij hier zijn twee eerste novellen
heeft geschreven. Men vraagt wel eens wat hem er toe
bewogen heeft en gist zelfs dat vrienden die gaarne zijn
onderhoudende brieven ontvingen hem op het denkbeeld
hadden gebracht; maar het is onnoodig naar de reden te
zoeken bij een man van wien wij hoorden „ik heb zooveel
behoefte om mij mee te deelen", en die dezen drang ook
wel gevoeld zal hebben om zich in geschriften te uiten.
Onder het pseudonym Compassione gaf hij in 1892 Frans
Burgstein, in 1894 Ab-Hurck. Vrij onrijpe eerstelingen, maar
verhalen die zich toch vrij vlot lieten lezen, goed van
stijl, ofschoon zij nog weinig van de eigenschappen vertoonen van Haspels' latere werken. Tien jaar daarna werd
Frans Burgstein herdrukt, al oordeelde de schrijver zelf van
dit eerste werk dat het was „meer een kreet, een schreeuw,
dan een behoorlijk vertelde geschiedenis". De wereld zijner
ervaring was nog beperkt, zijn herinnering en verbeelding
misten perspectief. In Frans Burgstein vinden zij die zijn
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jeugd te Nijmegen medegeleefd hebben bekende typen,
niet al te diep opgevat. In A b -Hurck is de greep al wat
forscher. Beide novellen kenmerkt persoonlijke bemoeiing
met het inwendige leven van den mensch. Deze jonge man
die mede geademd heeft in de periode van het naturalisme,
die Couperus en de schrijvers van 80 is gaan lezen, vindt
toch in den mensch geen willoos werktuig, speelbal van
het noodlot, een „worldparasite", naturalistisch en fatalistisch. Hij worstelt voor de ziel, de eigene en die van
anderen. Hierin ligt de beteekenis dezer eerste proeven;
ook tegenover veel christelijke lectuur die niet worstelt,
maar dikwijls met antwoorden komt aandragen eer men
de vragen begrepen heeft.
Vóór de uitgaaf van Ab-Hurck schreef Haspels aan
een zijner vrienden : „er komt een novelle van me uit,
zie ze niet te hard aan te kijken." Zijn voorgevoel van
dat harde oordeel bedroog hem niet. Men gaf den onbezonnen jongen spring-in-'t veld geen crediet voor waarheid
en ernst, men vermocht niet wijs te worden uit dit hybridische mengsel van geloovige strekking met ultra nieuwerwetsche vormen en zegswijzen. Zij die zoo oordeelden,
wisten niet van den ernstigen geestelijken arbeid des
schrijvers gedurende de jaren te Colmschate, waarvan zijn
vrienden wel degelijk den voortgang in deze tweede proeve
na de eerste konden speuren. Trouwens ook zonder die
persoonlijke kennis had onbevangen oordeel het wordende
talent kunnen erkennen in het nog gistende proces waarvan
dit geschrift blijk gaf. Zoo liet Allard Pierson er zich
waardeerend over uit, raadde den schrijver aan door studie
en ervaring zijn geest tot rijpheid te laten komen. Met
schaamte erken ik dat ik voor 25 jaar nog in het bekrompen
oordeel der meerderheid deelde en den vinger ophief tot
„waarschuwing en protest", waartegen Dr. Gerretsen in
hoofdzaak terecht de partij van zijn vriend tegen mij opnam.
Spoedig heeft echter de waardige, nobele wijze waarop
de schrijver mijn onbillijken uitval opnam mij tot andere
gedachten gebracht, en den grondslag gelegd voor een
O. E. XVII 11
12
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vriendschap waarvan ik de verdere 20 jaren van zijn leven
in klimmende mate heb mogen genieten.
Voor Haspels zelf is evenwel het rumoer over zijn
novelle en veler afkeuring een les geweest waar hij weinig
over sprak, maar die hem tot zelfkritiek noopte, wat altijd
heilzaam is. Hij heeft de wijsheid gehad zichzelf niet te
verdedigen of toe te lichten. Maar voor een gevoelig man
was veler kritiek pijnlijk. Daardoor werd de aanbieding
van een nieuwen werkkring hem welkom als een soort van
rehabilitatie. Zijn vriend G. J. A. Jonker, die naar Haarlem
ging, deed Haspels te Kralingen beroepen. Het aanzienlijk
dorp bij Rotterdam, ja in menig opzicht reeds tot de groote
stad behoorend, bracht allerlei nieuwe verhoudingen mede.
Hij bleef er 5 jaar, tot de stad zelf hem riep en hij in
1901 predikant werd te Rotterdam.
Aanvankelijk te Kralingen had hij een gemeente die
een overgang vormde tusschen dorp en stad. Dorpsche
toestanden, het netelig samenwerken op een plaats van
twee predikanten waarbij veel verdraagzaamheid en zeemanschap noodig was, dorpskarakters en gewoonten ; toch
de onmiddellijke nabijheid der groote stad die allerlei
drukten medebracht, vanwaar alles overwaait ten goede
en ten kwade, die geestelijk voedsel geeft maar ook veel
rompslomp. Onder dit alles is hij door goed en kwaad
gerucht zijn eigen weg gegaan, onbekommerd of men hem
voor modern uitkreet omdat hij Nieuwe Gezangen liet zingen
of voor orthodox omdat hij formulieren las. Hij deed zijn
werk, in de Kerk en aan het Veer, in catechisatie en
huisbezoek, en gaf weinig om kerkelijke kleinzieligheden.
Hij kwam inderdaad „met vollen zegen van het evangelie
van Christus" (Rom. 15, 29) gelijk hij zich bij zijn intree
had voorgenomen.
Van zijn werk te Rotterdam zouden wij hetzelfde
kunnen zeggen wat van zijn eerste gemeente gold. Alleen legde hier veel meer op hem beslag. In den grooteren kring van predikanten was hij een element van
vrede, zonder zich . veel met kerkelijk gedoe te bemoeien,
vrij van jaloezie, wedijver, kwalijk-nemen. Hij had onder
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ambtgenooten zijn bepaalde vrienden, met verscheidene
was hij op meer intiemen voet. Met Astro was hij van
Kralingen af, vanwaar hij nog al eens bij hem kerkte, al
verbonden, maar deze was al emeritus geworden. Sedert
jaren was zijn neef Callenbach hem een trouwe vriend.
Collegiaal was hij voor velen een zeer hulpvaardig man.
Sommige predikanten in onze steden zijn er op uit, zooveel zij kunnen van zich af te schuiven, anderen halen al
wat zij kunnen naar zich toe alsof iets niet in orde is
wanneer zij er niet bij te pas komen, de besten doen wat
op hun weg ligt, zoeken niet angstig alles op maar achten
zich niet verantwoord zich te onttrekken aan wat hun
hand vindt. Tot hen behoorde Haspels. Vergaderingen
verzuimen vond hij zelfs plichtmatig als hij zijn tijd nuttiger kon besteden. Maar zijn eigenlijk werk verrichtte
hij ordelijk en nauwgezet. Preeken, bijbellezingen voor zijn
wijk (het Achterklooster), geregeld catechiseeren (afzeggen
van catechisatie, b.v. van dienstmeisjes, kwam niet voor),
het weeshuis, waar hij bij kinderen en bestuur evenzeer
geliefd was, het lidmatenhuis, het hoofdbestuur van het
Nederl. Zendel. Genootschap, waar hij ook aan kweekelingen onderwijs gaf: ik heb nog lang niet alles opgesomd. Het organiseeren van wijkwerk, b.v. in wijkgebouw en Zondagschool, het eigenlijk evangeliseeren
ontbrak aan deze overigens zoo overvloedige werkzaamheid.
Dat hij doorgaande en bij toeneming bij dit alles te
veel van zijn kracht gevergd heeft, is duidelijk. Terloops
lezen wij al in zijn brieven uit Colmschate trekjes die
doen hoofdschudden. Hij spaarde zich niet; zoowel besef
van roeping als bruisend levensgevoel deed hem rust vlieden.
Het moest altijd, ook met zijn kracht, langs het kantje
gaan. Telkens had hij het woord van Luther in den
mond en in den pen „feiern ist auch Religion"; voor zichzelf bracht hij het niet in toepassing, want ook op feestdagen en in zijn vacantie maakte hij het zich nog druk.
Hij liep te Rotterdam voortdurend in 't gareel en zijn
geest was in spanning. Hij deed alles met zijn hart en nam
een „verterend aandeel" in het leven. Men waarschuwde
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hem wel, sprak van de kruik die te water gaat, het kaarsje
dat aan beide zijden opbrandt, maar het leven was hem
den gevoeligen, teer aangelegden man, te machtig. Zoo
werd het met hem, „hij leefde luttel jaren, maar leefde
met zijn hart".
Hierin nu lag het geheim van zijn persoonlijken invloed
in veel kringen ook buiten de reeds vermelde. Merkwaardig : als preeker maakte hij geen grooten opgang, hij ging
boven veler bevatting ; maar hij had in allerlei lagen,
hoog en gering, vele vrienden, velen die met zijn hart in
aanraking waren gekomen. In het verkeer met geestverwanten, en ook met velen die dit niet waren, onderhield hij
betrekkingen die allerminst leeg of onbeduidend waren. Ik
denk aan zijn omgang met letterkundigen, onder hen waren
een aantal met wie wederkeerige sympathie hem verbond.
Zonder van zakelijk oordeel af te zien, vooral zonder het
onderscheiden der geesten te verzuimen, was er toch met
velen een persoonlijke band ; hij trok niet kleinzielig en willekeurig scheidingslijnen, waardoor zuiver menschelijke betrekkingen onmogelijk worden en men elkaar niet bereikt.
Haspels bracht geen clubjes bij elkaar, maar vereenigde menschen die bestemd en in staat zijn vruchtbaar met
elkaar om te gaan, elkaar te verstaan en over scheidsmuren heen elkaar de hand te reiken. Zoo was die
Rotterdamsche kring, door hem gesticht en waar hij
met grooten tact leiding gaf bij het bespreken van geestelijke vragen onzes tijds. Zoo richt men geen kiesvereeniging op, waar het om ziellooze stembriefjes te . doen
is, maar wekt men wat in de harten sluimert en bereikt
iets van dat wonder van het evangelie dat menschen,
schijnbaar Or uiteenlevend, elkaar vinden door datgene
wat God in hun gemoed openbaaart.
Haspels heeft bij uitstek behoord tot hen die niet de
inwendige verschillen glad strijken, maar die leiden op
den weg van verzamelen ; vereenigen doordat zij uit het
leven tot de diepte van het hart getuigen.
Hierin ligt de eenheid van zijn letterkundigen en zijn
christelijken arbeid. Hij scheidde ze niet, gevoelde ze aller-
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minst als tegenstrijdig, zag in beide taak en plicht. Hier
komt de naam van Vinet ons weder vanzelf voor den geest
Wij gaan nu over tot de bespreking van zijn werkzaamheid als schrij ver.
Hij was nog te Kralingen toen ik in 1900 uit naam:
der redactie van een op te richten nieuw tijdschrift hem
daarvoor kwam uitnoodigen. Van toen dateert dat Onze
Eeuw een breede plaats in zijn l even is gaan innemen. Ik
vermoed nauwelijks dat men van Onze Eeuw een nieuwe
periode zal dagteekenen, gelijk A. Verwey zijn belangrijk
geschrift toen De Gids werd opgericht schreef, of
gelijk de Nieuwe Gids een jonge beweging inluidde. Daarvoor trad Onze Eeuw te weinig met een sprekend, scherp
gedefinieerd programma op. Toch werd er wel behoefte geveeld aan iets anders dan de bestaande periodieken,
vooral dan De Gids gaf in de periode waarin van Hall
er de leiding van had. Men wenschte andere geesten aan
't woord te laten ; maar volkomen duidelijk binnen welke.
grenzen het nieuwe tijdschrift zich zou bewegen zag men
niet in. Uitdrukkelijk, het stond in het contract met de
uitgevers, zou het orgaan „liberaal" zijn, maar in hoever
dat woord „liberaal" een afgesloten, georganiseerde partij,
in hoever het een breede geestesstrooming aanduidde, en
wat daar binnen wat daarbuiten viel, daaromtrent zouden _
allengs de gevoelens blijken uiteen te gaan. Van den
aanvang traden geen geschillen in de redactie scherp naar
voren, wel aanstonds schakeeringen. De heeren Van der
Vlugt en J hr. Van der Wij ck gevoelden zich Kantianen e n .
achtten ook in die richting den geest van het tijdschrift
te liggen, al betuigden ook verscheidenen hunner collega's
in de redactie op het punt van Kant volkomen innocent
te zijn. Van der Vlugt schreef een programstuk vrijzinnig
of demokraal, waartusschen hij een scherpe scheiding
maakte, hem stond een middenpartij voor den geest, uit
een verbond van vrij-liberalen en christelijk-historischen
samentekomen, „concentration des centres". Toen ook hij,
later dan de meesten, inzag dat dit mislukte, en ook Jhr.
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Van der Wijck de redactie had verlateii, bleef de vraag
naar het karakter van het tijdschrift schijnbaar onbeslist.
Sommigen zagen er in een vrij-liberaal orgaan, in doctrinairen geest, al bleek telkens dat volgens anderen dit
niet de bedoeling was, gelijk dit later door de zwenking
in de redactie naar meer demokratische richting duidelijk
is geworden. Langen tijd hebben velen ook in Onze
Eeuw iets gespeurd van een plan dat al vele jaren in de
lucht hing van een „christelijke Gids", waarop later
evenwel de hoop schijnbaar vervuld is door de Stemmen
des tijds. Duidelijker dan te voren blijkt in elk geval nu dat
Onze Eeuw beslist aan de linker zijde staat, zonder aan een
partij-organisatie gebonden te zijn, ook zonder een vrije
tribune te zijn, voor verschillende schakeeringen open.
Dat in weerwil van deze, in veler schatting bedenkelijke onverschilligheid voor scherpe lijnen, Onze Eeuw nu
reeds 17 jaren een plaats heeft behouden in veler sympathie, is niet voor een klein deel aan den arbeid van Haspels te danken. Hij was voor de politiek vrij koel, polemiseerde noch pro noch contra, ook niet indirect. Toch was
zijn litterarische arbeid allerminst tot aesthetisch oordeel
beperkt, de geestelijke stroomingen in het algemeen hielden hem bezig en zijn beschouwingen drukten in steeds
sterker mate haar stempel op het tijdschrift. Had De Gids
al een poos te voren gaarne zijn verhalen en schetsen opgenomen, en betreurde men daar den talentvollen medewerker, het is zeer twijfelachtig of hij daar den litterairen
werkkring zou hebben gevonden die van den aanvang hem
in Onze Eeuw wenkte. Zoo had van Nouhuijs juist gezien,
die eerst gepolst de letterkundige rubriek in het nieuwe
tijdschrift te leiden, had geweigerd en meende dat in deze
combinatie Haspels beter op zijn plaats zou zijn. Haspels
nu nam de taak op zich, niet overmoedig, niet veel belovend,
de beperking gevoelende waar ambtswerk op het meeste
van zijn tijd beslag legde, maar met het gevoel dat hij de
aangeboden taak moest aanvaarden, en naar de mate zijner
krachten, die hij niet overschatte, willende getuigen tegen
de vervreemding tusschen „christelijk" en „aesthetisch".
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Het herlezen der correspondentie uit de eerste jaren
van Onze Eeuw heeft mij op nieuw doen zien hoe helder
Haspels voor den geest stond wat hij wilde en niet wilde,
maar tevens met hoeveel wijsheid en gematigdheid hij op
zijn doel aanstuurde. Nu, na nog geen 20 jaren, zien wij
dat hij niet te vergeefs heeft gewerkt, en dat hij op de
atmosfeer ten onzent een merkbaren invloed heeft gehad.
Hij wilde geen behoorlijk, tam litterair werk, slap van taal,
overvloedig in clichés, elk substantief met zijn geijkt adjectief waar het recht op heeft, maar dat dan ook alle karakter en kleur mist, met een inhoud van brave, afgeleefde
typen, zonder dat er beroering en schokken in de ziel of
twijfel in den geest rijst. Hij wilde het levende, teekenende
woord, de woordkunst, maar niet een die kunstjes vertoont
zonder ziel, niet een goochelen met klanken of begrippen,
hij zocht een weergeven van levende visie, geen strekking,
maar evenmin onder de leus van impressionisme (zie een
stuk in Onze Eeuw I1) een onzedelijke tendenz.
Het was duidelijk dat tusschen die tamme en deze
verkeerd impressionistische kunst geen middenweg lag maar
dat een geheel andere weg te volgen was. Daarbij trachtte
Haspels naar het bereikbare zonder boven zijn kracht te
reiken. De brave no vellen die Onze Eeuw in het begin
bracht konden hem niet behagen ; hij koos daaronder hetgeen 't minst ver van het ideaal scheen te liggen. In zijn
kritieken handhaafde hij den maatstaf en deed dit niet
doctrinair maar door de geesten te toetsen. Zoo werkte hij
in de leestafel van Onze Eeuw naast Smissaert, die met zijn
talentvolle, vaak ondeugende pen boeken als Couperus'
Kleine Zielen en de serie van Reyneke van Stuwe kenschetste, en naast K. Kuiper, die vele bundels der nieuwste
poëzie toetste.
Onder Haspels' litterair werk, meest zonder uitzondering eerst in Onze Eeuw, daarna afzonderlijk of in bundels
verschenen trekken roman, novellen, schetsen wel het eerst
de aandacht, maar zijne litteraire kritieken zijn van niet
minder gewicht. Zonder al dezen arbeid volledig op te
sommen of uitvoerig te ontleden, moeten wij er opzettelijk

184

GEORGE FRANS HASPELS.

bij stilstaan en de beteekenis er van voor onze litteratuur
aanwijzen.
De beide bundels die het eerst zijn naam vestigden
en volgens velen mede van zijn beste werk brachten,
waren Vreugden van Holland (met lette op den voor den
schrijver karakteristieken titel) en Zee en Heide. Het is
meestal klein werk, klein van omvang, nauwelijks enkele
stukken maken aanspraak op den naam van verhaal, zooals
De liefde der Eerwaarde en Opgevischt, bij verscheidene is
daarvan • in de verte geen sprake, gelijk Op den Dillenburg
en een Engelenzang. Hier, gelijk ook in zijn later werk
meestal, komt het aan op de beschrijving, niet als photografie,
maar als levende uitbeelding, draagster van stemming meer
dan van gedachte. Het toevallige gebeuren interesseert
hem niet, een knoop te leggen, een verwikkeling kunstig
in elkaar te zetten is zijn werk niet, zijn talent is nergens
dramatisch, zijn romans en novellen brengen den lezer
nooit in spanning, de afloop boeit weinig, de vinding
heeft soms zelfs iets onbeholpens. Maar : hoe groote zorg
is er besteed aan het teekenen van plaats, natuur, omgeving, ook van taal en manieren der menschen.
In tal van bundels vinden wij die schetsen, vrucht
van zijn tochten door ons vaderland, waarop hij zijn
levende indrukken van Holland en Zeeland, van de eilanden,
van den Achterhoek, van zee en heide heeft opgezameld.
Hij heeft dit alles op zich laten werken, niet door oppervlakkige indrukken maar door nauwkeurige gegevens bijeengebracht, soms, waar het voor die nauwkeurigheid
gewenscht was, nogmaals zich van de juistheid door hernieuwd bezoek vergewissend of de herinnering levendig en
frisch houdend. Met een schipper van Amsterdam naar
Urk, op het hospitaal- en kerkschip de Hoop met onze
visschers op de Noordzee zwalkende al was hij vaak zelf
niet vrij van zeeziekte, op Vlieland en Terschelling, aan
't strand van Oadzand en te Tholen, ook op onze groote
rivieren zwerft hij rond. Ik denk hier aan twee kleine
schetsjes : De Maas voor Rotterdam en Op Hollands breede
wateren ondergebracht in den bundel Wisselend uitzicht, en
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vooral aan de uitvoerige schets van het Hollandsche en
Zeeuwsche Deltagebied bij de illustraties Van ons Eigen
Land IV, waar hij ook aanschouwelijk schildert het moment
van het kruien van de Waal bij ijsgang voor Nijmegen.
Zoo is in zijn schilderij alles gezien en doorleefd. Hij laat
ons ook wel de bedompte lucht inademen van een Rotterdamsch zolderkamertje in de achterbuurt die zijn wijk
was, en waar hij de zeelui terugvond die hij op de loggers
had ontmoet, gelijk hij ons de pekellucht doet opsnuiven
op een Vlaardingsch haringschip. Ook in het Oosten van
ons land, bij de boeren is hij te huis ; een zijner pronkstukken is het hoofdstuk in Boete waarin hij de boeren
onder leiding van den schoolmeester laat beraadslagen en
besluiten tot de verdeeling der markegronden.
De waarde van dit alles ligt in zeldzame vereeniging
van de objectiviteit van het beeld dat evenwel niet
zielloos de dingen teruggeeft, en een zeer levende, persoonlijke, bezielde stemming. De natuur en de menschen
leven zooals de schrijver ze ziet en gevoelt, zonder dat
hij door eigenwijze of ironische opmerkingen ingrijpt.
Wanneer hij nu en dan aan een der personen een
moraal in den mond legt dan past deze geheel bij het
karakter, zooals schipper Staag in U K 282 aan zijn maatje
en aan den Hollandschen passagier een hartig woordje
meegeeft na den ,,storm" op het Urker bottertje. Wanneer
nu en dan de schrijver toch zelf naar voren treedt is het
niet om zich op te leggen, buiten de toestanden en ervaringen om, maar om het leven dat hij daarin gevoeld heeft,
te uiten. Een der eigenaardigste schetsen is wel het met
speelsch vernuft geteekende bezoek in de Staringskoe_pel op
visite waar het landschap, herinneringen uit Starings poëzie,
snaaksche vertelling van eigen ontmoeting tot een mengelmoes zijn samengevoegd, door een schrijver die rijp
genoeg is om ook in een waagstuk te kunnen slagen. In
tal van deze schetsen, 't voortreffelijkst wel in onder den
Brandaris, zijn bladzijden waarvoor aan Haspels onder onze
schilders met de pen een eereplaats toekomt.
Gaan wij nu van de kleinere schetsen over tot de
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langere verhalen of romans, dan vinden wij ook daarin
veel te prijzen, maar met dit voorbehoud dat er hier andere
eischen worden gesteld : het tekort aan dramatisch en
episch talent doet zich meer dan bij 't kleiner werk gevoelén als een gemis. Toch vinden wij in het viertal een
gestadige opklimming, het laatste is verreweg het beste.
Het eerste verplaatst ons te Nijmegen, het tweede
op een buitengoed in den Achterhoek. Herrijzenis is van
1903, Boete van 1907. Beide titels spreken uit dat het
daarbij te doen is om vernieuwing, waarbij natuur en omgeving beeld leveren van bekeering van den mensch :
in 't Nijmeegsche verhaal de herboren stad bevrijd van
het enge keurslijf harer wallen ; in de nieuwe toestanden
op de Dullert de verandering, die meer moderne, intense
kultuur van den grond op een landgoed, aan menschen
en dingen geeft. In Boete is de greep van den schrijver
vaster, de kennis der menschen dieper geworden, toestanden, tooneelen, karakters zijn beslist veel beter geteekend
dan in Herrijzenis. Geheel harmonisch en doorzichtig zijn
strekking en levende schildering ook in Boete niet verbonden ; toch zou hei stellig onbillijk wezen hier van inkleeding eener afgetrokken stelling te spreken, want de
personen leven wel, vooral Bertha, meer dan haar zoon en
de jonge vrouw, die, zij het niet op de natuurlijkste wijze,
het middel vindt om „alles mooi" te herstellen.
Eenigszins anders zien wij de beide laatste verhalen,
beide korter en van strenger compositie. De stad aan het
veer (Tholen) van 1912 is een uitstap in zijn litterairen
arbeid : een verhaal in brieven. Het is alsof de schrijver
zich tot meer objectiviteit heeft willen dwingen, de verteller moet zwijgen en geheel het woord laten aan zijn personen,
ook waar hij van eene een stuk dagboek geeft. Dat deze vorm
van objectiviteit Haspels geheel is gelukt, zou ik niet durven zeggen, maar het is onbillijk te beweren dat het geheel is
mislukt. Al zijn er trekjes die aan zijn eigen manier herinneren, het is toch niet juist dat het doorgaande in zijn
eigen stijl is geschreven. B.v. stellig niet die kostelijke
brief van Antje, die vol van de beroering door de „elek-
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trische tram" te weeg gebracht, weet te vertellen dat er
reeds „in het woord" (nml. in Nahum II) van zoo'n wagen
geprofeteerd is. Ook de verschillende leden der drie Tholensche families, v. Overdinge, Driellaert en Lepelaar, zijn
als typen met goed geteekende eigenaardigheden, aanschouwelijk gemaakt. De vrouwenfiguren spreken het
sterkst : Marie met haar vroom, diep innerlijk leven, Co
met haar nijdige, intrigante natuur, Lize wel wereldsch
maar toch niet zonder echt gevoel, Henriette coquet en
harteloos, de eenige volstrekt slechte natuur, die Haspels
ooit heeft geteekend, in haar brieven waar zij zoo gemeen
insinueert en in haar dagboek waar zij haar cynische berekeningen bloot legt. Ditmaal heeft het verhaal eigenlijk
geen strekking, het is daarbij in hoofdzaak pessimistisch
van toon, waarbij alleen de gestalte van Marie verzoenend
stemt, en de beschrijving van het tochtje naar Roemerswaal
met de kinderen een prettigen toon tegen het slot aanslaat.
Zijn : laatste en beste roman is David en Jonathan (1915).
Vriendschap als een fijne en teere bloem had in zijn leven
steeds een dierbare plaats gehad, den zegen er van had
hij rijkelijk ondervonden, van dramatische botsing er bij
had hij geen ervaring opgedaan. Die is ook niet in dit
verhaal ; wel een tegenstelling die evenwel den band nergens dreigt los te maken. Deze tegenstelling is die tusschen
den man van de daad, praktisch en voorspoedig, en de
teerder, nobeler natuur tegen de eischee van dito moeilijk
leven in de wereld niet opgewassen. Karel is de energieke
Rotterdamsche bankier, knap, wiep alles gelukt. Heeft hij
al in vroeger jaren om het succes wel eens tol betaald aan
de wereld, wier praktijken schade brengen aan de ziel, hij
is toch een nobele en gevoelige natuur, en van der jeugd
af door hechte en sterke vriendschap verbonden met zijn
tegenwoordigen zwager Lodewijk. Deze Lodewijk is de zoon
van het kasteel op het dorp waar Karels vader predikant
was geweest. Lodewijk is naar binnen gekeerd, en daarenboven niet voorspoedig in zijn carrière. Het advokatenkantoor waar hij mede chef van was gaat buiten zijn
schuld failliet. Nu weet Karel hem in een bloeiende tabaks-
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taak in te werken als compagnon van een uiterst ploertigen zakenman, tegen de inbreng van wat kapitaal. Maar
dit werk, in 't bedompt kantoor en magazijn vergt te veel
van Lodewijks zenuwen. Het eerste gedeelte van 't verhaal t
de Rotterdamsche tooneeltjes en ontmoetingen, vaak in
dialect, op de Bank van Karel en 't kantoor van Lodewijk,
zijn goed beschreven. Maar het verhaal wordt toch eerst
pakkend wanneer Lodewijk, gebroken van gezondheid, met
zijn gezin naar 't ouderlijk buiten trekt om daar te sterven.
Dit gedeelte behoort tot het voortreffelijkste wat Haspelsheeft geschreven. De ontginning van de Geere om het tot
een modern, rentegevend goed te maken, is nog beter dan
die van de Dullert. Haspels stelde zich dat niet in vage•
lijnen voor, maar maakte om alles voor den geest te hebben
nauwkeurig den plattegrond van zoo'n buiten ; gelijk Alexandre Dumas fils eer hij zijn drama's schreef begon met uitvoerig
de biografie te schetsen der personen die er in voorkwamen. Maar vooral de persoon van den zieke, wat er in
hem omgaat en hoe hij tegenover het leven staat is
zeldzaam fijn en diep opgevat. Ook de andere bijfiguren
zijn bijzonder goed : Em en Louise de vrouwen der twee
vrienden, vooral ook de moeder van Karel mevrouw van
Renkum die van ouds ook met moederlijke liefde over
Lodewijk waakt. Maar, gelijk gezegd, hoofdzaak is het
uiteinde van Lodewijk zelf, de vastheid van zijn inwendig
leven, de vrede waarmede hij de wereld verlaat. Ja, ook
de begrafenis van den „jonker" is met Haspels' talent geteekend, maar 't meest indruk maakt het hoe bij dit sterven
de adem des doods tot adem des levens is geworden. Al
spoedig past de lezer wat van den held beschreven is op den
schrijver zelf toe ; denkende aan de maanden waarin hij
gesloopt werd en aan zijn heengaan nog in wat men de
kracht van het leven acht, vereenzelvigt men hem zelf
met de gestalte uit zijn verhaal en diens nobel gewijd
sterven.
Ik geloof niet dat Haspels, ware langer leven hem
beschoren geweest, zich van romantische productie zou
hebben onthouder. Men kan in latere schetsen. iets van
.
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kentering in zijn talent vermoeden. Enkele jongere verhalen (in Onze Eeuw XI en XIII), kleingoed als zijn ouder
werk, maar minder milieu-teekening, meer tot levensproblemen gekeerd (Zwakke kracht, de Medeplichtige, Vriendschap, alle in den bundel Wisselend Uitzicht) veroorloven
ons evenwel nauwelijks gissingen te maken over verdere
ontwikkeling van zijn werk.
Doch niet alleen uit verhalen en schetsen bestaat zijn
litteraire productie. In aesthetische en litteraire kritiek
heeft hij bij toeneming een ader gevonden die rijkelijk
begon te vloeien. I k ga voorbij aan de vele recensies op
de leestafel van Onze Eeuw van den begin tot Juni 1916.
Korter of langer gaf hij bijdragen van aesthetische
kritiek. Onze lieve vrouw van Michel Angelo te Brugge (O. E. I) ;
een Trio (Fra Angelico, Adriaan Brouwer, Arnold Böcklin) ;
Nieuwe Kunst (Jan Veth en Vincent van Gogh O. E. VI).
In O. E. XIII tracht hij, zonder schoolsch philosophische
ontleding, rekenschap te geven van Normen der aesthetiek,
waartoe hij rekent : eenheid van vorm en inhoud, het volmenschelij ke, de andere wereld.
Herhaaldelijk handelt hij ook over Russische en over
Scandinavische litteratuur. Tegenover de eerste staat hij
nogal kritisch, zoowel tegen Dmitri Merejkowski, wien
hij „manie van perspectief", „jongleeren met eeuwen, culturen en religies" verwijt (O. E. en Leestafel III), als tegen
Tolstoi (O. E. XI). Van Scandinavische producten ontmoet
hij telkens en steeds met sympathie Selma Lagerlöf (Noorsehe contrasten, O. E. III).
Sedert O. E. 1V begon de serie van overzichten onder
den titel Nieuwe Boeken, waarvan hij doorgaans twee- à
viermaal 's jaars tot O. E. XVI een vrij lang stuk gaf.
Hij reeg daar niet losse stukjes leestafel bij elkaar, maar
gaf een bespreking van al wat maar gewichtig leek en
langer behandeling vereischte. Hij nam veelal zijn aanloop
in een algemeene beschouwing als inleiding: b.v. over
den eerbied voor den nieuweren opbloei onzer litteratuur,
soms getemperd door teleurstelling; of over de vraag hoe
men tot een nieuw boek moet naderen om het eerlijk te
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waardeeren ; hij toonde doorgaans dat wat hij voor zich
had hem niet koud liet, maar de stille bezoekers die wij
boeken noemen tot hem kwamen als vrienden of als vreemden; of wel hij begon met een of andere herinnering, b.v.
dat „een lieve oude vrouw" hem vroeg : „wat denk je,
zullen wij in den hemel ook boeken lezen ?" Zoo bereidde
hij zijn lezers er op voor dat lectuur een levenservaring
is, en gaf hun daarbij raad en leiding.
Al wat meetelt in de laatste 15 jaren onzer litteratuur
heeft hij aldus besproken. Het is uitsluitend de Nederlandsche litteratuur die daarbij ter sprake komt. Nederlandsch in den zin van Groot-Nederland waarin Vlamingen een breede plaats krijgen, die hij veelal hoog schat,
vooral Stijn Streuvels, maar ook M. Sabbe, H. Teirlinck,
Cyriel Buysse. De elkaar opvolgende werken der auteurs
gaven den schrijver der overzichten gelegenheid de outwikkeling of de wijzigingen van hun talent na te gaan.
Zoo vormt zich ons oordeel over Querido, van Hulzen, 'H.
Robbers, Joh. de Meester, Adr. van Oordt, Top Naeff,
Ina Boudier, Carry van Bruggen en vele anderen. Ik
acht de oogst dezer stukken minstens even belangrijk
als die der 18 jaren van Kloos ; maar Haspels staat in
zoover achter dat hij niet de woordvoerder is eener bepaalde school. Maar voor velen is dit eer een voordeel
dan een nadeel. Groote litteraire critici heeft in de 19e
eeuw eigenlijk alleen Frankrijk gehad, mannen in den stijl
van Ste Beuve, Taíne, Brunetière, scheppen als wetgevers
nieuwe vormen van oordeel die dan voor een tijd golden.
Nederland bezit er geen, ook Busken Huet is dit niet
geweest. Haspels rekenen wij evenmin tot zulke wetgevers.
Maar hij heeft behoord tot de zeer gevoelige naturen die
de kunst weten te proeven, met den opbloei er van meeleven, niet komen aandragen met bekrompen cliches, ook
niet eigen voorkeur doen beslissen, maar vooral op de
wijze van Vinet het geestelijk leven toetsen, hetgeen evenmin meebrengt alles te begrijpen en te waardeeren als
doctrinair, moralistisch naar vasten maatstaf te prijzen of
te veroordeelen. Haspels' Nieuwe Boeken geven een kijk
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op onzen geestelijken voorraad waarvan men zoowel den
rijkdom als ook de armoede gaat gevoelen.
Een zelfde levend karakter als in zijn litterair werk
vindt men ook in zijne andere geschriften, waarvan wij
nog allerlei hebben te vermelden. Als vrucht van herhaald
bezoek aan de Noorsche landen gaf hij zijn Scandinavische
reisschetsen, die, ook door verscheidenheid van inhoud,
den lezer boeien. Soms brengen zij de luchtige beschrijving van een zeereis, dan weer indrukken van de Deensche
höjskole en de ontwikkeling der boeren, elders natuurtafereelen van 't hooge noorden in Noorwegen. Zijn kennis
van de litteratuur geeft vaak achtergrond aan zijn oordeel.
Een kenner van het land als prof. W. B. Kristensen prijst
(in O. E. V) „het ernstige, nobele karakter dezer Reisschetsen", ook dat de schrijver de verwantschap heeft gezien
tusschen het leven der hedendaagsche Noorsche boeren en
trekken die wij uit de Middeleeuwen bij Snorre kennen.
Herhaaldelijk beweegt de arbeid van Haspels zich
ook op het gebied der wetenschap, wat minder vreemd
is dan men zou kunnen meenen. Want de predikantlitterator kon noch als prediker noch als beoordeelaar
der litteraire verschijnselen zijner dagen buiten de groote
levensvragen blijven. Ook in zijn lectuur ontmoette hij
die telkens : Augustinus, Luther, Vinet had hij jaren
lang gehanteerd, en met zulke schrijvers blijft men toch
waarlijk niet buiten het denken der eeuwen en de bewegingen van den eigen tijd. Zijn belangstelling voor veel
treft ons telkens. De held van zijn laatsten roman vindt
voedsel bij Fechner. Ook het nieuwe dat hem uit Deissmann's
Licht vom Osten te gemoet kwam had hij met belangstelling begroet. Ja, hij had in 1900 door een prijsvraag van
het Stolpiaansch legaat zich genoopt gevoeld een historisch
wetenschappelijk werk op te zetten en een „hoofdstuk van
levensleer" te behandelen, dat wel niet bekroond maar toch
geprezen en beloond werd. Verkort tot een vlot leesbaar
boek van ongeveer 200 bladzijden heeft hij De Weerloosheid
uitgegeven. Daarin heeft hij de historische vormen dezer
richting, Buddhisme, Israel, Evangelie, Anabaptisme toe-
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gelicht, en in drie hoofdtypen het karakter er van beschreven : als gevoelsuiting, als levenswet, als geesteskracht. Wie weet met hoeveel brandende quaesties dit
probleem in verband staat en welk een invloed het
oefent, kan met vrucht dankbaar uit dit geschrift veel
leeren, waarin de schrijver nu niet als kunstenaar, maar
toch met den tact om het leven te erkennen en er mede
1e worstelen, en met zijn geoefende pen de lezers voorlicht.
Niet geheel zonder verband met het onderwerp der
Stolpiaansche prijsvraag is de belangstelling in de beweging
in de Roomsche Kerk waarvan het laatste opstel dat van
hem het licht zag getuigt. Over .Hoger Katholicisme verscheen nog, O. E. Juni 1916, toen hij reeds ziek was (het
stuk was blijven liggen) een beoordeeling van het werk
van den eminenten vertegenwoordiger van het Modernisme
in de moederkerk, den gebannen ex-Jezuïet Tyrell. Het
„Hoog-er Katholicisme" van Tyrell wil niet weten van
„The Christ of liberal Protestantism" in de school van
Harnack geleeraard, staat veel nader aan ,,The Christ of
eschatology" van de nieuwste wetenschappelijke school, en
vindt dezen meer verwant aan „The Christ of Catholicism".
Vooral Tyrrell's posthuum werk Christianity at the cross-roads
spreekt dit uit. Met groote belangstelling handelt Haspels
hierover, maar allerminst met instemming, gelijk hij zich
goed Protestant gevoelt en zelden van sympathie met Rome
blijk geeft. „Welk een macht heeft de Kerk maar
,,00k welk een vera twoordelij kheid. Een verantwoorde,,lijkheid om van te rillen". Hij meent niet dat Rome
eraan voldoen kan.
Toch vervalt Haspels allerminst in banale polemiek
wanneer een paar litteraire studiën hem met Rome in
aanraking brengen. In de Serie Onze groote mannen (I. 1)
gaf hij Vondel (1914) ; in Uit onzen bloeitijd (I. 8) De geestelijke poëzie (1909) over D. R. Kamphuijzen „den wilde",
Joh. Stalpert van der Wiele, „den Katholiek", Johs.
Bevius, „den stoeren Calvinist".
Tusschen zijn verscheiden letterkundigen arbeid, zijn
bijdragen van wetenschappelijken aard en zijn praktische
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en stichtelijke stukken vonden wij geen kloof. Litterarische
herinneringen ontbreken in zijn preeken evenmin, als hij in
zijn litteratuur vergeet dat hij onder de normei, der aesthetiek het „vol-menschelijke" rekende, dat voor hem niet
zonder het geestelijke bestaat, en evenzeer „de andere
wereld". Zoo predikte hij ook in de Toespraken die hij bij
verschillende gelegenheden hield en in 1911 in een bundel
vereenigde. Zij zijn zoozeer kenschetsend voor Haspels dat
ik ze in het bijzonder wil vermelden. Voor een jaarvergadering der Zondagschoolvereeniging te Rotterdam sprak
hij over de Kinderen niet verhinderen (1897) ; op de maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden (jaarverg. 1903)
over Taalvirtuoos of apostel; tot de leden van het grootNederl. studenten-congres 1910 over De Nieuwe Nederlandsche letteren. Eveneens voor studenten, die van zijn oud
theologisch gezelschap Secor-Dabar op een gedenkdag
1844-1909 in hotel Trier te Soestdijk, gaf hij een kritisch
overzicht dezer periode met vergelijking tusschen toen
en nu. Twee toespraken zijn voor ambtgenooten op de
Nederl. Herv. Pred. Verg. te Utrecht gehouden, in 1906
over Het Zaligende zien, in 1911 over de verandering in
de Communis opinio der belijdende gemeente, waarbij als
derde gevoegd kan worden die over Onze preek in 1915.
Zoo lichtte hij in verschillende kringen van studenten,
predikanten, letterkundigen verschijnselen des tijds toe.
Slechts zelden had hij hier en daar een preek geplaatst,
nooit een afzonderlijken bundel uitgegeven. Wat hem
ten slotte daartoe bewogen heeft, was dat voor zijn 25jarig ambtsfeest in 1913 reeds aanstalten werden gemaakt te Rotterdam hem te huldigen, waaraan hij zich
evenwel geheel ontrekken wilde. In plaats daarvan wilde
hij met zijn Rotterdamsche gemeente vieren „een van die
stille festijnen, die de mooiste zijn" door hun van zijn
preekwerk een herinnering aan te bieden. Hij deed het in
4 bundels onder den gemeenschappelijken titel Onder open
hemel. Zeer eigenaardige stukken, niet in geijkten preekvorm, rijk van inhoud, daaronder, vooral in de beide eerste
deeltjes, meesterstukken. Zij zijn zeer persoonlijk, geven
O. E. XVII 11
13
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den schrijver geheel weer, met zijn innigheid, zijn teerheid,
zijn vernuft, zijn oorspronkelijkheid, tegelijk het diepe
besef dat niet eigen vinding aan het evangelie te kort doen
mag, dat hij met zijn hoorders verkeert onder open hemel,
dat wat vandaar komt en daarheen leidt de inhoud moet
zijn der prediking. Maar dat in zulk een prediking een
lied, een anecdote, een sprekende trek niet minder, ja soms
meer, tehuis behoort dan een redeneering gevoelt hij evenzeer.
De vier bundels zijn naar de feeststoffen geordend.
I. Die aan de deur staat en klopt bevat Advents- en . Kerstgedachten ; II. In de schots des Allerhoogsten geeft overdenkingen over Oud- en Nieuwjaar, ver boven de gelijkvloersche
aandoeningen die veler Oudejaarsavond-prediking onvruchtbaar maakt ; de gedachte aan de eeuwigheid en de groote
rust doet den schrijver bijzonder treffende tonen aanslaan.
In III. De beker der Verlossinge is de Paaschcyclus, lijden
en opstanding. IV. Heerlij kheid, Hemelvaart en Pinksteren ;
III. brengt èn over de passiegeschiedenis èn over Joh. XXI
Simon Petrus, eenige zeer tre ffende stukken ; IV. werpt
een blik aan 't slot op de zending. Merkwaardig is, ik zeg
volstrekt niet de ontkenning of bestrijding, maar de afwezigheid der eschatologie en der theosofie ; deze zijden zijn hier
nauwelijks ter loops aangeduid, nergens uitgesponnen;
.Haspels' prediking draagt een ontdekkend, diep ethisch
karakter, de prikkelende kanten, de haut-gout der vroomheid is er niet in.
Evenmin als de prediking van Haspels, hoe voortreffelijk ook, de groote schare trok, wat mij bij het sympathieke
van zijn persoon, de trouw van zijn betrekkingen en van
zijn onderwijs min of meer verbaast, evenmin zullen deze
bundels tot de meest gelezene behooren. Zij zijn voor de
élite, zonder iets van het 'ziekelijke te hebben, dat een
dergelij ken lof soms aankleeft. Onze tijd is niet arm aan
preeklitteratuur, hoever de prediking ook buiten veler
leven, vooral der beschaafden, staat. Maar ik vermoed dat
wie b.v. over 50 jaar weer eens deze bundels Onder open
hemel ontdekt, er mee zal komen aandragen als met een
vondst van waarde. Het evangelie is er gepredikt uit en
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voor het leven van den tijd, waarbij blijkt dat „woorden
des eeuwigen levens" voeden, en wekken een leven uit
een andere sfeer dan die van een tijd, uit de sfeer der
eeuwigheid. Haspels is een man geweest die tot de kinderen onzer dagen het woord des evangelies levend heeft
gebracht. In alles gevoelde hij zich evangeliedienaar.
Gedurende den laatsten zomer van zijn leven heeft
Haspels op zijn villa Welna te Lochem zijn krachten voelen
sloopen en 16 Dec. 1916 is hij in het Diaconessenhuis te
Arnhem bezweken. Groot is de leegte die zijn heengaan
nalaat in zijn gezin, bij zijn vrienden, ook bij velen daarbuiten die zijn gemis levendig gevoelen. Zijn weduwe met
wie hij zoo innig verbonden was, zijn kinderen wier ontwikkeling hij met vreugde gadesloeg, zij hebben in de nagedachtenis van dezen man en vader een kostbare erfenis.
Onder ons leeft zijn getuigenis voort en zijn beeld als
van een mensch die op de hoogere wereld gericht, toch
zeer sterk den rijkdom en de schoonheid heeft gezien en
genoten van wat God hier beneden geeft en waarvoor Hij
oog en hart opent. Zeldzaam weinig zelfzuchtig heeft hij
geleefd, tevens een der weinige Nederlanders van beteekenis die geen partijman was noch politiek noch kerkelijk.
Hij vermocht zich in zijn levenswerk aan anderen te geven,
richtte zich niet op de vergankelijke dingen maar op de
eeuwige. En wat hij vaak als leus van zijn leven gaf laat
hij na als prediking en voorbeeld : God is goed.

IN HET AZUUR
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

Is er iets te noemen, Aristos, dat stand houdt tegen
de bezinning ?
Zoo zeide ik, terwijl wij te zamen in het gebergte waren.
Deze uiting was nauwelijks een vraag, hoewel in dien
vorm gesteld. Daarmede onderbrak ik de stilte, waarin wij
vertoefden, daar wij hoog aan den rand van een klein bergplateau gezeten, in de diepte neerzagen beneden ons. De
dag was bijna ten einde en wij rustten na onze lange dagreis, die ons niet vermoeid had. De berg, op wiens top
wij neerzaten, was de hoogste van alle en beheerschte een
uitgestrekt gebied in het rond. De kleine hoogvlakte, met
armoedig gras begroeid, steenig en naakt, scheen een wacht
tusschen hemel en aarde. Aan de andere zijde glooide de
helling geleidelijk af; maar waar wij neerzaten daalde zij
steil en liet een blik toe in de diepte van dal en gronden.
Wolkeloos was de hemel en de zon stond nog op een
afstand van den horizon. Daar wij reeds den ganschen dag
waren saamgeweest spraken wij weinig ; de pauze der gesprekvorming behaagde ons beiden en het zwijgen scheen
in overeenstemming met het bepeinzen, waartoe ieder onzer
zich als van nature aan deze plaats overgaf. Nu en dan
wezen wij elkaar op een laag gelegen punt, dat wij her
,
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kenden daar onze reisweg er was voorbij gegaan. Een
bergmeertje was zichtbaar als een kleine spiegel in de
diepte, achter geboomte uitblinkend ; en door den afstand .
verkleind als uit een dwergensprookje lagen de dorpsdaken
beneden bij een rotswand zichtbaar langs de bochtende
lijn van een verkeersweg.
De afstand maakte alles onwezenlijk. Wij schenen
dichter bij het blauwe gewelf des hemels dan bij de aarde
te toeven.
Het was uit dit gevoel van verwijderdheid aller din
gen, dit besef eener oplossing van alles in het oneindige,
dat ik onze stilte verbrak met de vraag aan Aristos : is
er iets te noemen dat stand houdt tegen de bezinning?
- Hoe bedoel je dat ? weervroeg hij.
- Ik zei : Zooals geen golf stand houdt tegen de
brekers, maar in fonteinen en schuim uiteenspat, zoo schijnt
ook al waarop ik mij bezin op de bezinning te verbreken.
Alles spat uitéén en verstuift wanneer ik er lang genoeg
bij vertoef met de gedachte. Het gevoel van het onwezenlijke
van al wat wij werkelijk noemen heeft mij in dit kwartier,
dat wij zwijgend hebben doorgebracht, zoo 'n hooge rust
en berusting gegeven, dat ik niets schooners weet, noch
zou kunnen noemen. Ik voelde in mij een verrijzing boven
alles, als een voortzetting van onzen reistocht van heden
maar nu niet z6o, dat wij de dingen te boven kwamen,
maar alsof de dingen onder ons zich te niet deden. Ik

.

gevoelde alles verzinken, daar het geen werkelijkheid heeft
en mij scheen niets over te blijven dan de bezinning zelve.
Want Aristos, elk ding ging te niet zoodra ik het
overdacht. Elk verschijnsel loste zich op doordat ik mij
erop bezon en ten slotte stond ik in het wereldruim alleen;
niet ik stond, maar de bezinning stond alleen. Zij was in
mijn verbeelding als een witte vogel uitspreidend zijn
machtige vleugelen in het ijle der matelooze ruimte midden-in
en hangende daar in majestueuse rust.
- Merkwaardig! zei Aristos, ik droomde dat ik God
was. Welk een droom !
— Geen droom ! hernam ik. Doch laat ons deze over-

.
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peinzing voortzetten ; wij hebben nu lang genoeg gezwegen,
en al sprekend gevoel ik mijn overdenking bepaalder worden.
Ik bemerk hier weer dat onze zuiverste gedachten de edelsteenen zijn aan een snoer, dat zich door ons geheele leven
heen strekt. Want in mijn vroege jeugd, naar ik mij
duidelijk herinner, trof mij soms het ijle en onwezenlijke
van hetgeen de meesten voor werkelijkheid houden. Ik
overdacht vaak hoe raadselachtig en nevelig de namen zijn,
die wij geven aan onze voorwerpen. Het scheen mij dan
dat zij, vanzelf sprekend en gewoon bij onoverdacht gebruik,
zoodra ik aan het bepeinzen ging, als onhoudbaar en zinloos wegzonken. Dat zeker voorwerp „boek" heet en zeker
ander „licht" was een woordbeeld nietiger dan. een ademtocht, en wanneer ik drie-, vijf-, zevenmaal het woord
uitsprak scheen het mij zóo verwaasd, dat er geen spoor
van redelijkheid meer aan overbleef; en het ding zelf en
het voorwerp, ontdaan van zijn naam, stond daar onbenaambaar, mèt zijn naam zijn vastheid verloren hebbende.
Denk je al die namelooze dingen, den boom die geen boom
heet, den berg die slechts door de onwetendheid berg
genoemd wordt, het licht dat geen naam mag dragen —
besef je wel hoezeer met deze ontmantling alle tastbaarheid
uit de dingen weg vloot ? Alles verliest zijn aangrijpingspunt
en niets blijft over. Wie te voren met den naam „boom"
meende den boom te vatten, staat eerst recht bevreemd,
zoodra hem de naam vernevelt.
Dit was kinderlijke overpeinzing, maar zij was toch
diepzinnig. Zij was inzicht en ik kan mij herinneren hoezeer mij deze overpeinzing overbracht in de ruimte van
het nadenken. Ik voel nog iets zuivers als een zeelucht
in mijn herinnering, wanneer ik die vroegere overweging
weer laat opkomen ; bij mijn jeugdige bepeinzingen zag ik
vaak mijn gedachte als een gekleurde atmosfeer, en naar
mij voorkomt zag ik deze overpeinzing in een lichten
blauwigen glans.
Ik versta het, viel Aristos in, toen er een korte
stilte kwam. Ook ik heb wel de ijlheid der dingen overdacht, maar deze gedachte verontrustte mij eer dan dat
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zij rust schonk. Ik dacht eer de ijdelheid dan de ijlheid,
zooals het oude woord luidt, dat alles ijdelheid is ; het
vergeefsche ; het op niets gericht-zijn aller bewegingen.
Ik vond dat vreeswekkend. Dat alles tot niets komt lijkt
mij de ondergang ; de terugvloeiing van het leven in
duisternis, nacht en dood. En deze gedachte heb ik op
het leven overgebracht en ook op de levende wezens. Mij
scheen het vaak dat alle werkelijkheid onwerkelijk is, in
dien zin dat de boom het levende schijnbeeld is van de
doodsmacht, die hem voor korten tijd heeft uitgezonden
om te prijken, en hem dan te wisser terugroept van zijn
schijnvertoon. In dien zin heb ik wel overwogen het nietzijn der dingen ; dat zij niet zijn wat zij schijnen : volheid,
bloei en leven, maar fantasmagorie, toonbeeld van de nacht
die zich daarin een spotachtige manifestatie schept. Onwerkelijkheid, maar niet zooals gij bedoelt.
- Neen, zeker niet zooals ik bedoel, Aristos. En alleenlijk in zoover eens van begrip, dat wij beiden inzien hoe
al het ervaarbare beeld is en niet meer. En tevens zijn wij
beiden overtuigd dat beeld is zinnebeeld, denkbeeld, terwijl
de werkelijkheid zelve beeldeloos is en onverbeeldbaar, onbeeldlijk. Onze beelden waarin wij leven, geboomte en
gedierte, gebloemte en gewolkte, zee en land en menschelijke
gedaante — wij beiden beseffen dat dit alles beeldspraak
is, waarin het ware zich eer verhult dan vertoont.
Maar jij zegt dat het bestaande verbreekt op den dood,

en ik dat het verbreekt op de bezinning. Weet je welk
groot onderscheid tusachen deze gedachten ligt ? Als het
bestaande stuk breekt op den dood komt er wat anders,
en als het stuk breekt op de bezinning blijft er over .. .
de Bezinning zelve. Welk onderscheid, A riston !
- Dan is, viel hij mij in de rede, toch mijn verbreking vruchtbaarder dan de jouwe.
- In geenen deele. Want dat andere dat er komt
is de herhaling; en de bezinning die overblijft is de Verheffing. Wanneer de dood de achtergrond is van het
bestaande en uit zijn afgrond steeds weer levende dingen
naar boven werpt, is al hetgeen verschijnt een groote
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optocht langs den duisteren achterwand; w hi t kan daaruit
worden of waartoe kan dat naderen ! Wel zijn dan nood
en verveling de twee rechtmatige inhouden van alle bestaan
en is de slaap de eenige uitrusting, die ons aan den boezem
van het Ledig terugvoert. Niet denken maar denkeloosheid
is dan de wijsheid Aristos, en in te slapen is de eenige
verpozing voor het mensch elfij k wezen, dat zijn vruchtloozen arbeid volbracht heeft.
Maar anders is het, anders ! En nu wij hier op dezen
bergtop neetzitten, zie toch hoe Anders het is.
Terwijl ik dit uitriep stond de zon als een groote
vuurgestalte op den horizon ; eenige rose wolkveeren dreven
horizontaal uiteen en een windvlaag woei op als een groet
des bergs ter huldiging van de majestueuse schoonheid.
Wij waren in een stille verrukking over het schouwspel
en zijn bovenwereldsche pracht. Schemerig verzonk het
land beneden ; maar door de hemelen glansde de lichtgloed
en verklaarde het azuur. Ik strekte mij achterwaarts op
den grond en op den rug gelegen, het achterhoofd gesteund in de holle handpalmen en de saamgevlochten
vingers, zag ik niets dan den azuren hemel alleen. Het
blauwe licht. Ik zag geen aarde, geen bodem, geen bergvlakte, geen vriend naast mij, geen zon aan den horizont,
maar het azuur, en terwijl ik oogenblikken doorleefde als
eeuwigheden, riep ik of fluisterde, maar het was juicheninwendig : Aristos het Azuur. .. Niets niets dan het Azuur
alleen !
A.riston, zoo hernam ik na zucht en zwijgen, in mijn
beste oogenblikken ben ik een dweper. Er is géén geluk
aan dit gelijk : de voltooide koncentratie. Dan vloeien al
mijne vermogens samen en de krachten zijn vereenigd.
Voorstellingen lossen zich op en gedachten smelten samen,
terwijl al mijne gevoelens instemmen in de ver-één-iging ;
mijn geest verruimt 'zich tot een zoo wijden hemel dat ik
alleen maar denk in de oneindigheid ..
Ook hij was in vervoering, want toen ik mij ophief
zag ik tranen in zijn oogen.
.
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En na een poos zwijgens zei hij :
Wat je daar zei is muziek en geen filosofie .... of
willen wij thans ons gesprek eindigen en onzen terugweg
aanvangen ? Misschien is het spreken een vermindering
na het oogenblik dezer weelde ?
Een vermindering zeker, hernam ik, maar ook het nietspreken. De louterste oogenblikken komen over ons heen
en strijken voorbij, en daarvan blijft ons slechts de herinnering. Spreken of zwijgen is nu van eender waarde
tegenover de kortstondige opvaart in de Oneindigheid.
Ik herzeg dat al het bestaande verbreekt op de bezinning
en dat zij alleen overblijft. Maar jij weerlegt mij met te
zeggen : dit is geen filosofie maar het is muziek.
Zeker, hernam hij, het is gedachte-muziek. Je moogt
je uitspraak schoon vinden, maar niet waar. En al wat je
verder zei : ik acht het muziek, want ik heb er naar geluisterd als naar een viool die zijn geluiden uitzond; mooi
maar je moogt niet zeggen waar. Ook niet onwaar, versta
mij wel ! Wat heeft schoonheid met waarheid uit te staan
en muziek met wijsbegeerte ? Maar ik weet dat jij het
anders vindt; want met dat breken van alle dingen op de
bezinning bedoel je .... een levensleer.
--

..

Ik beschouwde hem met aandacht en ontwaarde een

droefgeestigen trek om zijn mond.
Even ben ik geneigd je gezegde voor meerder te houden,
ging hij voort, maar dit komt vanwege je overtuiging, die
mij wel niet overtuigt, maar toch somtijds en voor een
wijle overreedt. Even maar, totdat je stem zwijgt en ik
inzie hoe het gesprokene muziek is ; een muzikaal motief
waarop ook ik zou kunnen voortzingen maar je hebt
geen gelijk.
Gelijk hebben, wat is dat Aristos ! Gelijk hebben
is gelijk tegen een ander, tegen jou bijvoorbeeld ; gelijk
hebben is het slot van een debat, waarin de een zegeviert
en de ander onwillig toestemt. Maar wij debatteeren niet
en denken is niet debatteeren. Denken is doordenken, ten
einde toe voortzetten van de innerlijke strooming der gedachten. Ik heb geen gelijk, maar zie waarheid en de
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waarheid wordt in mij tot muziek. Maar laat het zoo wezen
dat jij muziek vindt wat ik waarheid acht, dan is dit verschil niet groot, want beide zijn een geestelijke sfeer en
slechts een klein accent-verschil ligt daartusschen. Laat
voor mij waar zijn in de sfeer der waarheid, wat voor jou
muziek is in de sfeer der schoonheid, dan gaan wij toch
samen in dezelfde gedachte, die voor den een het ware is
en voor den ander het schoone. En zoo wij ons in de
gedachte indenken wordt zij voor ons een wereld, evenzoog oed als deze bergvlakte onder het azuur een wereld
is, waarin wij tezaam vertoeven en waarvan de heerlijkheid
ons zegent.
Nu dan, ik zal je in de atmosfeer mijner gedachte
brengen van uit haar tegengestelde, naar een ervaring die
ik voor weinig jaren opdeed. Ik ontmoette een bekende
van voorheen, die toen reeds zijn polemische neigingen
tegen mij niet kon bedwingen ; na korten omgang gevoelde
ik zijn lust tot tegenstand als een onaangenamen windstroom
naderen. Hij was altijd mijn meest onzachte tegenspreker
en dreef aanstonds de kontroverse tot het uiterste ; ook
nu weer. Menschen met spekulatieve neigingen, wierp hij
op, zijn een gevaar en bederf der samenleving; alles zetten
zij op losse schroeven omdat zijzelf niets te verliezen hebben;
Athene is ondergegaan door Sokrates ; het leven is van
belang door handelen ; en wat dies meer zij. Terwijl hij
deze uitingen deed, niet bij wijze van gedachte-spel of om
mij vriendschappelijk te prikkelen, voelde ik zijn uitdagend
wezen tegen mij over staan ; er was brutaliteit in zijn
houding. En • ik vond gewenscht het gesprek voorzichtig
af te leiden, waartoe groote inspanning noodig was, en
hem, zoodra het mogelijk bleek, aan andere aanwezigen
over te laten. Toen ik dien man was kwijt geraakt, ging
ik als vanzelf om hem nadenken ; en nu verscheen het twistgeval dat ik in korte woorden beschreef, terwijl het toch
een niet gering volumen had, in een andere verhouding.
In de oogenblikkelijke ervaring der zinnen was het een
botsing, werkelijk, zakelijk en bepaald ; een feit van onaangename aandoening, een aanval van wilsdrang, een duel.
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Ik had het ondervonden als een tegen-elkaar-in-streving
van twee temperamenten. Maar nu de bezinning nakwam
werd aanstonds de aktualiteit eraan ontnomen. In de
dadelijke ervaring is het geval prikkelend, in de overweging
niet meer ; want nu is het in zijn geheel herleid tot zekere
algemeene noodzakelijkheid van tegenstelling. Elk afzonderlijk woord, gesproken door den tegenstander is, uit zijn
momentane hevigheid opgelost nu ik nadenkend niet naar
dit afzonderlijke luister, maar de tegenstelling zelf in het
oog vat. De brutaliteit, de vijandigheid der houding, aanstootelijk bij de rechtstreeksche ervaring, wijzigde zich nu
tot karakteristiek moment in de tegenstelligheid. Het
was niet meer op mij gemunt. Het was op niemand gemunt;
het was de wet der tegenstelling in haar algemeenheid,
die hier tot vergankelijke gestalte kwam. Alleen de bezinning heeft dit inzicht A.ristos, en ik zag voor mijn geestesoogen heel het gebeurende zich oplossen, verstuiven op
dit eene : de bezinning. Want de wet der tegenstelling
is de wet der bezinning zelve en zoo heeft de bezinning
dit heele geval der botsing als een vergankelijk tooverspel
van zichzelf geschapen om het weer i n, zichzelf te vernietigen. En toen ik na deze overweging het gezelschap
groette, waarin mijn tegenstander van zooeven nog vertoefde
in gesprek met anderen, reikte ik hem de hand met een
hoofdknik der vertrouwelijkheid, waarbij ik onverwacht en
bij wijze van echo een glimlach der vriendschap ontwaarde
in zijne oogen.
Ja, zeide Ariston, ik heb ook wel pijnlijke oogenblikken
doorleefd waarna de pijnlijkheid werd opgeheven door de
overweging dat ze niet meer waren noch ook waard zijn
dan 'n onopmerkbare stoornis in een zijstroompje van
het wereldgebeuren. Op een andere planeet wonende, zou
de wetende er over glimlachen. Ik heb toen geglimlacht
en voelde mij opgeheven .... maar toch is het bij mij
anders ; want ik glimlach om de nietigheid aller dingen,
ómdat ze na hun korte verrijzenis terugzinken in den
afgrond des doods.
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- En ik, omdat alle dingen, tot hun grond en wezen
overdacht zich opheffen in de Oneindigheid.
Wij waren nog op dezelfde plek gezeten.
- Aristos, zeide ik, niets geeft mij een zoo groot gevoel van vrijheid tegenover de wereld als deze „herleiding".
Het dreigend aanschijn vermindert zoodra ' het denken het
masker der bepaaldheid van de dingen afneemt. Wanneer
ik de steenen waarnaast wij neerzitten bekijk, elk in zijn
bizonderheid, bestaan ze voor mij doordat ze beschouwd
worden ; hun bepaaldheid en afzonderlijk bestaan hebben
ze in de zinnelijke waarneming en zoolang die ze aanziet.
Maar zij zijn de natuur. Dat zij de natuur zijn in een
harer geledingen is hun gezamenlijke inhoud, waarin alle
afzonderlijkheid is opgeheven. Zij zijn het algemeene,
hoewel op bepaalde wijze. En de natuur . . is een begrip
waarmee de bezinning haar eigenen inhoud benadert, een
hulpmiddel van deze om de werkelijkheid te herleiden tot
de gedachte. Alleen de gedachte blijft over, het denken
dat zichzelven denkt. Daarin verzuivert zich de tastbaarheid
tot het ontastbare. Beproef het maar ! druk uw vingertoppen tegen den steengrond waarop wij zitten en begrijp
dat gij al drukkende niet den steengrond gewaar wordt,
maar den weerstand. Niets dan alleen de weerstand, waardoor gij niet nog verder drukken kunt dan gij deed. En
zoo hebt ge door de bezinning den steengrond herleid tot
dit algemeene : den weerstand en nu hebt ge den steengrond opgelost in dit algemeene. Hij is op uw bezinning
verbroken en heeft zijn onhoudbaarheid moeten toegeven.
Al het bepaalde verbreekt op de bezinning, doordat het
ten laatste wordt herleid tot dat ééne waaraan geen bepaaldheid over is : de bezinning zelve.
- Zooals geen golf standhoudt tegen de brekers ? . .
- Inderdaad, Aristos. Nu valt mij weer een gedachte
in uit mijn jeugd, waarvan ik thans de draagkracht begrijp. Ik vermoed dat ik nog geen vijftien jaren oud was
toen ik haar opwierp. Ik vroeg mij af of mogelijkerwijss
al het bestaande een droom kon zijn ; ja, zelfs mijn eigen
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persoon en leven een droom, en God was de droomer. Ik
kan nog nagaan hoe ik die gedachte voortzette ; ik zag
namelijk alles voor mijn verbeelding als in een waas gehuld,
zóo dat niets geheel bespeurbaar was of zelfs kon worden
aangeraakt ; elke verschijning geheimzinnig en elke gestalte
omfloersd ; niets bakende zich af noch stond voor mij in
begrensde omtrek. En dan verdiepte ik mij in het vermoeden, dat al wat ik met mijn oogen waarnam, als nevelgestalte in dien droom was opgedoken om weer weg te
zinken en dat wij zelf leven niet ons menscheleven, maar
den droom van God. Wat mij deze gedachte ingaf was
het besef dat niets in waarheid bestáát zooals het zich aan
onze waarneming voordoet ; niets houdbaar ; niets begrensd;
niets op zichzelf bestaand. Alles is herleidbaar tot het
Algemeene. En het Algemeene is de bezinning zelve .. de
breker waartegen geen golf standhoudt.
Bij deze overdenking gevoel ik nu nog een stille
vreugde gelijk in mijn jeugd. Ik verheug mij in de onwezenlijkheid der verschijning gelijk heden in de verdwijning
der huizen en boomen, die wij op dezen berg zijn te boven
gestegen. Het is mij alsof een raadsel is opgelost, een
raadsel dat verbittert zoolang het blijft gesteld. Elk raadsel
doet pijn en houdt spot in, en vaak schijnt mij de zichtbare gestalte der dingen een spot te bevatten en plaaggeestigheid, en ons te tarten met den uitroep : los mijn
raadsel op. Maar nu ik de dingen zelf oplos verdwijnt
hun raadselachtigheid. Het einde daarvan is de vreugde.
En het zijn niet alleen de zichtbare voorwerpen die
zich oplossen ; maar het is meer. Ook de verhoudingen,
maatschappelijke en zedelijke en godsdienstige. Boven
alle heen stijgt de bezinning ; of 6nder de bezinning zinken
alle te niet en zij alleen blijft over als de hemelkaap
waar ten laatste elk schip op strandt. Komt niet de geschiedenis de bezinning te hulp door gestaag-aan de toestanden te veranderen ? Verbazen wij ons nog over de
vrijheden, waarvoor onze vaders huiverden ? Goddeloos
vonden zij wat wij vereeren. Hoe zijn de zedelijke maatstaven veranderd bij de hunne en hoe plechtig hebben zij
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verafschuwd wat ons winst lijkt. De geschiedenis is blind,
maar de bezinning is ziende en er is een ziende denken,
dat in de blinde geschiedenis werkzaam, de verhoudingen
wijzigt, omdat elke toestand op zichzelf onhoudbaar is in
het absolute. Alles moet te gronde gaan omdat alleen de
Geest het ware is.
--- Ja, zei hij na eenig nadenken ; ik geloof toch wel
dat deze gedachte meer omvat dan schoonheid ; ze is ook
waar; ze is muziek, maar ook wijsbegeerte.. Ik geef toe ;
maar ... ik vind deze wijsbegeerte gevaarlijk. Want me t
dit te-niet-gaan aller bepaalde verhoudingen is ook de
tegenstelling van goed en kwaad in haar wezen opgelost.
Immers zoo wij het zedelijke herleiden uit de handelingen
tot de gezindheden en de gezindheden als de innerlijke
toestanden opvatten van onzen wil-tot-leven en den wil
tot leven in zijn zelfbeweging overdenken, als waartoe hij
tegenstellage momenten behoeft ... dan is door onze bezinning de scherpte der tegenstelling gebroken ; het oude
dreigement is vervallen en de verontrustende klank die
weleer het woord zonde bad is vervloeid. De wil ten
leven moet dan zijn zinnelijkheden hebben opdat hij zich
vergeestelijke, zijne egoismen om zich bij wijze van tegenstelling daaruit vrij te maken. Deze prikkels zijn onmisbaar
tot het goede, en dus op hun wijze ook goed. Zonder
deze innerlijke spanning ware het leven slap bn levenloos ;

loutere deugd, de zedelijke volmaaktheid, zou zijn gelijk
een ontspannen boog van welks pees geen pijl meer snort.
En zoo hebben wij bezinnend onze verkeerdheden begrijpelijk gemaakt, noodzakelijk gemaakt en — opgeheven
en onze deugden, daarmee in verband staand, evenzoo. De
heele gedachte eener eeuwige afgescheidenheid van deugd
en zonde, waarvoor twintig eeuwen gesidderd hebben, is
door ons opgelost gestrand op de kaap der bezinning —
ja eigenlijk is de zedelijkheid zelve op deze kaap te niet
geloopen. Wij zullen evenzeer het goede te boven komen
als het kwaad.
Terecht, volkomen terecht, antwoordde ik. Aristos,
wie heeft je bekeerd, zoo niet het Azuur dat ons overwelft ?

.
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Laat alles vergaan en de zedelijkheid mee ! Al wat vergaat,
vergaat in den wezenlijken zin zijns begrips, vergaat in
de bezinning, vergaat in God ; het vergaat niet door verwoesting maar door verheffing ; het vergaat door boven
zichzelf te gaan.
Maar gevaarlijk ? waarom gevaarlijk ? dat woord meende
je niet. Gevaar is slechts waar donkere afgrond is, waarin
men kan nederstorten, zooals Phaëton die den zonnewagen
dreef, niet door bezinning maar door overmoed. De zinbeeldigheid van al het bestaande in te zien is een ontstijging ook aan het gevaar. Maar Aristos, van gevaar
spreek je omdat je nog niet volkomen hebt uitgewischt
de meening dat al het verschijnende zinnebeeld is van
den dood en het leege. Je zoudt de verschijning willen
vasthouden om den dood uit te stellen, waarop de werkelijkheid uiteenbreekt, en daarom vond je het loslaten der
bepaaldheden een gevaar. Maar deze uitspraak was een
nagebleven onevenheid in je gedachte ... Niet op den
dood strandt het bestaande, maar het verbreekt zich op
de goddelijke bezinning alleen. Deze is het die in alles . .
zichzelve ziet ; de spiegeling van zichzelf. . en zichzelf in
dien spiegel. Wat anders dan zij is dan nog over !
- Geen ondergang dus, maar bestemming. Ja, zei hij,
alles moet eindigen in zijn bestemming. Daar alles in de
bezinning ten einde gedacht wordt, moet daarin ook de
bestemming aller dingen liggen, dat ze tot goddelijke gedachte worden omgezet. Alles vindt zijn oplossing in het
eenig ware, het alleen-zijnde : de Goddelijke Rede.
— Nu Aristos, heb je het verlossend woord gesproken.
De bezinning, waarop alles ten einde gaat, is niet die van
mij of van een ander, maar de goddelijke Bezonnenheid
zelve, de Eeuwige Geest; en al het bestaande, is maar
rythme en rimpeling in zijn ademhalen. In mijn louterste
oogenblikken besef ik dat niet dit eigen-ik het is, wat ik ben,
maar de Ikheid en het Universum is het. De wereld is niet
droom eens goddelijken Droomers, maar gedachte van het
goddelijk Bewustzijn en de Gedachte heft al hare gedachten op in zichzelf. Wie de Ikheid overdenkt als loutere
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Subjekt laat alle objektsbepalingen van zijn feitelijk . persoonschap vallen ; hij is niet meer mensch maar bovenmensch, boven-persoonlijkheid. Eritis sicut Deus. Op dezen
berg zijn wij voor den oogenblik aan ons einde gekomen
gestrand op de bezinning.. die alleen overblijft.
--- En waar zijn wij nu?
- In het Azuur. Alleen met zichzelve, in bewegelooze
vreugde als de blanke vogel, de witte vleugelen uitgebreid
van horizon tot horizon, drijft de goddelijke Bezinning in
niets dan het Azuur alleen. In het Azuur zijn wij gekomen.
- Zijn wij ten einde? Laat ons dan opstaan, zeide
hij. Het wordt langzaamaan donker en wij hebben nog
een langen tocht eer wij beneden zijn. Ik geloof dat wij
heden de sprake van den berg verstaan hebben.
. .

--

Scientibus, ardentib us antidotum doloris.

LUTH ER-VELUAN US- M EN NO
DOOR

K. V O S.

In 't jaar, waarin herdacht wordt, hoe vier honderd
jaren te voren Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen
tegen den aflaat heeft aangeslagen aan de kerkdeur van
Wittenburg's slotkapel mag wel afzonderlijk een opstel
worden gewijd aan de vraag in hoeverre Luther invloed
heeft gehad op twee Nederlandsche hervormers van beteekenis, n.l. op Johannes Anastasius Veluanus, den pastoor
van Garderen en op Menno Simons, den pastoor van Witmarsum.
Natuurlijk moeten beide pastoors in de jaren van
hun opleiding tot geestelijke vernomen hebben van de
beweging in Duitschland ontstaan door Luthers optreden
en van den tegelijk in Nederlandsche gewesten alom opgerezen twijfel aan de waarheid van het miswonder. Het
kan niet anders, of over die dingen is door Nederlandsche
geestelijken bij onderlinge gesprekken gehandeld en hun
leermeesters zullen niet nagelaten hebben tot hun leerlingen daarover te spreken. Wat nu Veluanus aangaat,
over hem moet uitsluitend te rade gegaan worden met
wat hij geschreven heeft. Dan blijkt ons eenige Luthersche invloed in zijn voornaamste boek : Der leken wegwijzer. Maar wat Menno betreft, hebben wij niet alleen
14
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zijn Opera Omnia, waaruit ons een en ander blijkt, maar
ook een kort zelfverhaal over zijn pastoorsleven.
Nu treft ons deze eigenaardigheid, dat wij weten, hoe
Luthersche geschriften bij menigte in ons land verspreid
en gelezen zijn, dat zijn literaire arbeid derhalve ook niet
onbekend zal zijn geweest aan verschillende Nederlandsche
reformatorische auteurs, maar des niettegenstaande in hun
geschriften aanhalingen uit Luther's werken zoo goed als
niet voorkomen. Alleen dán wanneer gepolemiseerd wordt,
vinden wij citaten en vandaar, dat wij bij Menno een
overvloed van aanhalingen uit tal van schrijvers vinden,
juist omdat het meerendeel van Menno's boekjes strijden verdedigingsschriften zijn. Zijn vriend en medearbeider
Dirk Philipsz citeert in zijn uitvoerig Enchiridion slechts
twee maal iets van Luther. De antitrinitariër pastoor Roelof Martensz later Adam Pastor geheeten -- een van
de geleerdste nieuwgezinden uit ons land, de veelschrijver
David Joris, de fantast Melchior Ho ffman noemen Luther's
naam nooit. Eveneens haalt Veluanus nimmer iets uit
diens werken aan. Maar toch is het mogelijk vast te stellen
in hoeverre Garderen's pastoor onder Luther's invloed
heeft gestaan en mogelijk eenig denkbeeld te krijgen van
wat Menno aan Maarten dankt.
Veluanus of Jan Gerritsz Verstege was ontegenzeggelijkk
een geleerd priester. Tal van aanhalingen uit Grieksche
en Latijnsche kerkvaders zijn bij hem te vinden, maar
misschien zou ook hier een opzettelijk daarnaar ingesteld
onderzoek, evenals bij Menno 't geval is, aantoonen, dat
deze kennis voor een groot • gedeelte uit de tweede hand
is, nl. ontleend aan Sebastiaan Francks Kroniek. Maar
ook tal van citaten uit de nieuwste hervormingsgezinde
auteurs worden bij hem gevonden. Zijn kettersche denkbeelden zullen ongeveer het jaar 1540 zijn ontstaan; in
1544 werd hij in Garderen pastoor. In onze reformatorische
beweging nam hij een eigen standpunt in. De doopsgezinden,
hoezeer hij ook hun zedelijk leven prijst als gunstig tegenover dat van vele evangelischen en voor hun lijdensmoed
in het ondergaan van den marteldood diepen eerbied
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koestert, beschouwt hij toch als verblinden. Ook van het
Calvinisme moet hij niets hebben. Hij verwerpt nl. de
praedestinatieleer met beslistheid en acht de bediening
van doop en avondmaal buiten de vergadering der gemeente
geoorloofd. Evenmin is hij een aanhanger van Luther,
maar aan diens denkbeelden ontleent hij veel of liever hij
gaat met verschillende wenschen van Luther mee. Dit
laatste zal wel voor een groot deel hieruit moeten worden
verklaard, dat beiden priesters zijn geweest en dit ambt
hun denkbeelden is blijven beïnvloeden. Hetzelfde is 't geval
met Menno en Dirk Philipsz. Zij alle vier als ex-priesters
zijn feitelijk niet geheel aan de roomsche kerk ontwassen.
Ieder hunner op zijn beurt behoudt min of meer sympathieën voor sommige oude gebruiken of instellingen of
opvattingen. Daartegenover is de eerste reformateur, die
naar 't mij voorkomt, zich geheel van de roomsche praktijk heeft losgemaakt, de grootste van alle hervormers :
Jan Calvijn, die de grootste kon zijn, omdat hij nimmer
priester geweest is en derhalve vrijstond tegenover het
verleden.
Veluanus spreekt het in zijn voorrede tot zijn boek
uit : „Luther is thans bij Christus in eeuwige vreugde".
Hij heeft ons van het pauselijk vagevuur bevrijd, en is
een bijzonder reformator, aan een profeet of apostel gelijk.
Van God ontving hij de bijzondere gave duistere schriftuitspraken te verstaan, zoodat hij veel duidelijker dan al
de oude doctoren met hun boeken de heilige schrift uitleggen kon, maar ook vele voortreffelijke schrijvers heeft
opgewekt als Brentius, Bucer, Bullinger, Melanchton en
Calvijn. In Veluanus' bogen is deze laatste slechts leerling
van Maarten. Ja de Dominicanen, Franciscanen, Angustijners en Carmelieten logen met alle macht om even rijk
als de Benedictijners te worden, en dat dit hun niet gelukt
is, danken wij aan Luther, die hen in hun loop heeft
verhinderd. Maar ook moeten wij God onzen dank brengen,
dat hij ons door zijn uitverkoren instrument Maarten
Luther zooveel troostelijke en edele gezangen gegeven
heeft, die wij met godvruchtig hart Gode ter eere aan-
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heffen 1 ). Bij zulk een uitbundige vereering verwacht men
telkens een beroep op Luther, een bevestiging van eigen
meening door een uitspraak van den hervormer te vermelden. Maar hoogstens vinden wij : „zie Luther en anderen
op vele plaatsen". En toch wie zóó schrijft, moet in diens
geschriften thuis zijn geweest en door de lezing ervan
gesterkt in eigen geloofsovertuiging.
Veluanus is echter een Geldersman. Dus spreekt het
haast van zelf, dat hij vóór alles een Erasmiaan is. De
invloed van den grooten Rotterdammer, die te Deventer
door Rudolf Agricola was opgeleid, was ongetwijfeld groot
in Gelderland. Van hem heeft Veluanus zijn tolerante
gevoelens geërfd, van hem geleerd, dat èn overheid èn
Christenen verschil van opvatting broederlijk verdragen,
maar ook van hem ontvangen zijn onwrikbaar geloof in
des menschen vrijen wil. Daarom in het voornaamste, dat
Luther kenmerkte, kon Veluanus geen Lutheraan zijn. Hij
moest wel de praedestinatieleer bestrijden, als iets hoogst
verderfelijks, en hij moest erkennen, dat de menschelijke
rede door de zonde niet was verduisterd en zijn vrije wil
daardoor volstrekt niet geheel opgeheven was. Met een
eigenaardigen term duidt hij het aan : ook de onwedergeborene bezit . een „kleinen vrijen wil". Doch wie de praedestinatie verwerpt, moet ook ontkennen, dat tot de kerk
uitsluitend uitverkorenen behooren. • In een ander opzicht
heeft Veluanus ook getoond een leerling te zijn van een
Noord-Nederlandsche opleidingsschool. Onverschillig of hij
zijn onderricht te Deventer, dan wel te Harderwijk heeft
ontvangen, zijn leermeester in de dogmatiek had van Wessel
Gansfort, het licht van Groningen, diens mildere opvatting
over de mis wel overgenomen. Zoo loochende hij de
vleeschelij ke tegenwoordigheid van Christus in den ouwel
en de tegenwoordigheid van Christus' bloed in den wijn.
In zijn avondsmaalsleer neemt hij in zooverre een eigen
plaats in, dat hij het avondmaal beschouwt als een zegel,
1) De aangehaalde zinnen, verspreid over Der leken wegwijzer, vindt
men afgedrukt in het vierde deel der Bibliotheca Deformatoria Neerlandica.

LUTHER- VELDANUS-MENNO.

213

waardoor ons vergeving van zonden naast het eeuwige
leven verzekerd wordt. Dus ontbreekt bij hem het radicalisme der Nederlandsche nieuwgezinden, die de viering
beschouwen als een herinnering aan Christus' dood en
een beeld, hoe de gemeente evenals één brood en één
lichaam in Christus één is. Maar van de Zwitsers neemt
hij over, wat in ons land te dien tijde onbekend is : de
uitreiking aan de tafel. Luther laat de communicanten
tot het altaar naderen en Menno komt zelf tot de broeders
om hun het brood te reiken.
Evenwel in andere opzichten gaat hij mede met
Luther. In tegenstelling met het algemeen gevoelen der
Nederlandsche protestanten, die de biecht verafschuwden,
misschien wel om de bittere ervaring daarvan bij zedelooze
geestelijken opgedaan, wil Veluanus de biecht behouden,
zij het dan ook in gewijzigden vorm. Men moet zichzelf
iederen avond zijn zonden biechten. Dat is beter dan ze
den priester in 't oor te fluisteren. Maar wanneer men
twijfelt of iets al of niet een zonde is, zal men troost en
raad vragen. Die raadgever moet een pastoor of een ander
kerkedienaar zijn, maar desnoods kan men biechten bij
een leek, die ook het recht behoudt om in nood te doopen.
Die nooddoop is luthersch. Geen volgeling van Menno
zou zóö iets hebben geleerd. Naar hun oordeel mocht de
doop uitsluitend worden bediend in de vergadering der
geloovigen, terwille van de vervolging desnoods bestaande
uit een klein gezelschap dat als doopsgetuigen fungeerde,
maar steeds bediend door een „bisschop" of „oudste", die
tot deze heilige taak door handoplegging was gewijd.
Veluanus echter wil in bijzondere gevallen niet alleen den
doop buiten de gemeentevergadering bedienen, den „huisdoop", maar ook den kranke op zijn legerstede zonder
een ander deelnemer het avondmaal uitreiken. Want gelijk
men het evangelie wel aan één mensch prediken mag, zoo
kon ook deze genadegave aan één persoon worden geschonken, wanneer niemand anders tot ontvangst bereid
is, en als men voor den dood van 't kind vreest, mag
afgeweken worden van de oude gewoonte den doop alleen
e
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des Zondags in de kerk in bijwezen der gemeente toe te
dienen.
Zijn deze aangehaalde voorbeelden voldoende om te
doen zien, dat Veluanus in sommig opzicht van Luther
heeft geleerd, over Menno kan ook een en ander worden
aangewezen, dat toont, dat hij Luther's invloed heeft ondergaan. Thans laat ik rusten, hoeveel onze Fries dankt aan
diens bijbelvertaling door hem zoo ijverig gebruikt. Immers
niet alleen dankt heel de Nederlandsche reformatie in dit
opzicht oneindig veel. aan Maarten, maar ook moet erkend,
dat Menno wat het Nieuwe Testament betreft veel dankt
aan Erasmus' Latijn. Iets anders is hierbij van beteekenis,
nl. dat in dien Bijbel 1 Joh.. 5 : 7 de eenige tekst over
de drieëenheid ontbrak en dat mede hieruit te verklaren
is, dat Menno niet heeft willen weten van de leer der persoonlijkheid van den heiligen Geest.
Luther's invloed op Menno kunnen wij opmerken in
twee punten : lo. in het veelvuldig gebruik door hem gemaakt van Luther's geschriften, door hem telkens aangehaald, 2o. in de belangstelling waarmede hij den strijd
over het avondmaal tusschen Luther en Karlstadt gevolgd
heeft. Wanneer hij zich aan de zijde van den laatste
schaart, dan geschiedt het eerst, nadat de eerste hem bevrijd beeft van zijn angst voor een eeuwige hellestraf.
Tegenover een zestal citaten uit Erasmus, treffen wij
er niet minder dan zestien uit Luther aan. Menno kent
zijn : De servo arbitrio, De sublimiori mandi potestate, Vom
abendmahl christi, Unterricht auf etzlichen artikeln, Taufbüchlein, sermoenen over Genesis, Jesaia, I Johannes en
Daniël en één ongenoemd geschrift tegen de anabaptisten.
Ook andere boekjes kan hij hebben gekend, maar de daaraan ontleende citaten vond ik bij Sebastiaan Franck vermeld, op wien Menno zich overigens eerlijk heeft beroepen.
Ook weet hij, hoe weinig respect Luther had voor den
brief van Jacobus en dezen een brief van stroo heeft genoemd. Hij citeert bij v.: „Godsdienst zonder Gods woord is
altijd afgoderij ; God wil van ons ongemeesterd zijn hoe
men hem dienen zal ; Dat wat in Gods- en in geloofszaken
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niet geboden is, daarmede evenzeer is verboden". Het spreekt
van zelf, dat Menno volkomen vertrouwd is met Luther's
avondmaalsopvatting en zijn leer aangaande den kinderdoop. Heel goed weet Menno, hoe Luther erkend heeft,
dat door paus Innocentius anno 407 de kinderdoop met
een gebod is bevestigd en toegeeft, dat nergens in de
schrift Benig woord over den kinderdoop voorkomt. Menno
zou al een zeer gebrekkig polemist zijn geweest, als hij
zulke woorden niet terstond had onderstreept. Het kan
niet anders, of wie zoo zich telkens beroept op Luther's
gezag, diens invloed moet hebben ondergaan.
Maar aan Luther dankte Menno het, dat hij een ketter heeft durven worden. Wij weten het uit het zelfverhaal, waarin de ex-pastoor verhaalde van zijn Pingjummer
vicaris-tijd en waarin hij zulk een schamele bekentenis
aflegt over zijn povere kennis en zijn lustig levensgedrag;
gelukkig niet zonder dat er uit blijkt, dat hij in tegenstelling met de meeste Friesche pastoors althans kuisch
heeft geleefd. Het is toch een kloeke daad geweest het
zoo eerlijk te bekennen, dat er zoo menig glas wijn was
gedronken, gekaart, lekker gegeten, ja op partijen gefungeerd als leider èn (maar dit laatste wordt tusschen de
regels gelezen) gedanst. De pastoor en de altarist, met wien
hij de Pingjummer pastorie deelde en gezamentlijk de koeien
molk en in den zomertijd maaide en hooide, waren lustige
broeders, die volstrekt niet hielden van studeeren, ook al
was de pastoor „ten deele wèl geleerd". Evenmin hielden
zij van theologische gesprekken en als de door twijfelingen geplaagde Menno hun van zijn vreezen en beven deelgenoot wilde maken, werd het gesprek gauw op wat
plezierigers overgebracht. Het was dan ook wat te zeggen,
zoo benauwd als Menno was. Nog steeds had hij het niet
gewaagd een oog in den bijbel te slaan. Als satan hem
eens verleidde ! Laat ons hem hierom niet veroordeelen,
want zoo goed als alle priesters uit zijn tijd in 't gezegend
Friesland waren zijn minderen in kennis, in heiligen ijver,
in welsprekendheid. De boeren stroomden naar de kerk,
als de vicaris preekte. Maar stond diezelfde man voor 't
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altaar en hief hij de hostie omhoog, dan dacht hij bij
zich zelf: zou dat nu waarlijk veranderen in 't lichaam
van Christus ? Was hij straks in zijn kamertje teruggekeerd, dan bad hij zijn „wees gegroet heilige maagd" en
klaagde hij : „ga weg achter mij satan".
Op een goeden dag van 't jaar 1526 kuierde hij naar
de Witmarsummer pastorie en ging zijn nood klagen aan
zijn collega's, den pastoor en vicaris. Dáár vond hij verwante zielen, die evenzeer als hij zoekende zielen waren.
„Weet je wat," zei er een, „wij koopen een Nieuw Testament. Er reist een koopman rond, die onder zijn mars
allerlei boekjes heeft. Als de deken in Leeuwarden 't eens
hoorde of de stadhouder, dan zou 't wel eens gevaarlijk
kunnen zijn, want de boekjes zijn bij plakkaat verboden.
En die koopman heeft ook Nederlandsche testamentjes.
Ach wat zijn die mooi gedrukt. Ik heb er laatst een gezien
toen ik bij Jelle Smit 1 ) in Jelsum zat". Als pastoor Smit
had durven koopen, waarom zouden zij ook niet ? De marskramer kwam weer voorbij en zij kochten een heel rijtjee
boekjes. Want die koopman liet hun zien boekjes van
Luther en Zwingli en Billicanus en Gaspar Kauz en Bucer
en Bullinger. Menno kocht ook een mooi testamentje van
Govert van der Haeghen uit Antwerpen, dat in 1524 was
gedrukt. Het eenig overgebleven exemplaar is te Leiden.
Het heeft den proloog van Erasmus en is, hoewel er aanteekeningen van een Hollandschen nieuwgezinde en enkele
Erasmiaansche lezingen in voorkomen een Luthersch boekje.
Romeinen 3 : 28 heeft de invoeging van „alleen": „Wij
besluiten dan, dat de mensch alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet". Waarom
zij al deze boekjes kochten ? Wel zij hadden gehoord, dat
Luther een grooten strijd voerde met zijn vroegeren collega
aan de Wittenbergsche universiteit, met Andreas Karlstadt,
dieover het avondmaal zulke stoute ketterijen uitsprak,
als zij nog niet durfden denken ;. zij hadden gehoord, dat
ook anderen zich in 't schriftelijk debat hadden gemengd
Later: Gellius Faber de Bouma, predikant te Enden.
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Zwingli en Billicanus en Capito. Van alles wilden zij hebben, maar de mars was van Karlstadt leeggekocht. Ook
Capito was er niet bij. Later heeft Menno zich van den
Straatsburger prediker een „Bericht" (1534) aangeschaft.
Helaas de stadhouder hoorde van den aankoop zóó vlak
onder den rook van Leeuwarden. Hij zond in 't najaar
van 1527 zijn procureur Camerhouwer naar Witmarsum.
De pastoor wist natuurlijk van niets, maar daar stond een
kist door 't speurend oog van den dievenvanger ontdekt.
De kist werd opengebroken en boeken van Mertinus Luyter
en sijne adherenten werden er uitgehaald. Een dure geschiedenis : rentmeester Rataller moest vier pond zestien
schelling ervoor betalen.
Gelukkig voor Menno redde hij zijn boekjes. Wat was
daaronder behalve zijn Testament ? Van de Nördlinger
predikers Gaspar Kauz : Nördlinger Messe, en Billicanus :
Renovatio eccelesiae nordlingiacensis per diaconos ibidem,
Zwingli's De vera et falsa religione en minstens twee
boekjes van Luther : Unterricht auf etzlichen Artikeln en
Vom abendmahl Christi bekentnis en misschien ook reeds
Taufbüchlein en De servo arbitrio, een paar boekjes van
Erasmus, van Martinus Cellarius : De immensis operibus Dei,
iets van Pomeranus of Bugenhagen en Philip Melanchton :
Loci communes rerum theologicarum. In ieder geval : Menno
voorzag zich goed van de beste auteurs. Nu ging hij dapper
aan de studie. Zoo hij in den eersten tijd naast vrees voor
Camerhouwer ook angst voor het groote oordeel, waaraan
niemand ontkomt, had, straks verdween die angst, toen hij
het Unterricht had gelezen. Zeker nam Luther zijn twijfel
aan het miswonder niet weg, maar hij leerde, hoe hij niet
langer voor God te vreezen had. IJverig ging Menno voort
te studeeren en dag aan dag verdiepte hij zich in de
heilige schrift. Maar die schriftstudie kwam zijn kanselwerk
te stade. Als andere pastoors of kapelaans het volk bezighielden met fabeltjes, hij predikte in Pingjum uit het
evangelie. Het heette, dat hij „Gods woord predikte en
een fijn man was ; een ieder zocht en wilde hem en de
wereld had hem lief". Menno las voort en schaarde in de
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avondmaalskwestie tusschen Luther en Karlstadt zich aan
de zijde van den laatste. Zelfs wat de wijze van viering
betreft, koos hij partij voor Andreas. Luther wilde de
avondmaalsgangers laten naderen tot het altaar, waar de
priester den ouwel hun zou leggen op de tong, Karlstadt liet
de gasten het brood en den beker aannemen in de hand,
Menno liet hen blijven zitten op hun plaatsen, kwam tot
hen en reikte hun brood en wijn.
En dan toch een bekeerling door Luther ! Als hij
straks door de hem bewonderende boeren-collatoren naar
Witmarsum wordt beroepen op een vet traktement van
wel honderdvijftig goudguldens 1 ), is hij in zijn hart reeds
afvallig. Als vicaris een twijfelaar, nu als pastoor een
overtuigde. Hij mocht Luther's tegenstander zijn in de
leer van avondmaal e n doop, maar hij had van hem dit
ééne groote geloof ontvangen, dat het echt-protestantsche
is : dat de zaligheid niet verkregen wordt doór middel van
de kerk, maar dat de rechtvaardige zal leven uit geloof.
Hoe had hij dat geleerd ? Door één klein zinnetje van
Luther, waardoor hem een nieuw licht opging en hij niet
langer vreesde, dat zijn twijfel aan een menschelijke inzetting als de mis hem beladen zou met een eeuwige straf
door dit kostelijke woord van Luther uit het Unterricht :
„Menschen-geboden kunnen niet ten eeuwigen doode
verbinden".
1) Het -.weekloon voor een meesterknecht-scheepsbouwer was 21
stuivers.

HET VIERDE TRACTAAT VAN
DANTE'S CONVIVIO
DOOR

H. OORT.

Wanneer iemand van Dante niets dan zijn Commedia,
misschien ook La vita nuova, gelezen heeft en kennis
maakt met zijn Convivio, dan zal hij licht verwonderd
vragen : Is dat van denzelfden schrijver ? De dichter die
mij boeide, vaak in verrukking bracht door zijn beschrijvingen en beelden, de man die in zijn eerste pennevrucht
zijn inwendig leven teekende in-gemoedelijk, dwepend,
noem het sentimenteel, heeft die dit boek saamgesteld,
dit boek, dat, ondanks enkele schoone en warme stukken,
zoo droog is, vol onmogelijke redeneeringen en langdradig,
dat niet alleen bedillers, maar ook vurige bewonderaars
van den dichter hebben gezegd : het is maar goed dat van
de vijftien tractaten die hij van plan was te schrijven
slechts vier op het papier zijn gebracht ; want wie zou
het geduld hebben gehad ze alle te doorworstelen ? 1 ) Toch,
al die werken zijn ontegenzeggelijk van denzelfden man,
en het groote onderscheid tusschen hen kan niet door
het verschil van den leeftijd waarin ze vervaardigd zijn
1) G. A. Scartazzini. Dante. La divina Commedia. Leipzig, Brockhaus.
1890. IV 329.
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verklaard worden ; want toen hij Il convivio schreef had
hij reeds het plan iets over Beatrice te schrijven, en wel
iets in denzelfden geest als waarin hij het in de Commedia
gedaan heeft, ook in een dergelij ken vorm, dien van een
tocht door niet-aardsche gewesten. En wanneer men heenkomt over de dorheid van het grootste deel van Il convivio en zich niet laat verblinden door het verhevene der
Commedia, ziet men inderdaad duidelijk dat dezelfde man
beide geschreven heeft; en de lezing van dit prozawerk
helpt ons om den dichter en zijn meesterwerk te verstaan
en de denkbeelden van den tijd waarin hij leefde te kennen.
Voordat ik het vierde tractaat ga behandelen een
woord over het geheele werk !
Het heet Il convivio of Il convito. Beide woorden,
die „gastmaal" beteekenen, worden van ouds beurtelings
als titel van het boek gebruikt. Wat er mee bedoeld wordt,
blijkt uit den aanhef niet het minst schoone deel van
het werk. „Zooals de filozoof in het begin. der „eerste
Filozofie" zegt, alle menschen begeeren van nature kennis 1 ).
De reden hiervan kan zijn dat elke zaak, gedreven door
het vooruitzicht haar van nature eigen, zich neigt naar
haar volmaking. Daar nu kennis het einddoel van onze
ziel is en daarin het toppunt van ons geluk (la nostra
ultima felicità) bestaat, zijn wij allen van nature aan dat
verlangen onderworpen. Edoch, die alleredelste volmaking
is aan velen ontzegd door verschillende oorzaken, die, deels
in den mensch, deels buiten hem om, hem van den
staat der kennis verwijderen". Na een opsomming van
die oorzaken gaat hij voort: „Ieder die goed redeneert
kan dus duidelijk inzien dat er slechts weinigen overblijven in staat tot dien door allen begeerden toestand
te komen, en dat ontelbaar velen hierin zijn verhinderd
en levenslang naar die spijs moeten hongeren. Zalig de
weinigen die aanzitten aan die tafel waar het brood der
engelen gegeten wordt, en rampzalig zij die met het vee
het voedsel gemeen hebben ! Maar daar ieder mensch van
1) Aristoteles. Aanhef van zijn Metaphysica.
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nature de vriend van eiken mensch is en iedere vriend
smart gevoelt over dat hetwelk hij dien hij liefheeft mist,
ontbreekt het hun die aan zoo hooge tafel gespijzigd
worden niet aan mededoogen met hen die zij op de weide
der dieren zien verkeeren, gras en eikels etend. En aangezien mededoogen de moeder is der mededeelzaamheid,
bieden altijd zij die kennis bezitten van hun goeden rijkdom aan de echte armen iets aan ; ze zijn als het ware
een levende bron, met welker water bovengenoemde natuurlijke dorst gelescht wordt. Ik nu, die niet aanzit aan die
zalige tafel, maar, na de weide van den grootera hoop ontvlucht te zijn, aan de voeten der aanzittenden den afval
opzamel, en die het ellendige leven van hen die ik achter
mij gelaten heb ken, door de zoetheid die ik smaak van
wat ik van beetje tot beetje opzamel, ik heb, door medelijden bewogen, schoon mijzelf niet vergetend, voor de
ongelukkigen het een en ander bewaard, dat ik reeds
reenigen tijd geleden voor hun oogen heb ontvouwd en
waardoor ik hen te begeeriger gemaakt heb. Daarom wil
ik nu voor hen opdisschen en ga ik een algemeenen maaltijd aanrichten van wat ik hun aangetoond heb, van dat
brood hetwelk voor zulke gerechten noodig is, waarzonder zij aan dat gastmaal niet zouden kunnen eten ; te weten
zulk brood als voor zulk voedsel noodig is als ik zie dat

hun vergeefs is aangeboden."
Dat had wel iets korter kunnen gezegd zijn. Het is
Pover het geheel duidelijk ; maar wat beteekent, vragen wij,
het slot ? Waar heeft hij vroeger van de wijsheid die hij
nu opgevangen heeft aan de lezers van zijn „Gastmaal"
iets gegeven zonderdat zij het begrepen hebben ? In „La
vita nuova" zoeken wij het vergeefs ; in „De monarchia",
gesteld dit werk ouder is dan Il convito, eveneens. Van
een verloren gegaan geschrift geen spoor. En wat bedoelt
hij, wanneer hij, zeggende dat hij door medelijden met de
onkundigen bewogen is, er bijvoegt : „schoon mijzelf niet
vergetend" ? De beantwoording dezer vragen hangt nauw
samen met de oplossing van een ander raadsel dat deze
.aanhef van zijn werk ons opgeeft. Wij laten ons niet door
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de uitdrukking „brood der engelen" in den waan brengen
dat hier van godsdienst sprake is ; dat brood bestaat geheel
en al in kennis, en hieraan had het hem ontbroken voordat hij aan de voeten der geleerden ging zitten om kruimels
van hun wijsheid op te vangen. Maar hoe kan hij over
zijn voormalig en zijn tegenwoordig zieleleven zoo spreken
als hij hier doet ? Achter hem ligt zijn jongelingsieeftijd,
waarin de liefde voor Beatrice zijn alles was, éen met zijn
liefde voor God. Kan hij van dien tijd zeggen dat hij
dien doorleefde grazend met het gepeupel, zich met dierlijk voedsel vergenoegend, terwijl hij tegelijk van zins is
over Beatrice „te zeggen wat nooit over een vrouw gezegd
is" een belofte waarmee hij Vita nuova besluit ?
Men meeree niet dat hij in zijn Convivio dat wat hij
in Vita nuova schreef gaat verloochenen. Geenszins. Hij
zegt uitdrukkelijk : „Indien in dit werk manlijker (piu
virilmente) gesproken wordt dan in Vita nuova, bedoel ik
toch daarvan in geen enkel opzicht iets terug te nemen.
Ik wil veeleer door het eene werk het andere helpen ; daar
ik zie, hoe het redelijkerwijze betaamt dat het eene vurig
en hartstochtelijk, het andere bezonnen en manlijk is.
Want in den eereen leeftijd moet men anders spreken en
handelen dan in den anderen" 1 ). Het verschil tusschen
die twee werken zal dus alleen veroorzaakt zijn door het
verschil in de leeftijden waarop hij ze schreef ? Dat verbeeldt hij zich maar ! Hoe ? Hij spreekt nu over zijn verleden,
waarin hij hemelhoog gejuicht heeft en ten doode bedroefd
is geweest, als over een tijd waarin hij zich met zwijnendraf gevoed heeft, en dat zal alleen veroorzaakt zijn door
de betamelijkheid om als man over een zaak anders te
spreken dan als jongeling ? Waarom heeft hij zich dan
later zoo diep geschaamd dat hij Beatrice verlaten had ?
Om dit raadsel voor de zielkunde eenigermate op te
lossen moeten wij ons de omstandigheden waaronder hij
zijn Convivio schreef en wat hem hiertoe dreef kennen.
Het klinkt zeer vriendelijk wanneer hij zegt het gedaan
1) Tract. I C. 1. In de uitgaaf van Fraticelli, Opere minori di Dante
Alighieri (Firenze 1887) III, 59.
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te hebben om aan anderen den weg tot volmaking, dat is :
het hoogste geluk, te leeren door hun kennis te vermeerderen ; maar hij had nog een andere drijfveer : hij wilde
zich van een blaam zuiveren.
Dante heeft vele vijanden gehad. Toen hij na den
dood van Beatrice, in 1292, zich aan staatszaken wijdde,
deel aan het bestuur van Florence kreeg, het vrij
wufte maatschappelijk leven meeleefde, heeft hij zich
gaandeweg den haat van velen op den hals gehaald en
aan vervolging blootgestaan ; wat op zijn verbanning, in
1302, is uitgeloopen. Die verbittering tegen hem was het
gevolg voor een deel van den heftigen partijstrijd, waarin
hij natuurlijk betrokken was, maar ook van zijn karakter :
hij was een trotsch man en niet gemakkelijk in den omgang. Hij werd van allerlei beschuldigd ; o.a. en hiermee hebben wij nu te doen van te groote en min edele
liefde voor vrouwen. Enkele zijner gedichten gaven maar
al te goeden grond voor dien blaam. En hiervan wilde
hij zich zuiveren door het schrijven van Il convivio.
Het schijnt zeer vreemd dat iemand zich door een
filozofisch geschrift tracht te zuiveren van de betichting te
minziek te zijn ; doch hij verklaart het zelf, tevens rondweg erkennend dat dit mee het doel was dat hij met het
schrijven beoogde ; waardoor het „schoon mijzelf niet
vergetend" duidelijk wordt. „Ik ben gedreven", schrijft
hij aan het slot van het tweede hoofdstuk van het eerste
tractaat, „door de vrees voor schande en den wensch
inlichtingen te verstrekken (dottrina dare) die een ander
naar waarheid niet geven kan. Ik vrees de schande een zoo
hevig en hartstocht gekoesterd te hebben als iemand die
bovengenoemde gedichten kent kan denken dat het geval
is geweest; welke schande door hetgeen ik nu over mijzelven ga zeggen geheel en al afgewend wordt. Dit toch
toont dat niet hartstocht maar deugd mij gedreven heeft.
Ik ben van plan ook den waren zin dier gedichten aan
te toonen, dien niemand kan uitvinden indien ik dien niet
meedeel; want hij is verborgen onder de figuur der allegorie.
En dit zal niet alleen genoeglijk zijn om aan te hoores,

224

HET VIERDE TRACTAAT VAN DANTE'S CONVIVIO.

maar fijn leerzaam, zoowel om zoo te spreken als om op
die manier anderer geschriften te verstaan." Vooreerst
hooren wij hierover niets meer ; daar hij het grootste deel
der overige hoofdstukken van het eerste tractaat, dat de
inleiding bevat op de volgende, wijdt aan de beantwoording van de vraag, waarom hij in het Italiaansch en niet
in het Latijn schreef. De volkstaal te gebruiken voor een
wijsgeerig werk was ongehoord, ja, ergerlijk.
Wij zijn min of meer benieuwd te hooren, wat hij
door middel van de allegorische verklaring van erotische
liedjes maken zal. Welnu, met die meisjes die hij bezingt
bedoelt hij de filozofie. En niet alleen met die meisjes ; hij
bedoelt ze ook met het meisje welks aanblik hem volgens
Vita nuova een tijdlang getroost heeft over het afsterven
van Beatrice. Niemand die in § 38 en vg. van dat geschrift
leest van een lief, jong en mooi meisje dat hem medelijdend aanzag en steeds meer boeide, totdat hij zich verweet dat hij voor haar Beatrice ging vergeten en zich
daarom van haar afkeerde, niemand die dit leest twijfelt
een oogenblik er aan dat hij een meisje van vleesch en
bloed bedoelt. Doch hij zegt onbewimpeld : „En zoo zeg
en verzeker ik, aan het slot van dit tweede tractaat, dat
de dame op wie ik na mijn eerste liefde verliefd was de
zeer schoone en eerzame dochter is van den Bestierder
van het Heelal, door Pythagoras Filozofie genoemd". Dat
hij dit bedoeld heeft toen hij zijn eersteling schreef geloove wie wil ! En hoe kan hij in Vita nuova 39 de liefde voor
dat meisje „zeer laag" (vilissimo) noemen, terwijl hij in
Convivo II, 2 de . Filozofie als „een goddelijke kracht" beschrijft ? De waarheid is blijkbaar dat hij bij het opstellen
van Vita nuova geen oogenblik aan de Filozofie dacht en hij
dit slechts later beweerde, toen hij het raadzaam achtte
dat men dit zou gelooven.
Niet anders staat het met zijn minnedichten. Wij
bezitten geen verhandeling van hem waarin hij de daarin
bezongen schoonera omtoovert in de Wijsbegeerte; maar
hij deelt ons mede 1 ) dat hij het in het zevende tractaat
1) Convivio IV 26 (uitgaaf van Fraticelli bl. 357).
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doen zou, en hij zegt genoeg van het lied dat hij van plan
was te behandelen om het te herkennen. Wij vinden het
in Canzone IX 1 ), en vragen met wantrouwen, hoe hij het
zou klaarspelen, om ons de Wijsbegeerte te doen zien in
de schoone, met de blonde lokken, door Amor om hem
te verteren gekruld en verguld, die voor hem een geesel
en een zweep waren geweest, de schoone, die hard als
diamant voor hem was, zoodat alle liefdepijlen op haar
afstuitten, en die tegen hem zoo scherpe wapenen gebruikte
dat hij zich daartegen niet kon verdedigen och of Amor
haar eens even diep trof als hem ; wat zou hij haar gaarne
te hulp komen ! Een proeve van de allegorieën waarvan
hij zich bediende vinden wij o.a. in het 15de hoofdstuk
van het derde tractaat 2 ), waar hij zegt dat de oogen der
wijsheid haar uiteenzettingen beteekenen, waardoor de
waarheid met volkomen zekerheid gezien wordt, en haar
lach de overredingen zijn, waarin het innerlijk licht der
wijsheid onder een omhulsel zich vertoont. Heet de Filozofie wel eens voor hem hard en trotsch, weigert zij hem
toe te lachen, dat komt omdat hij een vraagstuk niet
begreep het lag aan hem, niet aan haar 3 ).
Van de allegorie, dat is volgens Dante „een waarheid
verborgen onder een schoone leugen" 4 ), werd van oudsher
ruimschoots gebruik gemaakt. Grieksche en Romeinsche
wijsgeeren vonden haar in de mythologische verhalen, door
den grooten hoop in den letterlijken zin voor waar gehouden; de Joodsche wijsgeer Filo zocht door haar een
redelijken zin in de voorschriften van Mozes, ze ook naar
de letter handhavend, terwijl anderen ze veronachtzaamden,
om alleen de geestelijke beteekenis vast te houden ; Christenen van vroeger en later tijd vonden met haar hulp in
het Oude Testament Christus en zijn levensgeschiedenis;
een Dante zoekt een hoogera zin zoowel in de huwelijks1)

I1 canzoniere di Dante Alighieri,

uitgaaf van Fraticelli (Firenze,

1894) bl. 135 vv.

2) Uitgaaf van Fraticelli bi. 234.
3) Eind van het hoofdstuk.
4)

Convivio II 1 in het begin.

O. E. XVII 11

15
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geschiedenis van Cato en Marcia als in het verhaal van
Jezus' opstanding bij Marcus 1). Wij oordeelen over deze
manier van handelen licht anders dan de ouden deden.
Kwam het alleen aan op het vertellen van sprookjes om
daardoor een waarheid ingang te doen vinden, op vernuftsspelingen, wie zal er dan kwaad in vinden ? Maar
wanneer men door een allegorische verklaring iets wil
bewijzen, dan noemen wij die redeneering niet ontvankelijk;
wanneer men zoo zichzelven en anderen wil wijsmaken
dat men een verhaal voor waar, een gebod voor goddelijk
houdt, terwijl men ze letterlijk opgevat verwerpt, dan
keuren wij dat als onwaarheid af. De ouden stonden in
waarheidzin bij ons achter; wie eeuwen geleden zoo redeneerden zijn minder te veroordeelen dan wie het heden
doen. Maar de mogelijkheid zelfbedrog en gebrekkig
onderscheidingsvermogen te onderstellen heeft haar grenzen,
en wat Dante doet staat ver daarbuiten. Dat hij in zijn
verhaal van „het meisje voor het venster" en zijn minnedichten niet de Wijsbegeerte, maar meisjes van vleesch en
bloed had bedoeld, dat mocht hij niet loochenen; indien
het, waar was — en het was ontwijfelbaar waar dan
had hij den blaam die daardoor op hem rustte moeten

dragen.
Zooals wij gezien hebben, wil Dante in zijn „Gastmaal"
den hopgen zin die in zijn gedichten verborgen was ter
kennis zijner lezers brengen, èn om hen te leeren èn om
zichzelf te rechtvaardigen. Om dat doel te bereiken geeft
hij aan het hoofd van elk tractaat een zijner gedichten,
dat hij dan gaat verklaren, eerst naar den letterlijken,
daarna naar den verborgen, geestelijken zin. Voor zoover
dit noodig was. Bij het lied dat in het vierde tractaat,
tot behandeling waarvan wij nu overgaan, behandeld wordt
was dit onnoodig: er ligt geen hooger zin in.
Het heft aldus aan : „Nu past het dat ik de zoete
rijmen der liefde, die ik in mijn gedachten placht op te
1) Convivio IV 28 (Frat. 369 v,), 22 (Frat. 339 v.).
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zoeken, laat varen ; niet omdat ik daartoe niet hoop
terug te keerera, maar omdat de smadelijke en harde trekken mijner Vrouwe mij den weg naar het gewone spreken
hebben afgesloten. En omdat het mij toeschijnt dat het
tijd is om een wachtende houding aan te nemen, zal ik
mijn zoeten stijl, dien ik gebruikte om over de liefde te
handelen, afleggen en gaan spreken over de gave waardoor een mensch in waarheid edel is". Opmerkelijk, hoe
Dante hier verraadt dat hij tot nog toe over de liefde heeft
gedacht en gedicht. Wat hij bedoelt met de norschheid
zijner Donna zegt hijzelf in het eerste hoofdstuk 1 ) : hij
stond verlegen voor wijsgeerige vraagstukken ; vooral voor
de moeilijke vraag, of „de eerste stof der elementen al
dan niet door God is geschapen" intesa, geschapen ? of:
bedoeld ? De uitleggers strijden er over 2 ). Toen hij dus
het bestudeeren van zulke zware vraagstukken moest opgeven, ging hij een lichter onderwerp overdenken en bespreken, namelijk wat eigenlijk adeldom (gentilezza) beteekent en welk mensch een edele (gentile of nobili) mag
genoemd worden, en daarbij zooals hij in zijn gedicht
voortgaat „bestrijden het onware en lage oordeel van
hen die meenen dat rijkdom de grond is van adeldom.
En ik begin met dien Heer aan te roepen die in de oogen
mijner Vrouwe woont, waardoor zij op zichzelve verliefd
is." Gelijk hij in zijn Commedia de Muzen aanroept, zoo
hier de Waarheid, die in de Filozofle tehuis is.
Het gedicht waarvan het bovenstaande de inleiding
uitmaakt bestaat uit zeven coupletten van twintig regels
en een slot van zes. Gelijk bijna al zijn liederen, ook die
in Vita nuova, laat hij ook dit vergezeld gaan van een
ontleding van den inhoud. Zooals : dib lied of dit couplet
bestaat uit twee deelen, waarvan het eerste behandelt ..
het tweede ... 't Is onbegrijpelijk, hoe een dichter zoo de
spitsvondige ontledingen der dogmatici kan navolgen.
Doch bij de aandoenlijke zangen van de Vita nuova is het aan.,

van Fraticelli bl. 247.
met de plaatsen uit Thomas ab Aquino Ph. H.
Wicksteed. Dante and Aquinas pp. 62-67, 80-85.
1)

Uitgaaf

2)

Zie hierover,
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stootelij ker dan bij dit nog al prozaïsche onderwerp, bij
welks behandeling zijn poëzie volstrekt geen hooge vlucht
neemt.
Dit blijkt reeds uit het tweede couplet, waarvan dit
de inhoud is : „Iemand die het bewind voerde wilde dat
adeldom bestaat in ouden rijkdom, gepaard aan schoone
manieren, en een ander met luchtiger wijsheid nam dit
over met weglating van het tweede deel ; hij bezat ze wellicht zelf niet. Hem loopen al die menschen na die lieden
tot edelen maken op grond van hun afkomst uit een geslacht dat langen tijd rijk is geweest. En dit wanbegrip
is onder ons zoo ingeworteld dat men iemand een edele
noemt die zeggen kan : ik ben de kleinzoon of de zoon
van dien man van beteekenis, al is hijzelf ook een nul.
Maar in het oog van hem die de waarheid ziet is hij allerlaagst wien de weg gewezen is en die daarna er van
afdwaalt. Hij gelijkt op iemand die terwijl hij dood is nog
op aarde verkeert".
De argelooze lezer zal licht meenen dat deze regels
niet veel verklaring behoeven. Hij vergist zich. Dante
vangt haar aan met de verontschuldiging dat hij uitvoerig
moet zijn : het onderwerp is zoo moeilijk en zelden behandeld. Inderdaad vult hij met de uiteenzetting zeven hoofdstukken 1 ). Wat den dichter zooveel moeite kost ? Wel
reeds de eerste regels doen het. Die „iemand die het
bewind voerde" is niemand minder dan een keizer, Frederik
van Zwaben ; dat is Frederik II, die van 1215 tot 1250
regeerde. Hij beschreef adeldom zoo, en is het geoorloofd
een keizer te weerspreken ? Bedenke men, welke plaats de
keizer in de wereld inneemt ! Eenheid is voor der menschen
geluk dringend noodig ; zij vereenigen zich tot huizen,
buurtschappen, steden, rijken, een wereldrijk, waarvan de
keizer het hoofd is. Men kan wel gaan vitten ., en vragen,
waarom juist de Romeinsche keizer de hoogste majesteit
is. Maar dat zal ik bewijzen. En met gloed dit stuk is
betoogt Dante dat, zooals
veel dichterlijker dan het lied
1) C. LII-IX, in Fraticelli's uitgaaf 33 bladzijden !
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reeds Virgilius in de Aeneïs heeft geleerd, aan de Romeinen
de heerschappij over de geheele aarde gegeven is. God
heeft onweersprekelijk getoond dat dit zijn welbehagen is.
Toen in de allerhoogste en innigst verbonden raadsvergadering der Drieéenheid besloten werd dat de Zoom
Gods op de aarde zou neerdalen, om den band tusschen
God en mensch, die verbroken was door de overtreding
van Adam, te herstellen, moest niet alleen de hemel, maar
ook de aarde tot zijn komst volmaakt voorbereid zijn. De
voortreffelijkste
leste toestand is dat éen vorst alles regeert.
Welnu, dit was toen het geval, en die eenheid was tot
stand gekomen door Gods werkzaamheid. Immers, de zeven
koningen van Rome en alle helden die haar groot hadden
gemaakt, van den eersten consul, Brutus, af tot Cesar
den eersten opperheerscher, toe
hij vermeldt een groot
aantal waren allen door God bezield. „O allerdomste
en allerlaagste beesten die u voedt op de manier van menschen, die u vermeet ons geloof te weerspreken en wijs
wilt zijn, afvijlend en ondergravend wat God met zooveel
zorg heeft verordend. Vervloekt moogt gij zijn en uw
aanmatiging en wie u gelooft !" 1 ).
De hartstocht waarmee Dante pleit voor het gezag
dat den keizer toekomt gepaard aan een nietsbeteekenende
bewijsvoering is een merkwaardig zielkundig verschijnsel,
,

dat telkens terugkeert. Men gelooft iets aangaande de
onzienlijke dingen ; de onzelfstandige mensch omdat
het hem is voorgehouden als waar, wie een krachtiger
innerlijk leven heeft omdat zijn gemoed hem daartoe
dringt; beiden wenschen dat geloof, en die wensch dringt

hen naar gronden ervoor te zoeken 2 ). Zij vinden het in
het gezag van een mensch, een Kerk, een boek of in
verstandelijke overwegingen. Hoe zwakker de grond is
waarop men bouwt, des te heftiger is men vaak gestemd
tegen alwie aan de stevigheid er van twijfelt. Dante is
tot zijn 37ste jaar Welf geweest, heeft dus zelf tot die
beestelijke menschen behoord waarop hij zoo afgeeft;
1)

Cap. V.

2)

Fides quaerit intellectum.

230

HET VIERDE TRACTAAT VAN DANTE'S CONVIVIO.

tijdens zijn ballingschap is hij Gibellijn geworden. Natuurlijk niet op grond van redeneeringen als hij nu ten beste
geeft; die overtuigen niemand die niet overtuigd wil zijn.
Wij moeten niet vragen waaróm, maar waardoor hij aanhanger van den keizer is geworden. Wie zijn karakter
niet hoog schat zegt : omdat hij alleen door de overwinning
van keizer Hendrik VII kon hopen in Florence terug te keeren ; waarnaar hij snakté. Waardoor dan ook, hij zag in den
keizer den redder van het verdeeld Italië, ja, van de wereld,
schreef zijn De monarchia om diens recht op de opperheerschappij te bewijzen, en staat hier verlegen voor de
vraag : Indien de keizer de van God verordende leidsman
der menschheid is, dan weet hij ook in alle wereldsche
dingen den weg ; hoe kan hij anders heerschen ? En waarom durf ik dan zijn gevoelen over wat een edelman is
verwerpen ? Er is voor ons iets belachelijks in dat bezwaar;
maar wij trachten te begrijpen dat het Dante drukte.
Wij zijn benieuwd te hooren, hoe hij het uit den weg
ruimt, maar moeten geduld oefenen : wij zijn er vooreerst
niet aan toe. Hij heeft immers in zijn lied gezegd dat
een ander de schoone manieren, die volgens den keizer
met ouderen rijkdom verbonden moeten zijn, wil de
bezitter hiervan edel heeten, weggelaten heeft en de groote
hoop dien anderen napraat. Welnu -- mijn lezers mogen
mij dankbaar zijn dat ik de redeneeringen die nu volgen
zeer kort weergeef dé filozoof, Aristoteles, heeft gezegd
dat wat de meeste menschen voor waar houden zeker
voor een deel waar is 1 ) ; Aristoteles heeft ontegenzeglijk
het hoogste gezag, dat ook door den keizer wordt erkend ;
mag ik dan tegen zijn woord in ontkennen dat de groote
hoop niet weet wat adeldom is ? 't Is dringend noodig
dat ik bewijs dit te mogen doen. Anders zou ik in de
bespreking van wat edel is mij zeer weinig edel gedragen
door den keizer en den wijsgeer te trotseeren.
Vooreerst dan wat Aristoteles betreft -- wanneer hij
1) In de Latijnsche vertaling, die Dante gebruikte, heet het, Ethica
VII, XIV: „Quod omnes et bestiae et homines voluptatem sequuntur id
ipsam esse quodammodo optimum judicat."
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zegt dat wat de meeste menschen zeggen altijd voor een
deel waar is, dan heeft hij het oog op onzienlijke dingen.
Het is immers duidelijk dat zij in zienlijke dingen geweldig
dwalen. Meenen zij niet dat de middellijn der zon slechts
éen voet groot is ? En zij is zesdehalf maal zoo lang als
die der aarde, 5600 mijl. Ziet hieruit, hoe weinig verstand
van zinlijke zaken de groote hoop heeft. En gaat het
oordeel over de beteekenis van adeldom niet over iets
zinlijks ? Ja ; want men meent dat geld, verwantschap
met aanzienlijken, het bezit van woonhuizen enz. de oorzaak van den adeldom zijn, terwijl ze er integendeel het
gevolg van zijn. Dus kom ik het gezag van den filozoof
niet te na door in deze zaak van het oordeel der menigte
af te wijken..
Evenmin schend ik den eerbied voor den keizer als
ik een ander gevoelen over adeldom dan hij koester ;
want maar o wat heb ik nu 'n vijanden te bekampen !
wat moet ik op mijn woorden passen ! Ik moet wel breed
zijn. Wat is eerbied ? Wanneer schend ik dien ? Er is
verschil tusschen oneerbiedigheid en gemis aan eerbied ;
evenals tusschen dood en niet-levend : een steen is niet
dood, maar niet-levend. Eveneens ben ik niet oneerbiedig
wanneer ik geen eerbied betoon in een zaak waarin ik
geen eerbied behoef te hebben. Integendeel zou ik een
overtreding begaan indien ik eerbied betoonde voor iets
dat tegen de waarheid indruischt. Heeft iemand twee
vrienden, zegt de filozoof, en een daarvan is de waarheid,
dan moet hij het met haar houden. De vraag is dus :
moet ik in deze zaak eerbied hebben voor den keizer ?
Het zal een lang betoog worden ; dus daarvoor zal ik een
nieuw hoofdstuk beginnen 1 ).
Het keizerlijk gezag, gaat hij voort, heeft de volmaking van het menschelij k leven ten doel en reikt dus
slechts zoover als onze handelingen, niet verder. Evenals
elke kunst en elk handwerk grenzen hebben, door God
gegeven de filozoof heeft aangetoond dat zelfs hemel
1) Eind cap. VIII.
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en aarde begrensd zijn — zoo ook de macht des keizers.
Hij heerscht over onze handelingen. Doch niet over alle.
Er is heel wat waarover onze wil niets te zeggen heeft :
wij kunnen geen zwaar voorwerp vanzelf laten omhoog
stijgen, noch een juiste gevolgtrekking maken uit valsche
premissen van een syllogisme. Onze wil heeft alleen te
zeggen op het gebied van redelijk of onredelijk, rechtschapen of ongerecht. Daarin heeft de mensch, die van
nature de waarheid niet kent, wetten noodig, en die geeft
de keizer. Hij is de ruiter, zonder wien het paard er
van door gaat -- zooals thans in het ongelukkig Italië !
In vele gevallen kan de mensch ook de keizer niet
anders doen dan de natuur volgen. Zoo schijnt het wel
dat de keizer kan bepalen, op welken leeftijd iemand
bevoegd is om aan het bestuur deel te nemen, maar het
is niet waar : God heeft zich dat voorbehouden. Daarom
behoeft men het niet met keizer Nero eens te zijn, die
zeide dat jeugd schoonheid en lichaamskracht beteekent;
de filozoof zei beter dat zij het hoogtepunt van het menschelijk leven is. Dus behoeven wíj het ook niet met
den keizer eens te zijn als hij zegt wat adeldom is.
Zoo ben ik waar ik wezen wil en ga nu meedeelen wat
ik zelf denk.
Wij zeggen ook : gelukkig dat wij zoover zijn ! Te eer
omdat Dante eigenlijk volkomen onnut werk doet als hij
het keizerlijk gezag te dezen op zij schuift ; niet alleen
voor ons, die er ons bitter weinig om bekreunen, wat de
een of andere keizer in zulk een geval gezegd heeft,
maar ook voor hemzelven. Immers, de bepaling van adeldom dien keizer Frederik gaf is nagenoeg die van Aristoteles : adeldom is deugd en oude rijkdom 1 ), en Dante
kende die, althans indien De monarchia geschreven is vóor
het vierde tractaat van het Con vivio ; want in dat werk
komt zij voor 2 ). Hij had dus ons die lange redeneering over
.

Politica IV, VIII, 9.
2) II, 3 in het begin. „Est enim nobilitas virtue et divitiae antiquae, uxta Philosophum in Politicis."
1)
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het gezag dat den keizer toekomt kunnen besparen en zich
alleen met Aristoteles bezighouden 1 ).
Na dus voor zich het pad vrijgemaakt te hebben gaat
Dante in het derde couplet van zijn lied zijn eigen gevoelen uiteenzetten.
Wie zegt zoo zingt hij -- dat de mensch een bezield
stuk hout is zegt vooreerst de waarheid niet, en drukt
daarenboven zijn verkeerd gevoelen niet goed uit; maar
hij zag wellicht niet verder. Insgelijks dwaalde de man
die het bewind in handen had : vooreerst gaf hij een volkomen onware bepaling, en dan voegde hij er iets bij dat
slechts halfwaar is. Want rijkdommen kunnen, zooals men
meent, adeldom geven noch ontnemen ; daar ze van nature
laag zijn. Daarenboven, wie een menschenfiguur teekent
kan dit niet doen of hij moet zelf die persoon kunnen
zijn, en een rivier die van verre komt kan een rechten
toren niet doen overhellen. Dat rijkdommen laag en onvolmaakt zijn is duidelijk ; want wanneer ze zijn bijeengegaard,
kunnen zij, hoe groot ook, geen rust geven, maar veroorzaken al meer zorg ; zoodat de ziel die recht en waar is
niet verkwijnt indien ze worden weggenomen.
In het eerste deel van dit couplet is het een en ander
dat zonder des dichters toelichting moeilijk te verstaan
is. De zegswijze „de mensch is een bezield stuk hout" —
wie dit gezegd heeft, wordt den lezers niet meegedeeld —
deugt niet; dat hij een stuk hout is is te eenen male
onwaar, en wie den mensch daarmee vergelijkt had niet
moeten zeggen „bezield" (animato), want dit zegt men
van het dier, maar „redelijk" (rationale), wat bij een mensch
past. Zoo dwaalde die keizer ook : dat rijkdom edel maakt
is heelendal fout; „schoone manieren" is slechts halfwaar;
het had „deugd" moeten zijn. Wat Dante zegt van dien
schilder die eerst de persoon moet zijn dien hij teekent
heeft veel van een raadsel. Hij zegt er niet veel vaa. De
1) Ik dank deze opmerking aan Ph. H. Wicksteed. In zijn Convivic
in The Temple Classics. London. Dent a. Co. 1903. bl. 426 f., dient zij ter
betooge dat De monarchia jonger is dan Il convivio.
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bedoeling is, naar het schijnt : in elke zaak die iets veroorzaakt moet dat wat veroorzaakt wordt, niet volledig,
maar in beginsel, aanwezig zijn ; rijkdom is een lage zaak,
daaruit kan dus iets edels niet voortkomen. Een ander
beeld : rijkdom is als een rivier die in de verte stroomt en
dus een toren niet buigen kan ; dat hij uit de verte komt
blijkt uit het feit dat hij het gemoed van een rechtschapen
mensch niet verwrikken kan.
Niet minder dan drie hoofdstukken 1 ) wijdt Dante aan
het bewijs dat rijkdom iets zeer laags is en den mensch
nooit bevredigt : waarbij hij, zooals hij zelf erkent, veel
zegt dat niets ter zake doet en met groote spitsvondigheid
uitmaakt, waarom de wensch naar wetenschap, die in den
wijze even onverzadiglijk is als in den gewonen mensch
die naar geld, toch hiermee niet op éen lijn mag gesteld
worden.
Nu wij zoover gekomen zijn goed te weten dat rijkdom een mensch niet edel maakt, moet bewezen worden
dat de ouderdom van zijn geslacht er niet • toe doet want
èn keizer Frederik èn de schare hebben het tegendeel
beweerd. Hierover handelt het vierde couplet, dat het
volgende inhoudt :
Men wil niet dat een mensch uit het volk (een lage,
vil uom) een edele worde noch dat een familie die van
een vader uit de volksklasse afstamt ooit voor adellijk
gehouden worde ; dit staat bij hen vast. Hieruit blijkt dat
hun redeneering zichzelf weerlegt, daar hun bepaling eischt
dat tijdverloop noodig is voor den adeldom. Ook volgt
uit hetgeen ik heb laten voorafgaan óf dat alle menschen
van edele of van onedele geboorte zijn, óf dat het menschdom geen begin heeft gehad. Maar dit kan ik niet aannemen, en zij ook niet als zij Christenen zijn. Dies is het
voor ieder die gezond oordeelt duidelijk dat hun woorden
ijdel zijn. Ik keer er mij van af en wil nu liever zeggen
wat ik voor adeldom houd, van waar hij ontstaat en welke
de kenteekenen van een edel mensch zijn.
1) XI- -X III.
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Tegen de meening dat nooit een edel mensch uit een
niet adellijken vader kan geboren worden, noch omgekeerd,
en de tijd dus niets afdoet aan het gehalte van iemands
edelaardigheid, gaat Dante vier bedenkingen in het midden
brengen, die hij zeer zwaar noemt 1 ). Wanneer wij ze
lezen en zien hoe Dante ze uit den weg ruimt, dan wrijven
wij soms de oogen uit en vragen : slaap of waak ik ? En
belangrijk wordt het feit dat hij zoo wonderlijke redeneeringen ten beste geeft eerst als wij de vraag kunnen
beantwoorden, hoe een verstandig., nadenkend man er
toe komt om zoo te redeneeren. Waar schuilt de grondfout ? Wij zullen ze straks ontdekken en komen dan op
dit stuk terug. Hij maakt zich bij het behandelen van dit
onderwerp zoo warm, dat, wanneer hij zijn denkbeeldigen
tegenpartij laat zeggen : bij een dier bestaat zijn edele
aard in zijn voortreffelijkheid, bij een mensch omdat zijn
lage afkomst vergeten is hij uitroept : Zoo iemand moet
men met een mes antwoorden, niet met woorden ! In het
vervolg ontwikkelt hij wat in het gedicht staat : als niemand een edelman kan zijn tenzij hij het van oudsher is,
dan zijn alle menschen of edel of laag van geboorte ; tenzij
wij niet van éenen bloede zijn; maar, zooals de Kerk leert,
die nooit dwalen kan, wij zijn allen kinderen van Adam.
Zoo denkt ieder die gezond verstand heeft. Volgt een opsomming van allerlei dat een mensch daarvan berooven kan 2 ).

Nu gaat hij zijn eigen gevoelen uiteenzetten en zingt,
vrij vertaald :
Ik beweer dat elke deugd uit denzelfden wortel
ontspringt. Met deugd bedoel ik dat wat den mensch in
zijn handelend optreden gelukkig maakt. Dit is volgens de
Ethica „de gewoonte (het vermogen ? abito) om te kiezen
tusschen twee uitersten" 3 ). Ja, zoo staat het er. Nu beweer
ik dat adeldom op zijn gebied altijd geluk aanbrengt aan
zijn bezitter, zooals laagheid altijd onheil, en eveneens
verschaft deugd steeds bij een ander lof. Dus, daar die twee
1)

Cap. XIV.

2)

Cap. XV.

3) In medio consistit virtue.
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hierin overeenkomen dat ze
- adeldom en deugd
dezelfde uitwerking hebben, is het duidelijk dat de eene
uit de andere ontspruit.
Wij laten deze redeneering als zoo menig andere
voor rekening van den dichter, meesmuilend over dat
„laagheid", dat in tegenstelling met adeldom lage afkomst
moet beteekenen en meteen in den zin van laagheid van
gemoed wordt gebruikt, en willen zien, hoe hij die regels
opheldert. In hooge stemming vangt hij aan met Psalm
63 vers 12 : „Verheugen zal zich de koning in God en
geprezen zullen allen zijn die bij Hem zweren, omdat gestopt is de mond van hen die slechte dingen zeggen." Ja,
dat mag ik wel laten voorafgaan want elke koning moet
de waarheid uitermate beminnen. Dus verblijden zich alle
vorsten omdat de allervalschste en allerveroordeelingwaardigste meening van de goddelooze en bedriegelijke menschen, die ik tot nog toe zoo verkeerd over de waarheid _
sprekend heb ingevoerd, verworpen is. Nu moet de waarheid zelve behandeld worden. Vooraf twee opmerkingen
vooreerst, wat is onder het woord „adel" (nobiltà) op.
zichzelf te verstaan? vervolgens, welke weg moet bewandeld
worden om die omschrijving te vinden ?
Wat de eerste vraag betreft, „edel" beteekent : wat
in zijn soort volmaakt is. Vandaar dat men het niet alleen
van den mensch, maar van allerlei dingen zeggen kan :
een edele steen, plant enz. Daarom zegt Salomo in Prediker : „Gelukkig het land welks koning een edele is"; wat
niets anders beteekent dan : volmaakt naar ziel en lichaam.
Wanneer hij voortgaat met : „Wee u, land welks koning
een kind is !" dan beteekent dit : een niet volmaakt mensch;
want een kind heet iemand niet alleen wanneer hij jong
van jaren is, maar ook om onordelijkheid van zeden en
levensgebreken. Er zijn sommige dwazen die gelooven dat
onder het woord „edel" verstaan wordt iemand die bij
velen bekend is; zij leiden het woord „nobilis" af van het
werkwoord „nosco" (kennen) ; dit is zeer onwaar; want
indien dit zoo was, dan zouden de dingen en menschen
die het meest bekend zijn ook de edelste zijn : de obelisk
--
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van San Pietro de edelste steen der wereld, Asdente, de
schoenlapper van Parma, edeler dan wie ook zijner medeburgers, en Albuino della Scala edeler dan Guido da
Castello di Reggio ; wat door en door onwaar is Dante
zou dien Asdente later in de Hel plaatsen 1 ) en noemt een
Guido da Castello den vlekkeloozen Lombardiër 2 ) ; van zijn
oordeel over Albuino weten wij weinig. Neen ; het woord
,,nobilis" komt van „non vile" ; dat is er dus de beteekenis van.
Wat de tweede vraag betreft, wil men weten waarin
de voortreffelijkheid van den mensch bestaat, haar kent
men, volgens Matth. 7: 16, uit de vrucht er van, dat wil
zeggen : uit zedelijke en redelijke deugden 3 ).
Staan wij hier even stil ! Wij behoeven geen woord
te verliezen over die averechtsche redeneering, waarin
Dante voortdurend zich in een cirkel beweegt, als onomstootelijk bewezen aannemend wat hij bewijzen wil; maar
die wonderlijke afleiding van het woord „nobilis" is belangrijk, of liever, belangrijk is het feit dat hij zooveel waarde
daaraan hecht. Wanneer wij iemand vroegen : wat zijn
nobiles ? dan zouden wij de vraag ten antwoord krijgen :
over welken tijd en over welk land spreekt ge ? „Nobilis"
toch is een eerenaam door een vorst of een gemeenschap
aan een man gegeven, om den een of anderen bewezen
dienst of een in het oog springenden karaktertrek ; wat
buiten alle zedelijkheid kan omgaan. En zulk een titel
wordt geërfd. Onder den invloed der waarheid noblesse oblige leert iemand die aan zedelijke voortreffelijkheid groote
waarde hecht dat een edelman ook een edel man zijn
moet ; wat door menschen van grover aanleg en lager
natuur voor overbodig wordt gehouden. Van die schakeeringen in de beteekenis van het woord is bij Dante
niets te vinden. Terwijl hij zich niet losmaken kan van
het gewone spraakgebruik, dat een aanzienlijk man nobilis
noemt en een man uit het volk vilis, noemt hij alleen een
1) 20 : 118-120.
2) Purgatorio 16: 125 v.
3) Cap. XVI.
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deugdzaam man nobilis en een slecht mensch eilis, en
raakt voortdurend in de war. Zoo wanneer hij, gelijk wij
bij de bespreking van hoofdstuk 14 opmerkten, zich afslooft om de meening te bestrijden dat een edelman nooit
de zoon van iemand van lagen stand kan zijn.
De diepliggende oorzaak dier verwarring is de bij geloovige eerbied dien de oudheid had voor woorden en
namen. Een woord is niet een door menschen bedacht of
onwillekeurig ontstaan gebrekkig middel om een denkbeeld, aandoening, ervaring, opmerking of ontdekking uit
te drukken, maar een door een godheid gegeven zaak. Volgens Genesis 2 : 19 bracht God de dieren bij Adam, om te
zien hoe hij ze noemen zou, „en zooals de mensch ze
noemde, zoo heetten ze". De naam dien een mensch draagt
is niet een min of meer willekeurig gekozen teeken om
hem van anderen te onderscheiden, maar kenschetst den
persoon. Daarom veranderde soms iemand die vorst werd
zijn naam, doet hij die paus wordt het altijd, evenals een
niet-Christen die gedoopt wordt en man of vrouw die in
een klooster gaat ; want zij worden andere menschen.
Onder de Joden veranderde het zal nog wel hier of
daar gebeuren een zieke zijn naam : de doodsengel die in
opdracht heeft den eenera weg te halen laat den ander
ongedeerd. Iemand dien de godheid heeft uitverkoren
krijgt een nieuwen naam, Jezaja 62 : 2, een naam dien
niemand kent, Openb. 2:17; anders kan een vijand hem
onder dien naam betooveren. Zoo houdt men den naam
van een god verborgen ; anders zou een vijand hem tot
zich kunnen lokken (evocare deos). Iemand bij name
kennen beteekent bij ons : iemand gebrekkig, bij de ouden:
hem goed kennen (Exod. 33:12). Wat van een naam
geldt geldt ook van andere woorden. Een verkeerd woord,
een dat een onheilspellenden klank heeft, breekt den ban
tener godsdienstige handeling, verandert den zegen in een
vloek. „Past op uw woorden" wordt den binnentredenden
in een heiligdom toegeroepen (Favete linguis ! bona verba
quaeso ! euphémeite !). Een woord van zegen of vloek,
brengt heil of onheil, niet omdat het de gezindheid van
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de godheid vertolkt, maar omdat het woord zelf het doet.
Het woord Gods is een hamer die een rotssteen vergruizelt (Jeremia 23 : 29). Een land kan een voorspelling van
rampspoed niet dragen ; zij brengt de ellende aan (Amos
7: 10). De vraag der dame, die, toen een sterrenkundige
haar den planeet Jupiter door zijn kijker had laten zien,
hem vroeg : Maar hoe weet u dat die planeet Jupiter
heet ? doet ons lachen ; maar die naïviteit is geheel in den
geest der oudheid. Houden wij die opvatting van namen
en woorden in het oog, dan worden Dante's wonderlijke
redeneeringen begrijpelijker, vergefelijk als het ware. Er
zijn menschen die „nobiles" heeten, die „nobiltà" bezitten.
Deze woorden hebben een vaststaande beteekenis. Die
kan niet zijn : iemand die rijk en van aanzienlijke afkomst
is, rijkdom en adellijke afkomst ; want die maken een
mensch niet voortreffelijk, edel. Alleen deugd maakt werkelijk edel ; dus beteekent „nobilis" een deugdzaam mensch
en duidt de oorsprong van het woord dit reeds aan.
Wanneer wij de handen in elkaar slaan bij zulk een
scheve redeneering, dan moeten wij daarbij niet voorbijzien den ernst en den moed van den dichter, die zich in
dit zijn betoog openbaren. Eerbied voor geld en titels
moge nog heden in achterlijke kringen en landen niet
ontbreken, in den ouden tijd was hij zeer algemeen, zeker
niet het minst in het Italië van 1300. Het was dapper in
Dante dat hij de geringe waarde dier uiterlijke voorrechten durfde aantoonen, tegen den stroom in, en dat in een
tijd toen hij, de berooide balling, voor zijn levensonderhoud afhankelijk was van de rijke aanzienlijken en van
hof tot hof dwaalde. Trouwens, de pijnlijke ervaringen die
hij opdeed toen hij ondervond, „hoe zout andermans
brood smaakt en hoe hard het is eens anders trappen af
te dalen en op te klimmen" 1 ), zal wel hebben meegewerkt
om den gevoeligen man de onwaarde der aardsche grootheid en de kostelijkheid van zielenadel te doen kennen.
Het was zeker in zijn dagen niet beter dan een paar eeuwen
1) Paradiso 17 : 68-60.
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later, toen een Italiaansch dichter deze samenspraak neerschreef: „Het is dus beter om in de hel te zijn dan aan
het hof in onze dagen ? Honderdmaal beter ; want in
de hel wordt de ziel gepijnigd, maar aan het hof zoowel
lichaam als ziel" 1 ).
Wij komen aan het zesde couplet. In de toelichting
op het voorafgaande heeft Dante de deugd beschreven als
het midden tusschen twee ondeugden, naar Aristoteles
elf zedelijke deugden opgeteld waarbij de voorzichtigheid wordt uitgeschakeld : zij is een redelijke deugd — en
tweeërlei geluk waartoe de deugd voert onderscheiden, het
geluk van het handelend en dat van het schouwend leven 2 ).
Nu gaat hij, in aansluiting aan de opmerking dat adeldom en deugd uit den zelfden wortel ontspringen, voort :
Alwaar deugd is is adeldom ; doch waar deze is is nog
geen deugd ; zooals de hemel er is waar de zon staat, maar niet
omgekeerd. Dat zien wij in meisjes en jongelui, in zoover
ze gehouden zijn zedig te wezen ; wat van deugd verschilt.
Dus zal elke deugd of haar kenmerkende eigenschap daaruit ontspruiten, zooals het paars uit het zwart ontstaat
gelijk ik boven heb betoogd. Niemand zegge dus, zich
beroemend : ik behoor door afkomst tot den adel ; want
zij die die gunst zonder eenig gebrek bezitten zijn nagenoeg
goden. Immers, God alleen schenkt ze aan de ziel waarvan
Hij ziet dat ze in haar bezitter volkomen is ; zooals het
zaad van het geluk tot sommigen komt, gezonden door
God in de daarvoor vatbare ziel.
Vier kapittels 3) heeft Dante noodig om dit toe te lichten, en het gaat daarbij den lezer vaak duizelen. Nu, de
schrijver zegt zelf eenmaal dat hij het zeer moeilijk vindt
goed te zeggen wat hij bedoelt en hij dus met den apostel
uitroept : O hoogheid van den rijkdom der wijsheid Gods !
Dit overkomt hem wanneer hij wil duidelijk maken, langs
1) Dr. T. Söderhjelm en Prof. Dr. W. Söderhjelm, De Italiaansche
renaissance enz. (Utrecht. Honig, 1909) bl. 214.
2) Cap. XVII en XVIII.
3) XIX—XXII.
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welken weg bij de vereeniging van man en vrouw de
adeldom in den mensch komt. Adeldom toch is de volmaakte menschelij ke ziel, gekenmerkt door redelijke en
zedelijke deugden, goede natuurlijke neigingen, zooals
vroomheid en godsvrucht, prijzenswaardige hartstochten,
zooals zedigheid, medelijden en andere, lichamelijke voortreffelijkheid, zooals schoonheid, kracht en ongestoorde
gezondheid. Wij konden uit al het voorafgaande niet
gissen dat dit alles bij den adeldom behoort. Men wane
niet dat alwat prijzenswaard is ook deugd mag heeten ;
want schaamte (vergogna), d. i. vrees voor oneer, past aan
meisjes en jongelui en is in hen prijzenswaard, maar staat
niet goed aan grijsaards en geleerden ; want die moeten
zich wachten voor alles waarvoor zij zich zouden schamen.
Doch van adeldom is schaamte de vrucht. Welnu, hoe
God zulk een volmaaktheid aan een mensch geeft, kan
beredeneerd worden langs natuurlijken en langs theologischen
weg. Langs natuurlijken •-- daarover hebben de filozofen
veel geredeneerd, Aristoteles het best ; maar het is een
duistere zaak ; het hangt onder andere af van het gesternte
waaronder iemand geboren is ; indien alles op zijn best
samenwerkte, zou een vleeschgeworden god geboren worden.
De theologische verklaring is eenvoudiger : God vindt een
ziel die er geschikt voor is en geeft haar de gaven van
den Heiligen Geest ; de mensch heeft die te onderhouden
en te vermeerderen door eigen werkzaamheid.
Hierbij zou ik het kunnen laten, gaat Dante voort ;
maar omdat ik voor zooveel mogelijk menschen. nuttig
moet zijn, wil ik beredeneeren, hoe groot het geluk is dat
de edelaardigheid aanbrengt. Dit doet hij dan in het
zevende couplet, dat het volgende bevat :
De ziel die door deze voortreffelijkheid gesierd is
houdt haar niet verborgen, maar openbaart haar van het
begin af, toen zij met het lichaam huwde, tot aan den
dood. Gehoorzaam, zacht en schaamtevol is zij in den
eersten leeftijd ; dan versiert zij haar persoon met in alle
deelen geëvenredigde schoonheid. In den manlijken leeftijd is zij gematigd, vol liefde en hoflijkheid, zich steeds
II 11
4. E. XVII
16
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in getrouwheid aan de overheid vermeiënd. In den ouderdom is zij voorzichtig en rechtvaardig; men spreekt van
haar mildheid, terwijl zij er vermaak in schept te hooren
en te spreken van anderer voortreffelijkheid. Voorts, in
het vierde deel des levens hernieuwt zij haar huwelijk
met God, ziende op het einde dat haar wacht, en roemt
zij den verleden tijd. Ziet nu eens, hoe talrijk de bedrogenen zijn !
Van de acht nog overige hoofdstukken der toelichting
zijn niet minder dan zeven aan deze regels gewijd 1 ), terwijl wij licht zouden denken dat zij niet veel verklaring
behoeven. Maar Dante heeft heel wat te vertellen. Men
meeree niet dat het woord „jeugd" (adolescenza) een rekkelijke beteekenis heeft ; neen, het duidt een tijdsverloop
van juist vijfentwintig jaren aan, zooals dat voor dezen
manlijken leeftijd (gioventute) twintig, „ouderdom" (seriet
weer vijfentwintig ; de afgeleefdheid (vecchiezza) duurt-tue)
ongeveer tien. Het menschelijk leven gelijkt een boog met
meer of minder spanning ; vijfentwintig jaar rijst het ; twintig blijft het ongeveer op dezelfde hoogte, dan daalt het weer
vijfentwintig. Dat ongeveer 35 het hoogtepunt is blijkt
ook hieruit dat het onzen Heiland behaagde in zijn vierendertigste jaar te sterven : de Godheid kon toch niet
achteruitgaan. Lucas zegt dan ook dat hij „te zes uren"
stierf 2 ), dat is : op het toppunt van zijn leven. Het einde
van het leven valt in het tweeëntachtigste jaar, den leeftijd van Plato, van wiep men gerust kan zeggen dat zijn
leven volkomen natuurlijk was. Maar door het verschil
in onze samenstelling is er het een en ander onderscheid
in onze leeftijden.
Lang staat Dante stil bij de deugden die een edel
mensch in alle leeftijden beoefent, in eiken verschillende.
Zoo is gehoorzaamheid noodzakelijk in den jeugdigen leeftijd : iemand die in een vreemde stad komt kent immers
den weg niet en volgt dus de aanwijzingen van een die
er bekend is ; staat men op het toppunt, dan heeft men
1) XXIII--XXIX.
2) Luc. 23 : 44.
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de eigenaardigheden die Virgilius in zijn Aeneas roemt,
en daarbij behoort de loyaliteit ; de jeugd toch overtreedt
licht de wetten, in den manlijken leeftijd doet men het
vanzelf niet, en in den ouderdom hangt men de wetten
alleen aan inzoover ze goed zijn. Wat aan den eereen
leeftijd past is niet behoorlijk voor den anderen. B.v.
raad geven is eigen aan den ouderdom, niet alleen als
raad gevraagd, maar ook als de noodzakelijkheid er van
voorzien wordt. Een advocaat of geneesheer zou kunnen
vragen : moet ik dan mijn goeden raad omniet aan ieder
geven? Neen. De Heer zegt Dante springt zeer vrij
met Mattheüs 10 : 8 om dat wij omniet moeten geven
wat wij omniet ontvangen hebben. Dus, heer advocaat,
alwat gij zoo maar van God gekregen hebt, daarvan bedient gij anderen gratis ; maar uw kundigheid (arte) hebt
gij u verworven : dus daarvoor moogt ge u laten betalen ;
alleen moet ge daarvan aan God de tienden geven, dat
wil zeggen een arme moet ge zonder betaling helpen.
Kenmerkend voor Dante's omgeving en niet voor
de zijne alleen — is wat hij schrijft tot toelichting van
de mildheid die den ouderdom kenmerkt ; waarbij wij
moeite hebben het woord dat hij er voor gebruikt, larghezza, goed te vertalen ; daar het niet veel hoogera aanduidt dan de lust geld te laten rollen. Zij kenne, schrijft
hij 1 ), haar plaats en tijd, opdat de milddadige niet zichzelf en anderen schade. „O rampzaligen, die weduwen en
weezen in den steek laat, nooddruftigen berooft, een medemensch besteelt en afzet, en die van dat geld gastmalen
aanricht, paarden en wapenen, kleeren en geld weggeeft,
die verwonderlijk fraai u tooit, verwonderlijk schoone
gebouwen sticht en denkt u mild te gedragen. Wat is dat
anders dan een kleed van het altaar lichten en hiermee
den roover en zijn tafel dekken? Men moest daarmee
spotten, tirannen ! als met een roover die de gasten in
zijn huis voert, het van het altaar gestolen tafellaken
op zijn tafel
de kerkelijke teekenen staan er nog op

—

1) Cap. XXVIII, uitg. v. Fraticelli bl. 362 y.
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uitspreidt en gelooft dat niemand het bespeurt. Hoort,
halsstarrigen, wat Tullius tegen u in De officiis zegt :
Velen zijn er zoo tuk op voor schitterende en roemrijke
menschen gehouden te worden dat zij aan den eereen iets
ontnemen om het aan een ander te geven, meeeend dat
zij voor braaf zullen worden gehouden, als zij maar hun
vrienden op welke manier dan ook verrijken. Maar niets
is minder betamelijk dan dit. Naast die gematigde taal
van Cicero klinkt de hartstochtelijke van Dante te luider.
Eindelijk komt de tijd der afgeleefdheid : de mensch
is de 70 voorbij ; hem rest niets dan rustig het eind af te
wachten, • zich tot God keerend. Dat hij misschien nog
gehuwd is schaadt daaraan niet ; want al waren Augustinus, Benedictus en andere vromen ongehuwd toen zij
religiosi werden, ook gehuwd kan men Gode behagen.
Een edele grijsaard gaat naar het eind als de koopman
die met rijke lading den haven binnenstevent, dankbaar
bedenkend op welke manier hij zijn winst behaald heeft.
Nu blijven Dante nog twee vragen ter beantwoording
over, in aansluiting aan den laatsten regel van het couplet,
„ziet nu eens, hoe talrijk de bedrogenen zijn !" Ze zijn.
deze : als iemand, zelf een onwaardige, een hooge betrekking bekleedt, kan hij dan niet zeggen dat hij zijn voorouders, die door hunne verdiensten zoo hoog geklommen
zijn, vertegenwoordigt en daarom moet geëerd worden ?
en : indien alleen een persoon en niet een geslacht een
ziel heeft, hoe kan dan een geslacht edel heeten ? Bij de
oplossing dier moeilijke vragen waagt Dante het van gevoelen te verschillen met Juvenalis, een dichter !
En nu het slotaccoord op het lied, de zoogenaamde
tornata. Zij luidt : „Neem uw weg, mijn zang, tegen de
dwalenden, en wanneer gij komt daar waar onze Vrouwe
is, houd voor haar uw taak niet verborgen. Gij kunt haar
verzekeren : ik kom sprekend van uwe vriendin."
De toelichting hiervan kost slechts éen hoofdstuk. Op
de woorden „tegen de dwalingen" vestigt Dante de aandacht
zijner lezers ; dat moet de titel van zijn gedicht zijn, gekozen in navolging van het werk . van „den goeden broeder
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Thomas van. Aquino", die een boek schreef, waarin hij hen
die van ons geloof afdwaalden neersloeg en dat hij „Tegen
de Heidenen" (Contra Gentiles) noemde. Het lied moet
alleen daarheen gaan waar „Onze Vrouwe", de Filozofie,
is ; want men moet geen paarlen voor de zwijnen werpen.
Die hooge Vrouwe woont in het gemoed van de wijzen en
allen die de wijsheid beminnen. Zij is de vriendin van den
adel. „O welk een groot en schoon sieraad is dat hetwelk
het slot van dit lied aan den adel geeft, hem noemend den
vriend van haar die eigenlijk tehuis is in het geheimste
deel van het goddelijk gemoed".
De Filozofie ja, zij is de Donna waaraan Dante
zich gaf ; de door haar voorgeschreven deugden kenmerken
de „edelen", die, door hun vrijen wil geleid, ze betrachten
en daarin waar geluk vinden, omdat hun leven dan volmaakt is. Meer is niet noodig. Dat wij met die deugden
mijlenver verwijderd zijn van de idealistische levensopvatting van Jezus, zooals wij die uit de eerste drie Evangeliën
kennen, beseft Dante geenszins. Dit blijkt o.a. uit de
eigenaardige verklaring die hij geeft van Jezus' woord tot
Martha in het bekende verhaal van Lucas 1 ). Toen Martha
haar zuster, die niets deed dan, zittend aan Jezus' voeten,
naar hem luisteren, verweet dat zij haar niet hielp in het
bedienen, zeide hij : Martha, Martha, gij zijt bezorgd en
bekommert u over velerlei ; inderdaad is slechts ene zaak
noodig 2 ). Hiermee bedoelde hij dat wat Martha deed, het
behartigen van de wereldsche belangen, en wanneer hij er
bijvoegde : Maria heeft het beste deel gekozen, dat van
haar niet zal worden weggenomen, dan wilde hij zeggen,
dat, hoewel het schouwende leven het allerbeste is, het
werkzame of handelende leven (vita activa) ook goed is.
De vita contemplativa is voor eenige heiligen, en het is
goed dat de mensch als zijn einde nadert zich daarheen
wendt, maar noodig is zij niet.
Toen Dante de Commedia schreef, schaamde hij er
1)

Luc. 10 : 38-42, besproken in Cap. XVII.

2)

Volgens de Vulgata : porro unum eet necessarium.
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zich over dat hij zich eenigen tijd geheel aan filozofie
gewijd en de zichtbare dingen behartigd had, waardoor
hij op dwaalwegen geraakt was, Beatrice verzakend ; maar
een mensch kan zijn natuur niet veranderen : ook in zijn
grootsch gedicht blijkt hij steeds de door en door verstandelijke man te zijn die in het Convivio redeneert. Dr. J.
D. Bierens de Haan heeft in zijn diepzinnig en veelzins aantrekkelijk werk „Dante's mystieke reis" 1 ) den
dichter-wijsgeer herhaaldelijk een mysticus genoemd. Die
kenschetsing is niet boven bedenking verheven. Immers,
een mysticus is iemand die bij het zoeken van het bovenzinlijke zich hoofdzakelijk door gemoedsaandoeningen
laat leiden, met verwaarloozing van verstandelijke overwegingen, iemand die meer warm voelt dan nadenkt. Van
zoo iemand had Dante niet veel. Wij moeten ons niet
laten in de war brengen door het onderwerp zijner Commedia. Wanneer iemand honderd zangen wijdt aan de beschri ving van een reis door de onder- en bovenaardsche
gewesten, dan noemen wij dit licht onredelijk, en denken
dat hij die aan zulk een werk vele levensjaren geeft een
gemoedsmensch is ; maar dit is niet zoo. Virgilius, die in
het zesde boek zijner Aeneïs den held een reis door de
onderwereld laat maken, was volstrekt geen mysticus, maar
een nuchtere Romein, en de duizenden bij duizenden die
onder Buddhisten en Mahomedanen, Joden en Christenen
hun hart hebben opgehaald aan beschrijvingen van een
Paradijs en hebben gesidderd bij de prediking, in woord
of beeld, van een Hel, waren en zijn meerendeels nuchtere
lieden. Eén voorbeeld, uit den tijd en de vaderstad van
Dante !
In het voorjaar van 1304 deed de overheid van Florence
weten dat „wie nieuws wilde hooren uit de andere wereld
1 Mei moest zijn op de brug Alla carraja eh in den omtrek
van den Arno ; zij liet in de rivier op barken en schuiten
vlotten maken en gaf er den schijn en het figuur van
de Hel aan, met vuren en andere pijnen en martelingen,
1)

Amsterdam, S. L. van Loon, 1914.
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van menschen als duivelen uitgemonsterd, schrikkelijk om
te zien, en anderen die er uitzagen als naakte zielen, die
onder de verschillende martelingen een zeer luid gegil
aanhieven, geschreeuw en rumoer ; wat hatelijk en verschrikkelijk was om te hooren en te zien. Om dat nieuwe
spel te aanschouwen kwamen vele burgers samen. Toen nu de
brug vol was en beladen met menschen, viel een deel van het
houtwerk door het gewicht, met de menschen die er op
waren, in. Tengevolge daarvan stierven vele menschen en
verdronken in den Arno, en velen werden verminkt ; zoodat
het kluchtspel (giuoco de belle) in ernst veranderde en,
overeenkomstig de woorden der uitnoodiging, velen door
den dood nieuws van de andere wereld te weten kwamen,
enz." 1 ) Het spreekt vanzelf dat een ernstig man als Dante
helsche tooneelen niet als een kluchtspel beschouwde ; het
verhaal bewijst alleen dat voor het aanschouwen, dus ook
voor het samenstellen, van zulke vertooningen en beschrijvingen, geen mystiek noodig was.
Dat Dante, ook toen hij de Commedia schreef, geen
mysticus was, noch in mystische stemming verkeerde, blijkt
reeds uit de aanschouwelijkheid waarmee hij zijn reis door
de andere wereld beschreef. Immers, al kan de gave in
duidelijke beelden den hoorders en lezers voor te stellen
wat men wil dat zij hooren en zien, zoowel in den dienst
staan van het gemoed als van het verstand, zij is toch
meer aan een verstandsmensch dan aan een gemoedsmensch
eigen, en Dante bezat haar in ruime mate. In de Commedia wordt zijn verbeelding voortdurend door zijn verstand beheerscht. Dit blijkt uit niets beter dan uit het
slot. Het einddoel van zijn reis is God te zien. Doch
hierbij denke men niet aan de zaligheid die de mystieken
beoogen en doorleven : een genieten van Gods gemeenschap, een verzinken en zich verliezen in Hem, de stemming van Boutens' liedje :
Mijn zalige oogen wasschen
Zich weer na langen tijd
1) G. Villani, Istorie Fiorentine, VIII cap. LXX.
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In de doorzonde plassen
Van Gods oneindigheid.
Niets hiervan bij Dante ! Wanneer na de bede van
Sint Bernard de Heilige Maagd hem het vermogen geeft
een oogenblik te zien de schitterende punt waaraan het
heelal hangt, dan aanschouwt hij de Drieëenheid, drie
kringen in drie kleuren, in een daarvan een menschengedaante ; doch evenals een wiskunstige vergeefs de kwadratuur van den cirkel zoekt, zoo is hij niet in staat te
vatten in welke verhouding dat menschenbeeld tot den
kring staat. Maar hij was voldaan.
Aan het slot der Commedia betuigt Dante dus hetzelfde als in de inleiding van zijn Convivio : kennis is het
einddoel van onze ziel; daarin bestaat het toppunt van
ons geluk.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN
DOOR

J. L. MA.RIS-FRANSEN VAN DE PUTTE.

„Al wie een dichter wil verstaan,
„Moet in het land des dichters gaan."

I.
Bronnen.
Das Märchen meines Lebens. (Eine Skizze v. H. C. Andersen.
Eingeleitet und ergänzt

van prof. Dr. Michaël Birkenbihl. 1914. Berlin.

Verl. v. Bruno' Cassirer .)
G. Höller H. C. Andersen und seine Märchen. 1905. Leipzig. E.
Wunderlich.Serie Monographien zur Jugendschriftenfrage, herausgegeben
von den

ver. deutschen Prüfungsausschüssen für Jugendschriften).

Odense ; Bys Bog om H. C. Andersen undgi-ret af Sophie Brum,

af Byraadest. Hempelsche Boghandel, Odense.
Uitgegeven ter eere van zijn 100 jarigen geboortedag. 2 April 1905.
Fe rn Danske Digtere. G. Brandes. Kjöbenhavn 1902. Gylden-

med Understöttelse

dalske Bogh.

Maak u niet bezorgd, lezer ! Ik plaats u niet voor het
dilemna : „uw koffer gepakt en naar Denemarken gereisd,
of gij begrijpt niet, wat ik u voorstellen ga." Wij
kunnen rustig blijven, waar we zijn, wij behoeven zelfs
onze gezellige, avondlijke huiskamer, met haar kalm lamplicht, en hare warme vertrouwelijkheid, niet te verlaten ;
want Ole Luk Öje heeft maar tegen den wand te tikken, om
ons de prachtigste landschappen voor oogen te tooveren ;
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wij klimmen op den rug van den Oostenwind, en zien
landen en zeeën onder ons wegzeilen, tot wij staan voor
de poort van het paradijs - misschien ook kunnen wij opstijgen met den koopman in De Vliegende Kotter; en anders,
kijk eens naar de trekpot ! Zoowaar, het deksel wordt
langzaam opgelicht en daar schiet de vlierboom te voorschijn, met frissche, lichtgroene loten, en geurige, witte
bloemschermen !
Wellicht ook legt uw kleine jongen straks een
warmen cent tegen de bevroren ruiten, en dan ziet hij de
witte bijen zwermen, terwijl de sneeuwkoningin, vriendelijk
wenkend, langs het venster glijdt !
Neen, wij behoeven geen verre landen te bereizen, om
Andersen te verstaan. Doch geestelijk moeten wij, kinderen
van onzen tijd, met ons ingewikkeld, onrustig gemoedsleven,
toch misschien wèl een heel grooten sprong doen !
Want die goedhartige reus, Hans Christian, kan ons
zoo wonderlijk aankijken, met zijne groote, vragende
oogera, waaruit zulk een vroom gemoed spreekt.
Andersen behoorde tot die zeldzame geesten, die levenslang hun blijden kinderzin wisten te bewaren. En zoo
geldt tegenover hem dan ook voór alles het : „alwie het
Koninkrijk Gods niet ingaat als een kind, die zal er
ganschelijk niet inkomen."
Onverbiddelijk blijven voor de poort staan, wie niet
met dezelfde vroomheid als Andersen, God zien : God in
den mensch, God in de wereld, in de natuur; wie niet,
geloovig als hij, steeds God's nabijheid bespeuren in hun
hart.
Het is vooral op dit religieuze, dit rein-kinderlijke in
den beroemden Deen, dat ik in mijn opstel het licht
wensch te doen vallen.
En als ik dit schrijf, is het mij, alsof ik een eereschuld, een schuld van groote dankbaarheid afdoe. Zoover
ik op mijn leven terug kan zien, is het altijd Andersen geweest, die invloed heeft uitgeoefend op mijn zieleleven.
Als klein kind reeds genoot ik van verschillende zijner
sprookjes, en nu, op ouderen leeftijd, steeds weer grijp ik
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er naar, als naar een grooten schat ; immers, hl wat er
echt-menschelijks in ons is, weet Andersen op de eene of
andere wijze te belichamen en leven in te blazen.
Op het eenvoudigste liet hij een schoon licht vallen ;
steeds had alles, wat ellendig, ongelukkig, ziek was, zijne
sympathie, en de behoeftige knaap, die de armenschool te
Odense bezocht, doch later met koningen en prinsen verkeerde, hij bleef steeds, die hij was : een groot kind, een
droomer, een bij uitstek reine van hart.
„Mijn leven is als een mooi sprookje, zoo rijk en gelukkig ! Het zal aan de wereld vertellen, wat het mij te
zeggen heeft gehad : Er is een God der liefde, die alles ten
beste keert"; met deze woorden vangt hij de beschrijving
van zijn leven aan en eigenlijk bevatten zij zijne geheele
levensbeschouwing : die van een mensch, die in vrome
afwachting, blijmoedig, het leven aanvaardt, zooals de Vader
het hem schenkt.
In 1905 kwam er te Odense een gedenkboek uit,
„Odense By8 Bog om H. C. Andersen, uitgegeven en mij
vriendelijk toegezonden, door Sophie Breum.
Het bevat bijdragen van Prof. Vilhelm Andersen 1 ),
Sophus Banditz, Sophus Michaëlis, Ernst Von der Recke
en P. A. Rosenberg ; de illustraties toonen ons, behalve
een portret van den dichter, tal van plekjes, die met hem
in een of ander verband hebben gestaan.
Het is o.a. - aan dit werkje, dat ik tal van aardige
bijzonderheden voor dit opstel te danken heb. —
Het was al een zeer wonderlijke wieg, waarin op
den Zen April, 1805, te Odense, in een onaanzienlijke stadswijk, de Munkemmöllestroede, de kleine Hans Christian lag
te schreeuwen. Zijn vader, een arme schoenmaker, had het
praalbed van een zekeren Graaf Trampe opgekocht en
zoowat tot een gewoon ledikant omgetimmerd ; doch zijn
vorige bestemming bleef nog altijd te zien aan de flarden
rouwlaken, die hier en daar aan de planken waren blijven
zitten.
1) Prof. Andersen deelde mij mede, dat hij geen familie is van den
dichter.

Schr.
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De grootouders van vaderszijde waren welgestelde
boerenlieden geweest, doch zoo achteruitgegaan, dat zij
ten slotte, niets meer bezittend, naar Odense waren getrokken, en hun zoon bij een schoenmaker in de leer
hadden gedaan : deze was de vader van Hans Christian,
eene zwaarmoedige, fantastische natuur, die dweepte met
Heiberg 1 ) en zijn zoon al vroegtijdig de sprookjes van
Duizend-en-Een-Nacht voorlas. Napoleon was zijn held,
en een korten tijd verliet hij zelfs zijn gezin, om met het
groote leger mee te trekken.
De grootvader, op zijn ouden dag verkindscht, placht
allerlei wonderlijke figuren in hout te snijden, en die aan
de boeren uit den omtrek te verkoopen ; hij wekte door
zijne zonderlinge manieren vaak de spotlust der straatjeugd
op, en Andersen was soms werkelijk bang voor hem.
Des te meer hield hij van zijne grootmoeder ; haar 'gedenkt hij in een zijner sprookjes, waar hij spreekt van
„oogen, die niet sterven kunnen".
Zij was werkvrouw in het krankzinnigengesticht en
nam daar af en toe haar kleizoon mee naar toe ; het gezicht van al die ongelukkigen maakte een grooten indruk
op den gevoeligen knaap. In de spinkamer, bij de andere
oude vrouwen, hoorde hij allerlei verhalen en legenden
vertellen, waarvan heel wat bij hem bleef hangen, dat hij
later in zijne boeken heeft verwerkt.
De moeder van Hans Christian, Anna Marie Andersdochter, was dom en onontwikkeld ; ook moreel stond zij
niet zeer hoog : zij had eene buitenechtelijke dochter, die
later den verkeerden weg op ging, tot groot verdriet van
Andersen, die zich over haar schaamde. In zijn roman
O. T. beschrijft hij eenigszins zijne verhouding tot haar.
Andersen zelf werd reeds twee maanden na het huwelijk zijner ouders geboren. Volgens zijne moeder was zijne
grootmoeder een meisje van adelijken huize geweest,
.

1) Johan Ludwig Heiberg, geb. 1791. Dichter, criticus, schrijver
van verschillende tooneelstukken. Later, gedurende den tijd, dat hij te
Kiel lector was in de Deensche taal en letterkunde, werd hij een groot
vereerder van Hegel. (Schr.).
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«die was weggeloopen met een tooneelspeler ; doch dit verhaal is later zeer in twijfel getrokken.
Trots dit alles, had Andersen zijne moeder toch lief.
Men vindt haar terug, zoowel in het sprookje : Zij deugde
niet, als in de figuur van Domenica, in zijn roman : De
Improvisator.

Aan den achterkant van de armelijke, ouderlijke
woning, die geen tuin bezat, was in de dakgoot een bak
aangebracht, waarin bloemen en moeskruiden groeiden.
Andersen beschrijft ons deze kinderherinnering in de
Sneeuwkoningin, waar hij Gerda en Kay onder het rozeboompje laat zitten, dat in een dergelijken bak groeide.
Evenals zoovele bijzondere kinderen, was ook Andersen
droomerig en eenzelvig. Hij speelde weinig met kameraadjes ;
liever was hij thuis, en vertoonde allerlei stukken met zijn
poppentheater. De poppen maakte hij zelf uit lappen, of
knipte ze in papier uit. Zijn ideaal was, beroemd te worden.
Eene oude kaartlegster bevestigde dit : eenmaal zou te zijner
eere zijne geboorteplaats feestvieren en geïllumineerd worden. Andersen mocht zich deze woorden herinneren, toen
die op zijn ouden dag bewaarheid werden !
Tot eene zijner oudste herinneringen behoort het verblijf der Spanjaarden op Fünen, in 1818. Een der soldaten,
daarbij vermoedelijk aan zijn eigen kind denkend, nam
hein op den arm en liet hem een Madonnaplaatje kussen,
hetgeen zijne moeder, die dit „al te Paapsch" vond, zeer
boos maakte.
Kort na zijn terugkeer uit het leger, sterft Andersen's
vader ; zijne moeder hertrouwt met een ijverig werkman,
veel jonger dan zij, dien zij, na een kort huwelijk, eveneens
door den dood verliest. Nu gaat zij uit wasschen, om in
het onderhoud van haarzelf en haar kind te voorzien; na
zijne bevestiging verlaat Hans Christian de armenschool
en komt als leerling op een lakenfabriek. Hier werken
verscheidene jonge Duitschers, die er pleizier in hebben,
Andersen, met zijne mooie stem, allerlei Deensche liedjes
te laten zingen; maar deze voelt zich in hun wel wat ruw
gezelschap, volstrekt niet thuis, en is druk aan het opspa-
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ren voor een reisje naar Kopenhagen; want hij zou dolgraag
tooneelspeler worden, iets, waartegen zijne moeder zich
heftig verzet. Hij was toen 14 jaar.
Dienzelfden zomer komt een reizend tooneelgezelschap
te Odense. Andersen had kennis weten te maken met den
man, die de biljetten verkocht, en zoo kans gezien, verschillende voorstellingen bij te wonen. Zelfs had hij af en
toe een klein rolletje mogen vervullen, waarbij zijne mooie
stem hem goed te pas kwam.
Na veel vergeefsch bidden en smeeken trekt Andersen
kort daarna toch „de wijde wereld in", d. w. z. hij reist te
voet naar de hoofdstad, nadat hij een aanbevelingsschrijven
heeft weten machtig te worden van den boekdrukker Iversen,
die met sommige der acteurs en actrices bevriend was
geraakt.
Te Kopenhagen gaat hij dadelijk naar een hunner, een
balletdanseres, toe en speelt haar iets voor, doch hij maakt
zulk een vreemden indruk, dat zoowel deze dame, als de
directeur van den schouwburg zelf, tot wien hij zich vervolgens wendt, meenen, dat hij niet wel bij het hoofd is,
en hem de deur wijzen.
Hans Christian laat evenwel den moed niet zakken ;
in de courant heeft hij den naam gelezen van den Italiaanschen zanger Siboni, en onmiddellijk gaat hij naar
hem toe.
Siboni heeft juist den dichter Baggeren op bezoek en
professor Weyse, die, zelf opkomeling, bij ervaring weet,
wat armoede voor het genie beteekent, en aanbiedt, hem
lessen te geven en voort te helpen.
In het jaar, dat nu volgt, gaat er een nieuwe wereld
voor Andersen open ; doch dan verliest hij plotseling zijne
stem.
Maar hij is er de jongen niet naar, om zich te laten
ontmoedigen.
Nu is het de solodanser Dahlén, die hem als leerling
in zijne dansschool opneemt, terwijl de dichter G'uldberg,
wiens broeder te Odense overste was, tracht, hem te
helpen met Duitsch en Deensch, want zijn taalkennis
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was uiterst gering. Ook leest hij een tijdlang met hem
Latijn. Af en toe treedt hij op in een klein ballet, en vervult zelfs een rol in de Armïda; doch hij verdient zoo
weinig, dat hij er nauwelijks het leven bij kan houden.
Aanvankelijk woonde hij te Kopenhagen in eene slechte
buurt, zonder daar, in zijne naïveteit, het geringste vermoeden, van te hebben ; doch nu komt hij bij eene
schippersvrouw, die hem onderdak, brood en koffie geeft.
Zij meende, dat Andersen zijn middagmaal iederen dag
bij rijke vrienden gebruikte ; in waarheid ontbrak dit nummer maar hl te vaak op het programma van den dag.
Van de dansschool gaat hij nu weer op de zangschool
over, waar hij in de koren mee mag zingen, doch, Guldberg
ten spijt, laat hij de Latijnsche studie varen. Hij schrijft
nu zijn eerste drama, dat geweigerd wordt, en in 1822
krijgt hij bovendien zijn ontslag aan de zang- en dansschool, omdat men hem, wegens zijne gebrekkige ontwikkeling nergens voor gebruiken kan.
Intusschen ontbreekt het hem niet aan beschermers.
Mevrouw Colbjörnsen, vrouw van den staatsraad en hare
dochter, voelen zich tot den eigenaardigen knaap aangetrokken en ontvangen hem vriendelijk in hare woning ;
hier maakt hij o.a. kennis met den dichter Rahbek en
diens echtgenoote.
Eene wereld van gedachten gaat voor hem open, nu
hij de boeken van Walser Scott leert kennen ; Scott en
Dickens, welke laatste op ouderen leeftijd een persoonlijk
vriend van hem werd, zijn dra zijne lievelingsschrijvers.
Doch nu treedt eerre groote verandering in zijn leven
in : Collin, directeur van den Koninklijken Schouwburg, en
jaren lang zijn vaderlijke vriend, bezorgt hem een studiebeurs van Koning Frederik VI, die hem in staat stelt te
Slagelse, een klein plaatsje zonder omstreken, de Latijnsche
school te bezoeken. Wat dit wordt hem langzamerhand
toch wel duidelijk, dat hij er nooit zal komen zonder behoorlijk onderricht.
Hij moet nu hard werken, en, wat het ergste is,
hij zit in de klas met veel kleiner jongens dan hij zelf is.
,
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Maar de vacantie brengt hem eene verrassing : op kosten
van Collin zal hij, voor het eerst, sedert hij zijne geboorteplaats verliet, een bezoek aan Odense moge. brengen !
Zijne moeder, die geweldig trotsch op hem is, ontvangt hem met open armen. Toch is zijne vreugde niet
zonder weemoed, want zijne beide grootouders zijn inmiddels overleden.
In zijne levensbeschrijving zegt hij : „ik weet niet,
waar hun graf is ; zij rusten op het kerkhof der armen."
Te Slagelse speelt hij af en toe mee in een lief hebberij - tooneelgezeischap.
Als de rector van zijn school naar Helsingör wordt
overgeplaatst, gaat hij aanvankelijk met hem mede, doch
noch Andersen's verhouding tot hem, nach de studie willen recht vlotten, zoo dat Collin hem ten slotte van daar
weg neemt.
Te Kopenhagen teruggekeerd, ontmoet hij bij admiraal
Wulff, Oehlenschläger 1 ).
In 1828 wordt hij, al dichtend, student, en geeft weldra zelf zijn eerste (humoristische) boek uit : Voetreis naar
Amack, dat veel opgang maakt. Dan volgt Liefde op den
Nicolaitoren, dat in den Koninklijken Schouwburg te Kopenhagen wordt opgevoerd, en dat hij eene „heroïsche Vaudeville" heet.
In 1829 legt hij zijn examen „philologicum en philosophicum" af, en verschijnen zijne eerste gedichten.
In 1830 maakt Andersen een reisje door Jutland en
Fünen, waar hij logeert bij den boekdrukker Iversen,
dezelfde, die hem vroeger het aanbevelingsschrijven had
medegegeven aan de tooneelspelers, die te Odense, in den
winter, voorafgaande aan zijn vertrek naar Kopenhagen,
een reeks voorstellingen hadden gegeven.
Het was hier, dat hij kennis maakt, met het eenige
meisje, dat hij ooit werkelijk heeft liefgehad, Riborg
Voigt, doch dat hem afwijst. Sommigen beweerden, dat
1) Geb. 1779. Deenech dichter, schreef o.a. Aladdin o f de Wonderlamp, de drama's Hakon Jarl, benevens Baldur hin (dode, en ook gods
verzen, sterk beïnvloed door het pantheïsme van Novalis.
-dienstg

257

HANS CHRISTIAN ANDERSEN.

zij hem te leelij k gevonden had, doch in waarheid had
zij haar woord reeds aan een ander gegeven, en wilde dat
gestand doen. Zij werd later eene gelukkige vrouw en
moeder, doch Hans Christian is zijne smart nooit geheel
te boven gekomen. Toen hij gestorven was, vond men op
zijn borst een brief van Riborg, die echter op zijn nadrukkelijk verzoek, ongelezen werd verbrand.
Een oogenblik heeft hij er nog over gedacht, bij
Louise Collin, de dochter van zijn weldoener, het huiselijk
geluk te vinden, dat nimmer zijn deel zou worden.
Op vele plaatsen in zijn werken heeft hij zijn verdriet
over zijne onbeantwoorde liefde uitgezocht en uitgezongen,
o.a. in De kleine Zeemeermin, en in een klein gedichtje,
evenals verschillende andere van zijne hand, door Grieg
getoonzet.

Zijn :
To brune öine jeg mig lig saa,
I dem min Hj em og min `'erden laa,
De flammede Snillet og Barnets Fred. —
Jeg glemmer dem aldrig i Evighed".
—

vloog in, overigens zeer vrije, Duitsche vertaling, de
gansche wereld door. 1 )
Zoo ziet men ook weer hier, hoeveel waarheid er
schuilt in de schoone regels uit Goethe's Tasso :
„Und wo der Mensch in seiner Qual verstummt,
„Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide".
Want dit is wel het groote wonder, het voorrecht
tevens van den kunstenaar, dat vreugde en leed steeds bij
hem een uitweg zoeken, en dat de schoonste scheppingen
van den geest geboren zijn uit tranen. Alleen, waar de
smart snikt, waar de ontroering trilt, wordt het meesterstuk geschapen.
Andersen schrijft nu een aantal gedichten, onder
1) Hab' jüngst gesehen, zwei Augen braun,
Drin war mein Heil, meine Welt zu schaun,
O, Blick so liebreich. so kindlich rein,
IV ein, nie und nimmer, vergess' ich dein.
O. E. XVII 11

17
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den titel : Fantasieën en Schetsen, en een tooneelstuk :
Scheiding en Wederzien ; van ironie is niet veel meer te
bespeuren ; zijn toon is overal ernstig geworden.
Het is in dezen tijd, dat hij de verzen van Heine
leert kennen ; deze wordt mét Walter Scott en Hoffmann
nu zijn lievelingsschrijver. Toch is hij, na zijn terugkeer
de oude niet meer ; ook al door on welwillende critiek, —
iets, waar hij zijn levenlang niet tegen heeft gekund, —
lijdt hij aan zwaarmoedigheid, zoodat Collin het wenschelij k acht, hem eene reis door Duitschland te laten
maken. Hij ziet nu voor het eerst bergen : de Harz (Voorjaar 1831). Zijn weg voert hem over Lübeck en Hamburg,
later gaat hij ook naar Dresden, waar hij Tieck ontmoet.
Een aanbevelin gsschrij ven van Örsted brengt hem te Berlijn in aanraking met Chamisso ; deze vertaalt enkele
zijner verzen in het Duitsch, en sluit blijvend vriendschap
met hem. Het is hier, dat hij zijne Schaduwbeelden schrijft.
(Silhouetten eener Reis naar de Harz en Saksisch-Zwitserland).
Doch opnieuw heeft hij te kampen tegen kleinzielig
gevit op zijne steeds nog gebrekkige taalkennis, terwijl
de critiek hem ijdelheid verwijt. Dit alles treft hem te
zwaarder, waar hij in deze jaren uitsluitend van zijne pen
leven moet. (1828--38).
Niet dan met groote mooite kan hij dan ook rondkomen. Af en toe vertaalt hij, of schrijft hij opera-teksten ;
soms ook bewerkt hij boeken voor het tooneel, o.a. Walter
Scott's Bruid van Lammermoor. Dit laatste werd, op muziek
van den orkestmeester Bredal, in Mei 1832 in den Koninklijken Schouwburg te Kopenhagen, ten gehoore gebracht.
Uit dezen tijd stammen ook De Raaf, komische opera
naar Carlo Gozzi's Il Corvo, met muziek van Hartmann,
hetwelk werd opgevoerd op den verjaardag van den
Deenschen koning, 29 Januari 1832, en Het Feest op Kenilworth, op muziek van professor Weyse.
Voorts schreef hij zijne Vignetten bij Deensche Dichters
en een verzencyclus De 12 maanden des Jaars.
Deze bundel, aanvankelijk zeer koel ontvangen, ge-
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noot later een zeer gunstig onthaal bij pers en publiek.
Bij dit alles bleef zijn ideaal, beroemd te willen worden,
hem steeds voor oogen zweven.
Weldra breken nu de reisjaren voor Andersen aan ;
reizen werd hem tot een hartstocht, en vergoedde hem,
mede door de warme sympathie, die hij steeds van zoovele
zijden mocht ondervinden, voor een deel het gemis aan
eigen huis en haard, door hem zoo noode ontbeerd.
Een beurs stelt hem in staat, over Kassel, langs den
Rijn, naar Parijs te gaan. (1832).
Hier ontmoet hij Heine en Victor Hugo. Op den
terugweg verblijft hij eenigen tijd te Le Lode, in Fransch
Zwitserland, om zich, geheel tusschen vreemden, de Fransche
taal eigen te maken.
Hier ontstaat zijn Agnete en de Meerman 1 ), dat een
eind maakt aan zijne zuiver lyrische periode en zoo een
keerpunt vormt in zijn leven als schrijver.
In September 1833 gaat het over den Simplon naar
Italië. De vrucht van deze reis is zijn Improvisator. Andersen roeit op deze reis op het Lago Maggiore, bezoekt Milaan,
en, als hij te Florence staat voor de Venus van Medicis,
ontwaakt plotseling zijne belangstelling voor de beeldhou wkunst.
Te Rome wacht hem veel verdriet ; behalve, dat hij er
het klimaat niet kan verdragen, treffen hem twee zware
slagen : eerst het bericht, dat Agnete en de Meerman zeer
slecht is ontvangen, en dan de tijding van het overlijden
zijner moeder.
Hij zoekt en vindt sympathie bij zijn landgenoot, den
Deenschen dichter Hertz, op welke kenismaking Collin
al had gehoopt; Hertz neemt hem voor afleiding mee naar
Napels, doch kan niet nalaten, hem in zijn eigen belang,
(en zoo als hij trouwens vroeger reeds vaker had gedaan),
op zijne fouten als schrijver te wijzen.
Te Rome komt Andersen in aanraking met Torvald1) De Meerman is een verleider, die plotseling uit de diepte omhoog schiet, om zich meester te maken van de onschuldige Agnete, die in
gepeins verzonken, aan het strand staat, en naar het golfgebruis luistert.
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sen, voor wier hij steeds eene groote vereering en vriendschap blijft koesteren, misschien gedeeltelijk berustend op
sterke geestverwantschap.
Capri en de blauwe grot, zoowel als de tempel te
Paestum worden bezocht, en dan reist hij over Weenen en
Miunchen naar huis terug.
„Met een hart vol heimwee naar het zonnige Zuiden"
schrijft hij ondertusschen verder aan zijn Improvisator;
in de figuur van Annunziata, de zangeres, zijn twee herinneringsbeelden vereenigd : die aan eene oude vrouw, die
hij eens te Odense in het ziekenhuis had gezien, en waarvan werd verteld, dat zij eenmaal wegens hare schoone
stem beroemd was geweest, en aan de Malibran, die hij te
Napels had hooren zingen. —
In 1834 is hij weer terug. Te Sorö, bij Ingeman, schrijft
hij opnieuw aan zijn boek : „voor een open venster, waardoor lindegeuren naar binnen dringen", en maakt het ten
slotte in Kopenhagen af.
Het werk had groot succès : Kruse vertaalt het in
het Duitsch, onder den niet zeer juistere titel : „Jugendleben und Träume eines italienischen Dichters". Men genoot er van in Zweden ; in Engeland werd het vertaald
door Mary Howitt, terwijl ook in Rusland en in Holland
overzettingen verschenen.
Vrij spoedig op den Improvisator volgen de romans
0. T. en Slechts een Speelman. (1837).
Andersen schrijft dan van zichzelf : „ik voelde in
dezen tijd een grooten drang tot produceeren, en meen,
mijn element in den roman te hebben gevonden". In
hoeverre dit onjuist is gebleken, zullen wij verderop zien.
„Slechts een Speelman" (Kun en Spillemand) gaat hij
voort, „was mijnerzijds even doordacht, als het spontaan
op het papier sprong ; ik wilde aantoonen, dat talent
nog geen genie is".
De ideeën, door den naiven dichter in dit boek neergelegd, lokten den heftigen tegenstand uit van den, even
scherpen als scherpzinnigen, Sören Kierkegaard ; hij valt
in zijn : Uit de Papieren van een nog Levende (1838) de.
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opvatting van Andersen over het begrip genie aan,
waarop deze antwoordt met : „Een Komedie in het Groen".
.

!En Komödie i del Grönne).
De critiek neemt eene koele houding aan ten opzichte
dezer laatste werken van Andersen ; alleen Hauch, die
voelt, hoe er overal persoonlijke, bittere ervaringen in tot
uiting zijn gekomen, beoordeelt hem zachter.
In 1837 reist de dichter naar Zweden. De drie Noorsche
rijken hadden destijds weinig voeling met elkaar, waardoor het tevens vrijwel ontbrak aan onderlinge sympathie
en waardeerin g .
Hij bezoekt Stockholm en de Trolhätta-vallen ; op een
boottocht ontmoet hij Frederika Bremer, met wie hij voortaan in vriendschappelijke briefwisseling blijft. Tot zijne
verrassing bespeurt hij, hoe er in Zweden belangstelling
is voor zijn werk, en er vertalingen van zijne boeken verschenen zijn. Dank zij een aanbevelingsbrief van Örsted,
komt hij te Upsala in aanraking met den dichter Berzelius.
Te Kopenhagen teruggekeerd, neemt hij er deel aan
het studentenleven, en aangenaam wordt hij getroffen, door
de goede verstandhouding, die er tusschen studenten en
professoren blijkt te bestaan.
Spoedig gaat hij ook weer aan het schrijven, vooral
van tooneelstukken, die door liefhebberijgezelschappen en
bij liefdadigh eidsvoorstellingen worden opgevoerd.
Een nieuwe beschermer doet zich nu voor in graaf
Rantzau-Breitenburg, een Holsteiner, minister van Staat in
Denemarken; deze, een ontwikkeld man, heeft Andersen's
Improvisator met zooveel instemming gelezen, dat hij besluit, den jongen dichter voort te helpen.
Andersen vertelt ons, hoe op zekeren dag, een hem
onbekend heer op zijn kamer komt, terwijl hij zat te lezen ;
het was graaf Rantzau.
„Hij behoorde tot die menschen," zegt hij, „die men
direct vertrouwt. Hij vroeg mij, of ik eens bij hem wilde
komen, en waarmee hij mij van dienst kon zijn."
Rantzau weet voor hem een studiebeurs te krijgen
van koning Frederi k VI, en dit gelukkig voorval brengt
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eene groote wending ten goede in Andersen's leven.
Hij behoeft niet langer, ten koste van zijn talent,
broodschrijver te wezen, en kan voldoen aan zijne reislust;
het is ook nu, dat hij zich eigenlijk afwendt van het tooneel.
Toch schrijft hij in 1839 nog de vaudeville : De Onzichtbare op Sprogö, en De Mulat, dat echter wordt afgewezen. Evenwel mag hij, door tusschenkomst van geheimraad Adler, het stuk aan den koning voorlezen.
Helaas, kwam daar niets van, want op den dag, dat
dit gebeuren zou, sterft Frederik VI plotseling.
Maar het stuk had ondertusschen zoo'n naam gekregen,
dat het twee maanden na 's konings dood wordt opgevoerd ;
in Zweden, in vertaling wordt gespeeld, en de studenten
Andersen eene serenade brengen.
Dit alles roert hem diep en stemt hem tot ernst:
„Juist in dagen van vreugde bid ik dubbel tot God,"
schrijft hij, woorden wel zeer kenmerkend voor zijn karakter.
Professor Vilhelm Andersen zegt over Hans Christian :
„Hij was een ziel, die, uit vrees van in het kleine
onder te gaan, streed, tot hij vrij en groot werd. Maar
zonneschijn moest hij hebben, wilde hij zich niet in het
donker voelen."
Geheel opgelucht en frisch schrijft hij nu zijn Billedbog oden Billeder (Bilderbuch ohne Bilder), dat vooral in
Zweden en DuitschIand grootera opgang maakte, en ook
in het Hollandsch werd vertaald ; doch het geringe succes,
dat kort daarna zijn drama Het Moorsche Meisje heeft,
brengt hem opnieuw in eene mistroostige stemming. In
October 1840 bezoekt hij ten tweeden male Italië; vandaar
gaat het naar Griekenland en Konstantinopel ; deze reis heeft
hij in Eines Dichters Bazar beschreven.
Op zijn doorreis bezoekt hij te Holstein graaf Rantzau op zijn familiegoed, en leert zoo de natuur dier
streek met hare heiden en moerassen kennen.
In Duitschland is hij samen zoowel met Cornelius,
als met Schelling, Kaulbach en Stieler, maar zijne opgeruimdheid keert niet terug ; hij heeft af en toe met
melancolie te worstelen en twijfelt voortdurend aan zichzelf.
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Het is winter, als hij, over den Brennerpas, naar
Florence gaat en vervolgens naar Rome.
Weer treft hij het hier slecht : voortdurende regens
hebben den Tiber buiten zijne oevers doen treden en
eene aardbeving brengt groote ontsteltenis teweeg. Bovendien hoort hij hier, hoe Heiberg hem in eene satire,
(waarover men zich te Kopenhagen zeer amuseert) bespottelijk heeft gemaakt.
Spoedig voelt hij zich dan ook ziek, en verlaat, in
gezelschap van den Deenschen dichter Holst, (eveneens
de gelukkige bezitter van een studiebeurs), Rome, om
naar Napels te reizen. Vandaar steekt hij, met een Fransch
oorlogsschip, naar Griek enland over. Vol geestdrift betreedt
hij den klassieken bodem, en voelt een schat van ideeën
in zich opwellen.
Te Athene ontmoet hij den Holsteinsch en professor
Rosz ; hij wordt aan het hof ontvangen en viert zelfs zijn
verjaardag op den Akropolis. Van hier uit bezoekt hij
Smyrna ; „de kust van Azië", schrijft hij, „had mij iets te
prediken dat misschien aangrijpender was dan eenige preek
in de kerk".
Alles herinnert hem hier aan dien Grootste der
Grooten, Christus, en tegelijkertijd is het hem, als werden
de overoude zangen van Horneros tot nieuw leven gewekt.
Te Konstantinopel herdenkt men juist den geboortedag van Mohammed : de stad is geïllumineerd „als in een
sprookje van Duizend-en-Een-Nacht".
Ofschoon in Oostenrijk een oproer is uitgebroken,
waagt hij het, over den Donau naar Weenen te varen,
waar hij behouden aankomt, en in 1841 is hij weer thuis.
„Die Reise hatte mich geistig und körperlich gestarkt ;
ich fing an, mir einen festern Willen und sichereres Urteil
anzueignen •, ich war mit mir selbst und mit den Menschen
um mich her ins Reine gekommen", schrijft hij, in „Das

Märchen meines Lebens".
Eenigen tijd geniet hij gastvrijheid op het landgoed
van de oude gravin Dann.eskjold, en bij graaf Moltke,
toenmaals Deensch minister van financiën.
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In deze schoone omgeving, schrijft hij verschillende
zijner sprookjes ; tevens bezoekt hij het naburige Nysö van
baron Stampe, beroemd geworden door het verblijf van
Torvaldsen en andere kunstenaars.
Het was van groote beteekenis voor de ontwikkeling
♦an Andersen's talent, dat hij voortdurend in aanraking
kwam met menschen van de meest uiteenloopende karakters,
en uit alle rangen der maatschappij. Te Kopenhagen zijn
zijne beste vrienden de Collins, en in den schouwburg,
waarvan hij een trouw bezoeker is, ontmoet hij meestal
Torvaldsen en Oehlenschläger.
k
Torvaldsen, evenals Andersen, een hartstochtelijk
reiziger, en die een groot deel zijns levens dan ook buitenslands doorbracht, betrad in 1838 opnieuw den vaderlandschen
bodem, waar hij met groot gejuich werd ingehaald. Andersen
schrijft naar aanleiding hiervan : „Es war ein Nimbus um
Torvaldsen".
Wel is hij bij de ontvangst van den grooten beeldhouwer tegenwoordig, maar opzettelijk houdt hij zich bescheiden op den achtergrond : „opdat men niet moge
denken, dat hij met zijne vriendschap wilde pronken."
Als hij later den kunstenaar bezoekt, ontvangt deze
hem als een oude kennis.
Op den feestavond, die te zijner eer gehouden wordt,
draagt Andersen hem zijn Jason voor, dat geheel op Torvaldsen slaat, en van nu af aan bezoekt hij hem vaak te
Nysö, waar hij de gast is van baron Stampe. In zijn gezelschap ontstonden vele zijner sprookjes.
Torvaldsen placht hem dan op den schouder te kloppen en te vragen : „Krijgen de kleintjes vandaag niets te
hooren P"
Het laat zich begrijpen, welk eene ontsteltenis Tor-valdsen's plotselinge dood bij Andersen teweegbrengt.
In 1843 trekt hij opnieuw in den vreemde. België wordt
bezocht, Parijs en Düsseldorf.
Te Parijs wordt hij vriendelijk, ontvangen zoowel door
Victor Hugo als door Lamartine ; Alexandre Dumas treft
hij bijna altijd te bed aan ; niet omdat hij ziek is, maar
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het was eene eigenaardigheid van den Franschen auteur,
om op die wijze zijne pennevruchten de wereld in te zenden.
Ook ontmoet hij de groote tragédienne Rachel, die hem
een bezoek aan het Noorden belooft, mits zij dan op
Andersen's hulp en steun kan rekenen.
Verder behooren er Alfred de Vigny en zijne Engelsehe vrouw, benevens de beeldhouwer David, die hem aan
Torvaldsen herinnert, tot zijne kennissen, want Hans Christian
is ditmaal geen geheel onbekende meer voor de Ville
Lumière, zooals bij zijn eerste bezoek : Marmier, die in het
Noorden gereisd had, wijdde in de Revue de Paris een
artikel aan den Deenschen kunstenaar, van wiep hij Levens
enkele verzen vertaalde.
Ook Heine vindt hij, inmiddels gehuwd, terug, doch
zijne gezondheid laat zeer te wenschen over.
Langs den Rijn terug keerend, brengt hij een bezoek
aan Freiligrath te St.-Goar. Deze is eerst maar half ingenomen, in zijn werk te worden gestoord, doch als Andersen zegt : „allebei vrienden van Chamisso", valt hij hem
om den hals, en, al pratende, merkt hij, hoe zelfs tot in
dezen uithoek, de roem van zijn naam en werken is doorgedrongen
De rond Kerstmis 1843, uitgekomen nieuwe bundel
sprookjes, maakt voorgoed een einde aan alle onwelwillende
critiek. Was hij tot nu toe weinig meer geweest dan een
begaafd naverteller, stond hij nog teveel onder invloed
o.a. van Musaeus, thans breekt zijn genie zich baan.
Had men, en misschien hijzelf ook, dit genre aanvankelijk beschouwd, als vooral voor kinderen bestemd, nu
begon hij te merken, dat zijn talent dieper lag ; ouderen
grepen naar zijne vertellingen en trachtten er den verborgen zin van te vatten.
Te Kopenhagen ontmoet hij ten tweeden male Jenny
Lind, wier hoogstaande, innemende persoonlijkheid, niet
nalaat, grooten indruk op hem te maken. Men weet, dat
hij haar een oogenblik tot vrouw heeft begeerd, doch daar
kwam niets van, en Andersen schrijft : „ich bin und bleibe
doch ein einsamer Vogel."
.

.
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In 1844 reist hij .nogmaals naar Duitschland ; te Weimar
wordt hij, door bemiddeling van Goethe's schoondochter,
minzaam aan het hof ontvangen. Te Leipzig treft hij Schumann aan, die vier zijner gedichten op muziek heeft gezet,
en Clara Schumann ; te Berlijn vindt hij Chamisso helaas
niet meer onder de levenden ; maar hij hernieuwt er de
kennismaking met Schelling, Cornelius en Tieck, die te
Potsdam woont.
Over Stettin gaat hij naar Kopenhagen terug, waar
hem eene uitnoodiging van graaf Rantzau wacht, om de
vorstelijke familie op Föhr te bezoeken, een eilandje in de
Noordzee, aan de Sleeswijksche kust. Het is een eenvoudig
badplaatsje, met op zijn Hollandsch gebouwde huizen ;
Andersen voelt zich in deze romantische omgeving recht
gelukkig : „Es giebt Augenblicke der Dankbarkeit," schrijft
hij, „in welchen wir gleichsam einen Drang fühlen, Gott
an unser Herz zu drücken."
Koning Christian is zoo met den dichter ingenomen,
dat hij zijn jaargeld verdubbelt. Wanneer een aantal badgasten hem komen huldigen, zegt hij : „Soviel kann leicht
einen Menschen verderben, und ihn eitel machen, doch,
nein, es verdirbt nicht : es macht einen im Gegenteil gesund und besser, es läutert die Gedanken und man musz
dadurch Drang und Willen bekommen, dies alles zu verdienen."
Na dit bezoek is hij nog een poosje de gast van de
hertogin van Augustenburg, die, aanvankelijk ook op Föhr,
nu op Als, in de Oostzee vertoeft. Andersen gewaagt met
verrukking, zoowel van zijne gastvrouw en hare beide
dochters, als van de heerlijke streek.
In 1844 schrijft hij een dramatisch sprookje : De Bloem
van het Geluk, dat door en door Deensch is. Hij betoogt er
in, hoe men het geluk slechts vindt, als men met weinig
tevreden is ; niet in weelde en praal ligt het verborgen.
Het speelt in eene idyllische omgeving; doch tegen
den lachenden hemel teekenen zich twee sombere figuren
af: die van den ongelukkigen dichter Ewald, en van den
vaak in heldendichten bezongen, prins Buris : „ik stelde
dit tijdperk, zoo vaak de gouden eeuw geheeten, zeer som,
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ber voor." Heiberg breekt het stuk erg af, waarin Andersen iets persoonlijk-vijandigs meent te moeten zien, en dat
hem daarom bijzonder grieft, temeer, waar hij zijnerzijds,
den dichter hoog vereert. In een gesprek licht Heiberg
weliswaar zijne bezwaren nader toe, doch Andersen vermag
ze niet te deelen : niettegenstaande dit alles, wordt het
stuk dat jaar 7 X opgevoerd.
Opnieuw valt een schaduw over zijn leven door den
dood van Mevrouw Collin, die steeds als eene moeder voor
hem geweest was.
Mét de kinderen staat hij dan ook, diep getroffen,
aan haar sterfbed, en schrijft: „Es kam eine Andacht in
meine Seele, eine Ueberzeugung von Gott -and der Ewigkeit, welche diesen Augenblick zu einem bedeutenden
Moment in meinem Leben erhob. In solchem Augenblicke
ist est rings um uns heilig."
Dat in dezen tijd zijn Improvisator, zoowel in het
Engelsch, `als in het Zweedsch en het Hollandsch wordt
vertaald, vindt hij heerlijk, doch hij voegt er aan toe :
„Es ist etwas Erhebendes darin, seine Gedanken weit
unter die Menschen kommen zu sehen ; est ist fast ängstlich ,
,

so vielen anzugehören ; das Edle und Gute wird eine Segnung, aber das Böse, unser Verirrungen, schiessen auch
empor, und unwillkürlich drängt sich uns der Gedanke
auf: „Gott, lasz mich nie ein Wort niederschreiben, wovon
ich Dir nicht Rechenschaft ablegen kann."
Wie zóo voelt en schrijft, beseft zeker wel zijne groote
verantwoordelijkheid tegenover „den Heer der talenten !"
Hans Christian zal nu weer eens op reis; niet, om indrukken op te doen ; daarvan heeft hij in zijn binnenste
meer, dan hij in dit kortstondig leven kan verwerken,
doch, om ze gezond en frisch op het papier te kunnen
brengen. Want reizen is voor hem als een verkwikkend,
geestelijk bad.
In October 1845 verlaat hij dan ook zijn vaderland,
na eenigen tijd te Glorup, bij graaf Moltke, en onderweg
een dag te Odense vertoefd te hebben ; doch daar ziet
hij louter vreemde gezichten.
.
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Vervolgens is hij veertien dagen gast te Augustenburg,
waar hij „Het Lucifersmeisje" schrijft.
Te Homburg wipt een vriend, die met hem den
schouwburg zal bezoeken, even aan bij eene familie, die
zeer verlangend is, persoonlijk met den grooten Deen
kennis te maken. In een oogwenk zijn al de kinderen o m.
hem heen verzameld, Andersen vertelt een sprookje en —
weg is hij weer.
In het gezin laat dit bezoek een fantastischen indruk
achter.
Te Oldenburg maakt hij een vroolij ken ijstijd mee,
en de groothertog schenkt hem, bij zijn vertrek, als blijk
van waardeering en vriendschap, een kostbaren ring.
In Berlijn wordt hij een avond uitgenoodigd bij graaf
Bismarck-Bohlen eenige zijner sprookjes voor te komen
lezen, en tevens treft hij er de gebroeders Grimm aam
Reeds op eene vorige reis had hij hen bezocht, en
aan de dienstbode gevraagd, te worden toegelaten bij diengene van de twee broeders, „die het meest geschreven had."
Het meisje bracht b hem toen bij Jacob, die volstrekt
niet 'egreep, wie hij was, en nooit van zijn werk ha d
gehoord, zoodat Andersen, zeer teleurgesteld, heenging.
Hoe anders was intusschen alles geworden !
Toen Jacob Grimm korten tijd daarna te Kopenhage n
kwam, had ieder den mond vol van Hans Christian, en
nu is hij de eerste, die op zijn beurt Andersen opzoekt,
en met waardeering over zijne boeken spreekt, waarvan
hij er onderwijl heeft leeren kennen.
Dat deze twee groote mannen, die zich . op bijna gelijk
terrein bewogen, elkaar zoo vonden en begrepen, laat zich
gemakkelijk denken ; geen wonder dan ook, dat het
wederzien ditmaal bijzonder hartelijk was.
Gedurende dezen, voor hem zoo aangenamen tijd, is
er maar éen avond, waarop Andersen zijne eenzaamheid
sterk gevoelt : op Kerstavond. Iedereen was zoo overtuigd,
dat hij wel hier of daar geïnviteerd zou zijn, dat tenslotte
niemand hem uitnoodigde, en hij den avond alleen doorbracht. Zondagskind en gevoelsmensch als hij is, treft
.
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hem dit dezen keer dubbel zwaar, en hij schrijft dan ook :
„ich fühlte mich einsam und traurig verlassen. Ich setzte
mich an das offene Fenster und blickte zum Sternenhimmel
auf : das war der Weihnachtbaum, der für mich angezündet war ! „Vater im Himmel", betete ich, wie die Kinder
beten, was gabst Du mir ?"
Vaak is hij te Berlijn de gast van de prinses van
Pruisen, en eens gebruikt bij het middagmaal bij den
koning, tegelijk met Von Humboldt, dien hij reeds kende.
Te Potsdam leest hij, in den kring der vorstelijke
familie verscheidene zijner sprookjes voor : Bal en Drijftol,
de Denneboom, het leelijke, jonge Eendje, en de Varkenshoeder.
Ook nu wordt hij met eerbewijzen overladen, en ontvangt van den vorst eene ridderorde. Zoo geroerd is hij
voor al deze sympathie en waardeering, dat hij, bij zijn
vertrek uit de hoofdstad, schrijft : „Gott gebe mir Kraft
für das, was ich nun zu leisten habe, nachdem ich die
Ermunterungssumme in so reicher Fülle empfing".
Te Weimar ontmoet hij Auerbach, en opnieuw Jenny
Lind. Heerlijke uren brengt hij door met Mendelssohn, en
maakt zoowel kennis met Brockhaus, als met zijn landgenoot, den bekenden componist Niels Gade, die indertijd
de muziek had geschreven bij zijn Agnete und der Meermann.
Ook te Dresden ontvangt men hem aan het hof ; in
Weenen noodigt Liszt hem tot een concert uit en maakt
hij kennis met Grillparzer.
De Oostenrijksche koninklijke familie stelt zijne sprookjes zeer op prijs.
Vanhier reist hij naar het Italiaansch- sprekend Triëst,
en naar Ancona. 31 Maart 1846 trekt hij ten derdenmale
naar Rome, en roept vol verrukking uit : „Wieviel gab
mir Gott nicht vor tausend andern und wieder tausend. Und
selbst darin, dasz man das fühlt, liegt eine Segnung, —
wenn die Freude recht grosz ist, hat man, wie bei der
tiefsten Trauer, nur Gott, an Den man sich halten kann".
Het treft, hem, dat Rome zoo modern is geworden,
sedert hij er de laatste keer was, doch hij geniet er. van
,
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de vele voortbrengselen der beeldhouwkunst, waarvoor
hem, op zijne vroegere reis, de oogera waren open gegaan.
Van Rome en Napels gaat hij naar Sorrento, de stad
van Tasso, waar hij de eerste bladzijden schrijft van zijn :
Das Märchen meines Lebens. Dit werd oorspronkelijk in het
Duitsch geschreven en uitgegeven ; eerst later verscheen
eene Deensche bewerking, die, vermoeiend door al te veel
uitweidingen en bijzonderheden, lang zoo aantrekkelijk
niet is.
Te Napels heeft hij zeer van de warmte te lijden ;
het drukkende van die hitte, waardoor de stad eerst
tegen den avond schijnt te ontwaken, beschrijft hij alleraardigst in zijn sprookje : De Schim 1 ).
Over zee gaat hij nu over Marseille, door Zuid- Frankrijk en vervolgens naar de Pyreneën, doch de warmte blijft
hem hier overal kwellen, zoodat hij zich werkelijk ziek
voelt. Te Vernet, dat een armoedigen indruk op hem
maakt, blijft hij eenigen tijd stil, en maakt er zijn Märchen
meines Lebens af.
Van zijne zonnige en toch ernstige levensopvatting
leggen de slotwoorden een schoon getuigenis af :

„Mein Lebensmärchen, bis zu dieser Stunde, liegt vor
mir aufgerollt, so reich und schön, ich könnte es so nicht
dichten. Ich fühle, dasz ich ein Glückskind bin ; fast
alle kommen mir o ffen und liebreich entgegen ; nur selten
ist mein Zutrauen zu den Menschen getäuscht worden.
Vom Fürsten bis zum ärmsten Bauer herab, habe ich das
edle Menschenherz schlagen gefühlt. Es ist eine Lust, zu
leben, an Gott und Menschen zu glauben.
Offen und vertrauensvoll, als säsze ich unter lieben
Freunden, habe ich hier mein eigenes Märchen erzählt,
meine Sorge, wie mein Glück ausg sprochen, habe meine
Freude über jede Huldigung und Anerkennung geäuszert,
wie ich glaube, dasz ich sie vor Gott selbst aussprechen
könnte; ob das Eitelheit sein mag ? Ich glaube es nicht ;
1) Foutieve vertaling (door Andriessen) van Skygge, wat schaduw
beteekent.
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mein Gefühl war bewegt und demütig dabei ; mein Gedanke
war Dank gegen Gott".
En verder :
„Ein Glückstern leuchtet über mir ; Tausende verdienen ihn wohl besser als ich ; ich begreife oft selber
nicht, weshalb gerade mir soviel Freude vor Unzähligen
zuteil wurde ; er leuchte ! Geht er aber unter, vielleicht
indem ich diese Zeilen schliesse, so hat er geleuchtet, ich
b abe mein reiches Teil empfangen ; er gehe unter ! Auch
hieraus entspriesst das Beste. Gott und Menschen meinen
Dank, meine Liebe !" (Vernet, Juli 1846).
Eene beschrijving van Andersen zou niet volledig zijn,
wanneer daarin geen melding werd gemaakt van zijn bezoek aan Dickens, toen hij in Engeland vertoefde, waar
hij ook aan het hof van koningin Victoria werd ontvangen. Andersen vertelt hieromtrent het volgende :
Dickens woonde toenmaals in een buitenhuis, Gladshill,
tusschen Dover en Londen gelegen. In dien tijd was de
thans zoo liefelijke streek nog tamelijk onveilig. Hartelijk
wordt hij door den schrijver in zijn groot gezin (hij had
9 kinderen) opgenomen. Taal en landschap herinneren
hem sterk aan Denemarken.
Dickens was een joviaal, hartelijk man; zijn vrouw
deed hem denken aan Agnes uit David Copperfield. Te
Londen bezoeken zij samen het Britsch Museum en het
Cristal Palace; in den schouwburg wonen zij de opvoering
bij van een paar stukken van Shakespeare ; o.a. Macbeth
en De Storm ; er was zeer veel zorg aan het uiterlijk der
vertooningen besteed, doch Andersen vond, dat de geest
van den dichter achter al dat vertoon wel wat schuil ging.
„Het forsche dichtstuk werd tot een steenen beeld
onder dien schitterenden tooi, het levende woord onverstaanbaar; het geniale gerecht ging ongenoten voorbij :
men vergat het, om de gouden schalen, waarop het werd
aangeboden ".
Als Dickens, na eene afwezigheid van een paar dagen
terugkomt, bemerkt hij, dat zijn gast zeer gedrukt is,
door eene inmiddels ontvangen, slechte recensie van zijn
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werk ; om hem te . troosten, steekt hij een compleet vuurwerk af van scherts en luim ; en als hij ziet, hoe hiervoor
toch nog niet alle wolken wijken willen, volgt rustig en
ernstig, en toch met allen gloed der hartelijkheid, eene
zoo warme betuiging van waardeeriug en sympathie, dat
Andersen, opgeruimd en gesterkt, weer lust en verlangen
voelt, opnieuw aan den arbeid te gaan. „De zware golven
van het verdriet", schrijft hij, „wierpen voor mij den kostbaren barnsteen der vriendschap op".
Dickens brengt hem, als hij heengaat, zelf in zijn
rijtuigje naar het naastbijgelegen station. „Ik zag hem
nog lang na", zegt Hans Christian, „hem, dien ik als
dichter bewonderde, als mensch liefhad".
De verdere levensjaren van Andersen zijn in enkele
woorden verteld.
In 1851 wordt hij professor, in 1857 staatsraad ; in
1859 verhoogt de regeering zijne toelage tot 2200 mark;
6 December 1867 richt men te Odense een groot feest aan
voor den „eereburger", waarvan Andersen zelf getuigt, dat
het het schoonste zijns levens is geweest, en waarop hij
zich tevens zeer klein voelde. De stad werd geïllumineerd,
en hiermede was de voorspelling der oude kaartlegster uit
zijne jeugd in vervulling gegaan.
6 December 1869 herdacht men te Kopenhagen ,den
dag, waarop hij voor het eerst, als arme knaap, te voet,
de hoofdstad was binnengekomen ; zijn 70eII verjaardag
brengt hem een stroom van eerbewijzen.
In 1872 vertoonen zich de eerste symptomen van het
lijden, dat hem ten grave zou brengen ; leverkanker. Hij
sukkelt veel en moet zijne kamer houden ; ook zijn zijne
zenuwen hem dermate de baas, dat hem ieder oogenblik
de tranen in de oogen springen. Als een vriend hem troostend zegt „wie weet, hoe gauw je weer zult kunnen
reizen", antwoordt hij smartelijk : „reizen, ja, naar het graf!
Ik kan nog alleen maar denken aan mijne begrafenis".
Al kan hij niet meer schrijven, zijne levendige fantasie
verlaat hem nooit; hij heeft een groot scherm in 6 deelen
verdeeld en beplakt met platen uit alle mogelijke landen.
.
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In zijne kamer vindt men in de hoeken de vier jaarge1ijden : ginds wat takken zijn de winter ; eenige fijne bloemen
dáár stellen de lente voor ; wat grootere, forschere, in den
derden hoek, den zomer ; eenige aren, wijnranken en tomaten geven ten slotte de herfst weer.
12 Juni 1875 gaat hij naar zijne villa Rolighed, waar
hij 4 Augustus daaropvolgend, overlijdt. Vorstelijk, als van
een prins was zijne begrafenis, leden van het koninklijk
huis en van de hofhouding, ministers, geleerden en kunstenaars volgden de baar.
Terecht zegt professor Michaël Birkenbihl, die in 1914
opnieuw Das Märchen meines Lebens uitgaf: „Tinher den
verträumten Landsleuten Nils Lyhnes" 1 ) geht das Sprichwort um : In dem Schoss einer armen Frau liegt oft ein
so reiches Kind. Ein reicheres. Kind als Hans Christian
Andersen hat das dänische Volk nicht geboren".
„

II.
Hoe nu staan wij, kinderen der twintigste eeuw, tegenover het werk van Andersen ?
In hoofdzaak moet hierop het antwoord luiden : zijne
dramatische werken zijn reeds vergeten, of zullen het althans spoedig wezen ; wij zullen ze hierom verder buiten
bespreking laten.
Ook zijne romans kunnen ons niet meer bevredigen,
doch een paar ervan willen wij toch even doorloopen, ten
eerste, omdat Andersen een tijdlang heeft gemeend, dat
zijn talent in die richting lag, en zijn Improvisator ook
werkelijk geruimere tijd de eer genoot, het boek over Italië
voor het Noorden te wezen ; en voorts, omdat Hans Christian,
die nooit anders dan subjectief zijn kon, telkens zelf om
het hoekje komt kijken, waardoor elke levensbeschrijving
van hem niet dan onvolkomen wezen zou, die niet ook
een oogenblik bleef stilstaan bij dat gedeelte van zijn
1) N. L. roman van den Deenschen schrijver Jakobsen; ook in Hollandsche vertaling verschenen.
O. E. XVII 11
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oeuvre, waarin hij zooveel van zijne eigen persoonlijkheid
heeft gelegd.
Van zijne gedichten kan men zeggen, dat ze geen
hooge vlucht nemen ; toch leeren wij ook hier Andersen
weer uit kennen als de gevoelsmensch, die de ontroering
heeft gekend in al hare trillingen, die het niet nalaten
kan, zijne teleurgestelde liefde, zijn besef van eenzaamheid
uit te snikken, en tevens te jubelen in de schoonheid van
het leven en de heerlijkheid der schepping.
Doch Andersen op zijn best, Andersen de onsterfelijke,
vinden wij toch alleen in zijne Sproken en Vertellingen.
Hierin ligt ten slotte zijne kracht. En zij zullen niet licht
verouderen, omdat deze korte verhalen als een reeks gelijkenissen zijn, waarin alles, wat er schoons en goeds in
ons leeft, tot uiting komt : omdat zij vol zijn van eeuwigheidsgedachten.
To Baronesser (de twee Baronessen) 1 ) verhaalt ons van
het eenvoudige dorpsmeisje, dat den zoon van het kasteel
heeft getrouwd, doch vrij slecht door haar man wordt
behandeld. Na zijn dood echter leidt zij een aangenaam
leven, deels op haar landgoed, deels te Kopenhagen. Haar
zoon sterft jong; haar dochter, met een Duitsch edelman
gehuwd, evenzoo. Zij blijft nu met haar kleinzoon Herman,
achter.
Als het verhaal begint, maakt deze met zijn gouverneur en een paar vrienden, een reisje op zee. Door een
bui overvallen, moeten zij in eene verlaten hofstede schuilen, en vinden daar eene doode bedelvrouw, met haar pasgeboren dochtertje. Het kind wordt aanvankelijk bij boeren
opgevoed; later komt zij een poosje in huis bij Herman's
grootmoeder, en vervolgens bij eene getrouwde zuster van
diens gouverneur Moritz, die zelf haar kleinen jongen verloren heeft.
Andersen kan niet nalaten, Elizabeth te Kopenhagen
Torvaldsen te laten ontmoeten. Ten slotte trouwt zij met

.

1) Holl. vert. M. C. Mens, uitgegeven in 1873 bij Ter Gunne te
Deventer.
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Herman, en wordt zoo de tweede in deze familie, die, van
eenvoudig volkskind, tot eer en aanzien komt.
De grootmoeder zegt haar, hoe zij nooit hare eenvoudige afkomst moet vergeten, en dat zij, als zij ooit
kinderen zal bezitten, dezen zal moeten doen begrijpen,
hoe zij met de armen en geringen vermaagschapt zijn.
„En," schrijft Andersen, „Elizabeth herdacht de woorden van Moritz, over den rooden draad, die bij de Engelsche marine door al het touwwerk heen loopt, groot en
klein, om aan te toonen, dat het eigendom is van de
kroon ; en aan dien onzichtbaren draad, die door ieders
leven heenloopt, en aantoont, dat wij aan God toebehooren.
Zoo moeten wij allen den onzichtbaren draad in de geschiedenis van ons eigen leven zoeken." Ls dit niet weer
op en top Andersen ?
En ook in die laatste regels, als de oude vrouw zacht
in haar leunstoel gestorven is : „een witte vlinder vloog van
het rozenbed hemelwaarts, als of het toeval die onsterfelijkheid wilde prediken, die van het gelaat van de doode
afstraalde, en die het hart van elken geloovige verheugt."

Een Gelukskind 1 ) verhaalt van den rijken en den armen
jongen, die op denzelfden dag, in hetzelfde huis worden
geboren. De eerste, Felix, is niet kwaad, doch wat cynisch ;
de laatste, Peter, die zijne opvoeding hoofdzakelijk aan
Felix' vader te danken heeft, is een idealist, die alles in
het leven diep-ernstig neemt, en de wereld slechts van
den geestelijk-mooien kant beziet.
Beide groeien als vrienden op. Met een zekere voorliefde schildert Andersen ons het milieu ran den musicus
bij wiep Peter inwoont, en die dweept zoowel met Haydn,
Händel en Beethoven, als met Wagner ; dit laatste gold
voor hemzelf niet, zooals blijkt, waar hij ergens uitroept:
„Wagner überwältigt mich."
Teekenend voor den dichter zijn weer trekjes als deze :
„de beide kinderen des huizes zochten steeds naar een
hooger doel. Felix zou weldra kamerjonker worden, en dat
1) Vert. Mevr. van Westrheene, Amsterdam 1870. Van Kampen.
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is de eerste stap tot kamerheer, en die heeft den gouden
sleutel van achteren hangen. Doch Peter, dat gelukskind,
droeg van voren, zij het onzichtbaar, den gouden sleutel
van het genie, die alle schatten der aarde en ook alle
harten ontsluiten kan."
Als Felix tot Peter zegt : „ge zijt een gelukkige kerel,
doch ik geloof, dat ge nog volstrekt niet weet, hoe een
jongmensch leven moet," dan laat Andersen erop volgen :
„doch dit wist Peter op zijne wijze ; met zijn vol, warm
hart beminde hij zijne kunst. Tusschen hem en Felix bestond onloochenbaar eene soort sympathie, hoe verschillend
van aanleg zij ook waren. Peter dacht, dat het onderscheid tusschen hen beiden daarin gelegen was, dat Felix
te midden van de verzoekingen van den rijkdom was opgegroeid, en geld en lust had, daarvan de proef te nemen,
hij daarentegen was, als het kind van arme ouders, in
gelukkiger omstandigheden geweest."
Als geheel kunnen wij deze novelle niet meer genieten ; daarvoor is zij wel wat al te veel vieux jeu ; vooral
aan het slot, waar Peter plotseling van vreugde sterft,
tijdens de opvoering van zijn eerste muziekdrama, dat
dadelijk niet slechts een succes, doch een meesterstuk blijkt.
Van Kun en Spillemand (Het was maar een speelman) 2 )
gelden dezelfde bezwaren.
Naomi, wier moeder eene jodin, wier vader een Noor
is, een buitenechtelijk kind, komt veel bij hare buren aan
huis, waar dan de kleine Christian haar speelkameraadje
is. Naomi krijgt een zeer avontuurlijk leven en eindigt als
demie-mondaine ; maar de droomerige Christian kan haar
niet vergeten, en versmaadt om harentwille zelfs de trouwe
genegenheid van Lucie.
Christian zelf heeft eene ongelukkige jeugd ; zijn vader
heeft vroeger als soldaat gediend en veel gezworven ; dat
zit hem in het bloed, en als de oorlog uitbreekt, neemt
hij dan ook opnieuw dienst (hierbij heeft Andersen aan
zijn eigen vader gedacht,) en verdwijnt. Later duikt hij
1) Holl. vert. door? . Uitgegeven 1840 te .. .
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weer op, doch om, als een tweede Enoch Arden, zijne
vrouw met een ander gehuwd te vinden. Zonder zich
bekend te hebben gemaakt, trekt hij zich, het hart vol
wanhoop, in een klooster te Rome terug. - Men heeft
weleens beweerd, dat Andersen het kinderhart niet gekend
zou hebben. Doch had hij dan zoo fijn kinderleed kunnen
uitbeelden als dat van Christian, wanneer deze, verschijnende op het feest, dat Naomi's pleegouders te harer eere
geven, ziet, hoe zij doet, alsof zij hem niet kent, terwijl al
de kinderen in de zaal hem den rug toe keeren ?
„Diepe smart in een kinderziel," schrijft hij, „is even
zwaar als de zwaarste, die de volwassene kent. Het kind
kent de hoop niet, het verstand strekt de beschermende
hand niet naar hem uit; het heeft oogenblikkelijk niets
dan zijn leed, om zich aan vast te houden. Zulk een
oogenblik schenkt hem levenservaring ; het vroolijk gejubel
daarbinnen was als een Bengaalsch vuur, dat de slotscène
van zijne jeugd verlichtte."
Kostelijk komt Andersen's zin voor humor uit, waar
hij een paar tooneeltjes schildert in het huis van het
echtpaar Knepus, waar Christian een poosje in de kost
is : Madame 1 ) Knepus heeft de boterpot vergeten, die zij
altijd op een schap in het kamertje van haar gast bewaart,
en nu ziet zij geen ander middel, om haar terug te krijgen,
dan wanneer zij door Christian's raam klimt. „Het zou
verschrikkelijk zijn," dacht zij, „als de wereld mij het
raam van een jongmensch zag binnenklimmen. Maar ik
doe het in alle eer en deugd, en den reine is alles rein."
-- Zoo kreeg Madame haar boterpot terug. Of Christian's
entrée in den huize Knepus :
„Mijnheer Knepus, zeide Madame, gaat altijd naar
beneden, om zich te wasschen ; maar een jongmensch
moet het hebben, zooals het behoort. Hier is een bierflesch
met water; dat kan je, buiten het raam, over je handen
laten loopen. Later zal ik je weleens een kom geven. Onze
spiegels zijn te groot voor deze kamer; daarom moet je je
-

1) In Denemarken noemt men Madame, die getrouwde vrouwen, wier
maatschappelijke rang haar den titel van Mevrouw weigert.
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maar met dit doosje behelpen ; er zit een glaasje op het
deksel."
Christian, die zijne liefde voor de verloren Naomi
niet vergeten kan, blijft eenzaam, en sterft als eenvoudig
speelman, op een boerendorp.
-- O. T. is als roman, naar mijne meeping, wel het
ongenietbaarst. Het begint met een studentenfeest, en wellicht is het grappig, hier eene ontboezeming van Andersen
weer te geven, waarover de tegenwoordige vrouwelijke
jeugd zich vroolij k kan maken :
„Er is eene zaligheid, door geen dichter nog recht
bezongen ; nog hooit heeft eenige lieve lezeres haar gekend,
en zij zal haar nooit kennen op deze wereld. Het is die zalige
toestand, waarin alleen mannen kunnen verkeeren, en
daarvan nog slechts enkele uitverkorenen. Het heerlijke
oogenblik, dat geene vrouw, zij moge zoo mooi, zoo goed,
zoo geestig zijn, als zij wil, ooit beleven zal -- is dat,
waarop men student wordt".
De inhoud is, in enkele woorden meegedeeld, als volgt :
Otto Thostrup is het kind van de gouvernante in
eene aanzienlijke familie, verleid door den zoon des
huizes. Deze, een slecht sujet, besteelt bovendien zijn vader,
doch het meisje neemt de schuld op zich, en schenkt, in
de gevangenis, het leven aan een tweeling, een jongen en
een meisje. De jongen gaat later de wereld in, het meisje
blijft bij de vrouw van den cipier. Een oud man, die in
dienzelfden tijd in de gevangenis zit, „Deutscher Heinrich"
genoemd, heeft Otto als kleinkind O. T. op den arm getatoeeerd, en hem gezegd, dat dit niet zijne voorletters
zijn, doch „Odense Tugthus" beteekent. Iedere keer duikt
hij, tot schrik van Otto, in diens leven op, en herinnert
hem dan aan de schande zijner ouders. Later tracht hij
nog misbruik van hem te maken, door hem te doen gelooven, dat zijn dochter, Sidsel, zijn zuster is, die den
verkeerden weg op is gegaan. Gelukkig voor Otto komt
alles later uit, en verdrinken vader en dochter, (juist op
tijd !) bij een overvaart.
Bij de figuur van Sidsel heeft Andersen aan zijne
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eigen halfzuster gedacht, over wier gedrag hij veel verdriet heeft gehad. In Otto's onbeantwoorde liefde tot
Sophie ligt wederom eene weemoedige herinnering aan
zijne persoonlijke, smartelijke ervaringen, ten opzichte van
Riborg Voigt.
Aangaande den Improvisator, hebben wij reeds een en
ander meegedeeld.
Als roman zwak, heeft het boek zijne groote waarde
voor het Noorden gehad om zijne uitstekende beschrijving
van Italië.
Hoezeer Andersen echter ook getracht heeft, zich in
den hoofdpersoon, den armen Antonio, in te denken, het is
eenvoudig zijn eigen levensloop in travesti, en de natuurbeschrijvingen zijn gegeven door den bewonderenden
toerist, niet door een kind van het land.
Domenica, de vrouw uit de Campagna, bij wie Antonio,
na zijns moeders dood, een poos wordt opgenomen, is
zijne eigene moeder ; de Jezuïtenschool de Latynsche school
te Slàgelse ; Antonio, voordragend in het Palazzo Borghese,
is Hans Christian voor Baggesen, bij zijn eerste bezoek
aan Kopenhagen.
In het hoofdstuk : De kleine Abdis, hoorera wij, als
het ware, Andersen zelf zijn gevoel van miskenning en
afhankelijkheid uitklagen : „allen waren knapper, degelijker,
verstandiger dan ik ! Ik leerde minzaam glimlachen, waar
ik had kunnen schreien, buigen, waar ik minachtte, opmerkzaam toeluisteren bij het leeg gesnap van dwazen. Ik
was immers een arm kind, voor wiep zooveel gedaan
werd !" Men voelt, hoe hij eronder lijdt, als er wordt getwijfeld aan de echtheid zijner gevoelens of aan zijn talent,
als hij schrijft : „ik las nog eenige coupletten voor, maar
die werden met luchtige, korte opmerkingen ontvangen.
Waal' mijn hart, geheel natuurlijkerwijze, zijne innigste
gevoelens had uitgesproken, daar had ik „een ander
nagepraat" ; mijn geestdrift werd uiterst koel begroet.
De natuurbeschrijvingen (bijv. van de uitbarsting van
den Vesuvius), zijn, zooals gezegd, geheel uit de pen gevloeid van den verrukten reiziger ; als staaltje hiervan de
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volgende regels : „Ik zie nog de wilde bergformatie, de
eenzame torens, met de uitgespannen netten, om zeevogels i-n te vangen ; diep onder ons lag Salerno aan de
donkerblauwe zee, en wij hadden hier eens ontmoeting,
die mij niet licht uit het geheugen zal gaan : twee witte
ossen, met ellenlange horens, trokken een wagen, waarop
vier geboeide roovers zaten, met booze blikken rondziende.
Zwartoogige, schoon gevormde Calabreezen waren het, geweer op schouder".
De eenige afwijking, die Andersen zich van de
waarheid veroorlooft, is, dat hij zijn held ten slotte laat
trouwen met het blinde meisje, dat ook nog een rol in
het verhaal vervult.
Gudfader's Billedbog en Billedbog uilen Billeder verscheen,
voor zoover ik kon nagaan, niet in Hollandsche, wél in
Duitsche vertaling. Het eerste, „Peetoom's Prentenboek" vertelt, op naief-fantastische wijze, de geschiedenis van Kopenhagen, dat aanvankelijk de „Koopmanshaven" was ; de
St. Nicolaas- en Vrouwekerk worden gebouwd, en nu is het
de hoofdstad. Godfried van Gehmen, de Hollandsche boekdrukker, verspreidt „zijne gezegende, zwarte kunst over de
stad, en nu komen de boeken zoowel in het koninklijk
slot als, in de huizen der burgers ; taal en gedichten
warden zóó vereeuwigd. Wat de mensch niet durft utspreken in vreugde en smart, dat zingen de ' vogels van
het volkslied, in beeldspraak en toch duidelijk genoeg ; zij

vliegen door de kamers der stedelingen en door de zalen
van het paleis ; zij zitten als valken op de handen der
edelvrouwen en kweelen ; als muizen zoo stil sluipen zij
de woningen der lijfeigenen binnen."
Daarna beschrijft Andersen ons der lotgevallen der
verschillende vorsten, en verhaalt, hoe Tycho Brahé, de
beroemde sterrenkundige, in ongenade valt ; doch ,.welft
zich de hemel niet overal ? Wat heb ik dan nog meer
noodig ?"
Holberg, Oehlensohläger, Grundtvig, verschillende
koninginnen passeeren de revue ; de Engelsche gemalin van
koning Frederik V, Louisa, en de ongelukkige Mathilde,
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vrouw van Christian IV, van wie men vertelde, dat zij de
minnares werd van haar lijfarts Struensee 1 ).
De pest woedt, en een groote brand vernielt zoowel
de St. Peters- als de Vrouwekerk; de klokken luiden voor
het laatst „Vreden du afvend, Herre Gud af Naade." (Gij
wendt den toorn af, God van genade) en de oude koning
Frederik de IV rijdt tusschen de verwoestingen door.
Dan vertelt hij van Torvaldsen, den knaap van eenvoudige afkomst, die werd tot den grootsten beeldhouwer
van het Noorden.
En nu komt de nieuwere tijd, die niet enkel de
petroleum door gaslampen vervangt, doch een algeheele
ommekeer teweegbrengt in het maatschappelijk leven.
Daarom vindt Gudfuder het geraden, zijn prentenboek te
sluiten, en hij zegt tot het kind aan zijn schoot : „Je mag
het boek laten zien aan wiep je wilt, als het maar menschen zijn met lieve oogen en een vriendelijk gemoed ; maar
als er een .Helhest komt, moet je het gauw dicht doen ! 2 ).
In Billed bog Eden Billeder (Prentenboek zonder Platen)
vertelt ons de maan, wat zij, gedurende eenige avonden, op
hare omzwervingen aan den hemel, op de aarde aanschouwt. Een paar daarvan wil ik hier mededeelen. Ten
avond. Een mooie avond aan zee ; de lucht is vervuld
met den slag van den nachtegaal 1 ); allerlei voertuigen
rollen voorbij ; daar zitten menschen in, waarvan sommige
alleen naar de boomen kijken om de houtwaarde ervan te
taxeeren, andere meenen, dat zij de frissche zeelucht tegenhouden. In gindsche diligence rijden de passagiers bijna
alle slapende de mooiste punten voorbij ; slechts herinneren
zich een paar losbollen, hoe zij hier vroeger eens met een
meisje geloopen hebben; eén reiziger vraagt den koetsier,
1) Zie Schimmel's drama Struensee.
2) Wi`e het hellepaard ziet, moet, volgens de legende, spoedig sterven.
A. stelt het hier tegenover „menschen met lieve oogen," de gevoelsmenschen.
Het hellepaard is dan de mensch met het koude, nuchtere verstand; misschien ook denkt hij hier aan kille, onbarmhartige critiek, zooals G. Höller
aanneemt.
3) Dit klinkt ons eenigszins zonderling in de oorera; doch men bedenke,
dat aan de Oostzee de bosschen zich tot aan de kust uitstrekken.
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of hier nu eigenlijk iets merkwaardigs is te zien ? „Welneen," is het antwoord, „maar als er 's winters sneeuw ligt,
wijzen de boomen mij den weg ; anders zou ik het water
in rijden."
Een schilder noteert zorgvuldig alle tinten en kleuren,
die hij ziet, en ergert zich over den zingenden nachtegaal,
die hem in zijn werk stoort. Maar het arme kind, dat
langs den weg komt, zet zich stil aan den rand van het
pad, en luistert ademloos naar den kleinen zanger ; „zij
keek naar de zee en naar den hemel ; „zij vouwde de handen ;
het leek wel, alsof zij het Onze Vader bad. Zelf begreep
zij niet, wat er in haar omging, en toch zou dit oogenblik
haar in later jaren nog vaak voor den geest staan".
In een ander tafereeltje beschrijft Andersen de wanhoop van een mislukt tooneelspeler, die op zelfmoord peinst.
Aanvankelijk evenwel gelooft hij zelf nog niet aan den
ernst van zijne voornemens, en Hans Chistian hekelt dat
in scherpe, ironische bewoordingen : „een mensch kan zeer
ongelukkig, en daarbij zeer geaffecteerd wezen. Hij dacht
aan den dood, aan zelfmoord, en ik geloof, dat hij zichzelf beweende. Maar als men dan maar eens flink heeft
uitgehuild, begaat men geen zelfmoord meer".
Toch zou Andersen-Andersen niet wezen, die zoo goed
in eigen binnenste de zwaarmoedigheid gekend heeft, wanneer
hij niet met groote juistheid de ontwikkeling had geschetst
van het zielsproces van den ongelukkige, die een jaar
daarna werkelijk tot zijn wanhoopsdaad gedreven wordt.
En iets als medelijden, als aanklacht tegen de koude
onbarmhartigheid, waarmee de wereld, zelfs in den dood,
nog oordeelen durft, ligt in deze woorden : „In een hoek
bij den kerkhofmuur, daar is de plaats voor zelfmoordenaars;
daar schiet het onkruid welig omhoog, en de doodgraver
werpt er allen afval neer van de andere graven".
Ten slotte zijn wij in de woning der armen : het is
nacht, maar stil staat het kind op en sluipt naar moeder's
spinrokken, waar het overdag nooit aan mag komen. Zijn
blond haar glinstert als goud in het maanlicht. De moeder
ontwaakt ; zij ziet haar Eertel, en dan heeft zij een visioen
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de muren der kleine kamer wijken, en plotseling zijn wij
in eene kerk, versierd met de beelden van Jezus en de
apostelen, door een beroemd man. En zij ziet er nog meer :
in Rome, en een beeld draagt de trekken van haar kind,
die nu een gevierd kunstenaar is geworden ; doch zijne
lokken glinsteren niet meer als goud in het maanlicht ;
zij zijn zilverwit als het maanlicht zelve : Het is Torvaldsen".
Van Andersen's gedichten zijn, voor zoover mij bekend,
geene vertalingen verschenen, dan van de enkele, hier en
daar in zijne boeken ingevlochten, en van een paar, welke
op muziek zijn gezet : (Schumann, Grieg 1 ). Voor mij ligt
het bundeltje : Udvalgte Digte (Bloemlezing) uitgegeven
door professor Vilhelm Andersen 2 ) ; het bevat puntdichtjes,
verzen, gewijd aan dichters-tijdgenooten, een paar balladen,
eenige „Heiniaansch"-lyrische gedichten, de reeds genoemde „Hjertets Melodier", een stuk uit zijn tekst bij de
opera De Bruid van Lammermoor, een vers op Jylland (Jutland) en Danemark, mit Faedreland.
Ook zijn er aan Torvaldsen gewijd en aan zijne weldoeners, het echtpaar Collin.
Oktober is een fragment uit De twaalf Maanden van
het Jaar ; Tranen is ook opgenomen in zijn roman O. T. ;
groot succes heeft hij gehad met Det döende Barn, (Het
stervende Kind) hetwelk verhaalt van een kind, dat
droomt, hoe het spoedig sterven zal en vleugels krijgen
als de engelen ; en zijne moeder smeekt, niet te treuren,
omdat „hare tranen op zijne wang branden, en hem beletten, rustig de oogera te sluiten".
In De to Fugle zingt de vogel, die diep in het hart

van den dichter woont, voor dien andere, in het hart van
die hem lief is ; „doch zij verstaan elkander niet".
In „De Zoon der Woestijn" „barst zijn jonge hart van
hopelooze liefde", en De Speelman is de ongelukkige, die
spelen moet op de bruiloft van zijne uitverkorene — met
een ander. En terwijl hij daar zoo staat, beseft hij pas,
1)

Vandring i Skoven. En Digters sidste Saug, To brune öjne, alle

uit Hj ertet's Melodier.
2)

Kjöbenhavn 1801. Gyldendalske Boghandels Forlag.
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hoe zwaar een o ffer hij brengt : „Ikzelf ben die arme speelman", zucht de dichter aan het slot.
In I Hytten hos min Moder (In de hut, bij mijne
Moeder) spreekt sterk zijn onbevredigd verlangen naar een
eigen tehuis, naar de rust in een gezin, door geen reizen
ooit te vergoeden.
Altijd altijd weer dat gevoel van eenzaamheid, dat
hem, ook in zijne gelukkigste dagen niet verlaat : „O,
God, wat ben ik toch verlaten !" roept hij in „Mijn kleine
Vogel" uit.
Ook in Livet en Dröm (Het Leven een Droom) denkt
hij aan Biborg, als hij z gt
„In uw vroom, kinderlijk oog lag eerre diepe ziel.
Nooit sprak je mond uit, wat ik in je blik las. Plicht was
je hoog en heilig, en zoo moesten wij dan scheiden. Je
weende -- maar als een zuster. Het leven was zoo lang,
zoo bitter, sinds ik je niet meer zag ; ik zong mijne smart
uit ; de vroolij kheid mijner jeugd was verdwenen, en die
mijn lied hoorden, noemden het poëzie".
De vlier is altijd een zijner lievelingsboomen geweest,
en hij bezingt haar dan ook in het gedichtje : De Vlierboom :
„Mijn boom, o, vlier, waar gij groeit, voel ik mij thuis !

e

„Traaden brister, Rokken staaer, Spindevisen tier,
„Ungdoms-Sangen bliver snart, garale Melodier,"
(de Draad springt, het spinrokken staat stil, het liedje
van de spinster zwijgt ; jeugdliederen worden al te spoedig
oude melodieën.)
Met deze woorden eindigt het bundeltje; en het moge
dan uit technisch oogpunt geen eerste klas verzen bevatten, als men onder poëzie verstaat, datgene, wat direct
uit het hart op welt, dan hebben wij hier zeker te doen
met zielsmuziek van de beste soort.

Andersen als Sprookjesdichter.
Behalve de oude vertaling door Andriessen, die niet
steeds zeer correct, dit voor heeft op de latere, dat zij
zoo goed in den eenvoudig, naïef-vromen toon blijft van
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het oorspronkelijke, zijn er in den nieuwaren tijd verschillende uitgaven van Andersen's Sproken en Vertellingen verschenen. Ik behoef slechts te wijzen op die van
Mevrouw Van Eeden—Van Vloten, met platen van Hans
Tegnèr, en die van Christine Doorman, geïllustreerd door
Rie Cramer. Eene Engelsehe prachtuitgave verscheen
kortelings, verlucht door Dulac, en voorts zag eene Duitsche het licht van Pauline Klaiber, eveneens met platen
van Hans Tegnèr ; hiervan verscheen eene aardige, goedkoope volksuitgave.
De laatste Deensche, mij bekend, is van Vilhelm
Ostergaard 1 ). Erg verrukt ben ik hier niet van ; zij is versierd (P) met de niet zeer aestetische, oorspronkelijke prentjes. Het formaat is ongezellig, en daar het een „Udvalg"
(bloemlezing) is, ontbreken er sprookjes, die ik niet dan
ongaarne mis.
Als men zegt, dat Andersen's Sproken en Vertellingen over de geheele wereld bekend zijn, dan is het toch
noodig, dit onder zeker voorbehoud uit te spreken, want
zijn geest is door en door protestantsch en door en door
Germaansch tevens.
„Dat de Russen hem begrepen hebben," zegt Brandes 2 ),
ligt vermoedelijk in de ontvankelijkheid voor poëzie, het
naïeve, dat dezen Slaven eigen is, en hen tot geestverwanten maakt van den grooteis Deen. In de Romaansche

landen, met name in Frankrijk, was hij nimmer populair.
Het critisch-verstandelijke Fransche volk is niet kinderlijkonbevangen genoeg, mist die teere vroomheid van gemoed,
noodig, om Andersen naar waarde te schatten. Uit dit
gebrek aan waardeering spreekt zeer sterk het rasverschil:
bij de Romaansche volken kwam het intellectueele, bij de
Germaansche het gemoedsleven het best tot zijn recht."
Brandes 3 ) verhaalt verder, hoe men in Frankrijk dan
1) Kjobenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1913.
2) Fein danske Digtere,
3) Ik mag gerust Br. hier aanhalen als autoriteit ten opzichte van
de kennis zoowel van het Gallische als van het Germaansche gemoed.
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ook Andersen's sprookjes „trop enfantins" genoemd heeft.
„Het Fransche kind heeft genoeg aan zijn Lafontaine; het
is meer „enfant terrible" dan ,.goed kind", d.w.z. zijn
naïeveteit uit zich, door het juiste woord te gebruiken,
zonder er de portée van te begrijpen ; het „goede kind"
meent, dat de tuin van het paradijs gansch de wereld
omvat, en doet ons beschaamd staan tegenover zijn onschuld."
Zoo vertegenwoordigen Andersen en Lafontaine dan
twee geheel uiteenloopende levensbeschouwingen.
„De Gallische geest verzet zich tegen alles, wat „niet
waar" is. Hij wil tot geenen prijs „dupe" zijn ; gezond
verstand gaat hem boven alles. De Fransche satire is dan
ook vlijmscherp; zij heeft in Tartu ffe, Candide, Figaro, revolutie op revolutie verwekt. De lach is Frankrijk's oudste
Marseilleise."

Bij Andersen staat het gemoed, het hart het hoogst
aangeschreven. Het gevoel speelt bij hem de grootste rol.
Zijn ernst is vooral moraliseerend, religieus sentiment ; zijn
satire is doortrokken van idyllisch-dichterlijken geest.
„Hans Christian is den Franschman te fantastisch."
Om Andersen's zieleleven te benaderen, om hem in
zijne volle diepte en fijnheid te leeren kennen, moet men
zelf ook iets bezitten van dat gevoel voor het hoogere,
van dat smachtend verlangen naar de eeuwige dingen, van
die melancolie ook, die den grondtoon uitmaakt van het
gemoedsleven der Noordelijke volken.
Er gaat als een adem Gods door zijn werk; een waarGaarne verwijs ik hiervoor maar een interessante essay, „Georg Brandes", door
Dr. Ruben G. son Berg, Ord och Bild Jan. 1912, in vertaling opgenomen
in Wetensch. Bladen, Juni 1912.
Br. is lang en vaak in Frankrijk geweest; hij maakte de catastrophe
van '70 mee, en als men er na dien tijd niet ongaarne vreemdelingen had
gezien, zou hij er zich gevestigd hebben. Zijn verhouding tot Duitschland
noemde hij zelf een ,,Mariage de Raison", terwijl „Frankrijk en Italië steeds
zijn hart bezeten hebben." Hij heeft veel over de Fransche beschavingsgeschiedenis geschreven : De sociale en politieke omwenteling in Frankrijk
aan het einde der 18e eeuw, tot de revolutie van 1848. De Reactie in
Frankrijk (Chateaubriand, de Maistre en Victor Hugo). De Romantische
School in Frankrijk. Letterkundige Stroomingen in de 19e Eeuw.
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lijk godsdienstig mensch is hier aan het woord, en schenkt
in het bont gewaad der fantasie, ons een reeks levenswaarheden, die, omdat zij het eeuwige in den mensch aanraken, niet licht zullen verouderen.
En dan zoovele dezer korte vertellingen hebben
hare geschiedenis ; er is dikwijls zooveel „Andersen" in ;
zooveel, van wat in de beste oogenblikken in het hart
van dezen hoogstaanden mensch omging; zijn vreugde en
leed, zijn hoop, zijne teleurstellingen, zijne versmade liefde,
zijne vereenzaming en zijn weemoed, hij heeft het hl uitgezongen, met de kracht van den dichter „bij God's genade."
Het is een teere zaak, om de sprookjes van Andersen
onder het ontleedmes der critiek te leggen, en ik zal er
mij ook niet aan wagen. Ik kan slechts met eerbied en
schroom naderen tot dezen fijngevoelige, op wien alle
experimenteeren zou doen denken aan vivisectie.
Wij moeten ons hart wijd openen voor God en Zijne
schepping, voor alles wat lijdt in de wereld, voor het
schoone, het goede en ware ; voor de eenvoudige veldbloem,
die langs de wegen groeit, en het vogelenlied in Mei
hl onze warmte, hl onze liefde vraagt hij.
In Buiten (Jaargang 1912) kwamen eenige artikelen
voor over Andersen's sprookjes, door C. E. H. met enkele
platen naar Hans Tegner. In een daarvan antwoordt de
schrijver eene dame, die zich verontwaardigd toont over
„afwezigheid van moraal en erger" in verschillende ervan,
met name in De Tondeldoos, (de Vuurslag). De Prinses op
de Erwt, en Groote en Kleine Klaas.
Men vergete echter niet, dat zijne eerste verhalen niet
veel meer waren dan navertellen van hetgeen hij in de
spinkamer van het krankzinnigengesticht gehoord had;
men kan dus Andersen moeilijk voor den inhoud daarvan
aansprakelijk stellen. Hetgeen er hem in aantrok, was het
fantastisch-griezelige ; en wij weten het allen -- dat is
iets, waar elk kind van houdt. Waar zij bovendien hem
gevoerd hebben tot het genre van schrijven, waarin zijn
kracht zou liggen, maakt, dat wij er niet dankbaar genoeg
voor kunnen wezen, dat hij ze leerde kennen, en doet
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ons de enkele vlekjes in zijn werk te gereeder vergeten.
In het reeds genoemde Fem danske Digtere noemt
Brandes, de scherpzinnige criticus, ofschoon evenmin blind
voor zijne fouten, zijne wijze van vertellen „eenig in hare
soort."
Aanvankelijk slaagde Andersen er nog niet in, op de
juiste wijze ernst en luim te vereenigen ; eerst in 1830
komt de ommekeer. Hij was begonnen, voor kinderen te
schrijven, maar onder het zoeken naar het eenvoudige,
vond hij het schoone.
Stond hij sterk onder invloed van Oehlenschliiger, op
zijn beurt ontdekte deze Hans Christian aan zijne landgenooten.
Andersen leefde in een tijd, dat overal in Europa de
belangstelling voor het kind ontwaakte : Rousseau schrijft
zijn Emile,. Bernardin de St Pierre Paul et Virginie; ook in
Engeland laten zich stemmen in deze richting hooren.
Von Humboldt neemt de Paul et Virginie overal met zich
mede op reis. De Deensche dichter, Örstedt staat sterk onder
diens invloed, en op zijn beurt Andersen onder den zijne.
Natuurlijk heeft Andersen ook „les (Wants de ses
qualités gehad". In het sprookje ligt nu eenmaal deze
begrenzing : men kan er geen strijd of karakterschildering
van het individu in weergeven, alleen algemeene toestanden
uitbeelden ; daarom staat hij ook tegenover gecompliceerde
gevoelens als voor een gesloten deur ; hij zoekt het eenvoudige, het elementaire, en dit is het, wat anderzijds aan
zijne sprookjes hun naïeve charme verleent, maakt, dat hij
zich op dit terrein meester toont, tot nu toe onovertroffen bleef.
Tevens geeft dit de oplossing, waarom noch zijn talent
wees in de richting van het drama, noch in die van den
roman ; voor het drama toch moet men de handeling
logisch-scherp laten verloopen ; voor den roman is noodig,
een helder, rustig verstand, een vaak kalm-ironisch in zich
opnemen van de gebeurlijkheden des levens.
Andersen was meer bioloog dan menschenkenner. Hij,
de subjectieve bij uitnemendheid, kon nooit boven zichzelf
uitkomen, en ons verbaast dan ook allerminst de scherpe
.
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critiek van Kierkegaard, toen hij, in zijn „Het was maar
een Speelman", niet begreep, dat men niet spreekt van
een held als van een zwakke en hulpelooze, voor wiep
men slechts medelijden en teederheid koestert.
Niet billijk was echter Kierkegaard, toen hij Andersen
verweet, het kind niet te hebben begrepen. Wij bespraken
dit elders in dit opstel reeds en ook in zijne sprookjes
geeft hij herhaaldelijk blijk, van een zuiveren, gevoeligen
kijk op het kinderlijk gemoed. Juist door zijn eenvoud,
zijne naïveteit stond hij de jeugd zoo na ; en aan deze
zelfde eigenschappen is misschien ook zijn populariteit te
danken : het niet-ingewikkelde, het enkelvoudige is ook
voor den ongeletterde .. toegankelijk.
Als langzamerhand zijn geest tot rijpheid komt, stijgt
ook het gehalte zijner sprookjes. Er komt meer diepte, meer
levensernst in, en, onder het bonte kleed der fantasie, klopt
het algemeen-menschelijke, het innige, het teer-religieuze.
Doordat hij zich overal tot het simpele, het geringe
voelt aangetrokken, tot wat het dichtst tot de natuur
nadert, boeien hem dieren en planten ; het doode voorwerp,
ja zelfs het onstoffelijke weet hij, op onnavolgbare wijze,
leven in te blazen, en er voor te zorgen, dat hun eigenaardig karakter niet verloren gaat. Zijne dieren, planten
en dingen zijn geen verkapte menschen ; zij blijven volkomen in hun eigen sfeer, en spreken en handelen van
hun bijzonder standpunt uit, hetgeen aan zijn werk eene
bekoring temeer verleent.
Brandes legt er den nadruk op, dat bij Andersen
nooit wilde dieren voorkomen. Het zijn, behalve de vogels,
(vooral de ooievaars en de zwaluwen, die reizigers bij uitnemendheid), voornamelijk de huisdieren, die hem bezighouden; die stelt hij dan gewoonlijk niet ruw of „dierlijk"
voor, maar eerder zelfvoldaan en dom : „spieszbiirgerlich".
Voor alles heeft echter de plantenwereld Hans Christian's liefde, omdat „eerst daar vrede en harmonie heerschen".
„Bij de planten geen leed en geen zorg, geen handeling,
en zelfs de dood is niet dan een smarteloos verwelken, na
regelmatigen groei. „Hier is niets, dat Andersen's dichter19
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zenuwen schokt ; hier voelt hij zicht thuis en weéft er zijn
%eelkl'eúrig wèefsel Van duizend-en-een-nacht."
„Alle getoelens weet hein de plantenwereld te vertolken
weemoed bij het vallen der blaren, kracht bij het aansthóiwen der zwellende knoppen, angst bij de bedwelmende
geiten van de jasmijn. Hier ligt voor Andersen symbool
bij qinbool."
Brandes besluit zijn essay met een beschouwing over
Andersen's Spröblrje Dé Klok, en zegt aan het slot : „Het
genie is de rijke kortingszoon zijn opmerkzame toehoorder de arme knaap ; kunst en wetenschap komen weer,
nadat zij eerre Wijle gescheiden waren geweest, in dit punt
bij elkaar : gemeenschappelijke geestdrift en eerbied tegenover het Goddelijke in de natuur".
Ook in zijn sprookjes vindt men den dichter zelf télhens ter'* biij is het leelijke, jonge eendje, hij bewandelt
zelf het doórn.enpad der eer, en zoo herhaaidelij k.
Zijn leven lang *as hij een bijzonder teergevoelig,
haast overgevoelig mensch, die heftig op het Keven reageerde
een enkel `ónvriendelijk woord *as vaak genoeg, om hein
t ren lang zijn tranen geen baas te doen zijn ; bijtend
scherp en boos kon hij uitvallen tegen onwelwillende critiek, en net groote moeite verdroeg hij de tallooze speldeprikken, waar h j zijn leven lang áan was blootgesteld.
fevig was zijn teleurstelling, toen in 1835 zijne spróokj es De 'Vuztrsirtg, De Prises op de Erwt, De Bloemen der
kleine Ida en Groote en Kleine Klädae met weinig instemming
vetden begroet. Men ried hem in gemoede, zich niet met
zulk kinderachtige `dingen bezig te houden. Men sprak
Van een terugslag van zijn talent; zèlfs vond men de
strekking der Verhaleh verkeerd : was het wel goed, iemand's
beschaving af te nieten naar` dei graad zijner lichamelij kë
gevöeligheid P Eh ging het aan, dat een prinses zoo maar
een gew`oó€n soldtaat kuste ? Hij kwam veel aan huis bij
eene fämii e 'd beril zOer weiwiilend gezind was, doch
weinig waardè hechtte aan zijne verdienste als schrijver.
Bens op 'een avond terwijl hij daar op bezoek was, verschenen een paar L'ijüer gedi`ehten in de courant, en werden
,
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door den heer des huizes, geestdriftig, voorgelezen. „Die
kunnen niet anders dan van Heiberg zijn", riep hij uit.
Toen de dochter des huizes vertelde, wie de ware dichter
was, trad plotseling eerre pijnlijke stilte in, die Andersen
zeer onaangenaam aandeed.
Vaak ook bleef men hem zijne gebrekkige taalkennis
verwijten ; het allerzwaarst viel hem echter, zich zoo nu en
dan naar zijne weldoeners te moeten schikken, in plaats
van vrij zijne vleugels te kunnen uitslaan. Zijn geniale
geest verzette zich steeds opnieuw tegen alle kleinzielig
gedoe.
In Een Blad van den Hemel uit zich zijne verbittering
tegen het martelaarschap van den kunstenaar, die in ellende sterft, en eerst na zijn dood met eer en roem wordt
overladen.
Om dit alles heeft men Andersen vaak ijdelheid verweten, zooals wij reeds aanstipten ; doch kan men dit in
waarheid ten laste leggen aan iemand, die zoovaak getuigenis aflegde van de deemoedige wijze, waarop hij zijn
geluk aanvaardde ?
Höller, in zijn meervermeld werkje over „Andersen
und seine Märchen", verhaalt ons, hoe de dichter, toen hij
vernam, welk groot succès aan zijn Improvisator was te
beurt gevallen, „in sein Dachstübchen ging, um sich auszuweinen."
Volgens tijdgenooten moet het een genot zijn geweest,
Andersen zelf zijn werk te hooren voordragen ; hij sprak
zijne taal mooi en beschaafd uit, al had hij geen machtig
redenaarsorgaan. Een poos ook, placht hij volkslezingen te
houden, en later zag hij steeds met genoegen op dien tijd
terug.
Op een der kransen, die zijn lijkbaar dekten, stonden
deze regels :
„Du bist nicht tot, schloss auch dein Auge sich,
Im Kinderherzen lebst du ewiglich."
Alleen „im Kinderherzen ?"
Zijn eigen leven, zijne ontroeringen en gemoedserva-
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ringen hebben Andersen de stof geschonken tot zijne sprookjes ; de natuur was zijn troosteres, terwijl zijn innige vroomheid hare motieven in zijn werk vlecht. Vooral het probleem van de ontsterfelijkheid hield hem bij voortduring
bezig. Met de politiek heeft hij zich nagenoeg nooit ingelaten ; hij meende, dat deze niet in de sfeer van den dichter lag ; volgens hem was zij als vrouw Venus, die den
armen poëet in haar berg lokt, om hem daar te gronde.te
richten.
Andersen was bijzonder vatbaar voor indrukken van
het oogenblik ; een los daarheen geworpen woord, eene
vluchtige stemming was genoeg, om hem stof voor een
sprookje te schenken ; zoo ontstond o.a. ae idée voor den
Denneboom gedurende eene opvoering van den Don Juan!"
De droom speelt bij hem altijd een rol van beteekenis.
(Het Kind in het Graf. Eene Geschiedenis 1 ).

Ons valt het moeilijk, hierin geheel met hem mee te
gaan ; . Andersen beschouwt hem als van goddelijken oorsprong, als door God gezonden, om den verdoolde op het
rechte pad terug te voeren. Wellicht ware het juister,
het denkbeeld droom hier, meer overdrachtelijk, op te
vatten als de stille overpeinzing van den ernstigen mensch,
waardoor hij tot inkeer en goede gedachten komt.
Daar Andersen van meeping was, dat een sprookje
eigenlijk verteld behoorde te worden, streeft hij er, in zijn
stijl, steeds zooveel mogelijk naar, het gesproken woord
nabij te komen, waardoor het verhaal zeer aan levendigheid wint.
Behalve Grimm en Musäus heeft Th. A. Ho ffmann
grooten invloed op hem uitgeoefend, maar al spoedig
maakt hij zich los van alle over- en navertellen, om eigen
wegen in te slaan ; nu gebruikt hij de oude stof nog maar
alleen, om er moderne gevoelens mee tot uiting te brengen.
Van zijne 156 sproken en vertellingen zijn niet orgineel :
De Vuurslag (1835).
Groote en Kleine Klaas (1835).
.

Höller. H. C. A. und seine Märchen.
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De Prinsses op de Erwt (1836).
De Reiskameraad (1836).
De Wilde Zwanen (1838).
De Tuin van het Paradijs (1839).
De Varkenshoeder (1842).
Holger Danske (Sage 1846).
Domme Hans (1855).
Het Meisje, dat op het Brood trapte (1859).
De goddelooze Koning (zonder jaartal, doch een der
eerste).
„Zooals water door een mineraalrijken bodem", zegt
Höller, „onder het stroomen zouten en metalen in zich
opneemt, en, zoo verrijkt, den menschen heil brengt, zoo
gaat het sprookje door Andersen's ziel om er vergeestelijkt, verdiept, uit te voorschijn te treden. Missen zij hierdoor het kinderlijke van Grimm, zij winnen daarentegen
aan rijkdom van inhoud. Het zijn natuurschilderingen,
moraal, sterk-godsdienstig getinte gevoelens, en af en toe
de verzinnelijking eereer idee."
Hoewel nimmer een wetenschappelijk man, verdiepte
Andersen zich toch gaarne in wijsgeerige bespiegelingen.
Zoo is zijn werk dan ook voor alle leeftijden geschikt, al
doet men goed, het kind eerst Grimm in handen te geven.
„Het kind geniet vooral van de uiterlijke stoffage ; de
diepere zin ontsnapt hem ; doch die maakt op zijn beurt
juist het aantrekkelijke uit voor den volwassene. Voor het
kind is bij v. De standvastige tinnen soldaat een verhaaltje
zonder meer; doch wij, ouderen, begrijpen den dichter,
waar deze zegt : „het is humor, met een tikje weemoed" :
Hans Christian 's liefdeleed" 1 ).
Terecht mogen Andersen's sprookjes tot de wereldlitteratuur worden gerekend.
Het is niet gemakkelijk, zijn werk te illustreeren,
omdat er gewoonlijk niet veel handeling inzit ; meestal
beschrijft hij gevoelens.
Toch kan hij af en toe, met een enkel, raak trekje,
1) Höller.
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ons zeer plastisch, de eerre of andere situatie voor oogen
tooveren.
Zie zoo, nu zijn wij dan eindelijk in Tooverland. Het
heeft moeite gekost, maar dat is geen wonder, als men
berg van boeken en critiek heen
eerst door den rijstebrijberg
moet, om te komen, waar men wezen wil.
Vliermoedertje zit al tusschen de frissche bladeren
van den groenen boom op ons te. wachten; welk een heerlijke geur verspreiden al die blanke bloesemschermen ! -En stil nu, want heeft grootvader ons niet een sprookje
beloofd ? Wij hooren de opgeblazen kalkoenen en de verwaande kippen snateren tegen het leelijke, jonge eendje,
dat een zwaan bleek te zijn, en in deze wereld van domheid en middelmatigheid, voor zijne meerderheid moet
boeten.
Het rendier schudt zijne horens en draagt de kleine
Gerda door de stuivende sneeuw naar het koude Lapland :
onderweg vertelt het van zijn geboortegrond, waar de
geheimzinnige noorderlichten den langen Poolnacht opluisteren ; wij verbazen er ons volstrekt niet over, dat die
groote sneeuwvlok, die langs de ruiten der kinderen vloog,
de Sneeuwkoningin in eigen persoon is, en gelooven stellig,
dat het de kleine Gerda gelukken zal, de scherf van den
duivelsspiegel uit Ka?s hart te verwijderen ; de kleine
Kay, die door die scherf zóo knap was geworden, dat hij
alle menschen kon bespotten, en in alles het leelij ke en bet
slechte wist te ontdekken ; die zelfs God vergat in zijne
waanwijsheid. Maar God vergat hem niet; geen offer is der
kleine Gerda te zwaar, waar zij immers Kay boven alles
liefheeft !
Zij denkt aan de heerlijke uren, die zij als kind samen
hebben doorgebracht, toen zij hunne stoeltjes plachten te
zetten onder den rozeboom, die groeide in den bak, welke
in de dakgoot van het ouderlijk huis was aangebracht, en
hun zoowel tot bloemen- als moestuin was.
Of aan de koude winterdagen, als grootmoeder zoo
mooi vertelde ; wanneer de ruiten maar niet ontdooien
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wilden, en men een cent op de kachel warm maakte, om

een kijkgaatje in de bevroren vensters te krijgen !
Zij trotseert koude en honger, róovers en duisternis,
tot zij hem eindelijk vindt in de grot der Sneeuwkoningin,
Blauw is hij en stijf van koude, en lij herkent haar niet.
In de eindelooze zaal zit hij daar, en kan alleen bes
vrij d worden, indien het hem gelukt, uit een aantal vormebooze ijsblokken, het woord Eeuwigheid te leggen.
Hoe fijn komt hier Andersen's vroomheid weer in uit:
Het woord Eeuwigheid, door het verstand niet te vatten,
Iran natuurlijk door Kay niet gelegd worden, zoolang hij
in koude verstandelijkheid gevangen zit: „maar", zegt
Andersen, „toen weende de kleine Gerda, en he heete
tranen vielen op zijne borst; zij drongen in zijn hart door;
zij deden den ijsklomp ontdooien en verteerden het kleine
stukje spiegelglas, dat daarin zat ; hij keek haar aan, en
barstte in snikken uit; en de stukken ijs dansten vaan
vreugde in het rond, tot zij moe waren, en zich neerlegden, en toen lagen zij in de letters, waarvan de Sneeuwkoningin gezegd had, dat hij ze moest bedenken ; dan zou
hij zijn eigen heer en meester zijn ; zij zou hem „de heele
wereld" geven (wat is echte liefde anders !) en een paar
nieuwe schaatsen.
En zingende, hand in hand, gingen zij heen, en het

was zomer, warme, verkwikkende zomer !"
Ook hier blijkt „de liefde de meeste."
Of volgt ge mij liever naar de grot der winden,
waar de Oostenwind aan den verdwaalden prins zoo verlokkend te vertellen weet van den Tuin van het Paradijs,
dat deze niet rust, voor hij den tocht mee mag maken?
En als de Oostenwind hem dan de tafereelen laat zien
uit de geschiedenis der menschheid, die overal langs de
wanden, als in glas zijn ingebrand, waarschuwt hij hem,
dat het hem niet gaan moge als Adam en Eva, die voor
de verzoeking bezweken. Immers, de fee, die nu in het
Paradijs woont, zal hem iederen avond wenken hem te
volgen ; doch als hij dat doet, en haar een kus op de
lippen drukt, zal het gedaan zijn met de heerlijkheid ;
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alles zal ineenstorten, en koude, dood en ellende zullen
zijn deel wezen.
Zal de Oostenwind hem maar niet liever mee terugnemen ?
Maar dan schudt de prins het hoofd ; neen, blijven
zal hij! Hij is immers sterk ! Zou hij zoo dwaas zijn, gansch
die heerlijkheid prijs te geven voor de vreugde van één
oogenblik?
Doch reeds den eersten avond blijkt hem de verzoeking te machtig, en het gaat alles, zooals de Oostenwind
het hem voorspeld heeft; voór hem staat de Dood; doch
die eischt eerst nog een leven van berouw en boete, voór
hij komen zal als de barmhartige verlosser.
— Een van de mooiste sprookjes is wel „De Geschiedenis eener Moeder".
Daar zit eerre moeder bij de wieg van haar ziek kind.
Koud is het buiten : de sneeuwjacht stuift en de storm
giert. Nu komt een oud man het vertrek binnen, en de
moeder staat op, om hem een verwarmenden drank te bereiden. Als zij omziet, is haar bezoeker met het kind verdwenen — met een racelenden slag vallen de gewichten
uit de oude klok naar beneden, die blijft stil staan; en nu
weet de ongelukkige, dat het de Dood geweest is, die
zooeven bij haar was.
Wèg moet zij ; zij moet haar kind weer hebben !
Eene zwarte gedaante, die aan den weg zit, wil haar
wel zeggen, waar hij is heengegaan, doch eerst moet zij
alle liedjes voorzingen, die zij bij de wieg placht te neuriën.
Iets verder, bij een kruispunt, is zij het spoor opnieuw
bijster; de doornstruik zal haar terecht wijzen; maar eerst
moet zij hem aan hare borst verwarmen, opdat hij ontdooien moge ; en de arme moeder drukt de takken aan
haar hart, totdat de doornen haar wonden, en het bloed
op de blanke sneeuw droppelt; „midden in den barren
winter ontspruiten bladeren en bloesems; wàt is warmer
dan het hart eener bedroefde moeder?
Voort ijlt zij ; nu komt zij aan een meer, dat haar
zal overdragen, mits zij hare oogera afstaat, die als parelen
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zullen zijn op den bodem van het water. En ook aan dit
verzoek voldoet zij.
Dan nemen de golven haar op, en zoo bereikt zij den
bloemenhof van den dood. Forsche en teere, verlepte en
frissche gewassen, groeien hier in bonte mengeling dooreen,
en in elk daarvan klopt het hart van een mensch.
Een wanhopige strijd ontstaat tusschen de bedroefde
moeder, die haar kind terug begeert en den Dood ; in hare
vertwijfeling wil zij alles rondom zich uitrukken.
„Wilt gij dan ook nog eene andere moeder smart berokkenen?" vraagt de Dood.
en onmiddellijk laten hare
„Eerre andere moeder"
handen de plant los.
Nu geeft de Dood haar heur oogen terug, die hij uit
het meer heeft opgevischt, en laat haar in een diepen put
kijken. Daar ziet zij twee levens, het eéne ten zegen, het
andere ten verderve ; „eén van die twee is het lot van uw
kind, maar ik zeg u niet, welk", spreekt de Dood.
En dan volgen die héel mooie slotregels : „Nu wrong
de moeder de handen, viel op de knieën, en bad tot God:
verhoor mij niet, als ik in strijd met Uw wil bid, die altijd
de beste is ; Verhoor mij niet ! Verhoor mij niet !
Zij liet haar hoofd op de borst zakken.
En de Dood ging met haar kind naar het onbekende
land".
Den ironischen Andersen leert men wel het best kennen
uit „De Schim," en „De nieuwe Kleeren van den Keizer."
In het eerste zien wij den armen dichter, die ten
onder gaat, trots zijn streven naar het goede, schoone en
ware. En daartegenover de Schim, die zich van zijn meester
wist los te maken, en zich heeft opgewerkt tot een schijnmensch, wien het uiterlijk aan niets ontbreekt. Dank zij
zijn Jan-Rapachtig geweten, is hij zelfs vermogend genoeg
geworden, „om zich alles te kunnen veroorloven", zoodat
hij tenslotte de prinses krijgt de prinses, die aan de
kwaal leed, van te scherp te zien, doch, daarvan gelukkig
volkomen hersteld, de bruid wordt van den Schim; terwijl
de dichter, verraden door zijn ouden dienaar, die vreest,

298

HANS CHRISTIAN ANDERSEN.

door heng ontmaskerd te zullen worden, als krankzinnige
wordt gevangengenomen en terechtgesteld.
Of is het niet kostelijk, in het tweede verhaal, als
niemand durft bekennen, dat hij het feestgewaad van den
keizer, dat schatten gelds gekost heeft, niet ziet, omdat de
bedriegelij ke wevers gezegd hebben, dat zij onzichtbaar zijn,
voor wie niet deugt Toor zijn ambt, of oliedom is.
En zoo schrijdt dan de keizer door de straten zijner
hoofdstad, plechtig onder den troonhemel, en de kamerheeren dragen den sleep van den mantel, -- die er niet is, —
tot opeens uit een kindermond weerklinkt : „Maar hij
heeft immers niets aan !"
„Eene Geschiedenis" verhaalt ons van een streng, geloovig predikant, die op een schoonen voorjaarsmorgen
zijne hoorders verschrikt en verbijstert, door zijne vreeselij ke bedreigingen met hel en verdoemenis, terwijl hij allen
tot zondaren verklaart, welke de eeuwige hellepijnen verdiend hebben.
„Maar," zegt Andersen, „buiten zongen intusschen de
vogeltjes zoo vroolij k, en de zon scheen zoo warm ; het
was, alsof ieder bloempje zeide : God, Gij zijt zoo onbeschrijfelijk goed voor ons allen !" Ja, buiten was het volstrekt niet, zooals de Dominé preekte !
En ook de domineesvrouw is het niet eens met haar
man : zóo wreed kan God, die immers Liefde is, niet wezen !
Zelfs een gewoon mensch, een zondaar, zou zulke vreeselij ke straffen niet uitdenken !
En als de herfst nadert en de bladeren beginnen te
vallen, heeft de predikant een zonderlingen droom : het is
hem, alsof zijne vrouw gestorven is en tot hem komt,
omdat zij geen rust kan vinden, vóor haar man haar een
haar heeft getooid van een zondaar, die de eeuwige pijnen
verdiend heeft.
Achtereenvolgens zien zij nu den hoogmoed, den nijd,
de wellust, de gierigheid, de zonde, in hare meest afzichtelijke gedaante. Doch iedere keer aarzelt de predikant,
liet ,,,schuldig" uit te spreker.: is niet de wellusteling eigenlijk een zwakke, de misdadiger reeds ongelukkig genoeg ?
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Zijne hand beeft en hij heeft den moed niet, aan éen van
allen een haar uit te trekken.
„En de tranen vloeiden hem uit de oogen, als een
stroom der genade en der liefde, welks verkoelende wateren
het eeuwige vuur der hel uitbluschten."
Eerst nu kan de ziel haar rust vinden. De domine
ontwaakt ; Gods zon schijnt in de kamer en „hij weet, dat
het God ook was, die hem zijn droom gezonden had."
„Het Kind in het Graf" geeft het verhaal van de
moeder, die zoo bedroefd is over den dood van haar kind,
dat zij van God aflaat en oog noch oor heeft voor haar man
en hare beide dochtertjes, die zelf toch aok verdriet hebben.
Dan, op een nacht, als alles stil is, sluipt zij alleen
het huis uit, naar het kerkhof. Bij het graf van haar kind
gekomen, ziet zij den Dood staan, die haar vraagt, waar
zij heen wil ? Als zij hem antwoordt, dat zij komt om haar
kind, wikkelt hij haar in een slip van zijn mantel en samen
dalen zij af naar de diepte. Hier, in eene groote, helderverlichte zaal, ziet zij haar zoontje weer, doch de muziek
en al de heerlijkheid, waarvan het haar vertelt, blijven
haar, met hare aardsche zintuigen, verborgen. Nu hoort
zij stemmen : haar man, hare dochtertjes roepen haar, en
treuren over haar heengaan.
De moeder ontwaakt op het graf van haar kind : „God
was in den droom een steun voor haar voet geworden,
een licht voor haar verstand ; zij boog de knieën en bad
tot God, dat zij hare plichten kon vergeten tegenover de
levenden, die Hij haar toch ook geschonken had".
En dan gaat zij naar huis ; „zij was sterk, zooals een
vrouw dat zijn kan," en zij kust haar man en hare dochtertjes, en als die zich over de plotselinge verandering in
haar verbazen en haar vragen : „vanwaar is je opeens die
kracht gekomen ?" dan antwoordt zij eenvoudig: „zij kwam
mij van God, door het kind in het graf."
In „op den laatsten Levensdag" wordt ons verteld,
van den rechtgeloovige," die niet sidderde, toen zijne laatste
ure gekomen was, omdat hij wist, dat hij een rechtgeloovige was geweest."
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De engel des doods vliegt nu met hem over kunstig
gesnoeide tuinen ; daar wandelen menschen rond, die alle
min of meer vermomd zijn, of trachten, iets te verbergen.
Hier ziet hij ook zichzelf, en de engel zegt hem, dat
dit het menschelij k leven is.
Aan de poorten des Hemels aarzelt men, den rechtgeloovige binnen te laten. Immers, hij zegt wel, een christen te zijn geweest, doch de wachter antwoordt hem, dat
dit nimmer uit zijne woorden of daden is gebleken. Is niet
de leer van Christus verzoening, liefde, genade ? Genade ! —
herhaalt de echo, en op dit woord opent de hemel zich,
en de ziel zweeft naar binnen. Doch zij kan het onbarmhartige licht niet verdragen, dat hem al zijne zonden toont,
zoodat hij voor het eerst bemerkt, hoe harteloos, zelfzuchtig en hoogmoedig hij geweest is. Hij voelt zich klein
worden, — o, zoo klein neen, den hemel heeft hij
niet verdiend ! Doch n il juist is het, dat God tot hem
komt; want God is geen rechtvaardig God, die ons onze
zonden aanrekent, als daar berouw is en schuldbesef, doch
een •Vader van liefde en genade. Andersen zegt en voelt
dit weer zoo mooi en teer : „en de ziel gevoelde zich verblind door het reine, hemelsche licht ; zij zonk machteloos,
naar het scheen, ineen, diep, diep in zichzelve gekeerd,
terneergedrukt, onrijp voor het hemelrijk ; bij de gedachte
aan een strengen, rechtvaardigen God, waagde zij het niet,
„genade" te stamelen. -- Toen was de genade nabij, de
niet verwachte genade".
In Vijf uit Eén Schil, dat den levensloop van vijf
erwten beschrijft, die samen in eén peul gegroeid, door
een kleinen jongen met zijn klakkebus de wereld in werden
geschoten, vertelt Andersen, hoe eén in een vergeten
hoekje ontkiemt, vlak voor het raam van het zieke meisje;
hoe het haar eenige vreugde uitmaakt, als zij opschiet en
bladeren en bloesems draagt; „het meisje stond voor het
venster van het zolderkamertje, met stralende oogen en
een blos van gezondheid op de wangen, en vouwde hare
teere handjes boven den erwtenbloesem en dankte er
God voor."

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. 301

Het Meisje, dat op het Brood trapte, maakte in mijn
jeugd altijd grooten indruk op mij ; de ondeugende Inge,
die, om hare schoenen rein te houden, op het brood ging
staan, toen zij over een modderpoel heen moest ; op het
kostelijke brood, haar door hare meesteres voor hare
ouders meegegeven. En dan zakt Inge met brood en al
weg en komt in de hel.
Levendig schetst ons Andersen de angsten en pijnen,
die zij daar heeft te doorstaan, en het bezoek van de
grootmoeder des duivels, „die eerre oude, zeer giftige vrouw
was, die nooit ledig zat. Zij naaide leugenweefsels, en haakte
onbezonnen woorden, die op den grond waren gevallen;
alles tot schade en verderf".
Ach, dat zoovelen op onze wereld dat voorbeeld volgen !
Aardig is het slot, waar de dichter de ziel van Inge
in een vogeltje doet varen, dat net zoo lang voor zijne
kameraadjes broodkruimels bijeen moet zoeken, tot zij met
elkander opwegen tegen het gewicht van het vertrapte
brood. Dan is zij bevrijd : „de grauwe vleugels van den
vogel werden wit en spreidden zich wijd uit. Sommigen
zeiden, dat hij in de zon was gevlogen".
En ik kan geen statigen, ouden boom zien, of ik denk
aan den „Droom van den ouden Eik", die daar gestaan
had, 365 jaren lang, ,,als een baken aan het strand der zee".
Heeft Andersen hier het : „Duizend jaren zijn Hem
als één dag", voor den geest gezweefd, waar hij den boom
zijn medelijden laat uitspreken met het kleine insect, dat
zoo vroolij k op de zonnestralen danst, en toch slechts vier
en twintig uur te leven heeft. Maar zelf wordt hij dan in
den Kerstnacht door den storm geveld, en „men weet en
kent zijn standplaats zelfs niet meer".
Wanneer ik dan van Ole Luk Öje gelezen had, en
van den kleinen Hjalmar, die zoo bang was voor het meesprekende portret van zijn overgrootvader, die er niet van
hield, dat men de hersens van kleine kinderen met
sprookjes verwart", dan hoopte ik altijd, dat Droomenman
's nachts, ook eens met mij zulke heerlijke tochten ondernemen zou.
„
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Eu kent ge die aardige beschrijving van het oude
huis met zijne met goudbeer behangen kamers en zijne deur,
waarop „trompetters, die in tulpen stonden, waren gebeeldhouwd P" Hier woont de oude man geheel alleen, en
dat vindt de kleine jongen aan den overkant zóó verschrikkelijk,
k, dat hij hem een zijner tinnen soldaten cadeau geeft,
om hem gezelschap te houden. Hoe heeft Andersen hier
heel dat kinderfiguurtje met een paar enkele rake lijnen
geschetst.
In de lilde Zwanen treedt, evenals in De kleine Zeemeermin, sterk het motief van het offer naar voren.
Doch, waar het, in het eerste verhaal, aan Elize tenslotte
gelukt, hare broeders uit de betoovering te verlossen,
waardoor zij tevens zelf wordt gered, daar loopt oogenschijnlijk in het tweede, alles op teleurstelling uit, schijnt
het o ffer vergeefs gebracht.
De kleine zeemeermin verlaat haar ouderlijk huis, allen,
die haar dierbaar zijn, om een mensch te kunnen worden ;
het deert haar niet, dat zij aan de heks haar tong moet
geven, waardoor zij niet alleen haar mooie stem verliest,
doch ook niet meer spreken kan ; zij weet het immers, als
zij de liefde van een mensch kan winnen, zal zij eene
onsterfelijke ziel krijgen ; en daar is iemand, die haar liever
is dan haar leven : de jonge prins, dien zij uit den schipbreuk heeft gered.
:n als zij nu hulpeloos op het strand ligt, met niets
dan hare prachtige, lange haren, om zich te bedekken,
komt werkelijk de vorst uit zijn paleis, en aan zijne hand
treedt zij zijne woning binnen. Het is, als zweeft zij, zoo
licht is haar tred, en toch doet iedere schrede haar pijn,
alsof zij telkens in scherpe messen trapte. Doch de prins
is wei goed voor zijne „vondelinge", maar eene andere
wordt zijn bruid. Nooit zal hij te weten komen, wie 'het
was, die hem uit den storm heeft gered.
n dan komt ook voor haar de ure der verzoeking;
op den avond na de bruiloft, als het vorstelijk echtpaar
zich ter ruste heeft begeven, staat zij peinzend, over de
verschansing van het pleizierjacht te kijken; nu komen
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hare zusters aan de oppervlakte van het water, en vertellen
haar, hoe allen daar beneden over haar treuren. Hoe zij
zelf bij de heks een mes hebben gekocht, waarmee zij,
vbbr zonsopgang, den prins het hart moet doorsteken. Als
dan het bloed op hare voeten spat, zal zij haar visschestaart
terug krijgen, en tot de haren terug kunnen keeren.
Doch, na een hevigen, innerlijken strijd, werpt zij het
mes van zich, ver weg in zee, en als de zon opkomt, is
zij niet meer dan wat schuim op het water.
Eene teere herinnering aan zijn grootmoeder legt
Andersen in de korte schets : „Grootmoeder", die hij eindigt : Maar boven haar bloeien frissche rozen, boven zingt
de nachtegaal, en klinkt het orgel ; boven leeft de herinnering aan de oude grootmoeder met de milde, eeuwig
jonge oogen — oogen kunnen nimmer sterven". —
Mooi is ook de beschrijving van den goddeloozen
koning, die, niets en niemand ontziende, tenslotte Godzelf
wil overwinnen.
Hij laat nu een kostbaar luchtschip bouwen, dat door
arenden getrokken, den hemel zal bestormen. Doch de beet
van een klein insect is voldoende, aan zijn hoogmoed een
einde te maken, en hem, krankzinnig, te doen sterven.
Wat zou schooner zijn : de bloeiende appeltak, die zoo
sneeuwig-blank zich strekt tegen den blauwen lentehemel,
of de bescheiden gele paardebloem in het gras van den
boomgaard, met zijn fijn donspluis
„Er bestaat een onderscheid", fluisteren trotsch de
bloesems, en zien met minachting neer op het „onkruid"
aan hunne voeten. Doch de jonge gravin denkt er anders
over. Zorgvuldig plukt zij beide, en schikt ze samen in
een vaas, om ze uit te schilderen. „Zie, hoe verwonderlijk
liefelijk God dit alles gemaakt heeft" ! roept zij uit. En
„de zonnestraal kuste de verachte bloem én den bloeienden
appelstok, welks bladeren daarbij schenen te blozen".
Hoe komt hier weer Andersen's voorliefde voor het
schijnbaar geringe en onaanzienlijke te voorschijn !
In de Engel weerklinkt hetzelfde motief: Een kind
wordt door een engel naar den hemel gedragen. Doch
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voór hij de aarde verlaat, vliegt hij naar eene achterbuurt,
waar dien dag juist een verhuizing heeft plaats gehad.
Tusschen allerlei rommel ligt een gebroken pot, met eene
verwelkte veldbloem. Deze neemt de engel mee, en vertelt
onderweg aan het kind, hoe hij eens een arme, ziekelijke
knaap was geweest, wiens grootsten schat deze bloem had
uitgemaakt. Wanneer zij naar den hemel komen, kust Godzelf de verlepte plant, en „nu krijgt zij eene stem, en zingt
met al de engelen, die Zijn troon omzweven".
In De Nachtegaal zoowel als in De Varkenshoeder
geeselt Andersen de onoprechtheid en gekunsteldheid,
tegenover het natuurlijke en eenvoudige. De nachtegaal
voor het raam van den doodzieken keizer, zingt, zingt,
tot deze, weer volkomen gezond, opstaat, en zich aan het
volk vertoont, dat al bezig was, zijn opvolger te huldigen.
Dan betuigt de vorst zijn dank aan den grauwen zanger,
en vraagt, wat hij van hem wenscht ; maar de kleine vogel
antwoordt : „ik heb tranen in uwe oogen gezien ; dat is
mij genoeg".
In „de Varkenshoeder" keert de prins zich vol minachting af van de schoone, doch domme prinses, die hij
gemeend had, lief te hebben, doch die hare leegheid toont,
door kinderachtig knutselwerk te verkiezen boven de twee
geschenken, die hij haar zond, en die voor hemzelf zoo
groote waarde bezaten : een levenden nachtegaal ; en de
bloeiende rozenstruik, die het graf van zijn vader gesierd had.
De Laatste Parel brengt ons bij een kind, aan hetwelk
alle goede gaven des levens geschonken waren op eén na : de
de parel Harteleed ; „en zonder deze kan de krans niet
gevlochten worden."
Nu gaat de fee naar een huis van rouw, waar, op de
plaats der moeder, Vrouw Harteleed zit.
„Een heete traan rolde in haar schoot en vormde zich
tot een parel, die den glans en de beteekenis van al de
andere verhoogt. Zie haar aan : in zich verbergt zij de vleugelen der ziel, die ons van hier dragen."
De geschiedenis van den Denneboom kennen wij zeker
allen wel.
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Zoovaak reeds heeft het boompje zijne makkers benijd,
die werden omgehakt en meegenomen door de menschen
en zoo in de wereld kwamen. Zeker geraakten zij daar tot
hooge eer en aanzien ! Dan nadert het Kerstfeest, waarop
het zijn beurt zal zijn, met klatergoud en geschenken behangen, in eene mooi verlichte kamer te komen. De kinderen zingen en dansen om hem heen, en honderden
kaarsjes branden in zijne geurige takken.
Maar, als het feest is afgeloopen, wacht hem niet dan
een stoffige hoek op den zolder. Daar ligt hij te verwelken
en te verdrogen ; en op een schoonen voorjaarsdag sleept
de tuinman hem naar de binnenplaats en hakt hem tot
brandhout.
„Voorbij, voorbij," zucht de boom, en denkt aan zijne
zorgelooze jeugd in het bosch, waar de warme zonnestraal
hem kuste, en de sneeuw zoo aardig zijne frissche twijgen
te bepoederen placht. „Voorbij, voorbij !"
En het is ons, als hooren wij de echo daarvan weerklinken in ons eigen hart, dat „steeds hunkert naar verand'ring, haar betreurend dag aan dag."
Hadden de oude Romeinen het zoo heël mis met hun
„Carpe diem ?"
In het wondere kasteel, op den boom der zon, ver,
heel ver in Indië, woont de wijste man van de wereld ;
hij peinst over de waarheid, over de ziel en de ontsterfelijkheid. In een verborgen kamer van zijn slot ligt het
,

Boek der Waarheid, doch hij kan niet ontcijferen, wat het
over al deze dingen te vertellen heeft ; en toch is het de

grootste schat, die de aarde bezit, en een ieder, die wil,
kan er in lezen, al is het slechts bij stukjes en beetjes.
Nu gaan zijne vier zoons de wereld in ; zij willen
zoeken naar het goede, het schoone, en ware, en stil wordt
het in het wondere kasteel, op den boom der zon. De oude
man heeft nu niet dan zijne blinde dochter, om hem in
zijne eenzaamheid te troosten. Het meisje verlangt zeer
naar de terugkomst harer broeders; steeds droomt zij van
hen, tot zij eindelijk besluit, hen te gaan zoeken. Om het
spoor niet bijster te worden, spint zij een lange draad,
O. E. XVII 11
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sterk als een ankertouw, want zij had haar met hare
tranen besproeid."
Rustig treedt zij dan de drukke, woelige wereld in,
en waar zij komt, wordt de wereld zonnig.
Soms hoort zij wel rauwe kreten en ruwe woorden,
die haar gevoelig hart pijn doen, doch als zij verschijnt,
zwijgen die al spoedig, en komen de menschen tot de
erkentenis van het goede, schoone en ware; zelfs de duivel
heeft geen vat op haar : zij laat immers den draad nooit
los, die haar aan het huis haar Vaders bindt ?
Als zij op het kasteel terugkomt, ziet zij, hoe een
orkaan vergeefs getracht heeft, het Boek der Waarheid
voor den wind te doen verstuiven, en haar vader ontwaart
een heldere vlam, ter plaatse waar het witte blad getuigen
moest van de zekerheid van een eeuwig leven. Vroeger
had men daar nimmer iets kunnen ontcijferen, n ziet
men heel duidelijk leesbaar het woord : Geloof.
En de broeders staan er omheen geschaard, alle vier,
en zij zien, hoe het schoone, goede en ware, dat zij overal
in de wereld gezocht hadden, hier opbloeit uit dat éene
woord, „en hoe zich vandaar de brug der hoop welft, tot
aan de onmetelijke Liefde in de Oneindigheid."
In De roode Schoenen vlecht Andersen eene persoonlijke
jeugdherinnering in. Toen hij n.l. zou worden aangenomen, had hij nieuwe schoenen aan, en schepte er behagen
in, ze flink te laten kraken, opdat iedereen zien zou, hoe
mooi ze waren.
En nu is daar de ijdele Karin, die tegen het bevel
in der oude dame, die haar, na haars moeders dood tot
zich heeft genomen, op den dag harer belijdenis in de
kerk komt met roode schoenen aan.
Maar bij de stadspoort staat een oude soldaat, en zegt :
„Kijk eens, wat mooie dansschoenen !" En nu moet Karin
dansen, of zij wil of niet, net zoolang, tot zij ze heeft uitgetrokken. Als nu de oude dame ziek wordt, gaat zij stilletjes naar het bal in de stad, en weer draagt zij de roode
schoenen. Ook nu staat daar de oude soldaat en roept
uit : „Kijk eens, wat mooie dansschoenen !" Maar nu willen
„
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zij in het geheel niet meer van hare voeten, en zij moet
dansen, Al maar dansen tot zij komt bij het eenzame
huisje van den scherprechter, die haar uit medelijden de
voeten afhakt, en dan een paar krukken voor haar snijdt.
Zoo wordt zij opgenomen in het huis van den predikant ; maar het bedroeft haar, dat zij nooit mee kan naar
de kerk.
Doch dan gebeurt het op een Zondagmorgen, als zij
zoo alleen over haar gebedenboek gebogen zit, dat een
engel tot haar komt. Hij raakt de zoldering aan en de
muren, en dan is zij plotseling in de kerk. Zij hoort het
gezang van de gemeente en de bruisende orgeltonen, en,
naast haar in de bank, zit de familie van den predikant,
en knikt haar vriendelijk toe :
„Het is goed, dat je gekomen bent, Karin !"
„Het is genade", zeide zij.
„En haar ziel vloog op zonnestralen naar God",
schrijft Andersen, „en daar was niemand, die naar de
roode schoenen vroeg".

SLOTWOORD.

„Forfaengelig for Mennesker, ydmyg for sin Gud, grisk
paa Lykke, raed for Modgang, holdningslös, som man
siger -- ja, hoor skulde kan have faaet Holdning fra ? den
nordiske Himmels og det danske Sinds taaresmilende April,
der bröd frem som en Straale i Mörke i des usle Barndomshjem i Odense, og gik som en Solskinssky over Verden
med Hans Christian Andersen's Navn 1 ).
Het is mij wonderlijk te moede, nu ik een streep ga
1) Beschroomd voor de menschen, ootmoedig tegenover God, begeerig
naar geluk, beangst voor tegenspoed, onevenwichtig, zooals men dat noemt ja, waar zou hij evenwicht vandaan hebben gehaald ? De Noorsche hemel en
het Deensche gemoed, een lach On een traan, als een April dag, die doorbrak als een zonnestraal in het duister van het ellendig, ouderlijk huis te
Odense, en die als eón lachende hemel zich welfde over gansch de wereld,
bij het vernemen van den naam van H. C. A. (prof. Vilh. Andersen.
.
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zetten onder dit opstel, want een streep beteekent : nu is
het uit, nu neem ik afscheid van het onderwerp, waarmee
ik mij zoo lang en zoo intens heb bezig gehouden.
Maar dit is nu juist iets, wat ons niet lukt, wanneer
wij eenmaal met Hans Christian hebben kennis gemaakt.
Met zijne wonderlijke vraagoogen blijft hij ons aanzien;
hij vergezelt ons op al onze schreden ; want hij heeft ons
de poëzie ontdekt in de simpele veldbloem, in het vogelenlied en de dingen van iederen dag. Als een fijnsnarige
viool heeft zijn hart meegetrild bij alle uitingen van
menschelijke vreugde en menschelijke smart; zijn gemoed
was als een orgel, waar register op register kon worden
uitgetrokken, zoodat het steeds verschillend klonk. Slechts
was daar één toon, die nooit ontbrak : de Vox humana!
Het eenvoudige, het ongekunstelde, hoe had hij het
lief! Hoe haatte hij alles, wat naar hoogmoed of onoprechtheid zweemde.
Achter de bonte, fantastische figuren, klopte het hart
van een vroom mensch, die zijn rein kinderlijken zin, zijn
rotsvast Godsvertrouwen ongerept te bewaren wist.
En om dit alles, behooren zijne sprookjes tot het beste,
wat er geschreven is ; daarom hebben wij Andersen lief,
en kunnen wij ons niet meer van hem los maken, als hij
ons eenmaal gegrepen heeft.
Hij is een van die zeldzamen, die onze ziel aanraken
in het hoogste en beste, wat er in ons leeft ; die ons uitvoeren boven het eindige en alledaagsche, naar eene hoogere,
geestelijke sfeer.
Het eeuwige, het onsterfelijke, hij heeft het gezocht
en gevonden.
Wonderlijke Hans Christian! Hoe werd in u bewaarheid de schoone spreuk uit de Bergrede :
„Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien".

VERZEN
DOOR

JO ANNES REDDINGIUS.

'K GING DOOR DE HEI
'k Ging door de hei
in zomertij
en dacht aan dit,
en dacht aan dat,
aan al wat ik
verloren had.
Het liefste lied,
zoo blij verstaan,
was diep gedeerd
en doodgegaan.
Wat moet ik doen,
vroeg ik mij toen,
't is nacht in mij,
mijn licht is heen,
die wondre glans,
die in mij scheen.
Ik draag het donker
tegenbeeld,
geen lied van leven
in mij speelt.
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'k Ging denkend voort
en zei een woord
van bitterheid
om al wat brak
van licht geluk,
een bloesemtak
van 's levens boom
geslagen neer,
nooit draagt hij vrucht
of bloeit hij meer....
Maar onverlet
werd tot gebed
mijn fluister-zang,
mijn diepste wensch,
ik wilde zijn
een levend mensch.
Al luider klonk
mijn mannenstap,
ik zong mij, toe :
wees sterk en rap !
In 't heidekruid
hoorde ik geluid,
een vogelkreet,
een vleugelslag,
een leeuwrik steeg
en 't werd mij dag.
Hij zong, een bloesemregen ging
door 't donker woud van
mijmering.

NEVEL, NEVEL OP ZEE
Nevel, nevel op zee,
nevel over het strand,
nevel op duin en beneê,
spokig over het land.
Ik leef in oude droomen
en zie de schimmen komen.
Zingen, zingen van wind,
gedruisch van water, dat slaat,
'k ben als een eenzaam kind,
dat door den avond gaat,
het ziet de golvenreien,
wit-schuimig, ver zich spreien.
Eenzaamheid, eenzaamheid, wijd,
nevel en zang over zee,
kind, het leven is strijd,
vecht met de oer-machten mee,
ééns wordt de dag geboren
en zingen nieuwe koren.

'T OUDE HUIS IS AFGEBROKEN
Aan Mevr. A. Wegerif-Gravestein.
't Oude huis is afgebroken waar het houtvuur eenmaal gloeide,
waar de vlammen, hoog oplaaiend, wap'rend dansten, grillig
[stoeiden.
't Oude huis is afgebroken, waar ik dikwijls ben gekomen
moe van werken, moe van peinzen, moe van zinnen en van
[droomera.
't Oude huis is afgebroken en geveld zijn de oude linden,
die 'k zoo dikwijls mocht aanschouwen, wetend in'ge vre6
[te vinden.
't Oude huis is afgebroken waar beminde stemmen klonken,
aandacht, vreugde en welgezindheid in vertrouwlij ke oogen
[blonken.
't Oude huis is afgebroken waar ik dikwijls was gezeten,
moe van schouwen, moe van zoeken, moe van eindlijk-niet[meer-weten.
't Oude huis is afgebroken waar de wel-vertrouwde zagen
in mijn wezen, na lang dolen, door hun rust een morgen dagen.
't Oude huis is afgebroken, maar mijn droomende oogen weten
't oud geluk, dat niet zal sterven, dat ik nimmer zal vergeten.

DE NIEUWE DAG
Wat zingt door mijn leven
als lichte muziek,
in klinkend verzweven
bij 't uchtendgekriek ?
Suist wind door de toppen
van den of abeel,
of tikken er droppen
in dansend gespeel ?
Wat lokt mij door blijheid,
zoo hoog en zoo diep,
beloofde mij vrijheid
de stem, die mij riep ?
Wat geeft dat behagen
die weelde van rust,
is 't antwoord op vragen,
is 't liefde, die sust ?
Wat doet mij hervinden
wat lang ik verloor,
wat fluistert: Beminde....
wat is 't wat ik hoor ?

Zoolang was verborgen
die hemelmuziek,
heb dank voor uw morgen,
o glanzend gekriek !

IK WIND JOU BLONDE HAREN
Ik wind jou blonde haren rondom jou jong gezicht
en zie het lieflijkst wonder, omvloten door goud licht.
Zoovele jaren gingen vó6rdat ik vond jou pracht,
'k doorstond met rustloos zingen den sterreloozen nacht.
Ik kende de angst-daimonen, die rukten mij vaneen,
maar 'k wist het kruis met rozen en felle pijn verdween.
Ik gleed bij 't nachtekomen gevoelloos in den slaap,
en rees bij 't uchtendgloren, nadenkend als een knaap.
Ik ging zoovele wegen en zocht naar 't veilig pad
en wist een liefdezegen, die 't edelst goud bevat.
Nu is het uur gekomen dat leed mijn hart ontzweeft
en dat mijn diepste wezen, dat liefde kent, weer leeft.
Nu weet ik godenboden als helpers mij nabij,
ik hoor gezang van snaren, van fluiten en schalmij.
Ik wind jou blonde haren rondom jou jong gezicht
en zie het lieflijkst wonder, omvloten door goud licht.

ALS DE ZICHT DOOR 'T KOREN ZOEFT
Als de zicht door 't koren zoeft,
moeder aarde rust behoeft
wil dan tot mij komen,
blijde om zon en korengoud,
om het leeuwrikslied, dat stout
door de lucht blijft stroomen.
Als de zicht de halmen snijdt
en het nmaaierslied verblijdt
wie zijn werk mag weten,
wil dan schrijden langs het graan,
ziend voor 't laatst de gouden baan,
stil in zelfvergeten.
Als de zicht in maaiers hand
vleugel-vlug scheert over 't land
in een rhythmisch beven,
leer dit wonder dan verstaan,
honderdvoudig groeit het graan
in verheerlijkt geven.
Als de zicht door 't koren zoeft,
moeder aarde rust behoeft,
zal ik aren winden
om uw lokken, zonnig-blond,
roode klaproos van uw mond
weet mijn mond te vinden.

DE MOLEN
Waar 't mij zoo schoon te leven leek
't was bij de wilde molenbeek,
die langs de groene boorden strijkt
en bloemen met haar nat verrijkt.
Ik zocht zoo graag het plompe rad,
beschuimd en gansch en al bespat,
zoo lief is mij de zangenschal,
zoo schoon als nooit ik vangen zal.

0 molen in dat ver verleên,
hoe gloeien mijn genegenheén,
ik wou wel tijgen door den dag
om u te zien met zachten lach.
Nog ouder zult gij zijn dan oud,
maar alles is mij welvertrouwd,
uw plomp, uw knars, uw dreun, uw schal,
uw ziedend zingen bovenal.
Als weemoed door mijn wezen trilt,
wanneer ik kom in de uchtendstilt
en denk aan alles wat vergleed,
dat eens mij heerlijk leven deed, .
Dan zal ik kijken naar .de zon,
die elken dag, u, molen schouwt,
die wentel-wielend zingen kon
in vloed van water,. glans van goud.

LEESTAFEL.
Pierre Kemp. De Bruid der Onbekende Zee en andere
gedichten. Maastricht. Maastrichtsche Boek en Handelsdrukkerij.
Het schijnt dat in de poëzie van dezen zuidelijken dichter
eens eigenaardige suggestieve kracht ligt : de serie uittreksels uit
aankondigingen van zijn eerste publicatie („Het wondere lied")
geeft met merkwaardige eenstemmigheid een bewonderenden weerklank van den muzikalen toon dezer Limburgsche verzen. Toch
geloof ik niet dat Kemp's poëzie voor iederen lezer en op iederen
tijd in de zelfde mate genietbaar is. Zij moet in de eerste plaats
welkom zijn aan hen, die bij eigen droomend staren over de zwijgende nachtzee, bij eigen mijmerend gaan langs de paden van het
woud in den maannacht, zich gaarne laten meevoeren door de
onstuimige verbeelding van een gids die in hooge mate de gave
van het „tweede gezicht" bezit. Immers hierin ligt, dunkt mij een
van de eigenaardigste karaktertrekken van Kemp's onvervalschte
romantiek, dat zij ongezocht is en oorspronkelijk. Het is of hem
inderdaad, en niet ten gevolge van een moeizaam kunstenaarsoverleg, uit de golven der zee, in de stem der wreede sfinx, in de
schemering van het nachtelijk woud, de vrouwengestalten lokken
en terugwijzen, troosten en straffen, die in werkelijkheid de in
gedroomden vorm belichaamde openbaring zijn van zijn eigene
levenservaring.
Dit ongezochte, de spontaneïteit die hem spreken doet, moet
ook, indien eerste lezing zijner verzen ons koel mocht hebben gelaten van wege de overlading, den te fellen kleurenrijkdom en de
uitvoerigheid van dictie, ons tot herlezing dringen. . Het zal van
onzen aard afhangen of die herlezing ons, zooals zij dat velen van
Kemp's beoordeelaars heeft gedaan, zal doen roepen „om meer,
mé r...", dan of wij die vraag zullen aanvullen met het verzoek
„ja, maar dan ook minder", d.i. minder vollen woordenstroom,
minder onbeteugeldheid in de beeldspraak, minder zorgeloosheid
ten opzichte van het klankeffect. Hoe echter de uitslag dezer
herlezing, op welke de dichter aanspraak heeft, moge zijn, de
erkenning dat zijn werk echt is en zuiver, zal er niet aan ontbreken. K. K.
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Dr. H. Bavinck. De nieuwe opvoeding. — Kampen. J.
H. Kok, 1917.
Een bij alle beknoptheid breed opgezet betoog, waarin principieels verschillen niet weggedoezeld, maar tegelijk allerlei vormen
van samenwerking tusschen uiteenloopende richtingen open gelaten
worden. Gelijk in alle geschriften van dezen auteur bekleedt breed
en objectief referaat van meepingen en beginselen een ruime plaats,
zoodat voor een oppervlakkigen lezer de slotsom der laatste bladzijden de ware bedoeling eerst volkomen duidelijk maakt.
De inleiding die verband zoekt tusschen de nieuwe richtingen
in de opvoeding en de nieuwe toestanden die in de wereld uit
dezen oorlog zullen voortkomen, en de eerste hoofdstukken over
algemeene kenmerken en rasverbetering behooren wel niet direct tot
de uiteenzetting der „nieuwe opvoeding" maar staan toch met de
uiteenzetting der empirische psychologie, der toegepaste psychologie en
de schoolorganisatie in verband. De wetenschappelijke behandeling,
physiologisch en psychologisch, van hoeveel belang ook, en stellig
niet te verwaarloozen, leidt niet tot een paedagogiek die waarlijk
den mensch vormt. net „rationaliseeren van het leven" brengt tot
een stelsel van dwang waaronder geheel het leven lijdt, en met
name ook de opvoeding niet tot haar recht komt, en lokt bij ieder
„die de vrijheid mint en nog aan het bestaan van andere dingen
„gelooft dan welke met de handen getast of op de vingers geteld
„kunnen worden" verzet uit. Hoe fel nu ook de partijen, ook ten
onzent, elkander bestrijden, zoowel tusschen richtingen onderling
als tusschen „volken en staten" is er vrede mogelijk „onder volledige erkenning van elkanders recht van bestaan." Onze schrijver,
hoezeer hij doordrongen is van het besef der belemmeringen die
daaraan in den weg staan, heeft toch het geloof en den moed om
tot toenadering en samenwerking te vermanen. 1. S.

H. G. Cannegieter Dzn. De Friesche beweging. Amsterdam. Uitgegeven door de Maatschappij voor goede en
goedkoope lectuur, 1917.
In een 14-tal schetsjes betoogt de Schrijver het goed recht
der Friesche taal, en geeft hij zijne indrukken ten opzichte van
verschillende personen, die zich ten opzichte der Friesche letterkunde verdienstelijk maken.
Het boekje laat zich aangenaam lezen, al is het waar dat de
heer Cannegieter, in zijn ijver wel eens wat ver gaat. Bijvoorbeeld,
als hij . „heit" (vader) een „echt kleinkinderwoord" noemt. „Ligt
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— zoo vraagt hij -- in dit woord „heit" met zijn zachten aanvangsmedeklinker en even zachten klinker niet een wereld van
innigheid besloten ?" (bl. 61)... „Het is gemoedelijk zonder plat
te zijn ; het is hoog maar tevens vol teerheid ; het laat zich uitspreken in allerlei toonaarden, en vertolkt in één simpelen lettergreep de geheele schaal der gemoedsaandoeningen van het kind".
Het zal misschien aan mij liggen, maar ik gevoel van dat alles niets.
Laat ons iets meer op den beganen grond blijven !
Dan zie ik, op bl. 38, de m.i. onjuiste bewering dat „Nicolaas
Beets, ten opzichte van zijn Camera Obscura (zijn) jeugdliefhebberij
als onmannelijk (heeft) verloochend". Hoe komt de heer C. er aan ?
Ik betwijfel zeer, of hij wel la Saussaye's biografie van Beets gelezen heeft.
Ernstiger bezwaar nog heb ik tegen de tirade op bl. 47, waar,
in eene nog al kreupele vergelijking van de Friezen met de Joden,
gesproken wordt over samenkomsten der Friezen buiten hun gewest. „Dit wekt den haat van het volk waaronder zij vertoeven,
meer haat nog dan spot, omdat men het niet kan verkroppen dat
in onzen internationalen tijd daar gewestgenooten samenbokken,
die een zoo sentimenteel gevoel van saamhoorigheid bijeen heeft
gebracht. Men spot er niet mee, omdat men er een gevaar in ziet
voor de volkseenheid".
Och kom !
E. B. K.
...

Dr. C. Easton. Jaren van strijd. Amsterdam. Scheltema
en Holkema's boekhandel, 1917.
Een mooi boek!
Dr. Easton, de voortreffelijke hoofdredacteur van Het Nieuws
van den Dag, heeft 74 artikelen laten herdrukken, die hij van Juli
1914 tot Mei 1917 in zijn blad plaatste ; artikelen, die m.i. geheel
weergeven wat een beschaafd Nederlander heeft moeten gevoelen
in den tijd toen zij geschreven werden. Het is een genot, ze te
herlezen, — mogen velen zich dat genot verschaffen.
E. B. K.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken:
A. Hulsebosch S. J. De reducties van Paraguay. Studiën voor onzen
tijd XII, 3. Nijmegen. L. C. G. Malmberg, 1917.
S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel. Geloof, Symbool, Middelaar.
Utrecht. G. J. A. 1 uys, 1917.
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Dr. J. A. Cramer. Gods Licht over der Menschen Wegen. Groningen.
J. B. Wolters, 1917.
Prof. Mr. Paul Scholten. Recht en Liefde. Synthese III, IV. Haarlem.
De Erven F., Bohn, 1917.
Dr. W. Leendertz. Levensspanning. 2e verm. druk. Amsterdam.
A. H. Kruyt, 1917.
Prentice Mulford. Een niéuwe boodschap, (vertaald). Baarn. HollandiaDrukkerij.
Frederika H. Broeksmit. Geloof. Haarlem. E. Wegelin.
A. W. IJzerman. Het ontstaan van den godsdienst. Populair wetensch.
herdrukken. Amsterdam. Boekh. en uitgevers Mij. „Ontwikkeling ".
Justus Tal. Jood en Jodendom. Rotterdam. Brusse's uitgevers maatschappij, 1916.
T. A. van der Vlies. Jood en Christen, idem, 1915.
K. van der Maaten. Andermaal Z.E. de Oud G.-G. J. B. van Heutsz
en de defensie van N.-I. 's Gnavenhage. M. Nijhoff, 1917.
Rabindranath Tagore. De wassende maan (liederen van het kind) door
F. van Eeden. Amsterdam. W. Versluys, 1917.
J. A. Simons-Mees. Levensstroomingen. Tooneelspel in 3 bedrijven.
(Nederl. Bibliotheek), 1917.
Jo van Ammers-Küller. Roeping. Tooneelspel in 3 bedrijven. (Tooneel
bibliotheek) 1917.
Dr. Henriette J. W. Salomons. Gewijde verhalen en legenden van
Hindoes en Boeddhisten. Zutphen. W. J. Thieme en Cie.
J. B. van Heutsz Jr. Politieke ontwikkeling en hervormingen in OostAzië en de positie van Indisch Nederland in toekomstige con flicten. Met
vijf kaarten. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uitgevers-Maatsoh. MCMXVII.
C. S. Adama van Scheltema. Naakt model. Tooneelspel in drie bedrijven. ldem.
Dr. H. C. Muller. Johan de Witt. Treurspel in drie bedrijven. Idem.
MCMXVI.
Else Berner. Aleid van Poelgeest, Bühnenskizze. Amsterdam. P. N.
van Kampen en Zoon, z. j.
Nieuwe Banen (Red. Dr. A. H. de Hartog). 10de Jaarg. Amsterdam.
A. H. Kruyt.
De Schakel. 2de Jaargang. No. 1. Haarlem. De Erven F. Bohn.
Het Getij. Maandschrift voor jongeren. Tweede Jaargang. No. 1 en 2.
Amsterdam. H. C. Delsman.
J. P. Jacobsen. Niels Lyhne. Uit het Deensch vert. en ingeleid door
Henri v. Booven. Wereldbibliotheek.
De Roman van Tristan en Isolde naar de bewerking van Joseph Bédier,
vert. door Marie Loke. Tweede druk. Wereldbibliotheek.
Jaarboekje der Limburgsche Protestanten-Vereeniging voor 1917. Tilburg. C. van Tilburg.
Onze Neutraliteit, geïllustr. maandschrift No. 7, 8, 9. (lste jaargang).
Dr. W. Leendertz. Dogma (Synthese, Derde Deel II1). Haarlem. De
Erven F. Bohn, 1917.
Havelock Ellis. Sexueele Opvoeding. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1916.
Dietsche Stemmen. (Tijdschrift voor Nederl. Stambelangen.) Jan. en
Febr. 1917.
Mr. M. W. F. Treub. Oorlogstijd. Herinneringen en Indrukken.
Tweede Druk. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zn. Amsterdam. Scheltema en Holkema's Boekhandel, 1917.

Overneming verboden.

GEDACHTEN OVER MACHT EN RECHT
DOOR

Prof. Mr. PAUL SCHOLTEN.

Als er één ding is, dat zich dag in dag uit opdringt
aan onzen geest, dan zal het wel de wensch naar vrede
zijn. Bij den een wordt het tot een gebed in berusting,
bij den ander tot een felle kreet, maar allen kennen het
verlangen, dat zich immer krachtiger uitstrekt naar dat
ééne : vrede, vrede. En wij kunnen niet nalaten te denken,
als wij lezen van organisaties of personen, die zich aan het
werk zetten ter bereiking van dat doel, dat het goed zou
zijn, indien hun de macht gegeven was hun wensch in
werkelijkheid om te zetten, was er slechts één, die kon
bevelen met de zekerheid dat zijn bevel ook werd gevolgd.
Maar wij weten, dat niemand zulk een macht bezit. En wij
twijfelen zelfs, of indien degenen die thans over wel en
wee der volkeren beschikken, allen van goeden wille waren
en den vrede begeerden, of zij dan in staat zouden zijn
van die begeerte een daad te maken ; of zij niet machteloos
zouden staan tegenover den storm van kwaad, dien zij zelf
hebben verwekt. Machteloos zijn zij, maar waardoor?
waardoor anders dan door de begeerte naar macht ? Wat
anders bezielt hen, dan het verlangen hun wil op te leggen
aan de wereld en daarbij te zorgen, dat ook zij zullen
heerschen in de toekomst? Zeker, ik weet het wel, er zitten
O. E. XVII 12
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allerlei andere motieven achter den oorlog, maar zijn die
thans niet alle geweken voor dit ééne : de wil om zijn
macht te doen gelden voor dit oogenblik en om macht
ook te hebben later, ná den vrede ? Het is de vloek van den
oorlog, dat hij uit begeerte naar macht wordt begonnen,
dat hij door macht wordt beslist, en dat die hartstochtelijke
begeerte naar macht ten slotte alle strijdenden aangrijpt,
zóo, dat zij voor iedere bezinning, voor ieder redelijk afwegen van ánderer belangen onvatbaar worden, tot dat
eindelijk één der strijdenden uitgeput ter neer ligt en letterlijk niet meer kan. Zoo sluit zich de cirkel : de machtsbegeerte wekt den oorlog, deze de begeerte, en er is geen
einde .
De heerschzucht der menschen als het centrale in de
samenleving, de oorlog doet het ons sterk zien, maar was
het niet evenzoo vóór 1914? Ging het in den steeds verder
om zich heen grijpenden concurrentie-strijd, in zijn concentratie in de handen van enkelen in trusts en kartels
om iets anders dan de macht ? Het is toch niet het geld
om het geld, dat de groot-kapitalist begeert, noch het
geld om het genot, hoe weinig is hem vaak de weelde,
die hij zich verschaffen kan maar het geld om de macht,
om de mogelijkheid, die het voor hem schept om zijn armen
al verder uit te strekken, in al ruimer kringen zich te
doen gelden, om de markt, het land, neen de wereld te
beheerschen. Niet ten onrechte spreekt men van staal- en
petroleumkoningen. En wat anders verbittert den klassenstrijd dan de onverzettelijkheid vol van eigendunk waarmede zoovele werkgevers hun geërfde of eeuwenoude
machtspositie willen behouden, dan de verwatenheid van
sommige der arbeidersleiders, die van begeerte branden
de patroons, die hen zoo dikwijls hebben geknauwd, nu
op hunne beurt hun macht te doen gevoelen ? En ook
buiten deze voor onzen tijd zoo typeerende belangentegenstellingen hebben wij allen ervaren, hoezeer het streven
naar macht de geesten beheerscht.
Ook op onze moreele waardeeringen heeft het zijn
invloed gehad. Ik wil nu niet herinneren aan de in de laatste
..
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jaren zoo dikwijls besproken verheerlijking van de macht,
waaraan Nietzsche en de velen, die in Duitschland in dezen
denken als hij, ons hebben gewend. Ik blijf dichter bij huis
en vraag : hebben wij allen niet iets in ons van den eerbied voor hem, die een heerschende positie weet te verwerven en te behouden ? Hij had dan toch maar een kracht
in zich, beschikte over eigenschappen van wil of intellect,
waarover het ons niet past gering te denken. Ons vragen
naar de motieven waaruit en de middelen waarmede zulke
menschen handelen, verflauwt, zij vochten, zij slaagden
is dat niet genoeg, verdient het niet bewondering ? Overal
roept men thans in het politieke leven om den sterken
man. Wat anders beteekent dat, dan dat men de leiding
wil geven aan hem die weet te heerschen, zijn macht te
doen gelden ? Er is in ons allen iets van de erkenning van
het recht van den sterkste.
Ook de rechtsleer geeft hiervan de reflex. Is de opvatting niet algemeen, dat de inhoud van het recht door de
machtsverhoudingen wordt bepaald ? Gold niet tot voor
kort de leer, dat recht niet anders is dan de wil van den
staat ? gaat zoo niet macht aan recht vooraf en wat is het
laatste zoo anders dan een wilsuiting van den machthebber daargelaten of dat nu één persoon is of meerderen
of een geheel volk ?
Maar juist hier heeft in den laatsten tijd de critiek het
mes gezet. Steeds talrijker worden de stemmen van hen,
die betoogen, dat voor een oogenblik in het midden
gelaten, of de staat tot het recht kan worden herleid in
ieder geval het recht tegenover den staat in dien zin primair
is, dat het niet kan worden gereduceerd tot den wil van
den staat. Hoe anders te verklaren, dat de staat, die dan
naar willekeur recht zou scheppen, zelf aan het recht gebonden is, hoe de gebondenheid aan recht ook buiten het
grondgebied van den staat (internationaal privaatrecht)
en hoe het bestaan van recht tusschen de staten onderling ? Maar indien deze stemmen waarheid verkondigen,
dan kan ook tegenover de macht de vraag van den rechtstitel worden gesteld, een vraag die dan niet kan worden
—
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beantwoord met de verwijzing naar een andere macht,
omdat deze dan immers weder rechtvaardiging zou behoeven. Met de enkele verklaring, dat wie zijn wil oplegt
macht heeft en dus recht zijn wij dan niet meer tevreden.
Wat zoo het resultaat is van ingewikkelde en moeizame studie, hier uiterst beknopt en daardoor onvolledig
samengevat, is het niet evident voor ons intuïtief zedelijk oordeel ? Wij zijn toch immers voor ons zelven met
volkomen zekerheid overtuigd, dat het een voos sofisme is,
als beweerd wordt dat macht recht is, een zekerheid die
juist daardoor volkomen is, dat ze innerlijk en dus onbewijsbaar is. Merkwaardig is dan ook, dat de stelling nog
nooit door iemand consequent is doorgevoerd. Geen heeft
zeker met zulk een cynische openhartigheid, met zulk een
algeheele minachting tegenover de eischen der moraal het
streven naar macht durven aanprijzen als Macchiavelli en
toch roept ook hij, aan het eind van zijn bekend boekje
over den vorst, Lorenzo de Medici op tot den rechtvaardigen
oorlog van de Italianen tegenover de vreemdelingen, tot
een oorlog dus die naar recht, d. i. naar iets anders dan
macht geoordeeld, goed zou moeten heeten.
Verklaarbaar is het dat zij, wiep het bestaan van normen waaraan zij hebben te gehoorzamen een evidentie is,
onbewust aanvaard of tegen alle in andere richting dringend
denken gehandhaafd zich van alle machtsstreven en machtsuitoefening afwenden. Zij zien dat de machthebbers en
macht-begeerigen zich stellen boven de eischen van moraal
en gerechtigheid, zij zelven weten dat zij zulk een gedrag
niet kunnen aanvaarden en toch kunnen zij niet tegen die
macht op, wat blijft hun anders dan ter zijde te treden ?
Kunstenaars mogen dat doen met een aesthetisch hooghartig neerzien op al wat het maatschappelijk leven
betreft, mannen van wetenschap op grond dat zij zich door
niets willen laten afleiden uit hunne concentratie in de
problemen die om oplossing vragen, bij beiden is een sterk
moreel element door de aesthetische of wetenschappelijke
motiveering van hunne houding gevlochten. En volkomen
op ethische gronden komen tot een soortgelijke houding
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degenen, die begrepen hebben dat een leven in eigen ziel
met God ten slotte het eenig belangrijke is in deze wereld.
Van macht willen zij zoo weinig mogelijk weten, zij ondergaan haar, indien het niet anders kan ; zij oefenen haar
uit, indien het bepaald moet, maar het een noch het
ander raakt hen eigenlijk, het moet steeds tot een minimum
worden beperkt. Immers wie macht uitoefent legt zijn wil
aan een ander op, die ander volgt niet uit innerlijke overtuiging, maar omdat hij zich uiterlijk gebonden gevoelt.
Uiterlijk, ik zeg niet door geweld, de macht berust niet
dan bij uitzondering op geweld, op directen dwang, hoogstens steunt zij op de mogelijkheid van dwang als een
uiterste redmiddel. Maar de zwakke volgt niet in overgave,
hij gehoorzaamt omdat hij eigen onmacht erkent. De
machthebber b eerscha -- gelijk ik het onlangs bij Vierkandt 1 ) uitgedrukt vond -- in de ziel van een ander. En
daarmee is het zedelijk bedenkelijke aan iedere machtsverhouding aangegeven, bedenkelijk voor den onderworpene :
een ander heerscht, waar alleen God en eigen geweten
hebben te bevelen, bedenkelijk ook voor den heerscher:
hoe licht zal hem moeten worden toegevoegd : „wat baat
het u zoo gij de wereld gewint en lijdt schade aan Uwe
ziel ?" De houding van hen die zich van alle macht afwenden is begrijpelijk. Waar zij haar in het gemeenschapsleven waarnemen en wel weten, haar niet te kunnen afschaffen, aanvaarden zij haar als een natuurverschijnsel,
maar innerlijk gaan zij er zoo veel mogelijk aan voorbij.
Ligt niet in dezelfde lijn de levenshouding van zoovele
Christenen sinds Paulus' tijd : eerbied voor de gegeven
machten maar als Christen liefst er buiten staan met
de innerlijke overtuiging, dat hoe hoog de wereldling dit
alles moge schatten het aan hooger maat gemeten toch
eigenlijk waardeloos is ?
Begrijpelijk mag de houding zijn van hen, die zich
tegenover iedere macht zooveel mogelijk terug trekken,
bedenkelijk is zij ook. Het geheel ter zijde leven kan in
1) Machtverhäitniss und Machtmoral blz. 17.
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de verwerkelijking van eenig doel, dat volledige concentratie vraagt, haar rechtvaardiging vinden, in den regel is het
een miskenning van de waarheid, dat wij althans in onzen
tijd tullen mede verantwoordelijk zijn voor de inrichting
der samenleving ; wij leven nu eenmaal niet meer in een
eeuw, waarin wij staatsinrichtingen aanvaarden op dezelfde
wijze als een natuurgebeuren als onweer of storm. Het is
dan ook begrijpelijk, dat zulk een houding vaak omslaat
in de diametraal tegenovergestelde, waarmede zij toch weer
groote verwantschap vertoont. Wie de macht wil buiten
sluiten uit zijn leven en dit kan evengoed geschieden
krachtens intuïtieven drang, als in de vermoeidheid van
veel nadenken kan haar, die hij als een gegeven aantreft, eenvoudig aanvaarden, terwijl hij zich er geestelijk
vrij van maakt, maar hij kan ook, als de druk hem te
zwaar wordt, als hij de verantwoordelijkheid voor het gemeenschapsleven wèl voelt, in opstandig uitbreken iedere
bevoegdheid tot heerschen ontkennen. Dan komt hij tot
anarchisme. Zoo ligt in de houding van hem die berustend iedere macht over zich laat komen en van dengeen, die
van geen enkele macht wil weten, deze overeenstemming,
dat beiden met de macht ook het recht ontkennen. Noch
de een, noch de ander vraagt naar het recht van de macht,
de anarchist niet, omdat hij reeds van te voren zeker is
dat geen enkele macht gerechtvaardigd kan worden, en de
ander denkt daar eigenlijk even zoo over, maar omdat hij
zich niet geroepen gevoelt de bestaande machten om te
werpen, omdat hij mogelijk wel inziet, dat zulk een omwerping toch niet anders dan een verplaatsing kan zijn,
dat macht eenmaal moeilijk kan worden gemist, erkent
hij het gegevene en buigt voor de feiten. Zoo wordt zijn
practijk het tegengestelde van die van zijn geestverwant.
Het is de rechts-ontkenning, die beider levenshouding
zoo bedenkelijk maakt. Het is zoo verklaarbaar, indien de
anarchist het vooze voelend van iedere machtsoefening, de
ketens verbreekt, zich vrij wil maken tegenover alles en
allen. Maar hij vergeet dat gemeenschapsleven niet mogelijk is zonder ordening, regeling, dat ter wille van den
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afweer van het kwaad het recht zal moeten worden gehandhaafd. Beschouwt men den mensch alleen en op zich zelven,
dan staat de anarchist sterk in zijn machtsontkenning,
maar het gemeenschapsleven vraagt recht en mèt het recht
ook machtsverleening aan enkelen 1 ).
Het is de tragiek in de geschiedenis der kerk, dat geen
gemeenschap van eenigen omvang en duur de rechtsregeling
kan missen. Indien ergens dan zal toch in zuiver geestelijke
dingen het heerschen uitgesloten moeten zijn, de macht
van den eenera mensch over den anderen moeten worden geweerd en toch leert de kerkgeschiedenis ons, dat iedere
gemeenschap, wilde zij niet vervagen en vervloeien en zoo
tenslotte zich zelve oplossen, behoefte beeft aan begrenzing naar buiten en regeling naar binnen en daarmede aan
recht en handhaving van dat recht door bepaalde personen.
Shorn heeft volkomen gelijk als hij verkondigt dat „kerk"
en „recht" elkaar uitsluiten, dat kerkelijk recht in wezen
een contradictie is, maar het is even waar, dat een kerk,
als zij met die uitsluiting van iederen rechtsregel en iedere
rechthaudhaving ernst maakt, onvermijdelijk ten onder gaat.
Geen gemeenschapsleven zonder recht, het is eigenaardig, hoe uiterst naïef anarchistisch gezinden staan tegenover
deze niet slechts historisch gegeven, maar in het wezen
zelf van een samenleving van eindige, zondige, tegen elkaar
botsende menschen gelegen stelling. Of zij meenen, in een
optimisme, dat iederen grondslag mist, dat de menschen wel
als het gezag maar is afgeschaft, allen „goed" zullen worden,
of zij komen met hulpmiddeltjes aandragen, die moeielijk
ernstig kunnen worden genomen. Men leze eens na, hoe
een man die nu weer geëerd wordt, als Kropotkin denkt
dat het gaan zal, als zijn ideaal is verwezenlijkt en met
afschaffing van staat en gezag de maatschappij uit een
reeks vrij naast elkaar staande groepen zal bestaan. Doet
iemand in de groep waartoe hij behoort het werk niet of
of niet goed, dan zal hem vriendschappelijk de raad
worden gegeven die groep te verlaten en zich bij een
1) Men vergelijke hiervoor mijn „Recht en Liefde" in Synthese,
Jaargang III
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andere te voegen. Alsof hier niet weder ondersteld wordt
èn een norm, een regel, waarnaar het werk wordt beoordeeld, èn personen die dit oordeel vellen èn eindelijk
anderen die, als de veroordeelde niet wil gehoorzamen er
kracht aan bij zetten. Dit is dan toch weer : recht èn macht.
Zeg ik te veel, als ik hier van een ergerlijke naïviteit
spreek ? En men voere hier niet tegen aan, dat de man
wel zal gehoorzamen, want daarbij verzeilt men of in het
bodemlooze optimisme, dat ik signaleerde, amen zegt niet
anders dan dat de bevelen der machthebbers in den regel
zullen worden gevolgd zonder dat directe dwang wordt
geoefend. Maar is dat nu anders ? niet op het feitelijk
dwingen, op de mogelijkheid komt het aan.
De conclusie van dit alles ligt voor de hand. Het gemeenschapsleven eischt recht, recht op zijn beurt macht,
men zorge dus dat iedere macht op het recht zij gebouwd,
dat zij zich in haar ontstaan kan beroepen op een regel
die als recht wordt erkend. Wanneer dat het geval is kan
hier niet nader worden onderzocht. Wij kunnen dat te
eerder nalaten, omdat met een verwijzing van de machtsvraag naar die van het recht de moeilijkheden, die het
machtsprobleem aan een ethische waardeering stelt geenszins zijn opgelost. Al zal geen macht mogen gelden, die
niet op een rechtsregel steunt, daarmede zijn de bezwaren
tegen de machtsoefening niet ter zijde gesteld, men komt
dan hoogstens tot de conclusie dat machtsverhoudingen
noodzakelijk zijn en dus hare keerzijden op den koop toe
moeten worden aanvaard. En al zullen wij ons in beschouwingen als deze veelal met zulke conclusies tevreden
moeten stellen, we hebben toch in de eerste plaats die
verhouding zelve nog wat nader te bezien. Gegeven
eenmaal dat er ter wille van het recht macht moet zijn,
blijft de vraag hoe zij moet worden uitgeoefend ; niet enkel
naar den ethischen grondslag van de macht vragen wij, ook
naar een waardeering uit moreel oogpunt van haar handhaving. De macht in het recht geeft dus het eerste punt
dat wij nader hebben te onderzoeken. Maar ook de macht
tegen het recht. Want hoe schoon het moge klinken: er
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zij geen macht zonder recht, feitelijk zien wij dat telkens
weer in de samenleving, zoowel in historisch belangrijke
gebeurtenissen als in de kleiner afmetingen van wat men het
dagelij ksch leven noemt, macht zich doet gelden tegen
recht, en dat het recht zelve dat weder erkent. Het is
zoo eenvoudig om te zeggen, dat dit nimmer behoorde te
gebeuren, maar zoo gemakkelijk kunnen wij ons niet afmaken van het verschijnsel, dat het rechtsbesef zelve dit
ingrijpen van den machtige schijnt goed te keuren. Laat
ik mijne bedoeling verduidelijken. Het is een eigenaardigheid van het recht, dat het in de eerste plaats regels
over zich zelf geeft, dat het zelve aanwijst langs welken
weg het kan worden gewijzigd. De moderne staten kennen
alle zekere ordeningen van de wijze waarop recht wordt
gevormd, wetten tot stand komen èn zij schrijven voor, dat
deze ordeningen weder niet anders dan op bepaalde,
door haar zelve aangegeven wijze kunnen worden
veranderd. Rechtsvorming behoort alleen langs de
wegen van het recht te geschieden. Maar nu zien we
van tijd tot tijd in de geschiedenis dat plotseling een
macht optreedt, die geheel dat kunstig samen geweven
spinsel verbreekt, die met forschen greep groote brokken
van het bestaande omwerpt en er nieuw, eigen werk
voor in de plaats stelt en we zien ook, dat als die
macht maar sterk genoeg is om zich te handhaven het
recht achteraf het optreden billijkt, dat naar de regeling
van het oogenblik van handelen stellig onrechtmatig was.
Komt het ingrijpen van onder op, dan noemen wij het
revolutie, geschiedt het door een bestaanden machthebber,
die op ongeoorloofde wijze zijne bevoegdheden uitbreidt,
dan spreken wij van een staatsgreep. Er zullen weinig
staten zijn, wier geschiedenis niet het beeld van het een
of het ander of van beide vertoont, wier recht dus niet,
op een of ander punt den grondslag mist, waarop het
krachtens eigen wezen behoorde te zijn gebouwd. En hangt
zoo in het groot geheel het recht toch eigenlijk weer aan
een machtsuiting in het verleden, ook in het klein zien
wij analoge verschijnselen. Kunnen niet de regels van de
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verjaring tot een achteraf sanctioneeren leiden van wat
oorspronkelijk onrechtmatig was ? En als, zooals thans
veelal weer wordt verdedigd, ook de gewoonte een wet kan
afschaffen, wordt het dan niet den machthebber mogelijk
gemaakt, mits hij zijn gedrag weet te doen eerbiedigen
en zijn overtuiging aan anderen op te leggen, een rechtsregeling ter zijde te stellen ? Zien wij niet telkens dat de
eene partij in een contractueele verhouding tegen het
recht in zijn wil aan den ander voorschrijft en dat deze
dit ten slotte aanvaardt en daarmede weder tot recht
maakt ? Het geschiedt maar mag het, kan het, nu niet
naar de regels van het recht zelve, maar naar ethischen
maatstaf gemeten, geoorloofd worden genoemd ? Zie daar
onze tweede vraag. Men begrijpt, dat juist de gebeurtenissen van dezen tijd mij tot een bespreking daarvan aanleiding geven.
Vooreerst dan de macht in het recht.
Er is een beschouwing, die met hare ethische waardeering van de macht spoedig gereed is, een standpunt, van
waar de vragen die hier rijzen gemakkelijk zijn te beantwoorden. Het is de leer, dat iedere macht als van God
gegeven iets heiligs heeft, een leer die wij bij Christelijke
ke schrijvers soms vinden naast de boven geschetste
opvatting, die de bestaande machten aanvaardt zonder
meer. Hetgeen als feitelijk bestaande wordt geduld, wordt
langzamerhand begrepen zoo te zijn, omdat het zóó zijn
moet, er wordt een hoogere beschikking in gezien, men
komt van dulden tot erkennen, eerbiedigen, eindelijk tot
vereeren en bemerkt soms zelfs niet, dat de nieuwe voorstelling in wezen anders is dan de oude, dat elementen uit
de eene opvatting onverwerkt staan naast dingen die in de
andere hoorera. Wel blijft een liefdesgemeenschap zonder
recht het ideaal, de staat een instelling ter wille van de
zonde, maar tegelijk is hij van goddelijken oorsprong ter
onderdrukking van die zelfde zonde. De macht in den staat
hetzij van den vorst of van de lagere overheden wordt gezegd van God gegeven te zijn ; zij heeft een bijzondere
,
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heiligheid, de koning regeert par droit divin. Dit is een
lijn, waar langs uitgaande van Romeinen VIII veel Christelijk denken zich bewogen heeft. Bij Luther b.v. vindt
men zulk een gedachtengang ; het was zijn sterke geest
die het denken van velen op staatsrechtelijk gebied in deze
richting drong, die thans nog de rechtzinnig Lutherschen
in Duitschland tot conservatieven in het staatkundige
maakt. Het is eigenaardig, hoe de man die wellicht meer
dan iemand in de nieuwere tijden het geestelijk leven heeft
omgeworpen en. vernieuwd, hier tot de prediking van onderwerping aan het bestaande kwam. In het geestelijke kwam de
individueele mensch onder de hem drukkende machten uit —
in het maatschappelijke werd hij er te sterker aan gebonden.
Iedere kerkelijke tyrannie werd gebroken, maar om haar
te breken was de vorstenmacht noodig en deze werd ten
volle erkend. Voor deze voorstelling heeft de macht zelve
een ethische rechtvaardiging niet van noode en, wat hare
handhaving en uitoefening betreft : tegenover God is de
machthebber voor zijn doen en laten verantwoordelijk, de
aan hem onderworpenen hebben te gehoorzamen zonder
meer. In de praktijk leidt zulk een machtsverheerlijking
altijd tot machtsvermeerdering. Luther zelf maakt ergens
de opmerking : „Weiss nur fast alle Welt, dasz niemand so
herrlich vom Kaiser und Gehorsam geschrieben als ich" 1 );
John Neville Figgis, de auteur van een interessante reeks
studiën „From Gerson to Grotius" haalt de plaats aan 2 )
als bewijs voor zijn bewering dat Luther naar eigen oordeel meer dan iemand anders deed voor de vermeerdering
van vorstenmacht. De aangehaalde plaats zegt niet geheel wat de tekst van den Engelschen schrijver vermeldt,
toch meen ik dat hij den invloed van den grooten

hervormer op dit gebied juist heeft aangeduid. Minder de
keizer dan de kleinere vorsten hebben het bemerkt, de
kleinere vorsten, en de boeren.
De practijk van Luther's tijd is niet meer die van
thans, zijn overheids-leer kan moeielijk de onze zijn. Wel
1)
2)

Figgis blz. 272.
blz. 74.
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zal ieder Christen erkennen, dat elke macht van God is,
maar wij kunnen aan deze uitspraak niet meer de beteekenis hechten, die vroegere tijden er aan gaven. In dingen
als deze kan men niet anders dan persoonlijk spreken, maar
ik meen dat velen met mij zullen instemmen als ik zeg,
dat ik van een bijzondere goddelijke genade van de overheid niets zie. Ieder geloovige gevoelt, dat zijn taak in de
wereld hem door God is opgelegd en ik versta, dat een
vorst, als hij in hoogen ernst den geweldigen omvang
van wat hij kan doen overziet, dit diep zal ervaren, maar
een bijzondere verhouding, waarin de overheid tot God zou
staan, een uitverkiezing, zooals velen nog meenee dat het
Oranjehuis ten aanzien van ons land zou zijn ten deel gevallen, kan ik niet aanvaarden. Maar als wij die laten
glippen, dan verliezen wij meteen de gemakkelijkheid dier
patriarchale voorstellingen, dan staan wij weder tegenover
de macht met al onze critiek en al onze scepsis.
Doch niet alleen hier, bij de verhouding van vorst en
volk, overal op het gebied van recht en staat ontvalt ons
het patriarchale stelsel, dat in heerschee iets noodzakelijks
zag en iets goeds, dat de macht van den heerscher liefst
zoo uitgebreid mogelijk wilde, mits hij zelf slechts doordrongen was van de groote verantwoordelijkheid, die op
hem rustte, tegenover zijn eigen geweten en voor God.
Voor God en geweten niet voor de menschen. En hier
zie ik een verandering in de verhoudingen, waarvoor ik
een oogenblik de aandacht vraag.
In het staatsrecht zijn we er reeds aan gewend, den
vorst niet meer te zien als een vader, wien liefst zooveel
mogelijk macht moet worden gegeven om deze ten bate
van zijn volk, maar zonder eenige verantwoordelijkheid
tegenover dat volk te gebruiken. De 19e eeuw heeft ons
zoo zeer vertrouwd gemaakt met het denkbeeld, dat in een
evenwicht van machten, in een verantwoordelijk stellen van
den een tegenover den ander een beter beginsel van staatsbeleid is gelegen dan in de oude legitimiteitsleer, dat wij dit
als van zelf sprekend accepteeren. Toch is het goed de tegenstelling even scherp te doen uitkomen, omdat wij dan beter
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de analogie op ander gebied kunnen onderkennen.
Voor de legitimiteitsleer, -- zooals men haar b.v. ten
onzent uiteengezet vindt in, „Ongeloof en Revolutie" van
Groen van Prinsterer is het ongeoorloofd te vragen
naar het recht van den vorst. Hij regeert bij de gratie
Gods, daarmede is alles gezegd. Maar ook omtrent den
aard van dat recht volgt zij eigenaardige opvattingen.
Het recht is den vorst niet gegeven ®m het volk ; hoezeer
hij ook moreel, tegenover God verplicht zal zijn voor het
volk naar beste weten te zorgen, is het recht van heerschen een recht, niet een bevoegdheid ter wille van den
plicht, maar een bevoegdheid die in de eerste plaats den
drager zelven verrijkt. Het recht van den vorst is als zijn
eigendom. Het aan Lodewijk XIV toegeschreven woord :
„L'Etat, c'est moi" moge de zaak misschien wat te scherp
toespitsen, in wezen vat het de kern der leer samen, de
koningsmacht is het primaire, de staatsregeling niet dan
uitwerking daarvan. Rechtswetenschappelijk geformuleerd :
het subjectief recht gaat vóór het objectieve. Van die
leer is ons denken mijlen ver.
Voor de vorstenmacht zal dit wel geen betoog behoeven ;
niet alleen den grondslag, ook het wezen der macht zien
wij thans geheel anders. En dat niet omdat die macht
verminderd is. Het is waar dat iedere vermindering, anders
gedacht dan als vrijwillige zelfbeperking die ten alle tijde
ongedaan gemaakt kan worden, hier reeds een verandering
is, maar het komt er op aan in te zien, dat niet kwantitatief, maar kwalitatief onderscheid bestaat. Naar nieuwere
opvattingen is de hoogste macht in den staat er ter wille
van het geheel, vindt zij haar grondslag in rechtsregelingen en wordt zij door rechtsregelingen in haar inhoud
bepaald. De bevoegdheid denken we ons als gevolg van
de regeling, niet de regeling als uitwerking der bevoegdheid. Verantwoordelijkheid tegenover anderen is de kern
van geheel het huidige stelsel.
Nu is het merkwaardig, dat soortgelijke verandering,
bij de macht van het hoogste gezag in den staat algemeen
aanvaard, bezig is geheel ons rechtsleven te doortrekken.
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Het begint bij den staat zelven. Wat is de drang naar
administratieve rechtspraak anders dan het streven tegenover iedere machtsoefening van eenig staatsorgaan de controle te stellen van een ander ? Van de wijze waarop het is
opgetreden zal het verantwoording moeten afleggen. En
zien we op geheel ander gebied niet iets analoogs ? Neem
het familierecht. Ik spreek nu niet van de macht van den
man over de vrouw. Die sterft af. Maar de macht der ouders
over het kind. Zij zal toch blijven ? Zeker, maar maakt
de kinderwetgeving niet duidelijk, hoe haar karakter bezig
is te veranderen ? Een macht ter wille van het kind, waarbij de
ouder die haar misbruikt of die nalaat haar behoorlijk te
gebruiken ter verantwoording kan worden geroepen. Ook
hier controle door een derde, ook hier verantwoordelijkheid. En ligt niet in dezelfde lijn de richting waarin
het bedrijfsrecht zich moet ontwikkelen en zich ook reeds
gaat bewegen ? Niet meer de patroon die eigenmachtig
beschikt, hoeveel loon hij zal geven, hoe lang zal worden
gearbeid, hoe het werk zal worden verdeeld, maar ook
hier het opkomen in de meest verschillende vormen van
allerlei rechts-regelen, waardoor de patroon verplicht zal
worden uitleg te geven, waarom hij nu zoo en niet anders
meent te moeten handelen, waardoor hij in allerlei vragen
gebonden wordt aan het oordeel van anderen Collectief arbeidscontract, gezamenlijke bedrijfregelingen van werkgevers en vakvereenigingen, arbeidsraden met wetgevende
bevoegdheid gaat het niet alles in dezelfde richting ?
Eindelijk het eigendomsrecht zelf. De oude leer stelde
het recht van den heerscher als een eigendomsrecht voor,
er zal een tijd komen, waarin die voorstelling niet meer
zal worden begrepen, omdat ook het eigendomsrecht van
karakter is veranderd. Men spreekt wel van de „uitholling" van den eigendom. Het woord is gelukkig gevonden,
maar er is toch gevaar, dat het alleen de vermindering
doet gevoelen van de eigenaars-bevoegdheden, die met
name de eigendom van onroerend goed door sociale wetgeving, woningwet, bouwverordeningen enz. heeft ondergaan. En het is niet alleen een vermindering, het is een
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kwalitatieve verandering. De eigendom is niet meer de
absolute bevoegdheid, het jus utendi et abutendi. Of liever
hij is dat niet meer ten aanzien van alle goederen.
Het is een macht, maar een door het recht geregelde,
niet enkel beperkte macht, van welks uitoefening men
verantwoording schuldig is. Typisch zijn oude en nieuwe
eigendomsopvatting nog onlangs tegen elkaar gebotst bij
de behandeling van de Boschwet in de Eerste Kamer. Die
wet is niet anders dan een kleine stap in de richting,
waarin de grond-eigendom bezig is zich , te vervormen.
Fel was het verzet, waarop zij stuitte : het was immers
een aantasting van den eigendom. Ter wille van het natuurschoon, van het belang ook van een behoorlijke brandstoffenvoorziening van het volk zou de willekeur van den eigenaar
aan banden worden gelegd ? De tegenstanders zagen
niet dat naar beperking van willekeur de geheele ontwikkeling van het recht in dezen streeft. Bij bedrijf en
eigendom staan wij nog aan het begin, om nu maar te
zwijgen van de verhoudingen tusschen de staten onderling,
waaromtrent wij nog niet verder zijn dan een stille hoop
op wat eens wellicht kan komen.
Iedere macht wordt meer en meer tot een niet alleen
op het recht steunende, maar ook in zijn inhoud door het
recht geregelde, ziedaar de verandering die ik aanwees.
Voor ons is het de vraag : hoe waardeeren wij dit verschijnsel, hoe staan wij er tegenover en hoe kunnen wij
zoo weer komen tot de problemen, waarvan wij uitgingen.
Daarbij moet één opmerking voorafgaan, noodig om
misverstand te voorkomen. Men meent wel, dat men hier
alleen met een verplaatsing van macht van den enkeling
naar de velen te doen heeft. Over de overheids-macht
zoo straks nog iets. Voorloopig wil ik er enkel op wijzen, dat
het slechts één der middelen is, waardoor het recht hier ingrijpt, macht maakt tot een functie, waarvan verantwoording kan worden gevraagd, indien het het oordeel daarover,
de beslissing dus in laatste instantie, hoe moet worden
gehandeld, aan de meerderheid van een groep, ten slotte

van het geheele volk geeft. Daarnaast gebruikt het recht
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andere middelen ter bereiking van het zelfde doel. Tegenover elkaar staande personen of groepen worden verplicht
tot overeenstemming te komen en alleen hun gezamenlijk
oordeel wordt als bindend erkend, aan een onpartijdigen
derde (de rechter) wordt bij botsing de beslissing in handen
gelegd of wel door zwakkeren drang, als de verplichting tot
openbaarmaking van de motieven eener daad of van de
daaraan voorafgaande onderhandelingen, wordt aan de willekeur van den machthebber een breidel aangelegd. Kenmerk van de nieuwere ontwikkeling in deze is juist niet
eenvormigheid, maar differentiatie, niet beslissing altijd
en immer door de helft plus één, maar een reeks van in
elkaar grijpende maatregelen en instituten, waardoor
degeen die het te zeggen heeft verplicht wordt rekening te
houden met het oordeel van een ander.
Is nu het verschijnsel dat we bespreken toe te juichen
of te verwerpen ? Hebben wij bij die organisatie van de
macht door het recht met een ontwikkeling te doen, die
we niet enkel kunnen begrijpen maar die we ook als
verpetering begroeten, waaraan we naar krachten zullen
meewerken óf zien wij de dingen gaan in een richting, die
wij naar ons oordeel van wat wenschelij k is in het geestelijk leven niet anders dan verkeerd kunnen noemen ?
Strikt genomen zou wie hierover een meening wil uitspreken, eerst nauwkeurig moeten aangeven, wat de maatstaf is dien hij bij zijn beoordeeling gebruikt. Intusschen,
dat zou leiden tot een uiteenzetting, die in een opstel als
dit achterwege mag blijven. Niet een volledig betoog
tracht ik te geven ; niet meer dan eenige gedachten naar
aanleiding van recente gebeurtenissen in verband met mijn
studie in mij gerezen, wensch ik den lezer voor te leggen,
in hoofdzaak ter suggestie van eigen denken. Aan de volledige afweging van voor en tegen wil ik mij geenszins
zetten, ik hoop slechts een enkele zijde wat meer te belichten dan gewoonlijk geschiedt en daarbij zal, naar ik
vertrouw, de algemeene sfeer van gedachten, waaruit ik
schrijf, voldoende blijken.
De geheele staatsleer, ja eigenlijk het geheele recht,
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wordt beheerscht door de tegenstelling individu—gemeenschap ; het is merkwaardig na te gaan, hoe in de historie
het zwaartepunt nu eens in de een, dan weer in de andere
categorie wordt gelegd. De Griek was burger van zijn stad
vóor hij mensch was. De Christenheid verlegde krachtens de
haar geschonken zekerheid van de onvergankelijke waarde
van iedere menschenziel met volle overtuiging den nadruk naar
het andere uiterste, waarbij zij door haar eigen organisatie
der gemeenschap in de kerk het evenwicht wist te behouden. Dit evenwicht ging in de Renaissance verloren en
de tijden neigden naar het uiterste indivualisme, totdat
in Rousseau de omslag plaats vond. Ook voor hem als
voor zoovele zijner tijdgenooten en voorgangers is het
individu uitgangspunt, in een Griek zou de gedachte niet
zijn opgekomen, dat de gebondenheid van het individu
in den staat verklaring en rechtvaardiging behoefde,
voor Rousseau is dit de vraag die hij aan het hoofd van
het Contrat Social stelt. „L'homme est né libre, et pourtant il est dans les fers ... Comment ce changement s'est
ii fait ? Je l'ignore. Qu'est ce qui peut le rendre légitime ?
Je crois pouvoir résoudre cette question." Maar zijn antwoord brengt den ommekeer. Immers hij vindt dat in den
algemeenen wil (volonté générale) die krachtens het Contrat
social het leven beheerscht, waaraan de mensch zich geheel
zonder eenig voorbehoud heeft gegeven. Tegen dien algemeenen wil heeft de mensch geen enkel recht, geheel zijn
persoon is van de staatsmacht afhankelijk, zij is immers
evenzeer een gift van den staat als van de natuur. Sinds
men met deze leer ernst is gaan maken, gaan we meer en
meer weder de kant van de staatsmacht op. In de voortreffelijke rede waarmede Prof. Krabbe in 1908 te Leiden
het hoogleeraarsambt aanvaardde vindt men dit aangetoond.
Daar wordt ook aangewezen, hoe wij de eenzijdigheid van
beide staatsopvattingen kunnen ontgaan door de idee der
persoonlijkheid van den mensch tot uitgangspunt te nemen.
Ik acht mij verplicht op deze verwantschap met wat ik
hier ga ontwikkelen te wijzen ; verder ga ik mijn eigen
gang. Krabbe heeft tot mijn spijt in zijn latere geschriften
22
0. E. XVII 12
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weinig aandacht aan de uitwerking van de in zijn rede
aangegeven denkbeelden geschonken.
Juist van uit die idee der persoonlijkheid zijn de veranderingen in de rechtsopvattingen die ik aangaf hoogelij k
te waardeeren. De beteekenis die ook in de machtsverhouding aan het oordeel van een ander dan de machthebber wordt gehecht, de erkenning van de persoonlijkheid ook van den onderworpene in die verhouding, de
gebondenheid om zooveel mogelijk ieder tot zijn recht te
doen komen, zij zijn als zooveel uitingen van dezelfde
idee te beschouwen. Eerbied voor den persoon van lederen
mensch, dat predikt ons de veranderde rechtsopvatting der
macht en die prediking kunnen wij niet genoeg hoorera.
Maar wat verstaan wij onder persoonlijkheid ? Wat is
het anders dan individu ? Het woord heeft een ander
accent. Individu is elke mensch, tot persoonlijkheid kunnen wij komen. Persoonlijk leven is eigen leven, spontaan
en vrij. Doch daarmee is nog slechts één zijde aangeduid.
Er is niemand die zoo in de gedachte van de persoonlijkheid is doorgedrongen als Kant en juist van Kant
kunnen wij leeren dat het begrip toch eigenlijk eerst zin
krijgt als het genomen wordt in ethische beteekenis, dat
slechts die mensch de vrijheid van de persoonlijkheid verwerft die zijn plicht weet te vervullen, die aan den norm
hem in eigen binnenste gegeven gehoorzaamt. Het is een

plicht persoonlijk te zijn. Maar ook daarmede kunnen wij
niet volstaan : de plicht blijft formeel beginsel, indien hij
niet van elders zijn inhoud ontvangt. Eerst indien de mensch
zich tot God wendt, indien hij in zich zelven en boven
zich zelven uit in verkeer met God de oneindige waarde van
de eigen ziel beleeft, wordt hij zich van eigen persoonlijkheid bewust, leert hij daarmede die van anderen schatten.
Kant geeft de bevrijdende formuleering der gedachte, maar
haar inhoud moet in het Christendom worden gezocht,
het Christendom, dat naast de volkomen verdorvenheid
van den mensch de mogelijkheid zijner redding in genade
heeft gesteld. Niet de plichtgetrouwe mensch, die de eischen
van zijn geweten volgt, is de volle persoonlijkheid doch
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hij die den religieuzen grondslag heeft gevonden, waarop
hij kan bouwen. „Weest dan gij lieden volmaakt ... "
Doch wat heeft dit alles met onze vragen te maken? Het
is toch niet de persoonlijkheid in dezen ethisch-religieuzen zin,
waarmede het recht zich bemoeit? Stellig niet, toch ligt het
verband niet ver. Immers het recht heeft te waken, dat den
mensch de gelegenheid een persoonlijkheid te worden niet
wordt ontnomen. Daaruit volgt dat de machtsverhouding
nimmer tot druk van het persoonlijk leven van den zwakkere mag warden. Het is weder Kant, die het ons zegt :
„Handle so, dass du die Menschheit so wohl in deiner Person als in der Person eines Jeden Anderen jederzeit
zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchst" 1). Werd
er eens ernst met dit woord gemaakt, wij zouden nog heel
wat andere wijzigingen in het maatschappelijk leven zien
dan die welke ik signaleerde, Kant zelf kende het een beteekenis toe ook voor de samenleving ---- van zijn invloed
bespeuren wij ten deze nog zoo bitter weinig. Och, dat een
ieder zich er eens van doordrong in al de verhoudingen,
waarin hij dag aan dag tot zijn mede-menschen komt.
En ook hier bevindt Kant zich in overeenstemming met
Christelijke gedachten. Mag ik een citaat geven uit de
beschrijving, die Choisy geeft van den Calvinistischen
Staat te Genève : 2 ) „Aucun n'est capable de faire le bien
que par un don de Dieu, par une communication de son
Esprit. Puisqu'il est ainsi, aucun homme n'aura par lui
même le droit de dominer sur les autres. L'autorité appartient à Dieu seul, et il n'y a pas d'acceptation de person
nes devant Dien. Cette égalité fundamentale devant Dien
et devant sa loi a pour conséquence que l'autorité des
parents, des magistrats sur les sujets et mème des hommes
de sciences et de talent sur ceux qui en sont dépourvus
n'appartient pas en propre à ceux qui la détiennent : elle
appartient à Dieu qui l'exerce par eux. En conséquence elle
sera suspendue aussitSt qu'ils en abusent ou qu'ils en useront
contrairement à la volonté et au conseil de Dien, Aussi à
1)
2)

Grundlegung der Metaphysik der Sitten.
L'état chrétien à Genève blz. 489.
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Genève les ordonnances prennent-elles en main les droits
des enfants vis-à-vis des parents injustes et négligeants,
aussi les ministres défendent-ils la cause du peuple et ses
droits vis-à-vis du Magistrat, aussi la Compagnie et le
Consistoire se font-ils les champions de la justice, de
1'égalit4 de tous devant la loi, exigent ils la punition
des coupables haut-placés, des gens de qualité comme
celle des coupables obscurs et sans influence." Is de
overeenstemming met de onzen tijd karakteriseerende bijzonderheden niet merkwaardig ? Het is de zelfde machtsopvatting : niemand heeft uit zich zelf het recht om over
anderen te heerschen, geen macht behoort als eigendom
(en propre) aan hem die haar bezit, hetzelfde streven naar
evenwicht door verantwoordelijkheid en controle van den
een door den ander. En is ook in de motiveering niet verwantschap met Zant? Geen mensch middel, ieder doel
in zich alle menschen in God's hand en voor God gelijk waardig is het een niet de religieuze, dus diepere zij
het dan wat vagere omzetting van het andere
Men versta mij wel. Ik beweer niet, dat de opvattingen
over recht en macht die volgens Choisy in Genève golden nu
de Christelijke staatsleer vormen. Er bestaat gelukkig —
geen Christelijke leer van den Staat. Ik wil echter doen uitkomen, dat de organisatie van macht door recht, die een
typisch verschijnsel is voor onzen tijd, voor het eerst uit
een Christelijke geesteshouding is gevormd. Daar ligt ook
voor onzen tijd het diepere fundament dat iedere staatsleer
behoeft om op den duur levenskrachtig te zijn. Het Calvinisme wijst ook hier de richting. In zijn vroegere uitingen
was het stellig nog patriarchaal en het komt niet in mij op
te beweren dat dit patriarchale niet Christelijk kan worden
genoemd. Maar toch, door in de verantwoordelijkheid tegenover God de menschen ook aan elkaar te binden werd het
patriarchaal beginsel, dat zich bij Calvijn zelve nog sterk
deed voelen, eigenlijk ondermijnd.
In de zedelijke, religieuze verantwoordelijkheid ook
tegenover elkaar gebonden hiermede raken wij het
tweede aanknoopingspunt tusschen de idee, de persoonlijk?

}
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heid en de rechtsorganisatie der macht. Het is de waarde
die gehecht wordt aan het oordeel van den ander. Schijnbaar is hier eerder een tegenstelling dan een verbinding. Persoonlijk leven is toch leven naar eigen geweten, gebondenheid aan niets dan wat ik zelf inzie of beter mij zelven voel
opgelegd. En nu zou diezelfde persoonlijkheidsgedachte er toe
leiden, dat ik het oordeel over mijn daden van anderen
heb af te wachten ! Was niet juist zij het krachtigst wapen
van degenen die macht, onbeperkte, onverantwoordelijke
macht predikten ter wille van het geestelijk leven zelve ?
Toch meen ik dit paradoxale te mogen volhouden. Het
persoonlijk leven kent alleen zijn eigen wet, is zich
zelf tot wet. Van hier uit is er geen weg naar een algemeene ordening, geen stap kan worden gedaan naar een
recht -- van welken inhoud ook tenzij men ook het persoonlijk leven van den ander als volkomen gelijkwaardig
erkent. Van uit den volstrekten eisch van het zedelijk leven
is het ingaan in het recht altijd een vermindering, het gemeenschapsleven eischt een opoffering; maar alleen indien het eigene
volkomen wordt geofferd, kan het persoonlijke worden teruggevonden, dan alleen bestaat er kans dat het uit de overgave
die ook overgave van de andere zijde vraagt des te zuiverder opbloeit. Alleen indien het bijzondere in ieder
gegeven individu wel als bijzonder, maar niet als meerwaardig wordt gezien tegenover dat in een ander, kan het
op eigen leven aanspraak maken. Immers eerst als ik den
ander erken en eerbiedig heb ik zelf op erkenning en
eerbied recht. Hier ligt de tegenstelling van de denkbeelden die ik hier voorsta met het individualisme, uitgangspunt is niet de enkeling op zich zelven; het bestaan
van den ander, den gelijke, den naaste is evenzeer fundament dezer beschouwing als het eigen bestaan. De idee
der persoonlijkheid onderstelt de gemeenschap. Het individualisme vergeet dat in iederen mensch de kiem van een
persoonlijkheid zit, het beschouwt altijd den éénen mensch
maar laat na te bedenken, dat het naar eigen aard voor
iederen mensch op gelijke juistheid van beschouwing aanspraak moet maken. Het ziet daarom in de machtspositie
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den heerscher alleen, niet ook den overheerschte en verzuimt
er rekening mee te houden, dat met de verhouding beiden
zijn gegeven. Maar, vragen wij verder, wordt zoo niet op
de wijze van zoo vele rationalisten gelijk behandeld wat
ongelijk is ? Moet de machtige zich laten beperken, eigen
oordeel opofferen ten nutte van anderen, die wellicht zijn
minderen zijn niet enkel in intellectueelen zin, ook naar
zedelijken maatstaf ? ik raak hier aan een der moeilijkste
vragen uit geheel de sociale ethiek. Hier wil ik er alleen
dit van zeggen, dat naar mijne meening slechts van uit
Christelijke gezindheid een vast punt tegenover het probleem van gelijkheid en ongelijkheid kan worden gevonden.
Stellig hebben wij niet het onderscheid te miskennen, met
zoovele goedkoope theorieën een nergens gegeven gelijkvormigheid, die de dood is van alle leven, na te streven,
maar evenmin bestaat er reden, voor de verschillen, die enkel
gevolg zijn van toeval of geweld als voorwerpen van vereering te knielen. Er is een ongelijkheid, ook in de
macht ; het irrationeele daarin te negeeren, verbiedt
ons reeds het inzicht dat wij historisch geworden en historisch bepaalde menschen zijn en wij dus in iedere samenleving de historie evenzeer als een gegeven hebben te
aanvaarden als de natuur. Maar anderzijds moge hier

er de volle nadruk op vallen, dat in diepste wezen
de menschen èven onwaardig zijn, even onbekwaam tot
het goede en tegelijk met evenveel kans een persoonlijkheid te worden. Er is een oud adagium : unusquisque
bonus presumatur, ieder wordt geacht goed te zijn, ook voor
onze vraag houdt dit een waarheid in : ieders oordeel over
wat hij meent dat behoort te geschieden, wat richtsnoer
behoort te zijn in staatsleven en rechtsvorming heeft evenveel aanspraak gehoord te worden. Natuurlijk niet als het
de technische uitwerking betreft, wel als het gaat om het
beginsel. Men zegt wel dat niet de mensch omdat hij
mensch is, maar de mensch, die goed is en achtenswaardig,
eerbied verdient ; zonder te ontkennen dat ook in het
zedelijke de een heel wat verder gekomen kan zijn dan de
ander, stel ik daar tegen over dat de persoonlijkheid in ieder
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eerbied verdient en dat in ieder kan worden ondersteld
dat hij kans heeft tot persoonlijkheid te worden.
Ziet men dit in, dan werpt het misschien ook eenig
licht op vragen die met de onze in verband staan en die
telkens weer om een oplossing komen, een oplossing die
nooit gevonden wordt. Maakt het recht niet den enkeling
tot een abstractie en daarmee tot de tegenstelling van een
levenden mensch ? Wat er ook in u leeft, met welke moeilijkheden ge op leven en dood worstelt, welke visioenen
ge met u omdraagt, voor het recht zijt ge niets dan een
nummer, een der zooveel honderd duizend kiezers, een
militieplichtige, een eigenaar of een debiteur. Gaat de
mensch zoo niet in de massa op ? Kan men met mijn betoog
instemmen, dan zal men zeker die vraag niet ontkennend
beantwoorden, maar dan heeft dat antwoord niets hitters
meer, omdat die massa immers iets anders is dan een
bijeengeraapte hoop, omdat zij in haar organisatie dienstbaar is aan de rechtsnorm, die als einddoel de mogelijkheid wil geven aan ieder, om zoover anderer leven dat
mogelijk maakt, naar eigen persoonlijkheid zijne bestemming
te vervullen. Ik spreek hier misschien is de waarschuwing niet overbodig van de organisatie zooals zij ideëel
is gesteld, in de verste verte niet verwezenlijkt is en waarschijnlijkk niet verwezenlijkt zal worden ; in een abstract
betoog is dat niet alleen geoorloofd, het is een noodzaak.
Er zijn menschen, die het zoo sterk betreuren dat in
dezen oorlog telkens weer jonge mannen met bijzondere
gaven, dichters en geleerden worden gedood. Ik kan die
opvatting niet deelen. De dood van den dichter is — van dit
standpunt gezien, niet natuurlijk naar cultureelen maatstaf, niet erger dan die van den eersten den besten
slampamper. Geen gaven kunnen tellen waar het de vraag
geldt of de gemeenschap ook het leven harer leden mag
vragen. Van die laatste vraag spreek ik nu niet.
Dan de kwestie van meerderheid en minderheid. Men
heeft zich dikwijls genoeg afgepijnigd met de vraag, waarom
eigenlijk de meerderheid de minderheid bindt. Is men niet
tevreden met het antwoord, dat de meerderheid de mach,
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tigste helft vormt, dan is de oplossing niet gemakkelijk.
Welke waarborg is er dat de meerderheid, niet de minderheid het aan het rechte eind heeft, dat het recht is wat
de meerderheid als haar wil oplegt ? Het vraagstuk is veel
te ingewikkeld om het hier met een enkel woord af te
doen. Slechts één vraag. Nog onlangs heeft Krabbe 1) getracht eene nieuwe oplossing der oude moeilijkheid aan te
geven in de stelling, dat voor het gemeenschapsdoel eénheid van norm van hooger waarde is dan welke norm ook,
dat daarom bij gelijkwaardigheid van de personen die aan
de rechtsvorming deelnemen op geen andere wijze een keuze
kan worden gedaan tusschen de inhouden van hun rechtsbewustzijn dan door op de kwantiteit te letten, te tellen.
Hij heeft van zijn¡ talrijke critici kunnen vernemen, hoe
weinig hij hen op dit punt heeft bevredigd. Lou hij niet
sterker gestaan hebben, indien hij niet gepoogd had zijn
stelling op een dubbelzinnig begrip van rechtsbewustzijn
op te bouwen, -- dat nu eens normatief, dan psychochogisch
wordt genomen indien hij ook die noodzakelijkheid van
eenheid van norm wat feitelijk neerkomt op het stellen
der rechtszekerheid boven het recht zelve, van de ordening
in het recht boven zijn ethischen zin niet tot een
algemeen en altijd geldende waarheid had geproclameerd,
maar zich eenvoudig bepaald tot de bewering, dat bij de
vaststelling van recht in het algemeen van de gelijkwaardigheid der individuen wordt uitgegaan ? Een gelijkwaardigheid die waarlijk niet een gelijkheid in zich sluit en
die juist daarom toelaat met feitelijke ongelijkheid zooveel
rekening te houden als noodzakelijk en doenlijk is. Evenwel, de meerderheidsmacht wordt dan tot niet meer dan de
regel van het normale geval, afwijkingen blijven mogelijk,
zij wordt niet tot een norm, die zooals het in Krabbe's stelsel
ook eigenlijk is, geene uitzonderingen duldt.
Maar het is tijd, dat wij tot ons onderwerp terug
keerera. Een losse gedachten-aaneenschakeling als ik hier
wil geven laat uitweidingen eerder toe dan een streng be`

.

1) De moderne staatsidee, blz. 50 /1.
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toog, te ver mogen wij niet gaan. Resumeeren wij even.
Macht moet op recht steunen. Het recht organiseert de
macht, bindt ook haar uitoefening aan rechtsregels. In die
richting hebben wij te werken, omdat en voor zoover zij
uitgaat van de idee der persoonlijkheid, van den eerbied
voor de persoonlijkheid van den ander. Nog eén vraag: is er
geen gevaar dat zoo de macht verslapt? Hebben wij niet juist
in onzen tijd leeren inzien, dat durf om te handelen noodzakelijk element is in de samenleving ? En kan in al dat
afwegen, in die voortdurende controle de durf niet verloren gaan ? Sukkelen we niet den weg op van een tamme
bureaucratie, waar de een naar den ander verwijst en
niemand den moed heeft te beslissen ? De gevaren zijn er.
Van de richting die ik aanwees zijn zij echter geenszins
noodzakelijke uitvloeisels. Verantwoordelijkheid voor
machtsoefening, evenwicht tusschen gezaghebbenden, zij sluiten een zelfbewust, krachtig handelen niet uit. De gevaren
van de onbepaalde macht zijn ongetwijfeld grooter; wat wij
in den laatsten tijd, nu de beschikkings-bevoegdheden
van de overheidspersonen al maar aangroeien, daarvan
vooral in de oorlogvoerende landen zien, is weinig verheffend, al was bet alleen maar omdat sterke mannen gewoonlijk zoo heel weinig sterk zijn, sterk in den zin waarin
ik persoonlijkheid gebruikte. Ten slotte hangt hier gelijk
steeds in zulke dingen alles van de menschen zelven af.
Als het bewustzijn maar doordringt dat alle macht er is
ter wille van een ander, dat in onze verhouding ook de
onderworpene eerbied vraagt. Het „heb (1w naaste lief" is
niet een rechtsgebod, het „eerbiedig" Uw naaste kan zijn
afschaduwing zijn in het recht.
De idee der persoonlijkheid, grondslag der rechtsverhoudingen. Maar hiermede is ook de grens aangegeven, tot
welke de gemeenschap tegenover het individu mag gaan.
Er is een gebied, waar de Staatsmacht ophoudt. Roussea u
en wie met hem de waarde van den enkelen mensch ook
tegenover de gemeenschap ontkennen, die het individu
geheel in den staat doen opgaan, betwisten dit. Het is

.

346

GEDACHTEN OVER MACHT EN RECHT.

eigenaardig te zien, hoe de groote man van de 18e eeuw
zijn betoog nog nader aanduidt. Het is niet mogelijk zegt
hij, dat de gemeenschap van den burger iets zou vragen
wat onrecht is, de volonté générale kan niet anders dan
willen wat voor de gemeenschap noodzakelijk is 1 ). Het
is duidelijk, dat het „kunnen" hier moet dienen om den kloof
tusschen „zijn" en „behooren" te overbruggen. Wat de gemeenschap wil, dat is bij Rousseau wat de meerderheid
besluit, is dikwijls iets anders dan het voor de gemeenschap noodzakelijke, het behoort echter nooit iets anders te
zijn, dus, zegt Rousseau, kan het ook niet anders zijn en
is het niet anders. Zoo wordt a priori elke kritiek
tegen welk ingrijpen ook der gemeenschap afgesneden en
blijft er niet dan een volledige onderwerping.
Ook Krabbe die toch eens schreef, dat „ook bij het
individu een levensgebied te vinden is, dat onaantastbaar
voor de gemeetschap moet wezen" 2 ), leert thans „dat voor
den Staat het recht gegeven kan zijn zelfs het religieuze
leven onder zijn heerschappij te brengen" 3 ), het is slechts
tactisch, indien hij zich er voorloopig van moet onthouden.
Hebben wij ook hier met den invloed van Rousseau te
doen, die gelijk Struycken' en B. C. de Savornin Lohman
hebben aangewezen, zeer stellig op het nieuwste boek van
den Leidschen hoogleeraar heeft gewerkt ? Wat daarvan
zij, van de idee der persoonlijkheid zijn wij wel verre. De
absoluutheid van den religieuzen eisch, de noodzakelijkheid, dat de mensch tegenover zijn God alleen sta, sluit
elke inmenging van menschen, eiken dwang uit. Ieder
mensch heeft te beseffen dat het gemeenschapsleven offers
van hem vraagt, niet alleen van zelfzucht, ook van waardevolle dingen, maar éen ding weet hij, dat hij niet offeren
mag : het persoonlijke leven kan niet worden gegeven. Het
persoonlijke is het naar God gekeerde, daartusschen trede
1) Vgl. Contrat Social ' II, IV : le souverain ne peut charger les
sujets d' aucune chame inutile l la communauté, it ne peut pas même le
vouloir.
'2 — De idee der persoonlijkheid in de Staatsleer, blz. 26.
3) De moderne Staatsidee, blz. 126.
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geen mensch. En zegt men dat toch ook de kerk bindt en
moet binden, dan antwoord ik dat men vrijwillig zich aan
een kerk onderwerpt en het uiterste machtsmiddel van de
kerk slechts uitsluiting mag zijn.
Voor den staat volgt hieruit het voorschrift van algeheele
verdraagzaamheid. Het is een moeilijk voorschrift, niet
voor agnostici, niet voor degenen, wier eigen slappe overtuiging met groot gemak erkent dat wellicht ook een
ander gelijk heeft -- al schijnt het ook hun in de practijk
vaak zwaar om toe te geven, dat ook deze gematigde
onverschilligheid een standpunt is en anderen de vrijheid
moeten hebben ook dat weer te verwerpen — maar de
eigenlijke bezwaren ondervinden hier vooral zij, die in het
diepst hunner ziel overtuigd zijn de waarheid of een stuk
der waarheid te hebben gevonden. Zij zien de anderen
dwalen, zij moeten ze laten dwalen, d.w.z. mogen hen niet
dwingen anders te oordeelen ook al hebben zij de macht
er toe. Het is in dit Protestantsche beginsel, door Roger
Williams voor het eerst zuiver in practijk gebracht' bij de
stichting zijner Koloniën, dat wederom de idee der persoonlijkheid opbloeit.
Is dit klaar, waar het het zuiver godsdienstige, innerlijke leven betreft groote bezwaren rijzen op dat breede
gebied, waar maatschappelijk handelen en innerlijk leven
in elkaar grijpen. De Staat eischt zekere gedragingen, ter
wille van eenig gemeenschapsbelang wordt op de individuen een plicht gelegd tot handelen of nalaten en het
individu meent dat juist dat gedrag hem door een inner-

lijken gewetensdrang wordt verboden.
Dan kan men niet volstaan met de bewering dat een
ieder naar eigen geweten moet kunnen leven. Stel dat de
een of ander zou meenen, dat zijn innerlijke, religieuze
overtuiging hem het leven in bigamie voorschreef -- zou
ook de staat van thans er voor uit den weg moeten gaan ?
Om wat dichter bij huis te blijven : de regeling van den
eed, van het huwelijksrecht, de Zondagsheiliging leveren
soortgelijke moeilijkheden op. Het is mogelijk dat wij
zullen moeten verklaren dat wij in een gegeven tijdperk
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in een bepaald land met een compromis ten aanzien van
zulke vragen moeten tevreden zijn. Het is nu eenmaal
een beperking die het gemeenschapsleven oplegt, recht
kan niet verwezenlijking van het hoogste zijn. De Staat
zal dan onderwerping aan de regeling eischep voor
het individu blijft de gewetensvraag, in hoeverre hij kan
en moet gehoorzamen. Maar toch, het gevaar dat de gewetensvrijheid dwang moet worden aangedaan, het is niet
groot. Want vooreerst bedenke men, dat hier moet worden
onderscheiden tusschen de gevallen waar de Staat een
doen, daar waar hij enkel een laten vraagt. In het laatste
geval zal een conflict tusschen den eisch tot gehoorzaamheid
aan den Staat en die van den gewetens-eisch veel minder
spoedig voorkomen dan indien een bepaalde daad wordt
opgelegd. Indien aan de Joden wordt gevraagd des Zondags zich van bepaalde handelingen te onthouden, aan
katholieken om in een Protestantsch land niet door een godsdienstoefening in het openbaar aanstoot te geven, dan
voelen zij dit wellicht als een onredelijken dwang, van
een aantasting der gewetensvrijheid is geen sprake. Ik
durf niet te zeggen dat nimmer een regeling geboden zal
zijn, die den een of ander van de • aan de Staatsmacht
onderworpenen een dwang oplegt, dien hij in zijn geweten
niet mag aanvaarden, wel dat dit hooge uitzondering zal
zijn, dat haast altijd de uitweg, waarnaar het plicht is te zoeken,
ook gevonden kan worden. We staan thans weder voor
die moeilijkheden in zake de dienstweigering. Het is buiten
eenigen twijfel : er zijn menschen in ons land, wier consciëntie het dooden van hun medemenschen verbiedt, onder
welke omstandigheden ook, die voor God niet anders
kunnen verklaren, dan dat zij aan den gruwel van den
oorlog onder geen enkele voorwaarde mogen meedoen.
Bij wie dat waarlijk heilige overtuiging is moet het worden
geëerbiedigd. De Staat stelt zich op het standpunt, dat
hij ter wille van zijn eigen bestaan van zijn burgers hun
leven mag vragen, hun leven èn hun bereidwilligheid ter
wille van dit doel het leven van anderen te nemen. Hij
doet dit terecht naar mijne meening. Maar als hem dan
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menschen tegemoet komen, die met diepen ernst durven
volhouden, dat zij naar den hoogsten eisch, die in het
zedelijk leven kan worden gesteld, aan de vordering van
den Staat niet kunnen voldoen, mag hij verlangen, dat die
menschen zich zelven ten strengste onderzoeken, zich afvragen of gehoorzaamheid hun werkelijk onmogelijk is,
maar ten slotte heeft hij te wijken. Men doet op dit
oogenblik pogingen voor dezulken een burgerlijken dienstplicht ingevoerd te krijgen, voor de gewetensvrijheid is
een adresbeweging op touw gezet 1 ). Mijns inziens zijn
die pogingen toe te juichen, alleen is het noodzakelijk
het principieele uitgangspunt goed aan te geven. Dit
mag niet zijn, dat de Staat nu de keus geeft : Of militieplicht of dat andere werk ; uitgangspunt behoort te blijven
de verplichting van een ieder om naar krachten aan de
verdediging van het grondgebied mede te werken, slechts
ter wille van het consciëntiebezwaar geeft men daarvan ontheffing ; de burgerlijke dienstplicht heeft dan geen andere
beteekenis dan die van den toetssteen, of het den betrokkene met zijn bezwaren waarlijk ernst is. Afdoende zou
ik dit criterium echter niet willen noemen, hoe zwaar men
zich den burgerlijken dienstplicht ook denkt, hij blijft iets
anders dan de militaire. Daarom zou ik daarnaast nog een
onderzoek naar de oprechtheid der bezwaren willen, gelijk
ook Denemarken en Engeland dit kennen. Ik geef toe, dat
aan dit onderzoek iets hatelijks zit, dat de keuze van
de personen die daarmede worden belast niet gemakkelijk zal zijn, dat hun een zware verantwoordelijkheid op
de schouders wordt gelegd, maar het gewicht van de zaak
vraagt het. Het moet niet zóo worden, dat ieder die een
vage antipathie tegen het militaire heeft, ieder sentimenteel
jongeling een vrijstelling kan krijgen. De bezwaren mogen
niet voortspruiten uit een ander standpunt ten aanzien
van de landsverdediging dan de meerderheid huldigt, de
beoordeeling daarvan is aan den enkelen mensch onttrokken.
Het zich beschikbaar stellen als soldaat vraagt van ieder
1) Men vergelijke ook een proeve van een wetsontwerp door Mr. N.
G. Teding van Berkhout opgesteld.
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die naar zedelijke eischen wil leven hooge o ff ers, ook van
geestelijke waarden, -- enkel en alleen zij, die in hun gemoed
verzekerd zijn de daden die van hen als militair eventueel
zullen worden gevraagd niet te mogen verrichten, moeten
naar mijn meeping een ontheffing kunnen bekomen. Ik
zou willen zeggen : enkel en alleen zij, die religieuze
bezwaren hebben, vreesde ik niet voor misverstand ; ik
zou toch geenszins willen uitsluiten de waarlijk ernstige
gemoedsbezwaren van hen die meenee het bestaan van
een persoonlijk God te moeten ontkennen. Het gevaar
ligt hier nabij dat wij te veel aan woorden en termen hechten,
toch heb ik het vertrouwen, dat hij die gewoon is zich in
zulke dingen te bewegen en die een scherpen blik op zijn
medemenschen heeft ook hier wel het echte van den schijn
zal kunnen onderscheiden.
Voor de gemeenschap is het plicht de consciëntievrijheid niet te krenken, maar indien Benige rechtsregeling
het nu wel doet, hoe hebben wij dan te oordeelen over
hem die het gebod van den Staat moederstreeft ? Ik hoop
dat uit het vorige het antwoord reeds duidelijk is. Men
zal God meer gehoorzamen dan de menschen. Voor den
dienstweigeraar van thans, die waarlijk voor zijn overtuiging lijdt, heb ik eerbied. Maar hebben wij dan de
gehoorzaamheid aan het staatsbevel niet als een goed van
hooge waarde te beschouwen ? Stellig, zonder haar geen
recht en ik heb dunkt mij genoeg doen uitkomen hoe ik
van de waarde van het recht doordrongen ben. Iedere
ongehoorzaamheid is de aanranding van het gezag van het
recht en daarom afkeurenswaardig, bedenkelijk, ja ik zou
zoover willen gaan, dat ik eigenlijk slechts buig voor het
gewetensbezwaar van hem die dit ten volle beseft en wiep
het een zware strijd is geweest zijn plicht als onderdaan
te verbreken. Doch het kan, ethisch gesproken, noodzakelijk
zijn onrecht te plegen.
Maar als nu meerderen zoo gaan handelen, komen wij
dan niet tot revolutie ? De zware vraag van de macht ook
tegen het recht rijst voor ons op.
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Tot nu toe is de dienstweigering gelukkig betrekkelijk
zeldzaam. Dat zij in den laatsten tijd toeneemt schijnt mij
een slecht teeken. Ik zie daarin niet, althans niet uitsluitend, een doordringen van den oorlogs-afschuw, ook
een losser worden van de banden van overheid en volk.
Er raakt iets los aan de erkenning van onzen staat als
overheid. Wel bukt men nog voor zijn wil : de soldaten,
die zeggen niet te zullen schieten bij een opstootje zijn
talrijk, zij die het als het er op aan komt weigeren, met
een lantaarntje te zoeken, maar de overtuiging gaat aan
het wrikken, de plicht tot volgen is van het bewustzijn
van velen niet meer een levend element. Het is een zeer
ernstig verschijnsel. Ik heb alle hoop dat dit anders zal
worden, mits slechts zij die met macht zijn bekleed de
massa met vertrouwen te gemoet treden, mits zij zich
doordringen van de beteekenis die macht thans heeft en
behoort te hebben. Maar het zou ongeoorloofd optimisme
zijn er niet op te wijzen, dat hier iets kraakt ook ten
onzent. Het is wèl een zwar e verantwoordelijkheid thans met
regeeringsmacht te zijn bekleed. En ik voel iets van de schaduw
van die verantwoordelijkheid, als de voortgang van dit
opstel mij brengt tot de ethische waardeering van den
opstand, d.w.z. van de verbetering van het recht des noods
met geweld.
Het is een vraag die eeuwen lang de schrijvers over
macht en staat heeft bezig gehouden. Heel een groep
auteurs, vogels overigens van de meest diverse pluimage, die
men de „monarchomachi" noemt hebben hun krachten
aan een uitwerking van dit recht van verzet tegen de gestelde machten beproefd. Nu moet, als men van het recht
van verzet spreekt, worden onderscheiden. Het is mogelijk
dat het positief recht zelf zulk een bevoegdheid toekent
b.v. bepaalt dat alleen aan een rechtmatig gegeven bevel
moet worden gehoorzaamd. Die vraag, die b.v. bij de bespreking van het misdrijf van wederspannigheid te pas komt,
ligt buiten ons bestek. Maar ook indien van zulk een in
het recht erkende bevoegdheid geen sprake is, kan men weder
onderscheiden tusschen het geval dat de overheid zelve het
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recht schendt en dat waarin de overheid geheel blijft binnen de perken haar door de wet gesteld. Alleen in het
laatste geval staan wij zuiver voor de vraag : Kan het
geoorloofd zijn recht te verbreken, nieuw recht te vormen
op een onrechtmatige wijze, desnoods met geweld, macht
te stellen boven recht ?
Moeilijk kunnen wij het kwaad eener revolutie overschatten. Men komt er spoedig toe, om als men van achteren ziet wat voor heilzaams b.v. de Fransche revolutie
ons in de instellingen van den staat heeft gebracht, over haar
keerzijde licht te denken. En toch ... ik spreek nu niet van
het bloed dat noodzakelijkerwijze wordt vergoten, van de
verwoesting en de angsten waarin heel het volk wordt gedompeld, ik denk enkel aan de geestelijke ellende. Is het
recht verbroken, dan is het vertrouwen weg, het gemeenschapsleven eigenlijk niet meer mogelijk. Men gaat dan
eerst beseffen, wat een heerlijk goed de veiligheid was
waarin men leefde, van welke waarde de zekerheid en de
regelmaat van het verloop. De revolutie roept de contrarevolutie wakker, de eene groep na de andere grijpt naar
macht, de menschen worden los van alle banden, waarin
zij, gelijkvloers misschien en niet op de hoogste wegen,
maar zeker en vast, lièpen. De gemeenschapsband is verbroken.
Wantrouwen tegenover ieder en alles vervult hen, steeds
hoort men in gedachten het knetteren der geweerschoten,
het doffe geluid van troepen in de straten, het gebom van
kolven tegen een straatdeur. Het belang van het staatkundige,
de beteekenis van den staat en zijne regelingen voor
geheel het leven, wordt eerst mateloos overschat : het zal
een hemel op aarde zijn, indien de staat maar wordt vernieuwd, -- om, als de tegenslagen en teleurstellingen onverk komen, als al maar nieuwe pogingen tot oplosmijdelijk
sing mislukken, even zeer te worden miskend. Het leven,
het recht van een ander heeft geen waarde meer. Een
revolutie is altijd een roepen om nieuw recht, maar doordat zij door een vertreden van het oude recht tot stand
komt, heeft het nieuwe al dadelijk minder waarde. Het
vorige werd niet geëerbiedigd, hoewel het recht was, waar-
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om zou het nieuwe anders behandeld worden ? Waarlijk,
wie dit alles bedenkt, ziet met een huivering, hoe lichtzinnig zelfs overigens ernstige menschen een revolutie
durven prediken.
Is zij dan altijd en onvoorwaardelijk verwerpelijk ?
Het antwoord ligt reeds in wat ik schreef. De rechtsorde
is niet het hoogste goed. Voor wie erkent, dat de positieve
in eenig land op een bepaald tijdstip geldende rechtsordening niet dan een poging is tot belichaming van de
eischen der gerechtigheid voor dat land en dien tijd, die
dus meent dat er een hoogere gerechtigheid is dan die
positieve ordening, een maatstaf waaraan die ordening kan
worden gemeten, is een absolute verwerping van de gewelddadige rechtsverandering niet mogelijk. Indien ge ten volle
overtuigd zijt, dat een verandering van recht noodzakelijk
is en gij zelf mede aangewezen haar tot stand te brengen,
indien het onmogelijk is zulk een verandering langs de
wegen van het recht zelf te verkrijgen, dan kan het plicht
zijn naar onwettige middelen te grijpen. Wel zwaar echter
is de verantwoordelijkheid van hem die dien weg gaat.
Volkomen is dat gevoeld door hen die onze revolutie
tegen Spanje hebben geleid. Want onze opstand was een
revolutie, naar het positieve recht ongeoorloofd. Neemt
men het woord „recht" in positieven zin dan waren de
Staten tot de afzwering van Philips niet gerechtigd. En
zij begrepen dit zelven wel, toen zij in dat prachtige staatsstuk naast het beroep op privilegiën en coutumen, dat toch
waarlijk niet afdoende was, in de aangeboren vrijheid den
grondslag van hun optreden aanwezen. Zij hadden getracht
den vorst te „vermurwen" „zijn tyrannig opzet te keeren",
maar als dat alles niet helpt, dan moeten zij ter wille van
datgene „daar zij naar de wet der natuur goed en bloed
schuldig zijn voor op te zetten" den beslissenden stap van den
breuk doen. Een innerlijke noodzakelijkheid, maar die
noodzakelijkheid eerst na harden strijd bevochten, -- want dit
teelcent hun optreden mede, dat zij altijd door weer wilden
vasthouden aan het gegeven gezag, zich zelven al maar
weer moesten geruststellen met wat ons achteraf een uit23
0. E. XVII 12
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vlucht schijnt, dat zij niet tegen den vorst, maar tegen
zijn raadslieden streden, omdat zij voelden dat zulk een
band niet zoo maar wordt verbroken. Niet dan in den
uitersten nood mag het wettige gezag worden geofferd, zij
hebben het wèl beseft. Haar volmaakte formuleering wellicht vond de zelfde gedachte in dit heerlijke slot van het
Wilhelmus :
Voor Godt wil ik belijden
En sijner grooten macht
Dat ik tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht
Dan dat ik Godt den Heere
Der hoogsten Majesteit
Heb moeten obedieeren
In der gerechtigheyt 1).
Hier wordt de opstand een grijpen naar hooger recht
ter wille der gerechtigheid wordt het recht verbroken, hier
vindt hij zijn Benig vaste steunpunt in den gewetensdrang
van hem, wien gehoorzaamheid plicht is maar die weet dat
meer dan de koning, God moet worden gehoorzaamd. Er
is eigenlijk slechts één rechtvaardiging van de revolutie,
dat is die, welke van het religieuze uitgaat, in het innerlijkst leven, de persoonlijkheid, haar steun vindt.
Naar dezen maatstaf kunnen wij voor wat onze voorouders in dé tweede helft der 16e eeuw deden niet anders
dan bewondering hebben. En toch, het was een revolutie.
Het zou oppervlakkig zijn de revoluties, die de geschiedenis der laatste eeuwen ons toont na te gaan en
daarover een oordeel uit te spreken. Er zou vrij wat
breeder en dieper historiekennis voor noodig zijn dan
1) Het was een eigenaardige gewaarwording, toen ik bemerkte
dat het Wilhelmus, waarop ik in dezen gedachtengang wilde wijzen, in een
zelfde verband wordt aangehaald in het boek van Dr. Kurt Wolzendorff over
„Staatsrecht und Naturrecht" blz. 148. Ik vermeld dit om de beschuldiging van plagiaat te voorkomen. Mag ik er aan toevoegen, dat een
Hollander moeilijk zonder een glimlach en in dezen tijd ook niet zonder
ergernis kan lezen, dat het vers : „gehört zu dem stärksten, was deutsche
Sprache an schlichter Eindringlichkeit Im Geist und Klang hervorgebracht
hat" ?
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waarover ik beschik. Slechts één opmerking over de
Fransche revolutie. Juist haar verloop leert ons, waartoe
een revolutie komt, indien zij niet de idee der persoonlijkheid eerbiedigt. Het Staats-belang is dan de eenige maatstaf voor alle doen en laten, en in de verhouding tusschen
Staat en individu is de waarborg verloren die in normale
tijden het recht aan den enkeling geeft. Scherp wordt dit
belicht in het proces van Lodewijk XVI. De volksvertegenwoordiging zal hem oordeelen ; Robespierre neemt het
woord. Wat voert hij aan ? Ge zoudt wellicht denken een
opsomming der misdaden van den afgezetten koning —
het valt anders uit : „Burgers, zoo heet het, er is hier geen
proces : Lodewijk is niet een beschuldigde, gij zijt geen
rechters, gij zijt niet anders en kunt niet anders zijn dan
staatslieden. Het is niet een vonnis dat gij zult uitspreken,
maar een maatregel van algemeen belang dien ge zult
nemen" 1 ). Dit is wèl typeerend : de persoon van Lodewijk,
het recht wordt opgeofferd. Het is de consequente toepassing van Rousseau's leer : indien de staat tot den burger
zegt dat het noodig is dat hij sterft dan moet hij
sterven 2 ). Maar Rousseau's volonté générale is verdwenen.
Robespierre wraakt een beroep op het volk, de wil van den
machthebber, zijn oordeel over wat de staat noodig heeft
wordt de eenig beslissende factor .. .
Onze tijd ziet weder een revolutie. Ik zal mij er geen
oordeel over aanmatigen. Wij weten allen, hoe voos het
regime was dat in Rusland is omgeworpen, met hoe groote verdraagzaamheid ook tot heden de revolutionneerende
partijen zijn opgetreden. Wij hebben af te wachten hoe
het verder verloop zal zijn, een wachten, dat gegeven wat
de historie van vroegere omwentelingen ons leert, niet
dan met vrees en beven kan zijn, maar dat toch niet
zonder hoop is. Zou de geest van erkenning van den ander
die in de Russische litteratuur der laatste tijden zoo sterk
leefde ook in het staatwezen doordringen
1)

Ik ontleen deze bijzonderheden aan Groen van Prinsterer „Onge-

loof en Revolutie", blz. 325.
2)

Contrat social. II, V.
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Eén ding is ons duidelijk in dit alles : Ter wille der
gerechtigheid kan macht boven recht gaan. Men heeft wel
eens gemeend in het boek van Wolzendorff dat ik boven
citeerde vindt men b.v. die meening verdedigd dat dit in
vroeger eeuwen zoo geweest mag zijn, maar thans in den
rechtstaat voor zulk een leer geen plaats meer is. Dit is een
ijdele illusie. Het is waar, we mogen hopen dat, nu beter dan
vroeger de wegen georganiseerd zijn waarlangs de behoeften
naar nieuw recht tot uiting kunnen komen, het gebruik
van andere dan wettige middelen zal worden beperkt ; we
kunnen die hoop te meer koesteren, indien gelijk khans bij
ons staat te geschieden, geheel het volk aan die rechtsvorming zal deelnemen. Maar toch, de mogelijkheid
blijft, dat een meerderheid -- b.v. door een averechtsche
partijgroepeering zich niet kan uiten of dat een minderheid zich zoo sterk weet in haar overtuiging de gerechtigheid op haar zijde te hebben, dat zij den aanval op de
meerderheid aandurft en ten slotte de sterkste zal blijken.
Maar bovendien, men denkt meest als men de vraag macht
tegen recht stelt, dadelijk aan het geval, waarin zich die
botsing in haar scherpste belijning doet zien : de omwenteling in den staat en wij zelve spraken ook daarvan, omdat
daarbij de tegenstellingen het duidelijkst zijn, maar wij
mogen niet vergeten dat in allerlei kleinere verhoudingen
de zelfde vraag voortdurend rijst. Het gaat niet altijd, het
gaat zelfs in den regel niet, om kwesties, waarin het geheele
volk partij is, meerderheid in den staat tegen minderheid
stoot, het zijn telkens botsingen van groepen, van groepen
en individuen of zelfs van individuen onderling, waarin
volkomen dezelfde vraag ons ter beantwoording wordt voorgelegd : mag ik macht doen gelden ook tegen het recht in ?
Men denke b.v. aan zoovele middelen die in den klassenstrijd
worden gebruikt als werkstaking, boycot en zwarte lijst,
ook aan de vraag of men zich zelf recht mag verschaffen,
het probleem der eigen richting gelijk de juristen het
heeten. Een rechtsfanatisme is geneigd bij al zulke gevallen
in een juridische beoordeeling de eenig mogelijke te zien,
beoordeeld naar geldend recht is iedere contractverbreking
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zonder opzeggingstermijn onwettig, moet dus iedere werkstaking worden veroordeeld. Toch kan zij, proeft men
haar op haar gerechtigheidswaarde, geboden zijn. In
hoevere dit laatste oordeel nu weer de juridische beslissing zal bepalen of althans daarop invloed hebben kan
ik hier niet bespreken. Hier is het mij slechts om het inzicht te doen, dat in kleiner afmetingen de hier te beantwoorden vraag dezelfde is als die van den opstand, dat ook
deze rechtsbreuk al de nadeelen heeft die ik aangaf, dat
ook hij niettemin noodzakelijk kan worden.
Alzoo : macht tegen recht geoorloofd, indien hij in de
hoogere gerechtigheid, die haar grondslagen ten slotte
nergens anders kan vinden dan in 's xnenschen innerlijk,
zijn persoonlijkheid, steun heeft. Wie die hoogere gerechtigheid ontkent staat tegen het verschijnsel van den rechtsbreuk machteloos. Hij zoekt den maatstaf ter beoordeeling
in het geschreven recht en kan niet anders komen dan
tot onvoorwaardelijke verwerping. Doch indien de macht
achter den rechtsbreuk maar sterk genoeg is, wordt de wil
van hen, die het recht schonden op zijn beurt recht en is
even onvoorwaardelijke goedkeuring een plicht voor de leer
die geen ander recht dan het positieve erkent. Recht zal
heerschen, zegt men, geen macht maar ten slotte is
het de macht alleen die beslist. Ziet men de verhouding
anders, dan in het probleem stellig niet eenvoudig weg
opgelost. De vraag blijft, waarom ook een niet gerechtvaardigde, ongerechte breuk van het positieve recht toch
op den duur tot nieuw positief recht zal leiden. Het antwoord zal mijns inziens gezocht moeten worden in de noodzakelijkheid om bij de rechtsvorming evenzeer met de gegeven stof, de feitelijke verhouding als met den ideëelen
factor, den gerechtigheidszin rekening te houden. Van die
feitelijke verhouding, de stof die geregeld moet worden,
vormt ook het historisch verloop, dus ook de vroegere
rechtsbreuk een belangrijk element. Maar wat daarvan zijn
moge, dit is dunkt mij duidelijk geworden dat alleen een
erkenning van de gerechtigheid in de verhouding van
recht en macht hier een inzicht kan geven.
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Het bleek een oude leer, de opvatting, dat macht ook
tegen recht is toegelaten, als zij de gerechtigheid dient.
Door de gedachte van de staatsalmacht verdrongen kan
zij weder een plaats verwerven indien de persoonlijkheid
van den mensch tot middelpunt van het staatsleven wordt.
Maar hoofdzaak is dan niet meer de handhaving van de
persoon desnoods tegen de rechtens erkende macht, maar
de erkenning van die persoonlijkheid in de macht zelve.
Dringt die door, dan wordt de noodzakelijkheid een bevrijding te zoeken in den rechtsbreuk van zelve hoe langer
hoe kleiner. Of die zal doordringen, hangt ten slotte van
de zedelijke verandering van de menschen zelven af. Niet
de door het recht bepaalde omvang en inhoud der macht
is in laatste instantie beslissend, maar de geest, waarin
zij in de werkelijkheid zich toont. Staatkundige vragen
zijn ten slotte altijd zedelijke vragen. Zoolang er macht
zal zijn, zoolang zal er misbruik zijn. Hier kunnen wij slechts
een richting wijzen : voor den beheerschte een innerlijke
bevrijding, waardoor hij zich zelven voelt vrij van iederen
druk van menschen, — voor den heerscher ootmoedige
aanvaarding der macht als een gave, waarbij ieder zelfzoeken is uitgesloten. Dan kan de macht, waarover ik
schreef, worden tot die andere macht, die naar het woord
van den apostel in zwakheid is, maar van deze macht
spreekt het recht niet meer.
Amsterdam, Sept. 1917.

HET OPPERSTE OFFER.
Een Spel van Schemer.
DOOR

MA.RIE SCHMITZ.

Personen :
Johannes, de man.
Lydia, de vrouw.
Andreas, de minnaar.

Het witte steenen terras van een klein landhuis.
Rondom balustrade, waartegen, in witte bakken,
bloeiende planten. Aan de voorzijde voert een trap van
zeven treden omlaag naar een vierkant grasveld, door heesters en boomen ingesloten. Achter het terras een ruime
kamer in eerste avondschemering, waar een vleugelpiano
vaag nog valt te onderscheiden.
Op het terras staat een lage ovale tafel en een breede
gemakkelijke bank, wit.
Een dubbele rij hooge populieren omgeeft het huis.
De zon gaat onder, achter de boomen vlamt een rosse
lucht.
Het is zeer stil.
Het terras is ledig.
In de vaagheid der kamerschemering ziet men Lydia
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aan den vleugel. Zij speelt. Als een zang van ingehouden
smartelijke passie stroomen de klanken den stillen avond in.
Maar midden in een stijging breekt eensklaps de
melodie en roerloos hangt, gelijk voorheen, de stilte.
Dan schuift Lydia het dunne gordijn opzij en komt
naar buiten.
Zij is gekleed in wit, los plooiend om haar heen en
saamgebon.den door een purperen band.
Langs haar smal gelaat glanzen de rosse tressen van
heer haar. Haar oogen zijn als meren in den avond. De
strakheid van haar lippen verdroomt zich in een glimlach.
Zij gaat tot waar de bloemen staan bij de balustrade
en staart voor zich heen in den avond, die komt. Dan
klinkt van beneden uit den tuin een jonge stem tot haar
op, de stem van Andreas.

Andreas.
Lydia ! Lydia !
•
Lydia (buigt over de bloemen en
schouwt in den donker moordenden tuin). Ik ben hier,
Andreas !
(Over het grasveld komt met haastige schreden Andreas.
Hij snelt de treden op, het terras over, tot voor Lydia.
Hij is blond, baardeloos, sterk, jong, jong vooral. Hij grijpt
haar hand in zijn beide handen).

Andreas.
Lydia, mijn lief !
Lydia.
Noem mij niet zoo, Andreas.

Andreas.
Waarom mag ik je zoo niet noemen, mijn Lief ? Mijn
Liefste ! Ben je niet voor mij de liefste ? Ben je niet altijd
in mijn denken ? Ben je niet de heerlijke in mijn leven ?
Waarom mag ik je dan zoo niet noemen, Lydia ?
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Lydia (glimlachend).
Wat ben je vanavond onstuimig, mijn vriend.
Andreas.
Ik hoorde je spelen, terwijl ik stond tnsschen de
popels bij de haag, je weet wel, waar het geurt van de
kamperfoelie. Je spel was als een klacht, als een bede, als
een jubeling in extase.... Ik hoorde er je ziel in, die
schreide en juichte, die smeekte en riep ... , mijn ziel
hoorde den roep van jou ziel .. , en ik kwam .. . Zeg mij,
Lydia, was het mijn ziel, die de jouwe riep ?
Lydia (zacht).
Misschien wel...
Andreas.
Waarom misschien, Lydia ?
Lydia.
Wij weten immers nooit precies wat onze ziel lacht
en klaagt, wanneer zij zich uitzingt in klanken. Toen ik
speelde dacht ik niet aan jou, niet aan een bepaalden mensch,
dien ik wellicht zou liefhebben, maar het wezen van de

liefde was in mij
(na een oogenblik stilte) Zie je, Andreas, hoe de
lucht gloeit achter de boomen ? Het is als de gloed van
rozen, die gaan sterven.
Andreas.
Het is als de gloed van je rosse haren.... het is als
de vlammen van je rosse haren langs je blanke gezicht ... .
Weet je nog, Lydia, hoe ze neerhingen om je schouders
als een mantel? Weet je nog, hoe ik violen erin vlocht,
donkere blauw-paarse violen, die de kleur hadden van je
oogen ? Weet je 't nog ?
Lydia.
Ja ik weet 't nog ..
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Andreas.
Toen waren we twee arme kleine kinderen, die dwaalden door de velden en niets hadden dan elkander. Neen,
twee koningskinderen waren we, want we wisten dat wij
bij elkander behoorden en de geheele wereld was van ons !
En nu weten wij weer dat wij bij elkaar behooren.. Of
weten wij het nog ? Hebben wij het al dien tijd geweten
Zeg Lydia, waarom toch zijn wij ,van elkaar gegaan?

Lydia.
Ik weet het niet, Andreas. Ik denk omdat het zoo
zijn moest, omdat het leven het zoo wilde.

Andreas.
En nu heeft het leven ons weer tezamen gebracht. 0
Lydia, wij zullen alle heerlijke dingen opnieuw beginnen.
Het zal weer zijn als vroeger. Het zal weer zijn als toen
wij kinderen waren en hand in hand gingen door de
korenvelden in den middagzon. Maar veel heerlijker dan
toen zal het zijn, want nit weten we, nu leven we... toen
waren wij als twee, die gingen in droom.
(steeds dringender suggereerend)
Zie Lief, het
is nu zomer, zooals het toen was. Zie je hoe blank de
wegen liggen tusschen de zonnige velden, die geel zijn
van het koren?
Lydia (fluisterend herhalend, terwijl zij voor zich heenstaart als zag zij waarvan zij spreekt)
. . .de velden zijn geel van het koren.
Andreas.
En de luchten zijn zoo wijd ... ver rusten zij op den
horizon ... wij kunnen verder, altoos verder gaan.
Lydia.
.wij kunnen altoos verder gaan...
Andreas.
Hoor je den wind zingen in de boomen ? Wij gaan
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hand in hand en wij luisteren. Wij gaan heel dicht bij
elkaar en wij luisteren naar het ruischen van den wind in
de boomkruinen.
Lydia.
.ja, in de boomkruinen ruischt het ....
Andreas.
En als de maan schijnt over den stillen boschvijver .
weet je nog Lydia, hoe wij daar droomden van nymfen
en kabouters ? Wij zullen het bootje opzoeken, dat altijd
in het riet lag. Het water is zoo stil, het kaatst het
maanlicht als in een zilveren spiegel. Het is zoo licht. . .
.

Lydia.
...het is zoo licht... zoo stil.. .
Andreas (haar bij de hand vattend, met smeekenden aandrang). Kom nu, mijn liefste,
waarom zouden wij wachten ? Nu zijn de wegen zoo vredig
in den avond... Wij zullen samen zijn in de eenzaamheid,
onder den eindeloozen hemel, waarlangs de dag is weggezonken. Wij zullen samen zijn als nooit te voren ! Kom
Lief! (Hij tracht haar mee te voeren).
Lydia (onbewegelijk, met eensklaps veranderd luiterlij k, als ontwakend uit een droom).
Neen Andreas.
Andreas (in smartelijke verbazing). Waarom niet, mijn Lief ?
Lydia.
Wij zullen nooit meer samen zijn. Wij kunnen nooit
meer samen zijn, zooals vroeger.
Andreas.
Neen, niet zooals vroeger, Lydia! Veel heerlijker dan
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vroeger zal het immers zijn ! Want nu is in ons het heerlijke weten, toen was om ons de droom. En ook, toen
waren wij samen om weer te scheiden, maar nu heeft het
leven ons opnieuw tezamen gebracht, voor immer, en nooit
zullen wij weer van elkander gaan.
Lydia.
Neen, Andreas, het leven heeft ons voor altijd gescheiden.
Andreas.
Lydia, Lief ! Je wilt toch niet zeggen, dat wat je bond
aan een anderen man ons zou kunnen scheiden ? Een
leege vorm, een uiterlijk ding, een schijn zonder ziel !
Lydia.
Niet iets uiterlijks is het, dat ons scheidt, Andreas.
Het zijn de dingen van het innerlijk.

Andreas.
Lydia, het is toch niet, dat je hem liefhebt en niet mij ?
Lydia (in immer stijgende bewogenheid). Neen Andreas. Ik heb hem niet lief, hoewel
het mij soms toeschijnt als was het zoo. Ik heb hem niet
lief, maar mijn ziel is vol van medelijden voor hem. Want
nooit heb ik hem liefgehad. Ik heb hem niets te geven
in ruil voor zijn groote, groote liefde. Al wat ik hem
geef, wat ik hem ooit gegeven heb, is logen !
Andreas.
Maar hij weet het niet !
Lydia.
Neen, hij weet 't niet ... hij weet 't niet. Hij leeft
in de zekerheid van het heerlijkste geluk, in de zekerheid
van mijn liefde. Ikzelf heb hem dat geluk geschapen,
ikzelf heb het hem opgebouwd. Maar het is broos als
glas, want het is gebouwd uit een waan.
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Andreas.
o Lydia ! Dat je je gebonden hebt aan een man,
dien je niet liefhebt ! Hoe kon dat toch ?
Lydia.
Mijn leven was zoo leeg, zoo arm. Ik was zoo alleen.
Toen kwam hij met zijn liefde en ik nam die, omdat ze
mij een te kostbaar bezit leek om te verwerpen. Het was
de volkomen overgave van zijn innigste wezen. Toen kon
ik niet daartegenover hem toonen de kilheid van mijn gevoel, de leegheid van mijn hart. Ik moest hem rijk maken,
juist omdat ik zelf zoo arm was ! En al maar grooter
moest ik doen zijn zijn zaligheid, al maar inniger moest ik
hem doen gevoelen de diepte van zijn geluk. Want mijn
eigen leven was zoo dor, voor mijzelf kon ik het geluk
niet meer doen bloeien. Het werd mij de eenige levensvervulling : hem geluk te geven. Ik koesterde mijn eigen
kilheid in den gloed van zijn vreugde.
Maar oh ! Wanneer ik voelde zijn groote liefde en ik
had niets voor hem dan mijn geveinsde passie, wanneer ik
zag zijn warm vertrouwen, zijn zekerheid en ik wist
hoe ik hem bedroog, hoe al mijn doen jegens hem logen
was ... dan versmolt mijn hart in deernis en het schreide
in mij van een wanhopige pijn, omdat ik hem niet anders
geven kon.
(het is een oogenblik stil).
..

Andreas (stil).
Lydia, ach Lydia. . .
Lydia.
0 Andreas, zijn liefde is zoo diep, zoo sterk, zoo teer !
Wanneer hij mij aan zijn hart houdt en zich over mij
buigt, dan zie ik zijn ooges donker-overwaasd van teederheid. Zijn lippen zijn vochtig en even-open als kinderlippen. Zijn armen om mij heen zijn als moederarmen. En
toch voel ik hoe de passie erin trilt en de spieren erin
spant als het koord op een boog.
Ik weet, dat hij voor mijn leven het zijne geven zou.
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0, hij geeft mij zijn leven, iederen dag, ieder uur, hij
geeft het mij in de heerlijkste offering van zijn Zelf ! En
wat geef ik hem ? Niets dan mijn veinzen, niets dan mijn
onechtheid !
Andreas.
Ach Lydia, waarom kwel je je met dit alles ! Vergeet
dit oude, het onechte. Bedenk toch : hoe mooi en heerlijk
zal het nieuwe zijn !
Lydia,
Neen Andreas ! Ik kan hem niet verlaten ! Ik kan
niet ... omdat ik hem niet liefheb ! Oh ! Als ik hem éens
had liefgehad, en hét was voorbijgegaan, als ik ook maar
passie voor hem had gevoeld, en het was gestorven.. .
dan zou nu het verleden achter mij liggen als iets afgeslotens, iets waarmee ik voorgoed had afgedaan. Dan zou
ik nu misschien wel met je kunnen. heengaan om opnieuw
gelukkig te zijn. Maar nú kan ik dat niet. Ik kan hem
niet ontnemen den heerlijken waan, waarin ik hem tot op
dit oogenblik heb doen leven. Wanneer ik hem had liefgehad en mijn liefde was gestorven, dan zou hij dat al
lang geweten hebben ! Maar nu leeft hij in de vreugdige
zekerheid van een volkomen geluk. Ik kan niet hem neerstorten uit den hemel van zaligheid, waarin ikzelf hem
verhief, in een afgrond van de smartelijkste ellende ! Ik
zou immers in gif veranderen den wijn, dien ik hem had
doen drinken ! O, Andreas, ik kan het niet, want ik heb
zoo'n medelijden met hem, dat het mij soms bijna is alsof
ik hem liefhad. Want het is even teeder als liefde. Wanneer ik tot hem zeg „ik heb je zoo lief", dan zegt het in
mijn ziel „ik heb zoo'n medelijden met je". En mijn teederlieid, die hij dan indrinkt, is niet die der liefde, maar de
teederheid van het allerdiepste medelijden. Want mijn hart
versmelt in weemoed, als ik bedenk hoe hij meent alles
te bezitten, en hij bezit niets ! Hij heeft nooit iets bezeten ! Maar hij weet het niet ; nooit, nooit zal hij het
weten ! Ik zal hem nooit wekken uit den heerlijken waan
tot de afschuwelijke werkelijkheid.

HET OPPERSTE OFFER.

367

Andreas.
Lydia ! Hoe kan een mensch gelukkig zijn in een waan !
Lydia.
Het is voor hem geen waan, het is voor hem de
hechtste werkelijkheid.
Andreas.
Als je zelf zegt, dat hij volkomen gelukkig is in zijn
waan, die voor hem is de werkelijkheid, waarom heb je
dan zoo'n medelijden met hem ?
Lydia.
Omdat ík weet de werkelijkheid. Omdat Ik weet, dat
al zijn geluk een schijn is, omdat Ik weet, dat zijn liefste
bezit niet is van hem ... Oh ! Ikzelf ben het, die al de
pijn draag van dit weten, al die schrijnende pijn. Maar
ik zou niet kunnen dragen zijn lijden wanneer hij weten zou !
Andreas.
En als hij eenmaal uit zijn droom ontwaakt?
Lydia.
Hij zal nooit daaruit ontwaken ; ik zal den droom
doen duren, altijd.
Andreas.
En jijzelf dan ? Waarom denk je alleen aan hem ? En
niet eenmaal aan jezelf ?
Lydia.
0 Andreas, ik denk altijd aan mezelf! Soms vergaat
mijn ziel van medelijden met zichzelf. Omdat ik zoo
arm ben, zoo leeg, zoo ellendig ! Omdat ik een ander
alle geluk geef, waar ikzelf naar hunker. Maar er is voor
mij geen keus. Want wanneer ikzelf het geluk neem, dan
breek ik voor eeuwig het zijne, en zoo groot zou mijn
medelijden zijn met hem, zoo diep zou mijn pijn zijn, dat
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mijn geluk zou zijn als een juweel zonder glans. Neen
Andreas, het leven is zooals het zijn moet; er valt niets
te veranderen.

Andreas.
Lief! Nu is een van ons drieën gelukkig en twee
lijden. Wij beiden lijden. Wanneer wij beiden onze liefde
volgen, dan zal éen ongelukkig zijn, dat is zoo, maar dan
hebben twee het geluk gevonden !
Lydia.
Neen Andreas. Ons geluk zou niet zijn zooals nu het
zijne is. Want dat is gaaf en smetteloos. Dat zou het
onze niet zijn. En zijn rampzaligheid zou veel dieper zijn
dan nu de onze is. Want hij heeft den hemel gezien .. .
Andreas. (snel)
Wij ook, Lydia!
Lydia.
Wij hebben er niet gewoond veel lange lichte jaren
van geluk, zooals hij.

Andreas.
Wat blijft ons nu, Lydia ? Een lang leven vol pijn,
vol berouw, omdat wij eens niet namen wat toch 't onze
was. Wij zijn nu jong, jong om gelukkig te zijn. Dat
komt niet weer. Voor de menschen bloeit maar eens de
zomer. Wanneer in de bosschee de zomer dood is, dan
komt er weer een andere en altijd weer komen andere
zomers, maar voor hen, die liefhebben en versmaden, komt
nooit een nieuwe zomer weer.
Lydia.
Voor hen, die liefhebben, Andreas, is het altijd zomer.
Andreas.
Niet wanneer hun liefde lijden en ontberen is !
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Lydia.
Ja ook dan. Misschien juist dan. Misschien vindt
juist in lijden en ontberen de liefde haar hoogste glorie.
Want de ziel geeft zich. Zij geeft zich volkomen en heerlijk. En zij vraagt niet of haar gave al dan niet wordt
aangenomen. Zij geeft zich, zij offert zich en zij is zalig
in dit offer.
Andreas. (na een stilte)
O Lydia ! Ik kan niet berusten !
Lydia.
Het leven zal ons leeren berusten.
(Beiden zwijgen.
De avond is nu gevallen. De gloed, die in het Westen
vlamde, is dood ; een kil-groenig avondlicht omschijnt de
dingen. Door de kruinen der populieren verglijdt een windhuivering. Dan is het weer stil.)
Lydia (buigt zich over de bank,
waar Andreas zit, het hoofd in de hand gesteund, voor
zich heen starend). Zal ik iets voor je spelen, Andreas ?
Zal ik spelen ... iets ... voor ons ?
Andreas.
Nee, nee, Lydia ! Ik zou het niet kunnen verdragen !
Nu niet !
Lydia.
Iets, dat stil is van weemoed en berusting ?
Andreas.
Nee, nee, nu niet ! Ik zou het niet kunnen verdragen de stem van je ziel te hooren klagen door de
avondstilte. Ik zou het uitjammeren... mijn ziel zou het
uitsnikken in de stilte .. .
Lydia.
Het is beter het uit te snikken, Andreas, dan je ziel
0.
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op te sluiten in een engen kerker van smart. Zal ik
spelen, Andreas?
Andreas (antwoordt niet)
(Lydia gaat stil naarbinnen. De kamer ligt in diepe
avondschemering. Haar witte gestalte aan het klavier is
vaag nog zichtbaar. Zij speelt. Eerst weifelzacht komen de
klanken aangegleden, als in aarzelend zoeken. Dan golven
zwaarder de accoorden aan, in sneller deining. Dan verstilt de bewogenheid ; als het zingen van den stervenden
dag door de bosschen, zoo zoet en zwaar van weemoed
mischen de melodieën.
Andreas zit onbewegelijk, de armen op de knieën geleund, en ziet niet op.
Van rechts, tusschen de boomen, komt Johannes. Hij
gaat het grasveld over, langzaam, in luisteren verloren.
Zijn uiterlijk is weinig opvallend. Hij heeft niet het
jonge, fel-levende van Andreas ; in het bleeke gelaatsovaal,
waarlangs de gladde donkere haren omlaag vallen, droomen
ver weg de grijze oogen. Om den mond ligt een glimlach.
Terwijl de muziek versterft als een windruisching, die
heenglijdt naar eindelooze verten, bestijgt hij de traptreden.
Eerst nu bemerkt hem Andreas).
Andreas (met een plotselinge beweging.)
Johannes ! Ik zag je niet ... Ik hoorde je niet komen.

Johannes.
Neen, wanneer Lydia speelt, dan is de wereld als verzonken. (Hij zet zich op de balustrade naast de trap en
staart in den avond. Lydia heeft opgehouden met spelen.
Zij toeft nog even, komt dan naarbuiten, maar blijft op
den drempel als in aarzeling staan. Zij ziet naar de beide
manwen, die, van haar afgewend, haar niet zien nader
komen. Zij ziet van den een naar den ander als in besluiteloosheid. Dan keert Johannes, haar nadering gevoelend, zich naar haar toe. Opstaande strekt hij de
handen naar haar uit).
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Johannes.
Lydia, mijn vrouw.

Lydia.
Johannes. (haar stem klinkt zacht en ver, haar gelaat
is strak- droevig. Maar dan, als zich dwingend tot andere
houding, vraagt ze) Was je lang al hier ?
Johannes.
Neen, ik kwam zoo pas. Ik ging langs den weg en
hoorde je spelen. Toen heb ik lang loopes luisteren. Het
klonk zoo droevig, zoo vol weemoed .. , en de avond was
zoo stil... Het was als schreide de avond in je spel.
Lydia.
Het was de avond, die schreide in mijn spel.
(Lydia zet zich op de bank, die door Andreas is verlaten. Deze zit op de bovenste trede van de trap, de
handen om de knieën geslagen. Hij ziet naar buiten doch
wendt nu en dan het gelaat om naar Lydia en Johannes.
Naast Lydia, op een leuning van de bank, zet zich Johannes.
Zijn vingers spelen met een vlok van haar rosse haar.
Boven de popels stijgt de maan.)
Johannes. (in mijmering).
Ja, de avond is als een donkere droom . .. als een
windhuivering in cypressenlaan. Hij is vol fluistering en
mysterie ... hij is als de veenende glimlach van wie sterven gaat. (hij heeft Lydia's hand in de zijne genomen en
kust haar vingers met voorzichtig gebaar.) De avond
schreit met hen, die het ongeluk dragen, maar voor wie
het geluk in zich hebben is de avond de opgang tot het
heerlijkste. (hij buigt zich dieper over haar) Nietwaar,
mijn Lydia
Lydia.
De avond is als ieder mysterie : wreed om zijn onbegrijpelijkheid.
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Johannes.
Neen, de avond geeft rust door zijn wijdheid en diepte,
door zijn alles-omvatten. Voel je dan niet de stille erbarming van den avond?
Andreas. (zich naar hen toewendend, met gedempte bitterheid) Er is een valsch erbarmen
in de omarming van den avond.

Johannes.
Mij is de avond vol mildheid.
Lydia.
Voor mij is de avond het uur van twijfelen en onzekerheid. Ik ben dan zoo week en ontroerd door wat
geen vreugde is en geen pijn, dat mijn ziel nooit recht
weet wat goed is en wat slecht, wat geluk is en wat leed.
Alles is dan zoo vreemd in mij, zoo verteederd, zoo vaag.
In den weifelenden avond weet ik niet ... of mijn ziel rust
in de stilte van het bekende .. , of uitvliegt naar lokkende
vreemde verten.
Andreas (haar voortdurend aanziend)
In de stilte van den avond vindt je j Zelf terug. En
dat Zelf is vol tegenstrijdigheid van gedachten en verlangens. Dat Zelf ken je eigenlijk nauwelijks. Wanneer je
het dan even aanschouwt in de bezinkende rust van den
avond, dan verwart je zijn tegenstrijdigheid, dan verschrikt
je het bewust worden van gedachten en begeerten, waarvan je nauwelijks wist.
Lydia.
Wil je zeggen, dat wij in den avond klaarder in onszelf zien ?

Andreas.
Neen, niet klaarder zien we, we zien meer. Wij voelen
dingen, die wij ons in den nuchteren dag niet bewust
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worden. Die veelheid verwart ons ... dan weten we niet
meer, dan zijn we onze zekerheid kwijt.

Johannes.
Maar die in zich hebben de zekerheid van het geluk,
die kennen niet de weifelingen van den avond.

Andreas.
De zekerheid van het geluk ... Ja ... wie heeft die
ooit ? (met priemenden nadruk) Heb jij die, Johannes ?
Johannes (over zijn gelaat glijdt
een uitdrukking van zachte droefheid, als bij een kind, dat
men onverdiend een hard woord toevoegde. Dan hervindt
zijn ziel het evenwicht, zijn mond den glimlach. Hij
streelt Lydia's haar en zegt langzaam, met beschroomde
overtuiging) Ja, ik geloof wel, dat mijn ziel die zekerheid heeft.
Andreas (met gedempte hevigheid).
Voor mij bestaat geen enkele zekerheid, noch over wat
buiten mij is, noch omtrent mijn eigen innerlijk. Hoe zou
een mensch ooit van iets de zekerheid hebben ! Alle
zekerheid is een waan ! Het geluk is een aanvoeling, een
gewaarwording, iets, dat ongrijpbaar is en onweerhoudbaar,
iets dat vervliegt en vervluchtigt als de geur van rozen.
Wanneer de wind komt en hun stelen knakt, dan is zelfs
het spoor van hun zoeten geur verloren.

Johannes.
Neen, mijn vriend. Zoo is niet het geluk. Dat denken
alleen zij, die meenen, dat het geluk ontvangen is. Maar
het geluk is geven. Het is het geven van het hoogste en
heerlijkste, het geven van het innigste zelf. Dat is niet
iets vluchtigs, iets ongrijpbaars, dat is rotsvast en onvergankelijk. Zij, die dat als het geluk hebben ervaren, zijn
vol van heerlijke zekerheid -- ook als de avond komt.
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Andreas.
En wanneer de gave niet wordt aangenomen ? Wanneer men dat heerlijkste, zijn Zelf niet geven mag?
Johannes.
Men mag altijd zijn innigst Zelf geven, Andreas. Wanneer die drang er is, dan is er niets, dat een mensch
weerhouden kan van deze overgave van zichzelve. Want
dit is de spontane daad van de ziel, zooals het ademen
van het lichaam. Daarom, al weet men de gave versmaad,
toch blijft het geven en de vreugde van hét geven blijft,
de zaligheid van het opperste offer.
Lydia (zit nu geheel van Johannes
afgewend. Niets ziende staren haar oogen in den stijgenden lichtzwijmel van de maan).
Andreas (is langzaam opgestaan
en tracht, vergeefs, Lydia's blik te vangen). Het opperste
offer ... Zie, waar zooveel vreugde tegenover staat, daar
kan toch eindelijk niet meer van een offer sprake zijn. . .
Johannes.
Toch is het een o ffer. Want wie het brengt doet het
niet óm de vreugde, denkt aan die vreugde zelfs niet. Hij
geeft zich .. , van wat zijn geluk zijn zal om deze daad,
weet zijn ziel nog niet.
(Het is enkele oogenblikken zeer stil. In het zilverhelle maanlicht staan de bevende populieren, ligt het witte
terras.)
Andreas (staat nu voor Johannes
en Lydia. Tot Johannes). Ik benijd je de gelukszekerheid,
die ikzelve mis. Wel wil ik mij geven, mijn diepste Zelf
wil ik geven. Ja, maar ook leeft in mij sterk de begeerte
te ontvangen. De gave van mijzelf zou niet het opperste
offer zijn, het zou zijn de uitwisseling tegen een andere
gave. Ik behoor nog tot hen, die ook in het ontvangen
het geluk zien, (met een bleeken glimlach) tot hen, die
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weifelen wanneer de avond komt .. , en die ook wel weifelen in den klaren dag. Vaarwel Johannes. (tot Lydia).
Dag Lydia. (Hij buigt zich over haar hand en kust die.)
Lydia (met droomstille stem en verren blik.)
Vaarwel Andreas.

Johannes.
Adieu m'n vriend. Vind spoedig de heerlijke zekerheid
van het geluk, daar waar die te vinden is. Je zult anders
een arm man zijn.
(Andreas gaat de terrastrap af en verdwijnt in de
duisternis tusschen de ' boomen. Johannes en Lydia blijven
zwijgend. Dan buigt hij zich tot haar over, keert haar
gezicht naar zich toe.)

Johannes.
Mijn Lydia, waarom ben je zoo heel stil?

Lydia.
Dat is de avond, die peinzen doet.

Johannes.
Maar zoo is toch mijn liefste anders niet al zit zij
hier en peinst in den avond.
Lydia (met opkomend ongeduld.)
Och anders! Men is toch niet alle dagen dezelfde!
Johannes.
Neen Lydia, maar nu ben je zoo vreemd. Je oogen
zijn zoo vreemd. Je oogen zijn vol raadsels. Ze staren
zoo ver of ze iets zochten. Wat zoeken ze zoo ver, m'n
lieveling? Is het geluk dan niet hier bij je ? In je?
(In Lydia's oogen komt een donkere dreiging. In haar
stijgt, als overheerschende gewaarwording, het bitterzoete
medelijden met zichzelve. Ze heeft het geluk afgewezen,
ze heeft het offer vrijwillig gebracht, maar nu, alleenge-
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bleven met hem, voor wien ze dit offer bracht, rijst in
haar ziel de bitterheid om de ontbering, ter wil van een,
die van die ontbering zelfs niet weet. Het is de felle terugslag na de zelfverloochening.)
Lydia. (met nog onderdrukte heftigheid)
Wat praat je toch van geluk ... van geluk ! Wat
zouden mijn oogen het geluk in vreemde verten zoeken ?
Je zegt immers zelf, dat gèven het geluk is ! En heb ik
dañ niet gegeven ? Hoe zou ik dan niet gelukkig zijn ? !
Johannes. (met smart-overwaasd gelaat)
Zoo spreekt alleen wie ongelukkig is, Lydia!
Lydia. (uitbarstend)
Gelukkig . .. ongelukkig ... wie weet daar iets van !
Wie durft daar met zekerheid over spreken ? Een leugen
is alle zekerheid ! Een leugen is het ook, dat in geven het
geluk zou liggen ! Wij geven allen omdat wij hunkeren te
ontvangen, dat weet ik, dat voel ik, niemand kan dat gevoeld hebben zooals ik ! Die alleen geeft en nooit ontvangt, die is arm, arm ... (diep smartelijk) God, zoo arm !
Die sterft in ontbering, al maakt hij een ander rijk !
Johannes. (in smartelijke, deernisvolle teederheid)
O m'n lief, wat is er ? Vertel me toch. Je bent ongelukkig ! En ik heb 't niet geweten ! Lydia, vertel me nu.
Zeg me de waarheid ! Waarom ben je ongelukkig ?
Lydia. (in bevend verweer, ziende
hoe ze nu in éen oogenblik verwoestte, wat zij zelve, met
opoffering van eigen vreugd, heeft opgebouwd, maar toch
zichzelve nog niet meester.) Ik zei niet , .. dat ik ongelukkig was, Johannes.

Johannes.
Al hadden je woorden het mij niet gezegd, dan toch
zeiden je oogen het mij, je arme droeve oogen. En zeiden
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toch ook niet jelippen het ? Zei je niet, dat je zoo
arm waart, omdat je alleen maar gaf en nooit ontving?
Dat je sterft in ontbering?
Lydia. (zonder overtuiging)
Zei ik dat dan van mijzelf, Johannes ?
Johannes. (smartelijker)
Ja, ja, m'n Lydia, zoo spreekt niet iemand, die een
losse gedachte uitspreekt. Zeg toch, m'n lieveling, hoe
komt het, dat je arm waart ? Is dan al wat ik je gaf
niets voor je geweest? Ik gaf je al wat ik te geven had,
m'n ziel, m'n zelf, m'n eindelooze liefde... en ik dacht,
dat je gelukkig was. Nooit zeiden je oogen of je lippen
mij iets anders. Ben ik dan zoo blind geweest ? Zoo in
mijzelf verloren ? Nu zijn je oogen vol droefheid, vol
vreemde pijn, die ik niet ken. O Lydia, heb je dan al
dien tijd tegen mij geveinsd?
Lydia. (hulpeloos, vol teederheid
van deernis, die ze te laat weet nu) Neen, neen, Johannes ! Mijn teederheid was niet geveinsd. Je moet je niet
plagen met dit alles. Hoe zou ik ... niet gelukkig zijn
geweest? Ik had immers je liefde ... Je omringde mij geheel ermee. Je hebt mij het beste gegeven, dat een mensch
een ander geven kan. Hoe zou ik dan nog arm zijn geweest ?

Johannes.
Neen Lydia, zoo niet. Je woorden zullen anders moeten
zijn om mij nu nog te overtuigen. Daar is éen ding, dat
ik hoorera moet : is de overgave van mijn Zelf je diepste
vreugde geweest ? Zeg me dit, Lydia! Zeg 't me !
Lydia. (ontwijkend)
Je liefde was mijn rijk bezit .. , ik heb mij erin gekoesterd.
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Johannes (met klemmender aandrang)
Was mijn liefde je tot een vreugde omdat jij mij
liefhadt, Lydia?

Lydia. (langzaam zeer moeilijk)
,

Ik... heb je...
Johannes. (snel en hevig)
Zeg geen leugen, Lydia ! Zeg nu geen leugen !

Lydia (buigt het hoofd in de
handen en schreit).

Johannes.
0, m'n God ! Je hebt me niet liefgehad ! Je hebt me
niet liefgehad !

Lydia.
Johannes ... o Johannes !
Johannes.
Je hebt me niet liefgehad ! Nooit liefgehad ! En je
hebt 't mij nooit gezegd. Al die jaren heb je mij doen
gelooven in een liefde, die niet bestond ! Al je kussen
zijn logen geweest, al je zoete woorden, al de teederheid
van je oogen ! Hoe heb ik mij gekoesterd in je liefde .. .
nu blijkt alles dood en dor ! A.ls je armen om mij heen
waren, dan was er geen andere wereld voor mij, dan die
ik in je oogen zag. Daarin zag ik je ziel, die was van mij.
O, nooit is ze de mijne geweest, nooit zal ze de mijne zijn
Het is alles een droom geweest. De droom is uit.
Lydia.
Johannes, luister naar me. Begrijp het niet verkeerd.
Laat me je toch alles zeggen, opdat je mij niet te zeer
veroordeelen zult.
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Johannes.
Hoe zou ik je veroordeelen, jou, die ik mijn ziel gaf,
die ik mijn Zelf offerde. Mijn geluk was in de glorie van
dit offer.
Lydia.
Denk niet, dat je offer vergeefsch was, Johannes. Je
gave wèrd aangenomen. Ik was wel rijk met je liefde. En
nog rijker was ik met je geluk, het geluk, dat ikzelf je
geven mocht. Dat werd mijn geluk, dat verwarmde en
kleurde mijn arme leven. O, ik zou je nooit gewekt hebben
uit den droom, alles zou gebleven zijn zooals 't was, zooals
't goed was. .. want je geluk was mij zoo kostbaar
maar vanavond. . , vanavond .. .
.. .

Johannes.
Waarom was je vanavond pas jezelf, Lydia ?
Lydia.
Ik was niet mezelf.
vanavond was ik zwak. Het
kwam zoo plotseling over mij ... ik weet zelf niet.
Johannes (in diepe verslagenheid).

O ! 't is als een droom, het is als een gruwelijke droom.
Het andere was voor mij de werkelijkheid, je liefde, die
ik nooit bezeten heb. Nu is 't mij, of ik in een waan gestort ben, of een bange droom mij bevangen heeft. O Lydia,
Lydia, zeg iets om dien waan te breken, zeg iets, dat ik
wakker word in mijn oude werkelijkheid, Lydia!
Lydia (schreiend).
Mijn arme Johannes ... ik kan niet. Ik lijd zelf om
jouw pijn, die ik je had willen besparen, altijd (haar handen
streelen zijn hoofd). 0, vergeef me toch, ik wil goedmaken.
Ik zal altijd bij je blijven .. , ik heb zoo'n pijn om je...
Johannes.
Neen, neen, Lydia. Niet je medelijden wil ik, niet je
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deernis ! het was je liefde, die ik behoefde ; martel me toch
niet met je medelijden !
(Zwaar is de stilte tusschen hen. Tegen de balustrade
geleund ziet Johannes uit in den witten lichtvloed van de
maan. Lydia zit roerloos).
Johannes (weer tot Lydia gewend.
In de ontroering komen zwaar zijn woorden). Lydia zeg me,
waarom kon je mij niet liefhebben ? Was het alleen maar
omdat ik ... omdat mijn ziel niet was jouw zusterziel, of
was 't ... omdat een ander je liefde had ?
Lydia (bang).
Ik heb getracht je lief te hebben, Johannes, je mijn
heele wezen te geven. Ik gaf j e toch wel mijn teerderheid .. .
ik trachtte mezelf te vergeteten .. .
Johannes (hevig—smartelijk).
Jezelf vergeten ! O, je zegt het wèl ! Mijn vrouw, die
ik liefheb, moest trachten zichzelf te vergeten, haar wezen
voor mij te verbergen ; zij mocht niet zichzelve zijn ! O
Lydia, mijn vrouw, wat is er dan in je, dat ik niet kennen mag ?
Lydia.
Niets, niets, Johannes ... ik meen alleen, dat ik je
niet liefhad, zooals je dat dacht, en dit voor je verbergen
wilde.
Johannes (dicht bij haar, met klemmenden aandrang).
Neen, dat is het niet ! Het is iets anders. Zeg het
me nu! Zeg mij de waarheid. Er kan nu geen leugen meer
tusschen ons zijn. Zeg mij wie het is, dien je wel kunt
liefhebben.

Lydia.
Ik kan niet, o, ik kan niet. Het is zoo wreed.
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Johannes.
Je moet het mij zeggen, Lydia! Ik wil het weten !
(Zij staan van aangezicht tot aangezicht, zijn handen
houden haar handen, zijn oogen vorsehen diep in de hare.
Lydia, als in steun zoeken, buigt het hoofd naar zijn
schouder).

Lydia.
O Johannes, martel me toch niet zoo.
Johannes.
Zeg het me, Lydia.
(Lydia's laatste weerstand breekt. Zij snikt even. Dan,
als een windhuivering, fluistert ze den naam.)
Lydia.

Andreas .. .
Johannes (haar loslatend, star.)
Andreas ... !
(Lydia, op de bank ineengedoken, snikt geluidloos in
haar handen. Johannes staat onbewegelijk. Dan keert hij
zich weer tot haar. Zelfverwijt en deernis met haar lijden
vervullen zijn wezen, trillen in zijn stem). Wat ben ik blind
geweest en in mijzelf verloren ! Was dat .. , al dien tijd
al, Lydia ?
Lydia (moeilijk).
Ik weet niet .. , misschien. Ik heb 't niet altijd geweten.

Johannes.
Maar toen je 't wist, waarom ben je toen nog bij me
gebleven ?
Lydia.
Ik kon niets ik kon niet anders. Je was zoo gelukkig
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in je zekerheid. Ikzelf had je die gegeven. Je was zoo
gelukkig en ik koesterde mij daarin. Ik kon je niet alles
ineens ontnemen (diep-smartelijk) en nu toch ... nu heb
ik toch gedaan wat ik niet wilde!
Johannes (na een stilte).
Je moet naar hem gaan, je bent van hem, niet van
mij, al ben je mijn vrouw. .. al was je mijn vrouw. Je
bent zijn vrouw door je beider liefde.
Lydia (hevig ontroerd).
0 Johannes, en jij dan?
Johannes (in innigheid van weelde-in-leed).
Ik, Lydia? 0, bekommer je niet te zeer om mij ! Ja,
ik ken de pijn vpu het verlies ... de droom is voorbij, de
heerlijke. Maar ik ben nog rijk. (In stijgende vervoering).
Ik heb mezelf gegeven, ik ken al de zaligheid van het
geven, ik heb het opperste offer gebracht, de heerlijkste
vreugde ervan heeft mijn ziel doorvloeid. Ik kan nooit
weer arm worden!
Lydia (in mildere ontroering).
Nee, Johannes, ik kan je niet meer loslaten. Ik kan
niet meer van je heengaan, zoo ! Ik zou nooit meer gelukkig kunnen zijn. Ik zou altijd blijven voelen de pijn,
die ik nu voel, de pijn om wat ik je heb aangedaan.
Johannes, laat me bij je blijven.

Johannes.
Neen, het mag niet. Alleen uit deernis wil je bij me
blijven. Je wil je liefde offeren aan je medelijden.
Lydia.
Het is geen medelijden, Johannes. Het is iets veel
diepers, veel teerders. Het is heiliger dan de liefde zelf.
Het is het gevoel, dat ik onze levens niet meer vaneen
kan scheuren, zonder dat ik beide voor altijd verniel. Ik
moet bij je blijven, Johannes.
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Johannes.
Lydia, bedrieg jezelve niet !
Lydia.
Ik bedrieg mezelf niet, Johannes. Nooit heb ik klaarder
in mezelf gezien dan nu.
Johannes. (zich voor haar neerstortend)
O mijn Lydia, mijn vrouw, als het dan niet uit medewant die wil ik niet, die zou ik
lijden is, uit deernis
zeg mij waarom het dan is dat je
niet kunnen dragen !
bij me blijven wilt.
Lydia. (haar handen om zijn
hoofd, stil-droef en toch verheerlijkt) Ik blijf bij je,
Johannes, omdat je het opperste offer mij bracht : de overgave van je ziel. Je hebt voor altijd mijn ziel gebonden
aan de jouwe. Wanneer ik heenging zou ik het beste van
mijzelf hier achterlaten. Ik kan nooit meer van je heengaan.
Johannes (aarzelend, in laatst verweer)
Maar je zult ongelukkig zijn !
Lydia.
Als ik van je heenging zou ik dat zeker zijn.
Johannes.
O Lydia! Zou dan toch .. , je ziel voor mij zijn ... ?
Lydia.
Het opperste o ff er wordt nooit vergeefs gebracht.

(Om hen is de roerlooze trilling van het maanlicht en
de stilte van den nacht.)

RUUSBROEC IN 'T NIEUWNEDERLANDSCH
DOOR

Prof. Dr. J. W. MULL E R.

„Alle de werken van Jan van Ruusbroec, de wonderbare, in nieuwere taal overgezet" : dat had een halve eeuw
geleden geen uitgever durven, misschien ook geen letterkundige willen ondernemen. Wie toch zou toen daarin
belang gesteld hebben buiten de nog kleine kringen van
geletterde Katholieken, Protestansche kerkhistorici uit de
school van Moll, en eindelijk enkele letterkundigen als
Van vloten ? De beoefenaars der Nederlandsche philologie,
als De Vries en Verwijs, volbloed liberalen van 1848, in
hunne denkwijze eigenlijk toch eer geestelijke zonen of kleinzonen van de „verlichting" der achttiende en negentiende
eeuw dan van de romantiek, hadden in de middeleeuwen
bijna alleen oog voor de ridderlijke epiek, vooral in tegenstelling met de burgerlijke literatuur van Maerlant en zijne
school, die, als woordvoerders van den opkomenden derden
stand in de 13de en 14de eeuw, min of meer bewust vergeleken werden met de voorloopers en voorgangers der omwentelingen van 1789 en 1848. De Katholieke Kerk, de
kloosters, ascese en mystiek, en de afspiegeling daarvan
in de letteren : de geestelijke poëzie, wekten bij hen, vooringenomen tegen alles, waaruit hun de clericale „dompergeest" te gemoet scheen te komen, veeleer wrevel en spot
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dan liefde of althans eerbied. E n zoo werd zelfs in den 3den
druk van Jonckbloet's Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde aan Ruusbroec en zijne werken nog geen volle
bladzijde (van een „Aanhangsel" over het proza) gewijd.
Toch waren diens werken niet, als zooveel andere middeleeuwsche literatuur, aanstonds door Renaissance en
Hervorming verdrongen, der vergetelheid prijsgegeven en
't stof der bibliotheken begraven". Niet alleen had
Willem Jordaens reeds tijdens 't leven des auteurs een drietal, en kort daarna Geert Groote wederom twee tractaten
in 't Latijn vertaald — zeldzame onderscheiding voor een
Dietsch werk, buitendien misschien alleen aan den Reinaert
en Maerlant's Martijnzangen ten deel gevallen -- ; maar
nog in de 16de eeuw verschenen te Parijs en Bologna enkele
der bovengenoemde vertalingen in druk, weldra gevolgd door
Surius' volledige Latijnsche overzetting, te Keulen in 1549 uitgegeven en in de 16de en 17de eeuw tot driemaal toe herdrukt.
Te Brussel verschijnt nog in 1624 een gemoderniseerde
bewerking der Geestelijke Bruiloft. Daarna echter wordt
Ruusbroec, althans in Protestantsche kringen, z66 geheel
en al vergeten, dat in Van Kampen's Beknopte Geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden
(1821) het Nederlandsch proza eerst in de 16de eeuw met
Marnix begint : de „duistere nacht der middeleeuwen" had
nog geen proza, slechts enkele „rijmers" gekend ! Willems
mocht in 1845 (in zijn Belgisch Museum), Van Vloten in
1851 (in zijn Nederlandsche Prozastukken van 1229 tot
1476) enkele brokstukjes mededeelen, een Duitsch geleerde
in 1848 zelfs een viertal werken, in een Overlandsch omschrift 1 ), uitgeven, -- volledig en in den oorspronkelijken
Dietschen vorm werd Ruusbroec ons pas geopenbaard in
de zes deelen, door den Leuvenschen hoogleeraar David
bewerkt (1858-1868). Deze uitgave, hoezeer door de
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen slechts in beperkt getal gedrukt en mitsdien ook heden nog altijd
1) Door Willem Kloos, in zijn beoordeeling van Moller's vertaling,
voor den oorspronkelijken Dietschen tekst aangezien en als zoodanig aangehaald k De Nieuwe Gids XXIX, 1914, II 460---i) !
O. E. XVII 12
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zeldzaam, in Noord-Nederland toenmaals waarschijnlijk ook
weinig opgemerkt, is niettemin de grondslag geworden van
een steeds aangroeienden stapel van groote en kleine geschriften over den prior van Groenendaal en zijn werk,
welker opsomming thans reeds verscheidene bladzijden zou
beslaan. Van Otterloo, leerling van Moll, wijdde aan hem in
1874 een (in 1896 opnieuw uitgegeven) proefschrift, Auger in
1892 een Leuvensche dissertatie (in 't Latijn) en een groot
deel van een werk over „Les mystiques des Pays-Bas au
mogen age". En sedert hebben vooral Zuidnederlanders,
geestelijken en leeken, als Claeys, Ruelens, De Vreese,
Meert, Van Mierlo, Van Poppel e.a., met grooten ijver
Ruusbroec's leven en werken, zijn mystiek, zijn stijl en taal
bestudeerd (alleen de beschrijving der handschriften zijner
werken vult twee lijvige deelen !) ; Kal if en Te Winkel,
De Vooys en Prinsen hebben, op verschillenden toon en
trant, min of meer uitvoerige hoofdstukken of studiën over
hem en zijne volgelingen geschreven.
Intusschen heeft echter de allerwegen staag gewassen
vloed eener godsdienstige herleving, eener mystiek gekleurde reactie tegen rationalisme eener- en confessionalisme anderzijds thans ook mogelijk gemaakt wat voorheen
nagenoeg ondenkbaar ware geweest : dat men den middeleeuwschen mysticus niet alleen onder de oogen van een
grooter publiek dan den kring van theologen, kerkhistorici
en philologen, maar ook buiten het Dietsche taalgebied
is gaan brengen. Was reeds in 1869 een (in 1902 herdrukte)
Fransche vertaling, door den vermaarden Franschen Katholieken schrijver E. Hello, van een keur zijner werken verschenen, in 1891 doet de gevierde naam van Maurice
Maeterlinck „L'ornement des noces spirituelles de Runsbroec l'admirablQ" doordringen tot in mondaine kringen,
waar de artistieke bekoring van het moderne, melodieuse
Fransch ook een, ten deele althans zeker wel modieuse,
dwepende bewondering dier zoete middeleeuwsche mystiek
in haar gevolg medebracht, o.a. blijkende uit twee herdrukken, in 1903 en 1911, van genoemde vrije bewerking.
Uit een heel anderen kring kwam om van een
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paar kleinere werken hier te zwijgen de Fransche vertaling van Ruusbroec's volledige werken door de Benedictijnen van St.-Paul de Wisques (Fransche paters, sedert den
aanvang dezer eeuw te Oosterhout in Noord-Brabant gevestigd), in 1912 begonnen, en waarvan de twee eerste
deelen in 1917 reeds herdrukt zijn. En dit zijn nog niet
eens alle Fransche vertalingen ! Een Engelsch lid derzelfde
orde, Dom Vincent Scully, gaf in 1910 „A. short account
of the life and writings of blessed John Ruysbroeck." En
laatstelijk (1916) werden die werken in 't Engelsch vertaald
door iemand met den Nederlandsch klinkenden naam C. A.
Wijnschenk Dom ; die bovendien zeer onlangs door een
fraaien herdruk den oorapronkelijken tekst van Ruusbroec's meesterstuk, „Die Chierheit der gheesteliker brulocht", voor het Nederlandsch publiek beter toegankelijk
heeft gemaakt.
Ditzelfde doel, maar anders en ruimer opgevat, heeft
Dr. H. W. E. Moller, bekend o.a. door zijn uitgave van
Vondel's Heerlijckheit der Kercke (1907), voor oogen
gestaan, toen hij zich aangordde tot de bovengenoemde
bewerking van Ruusbroec's geschriften in hedendaagsche
taal. In het in 1914 verschenen iste deel heeft Dr. Moller
allereerst een breede, 130 bladzijden beslaande Inleiding
gegeven, waarin hij met bewonderende toewijding nit
Ruusbroec's werken diens verspreide uitspraken over de
ziel en hare vermogens, over het godsdienstig leven en de
mystiek tot een stelselmatig geheel heeft verwerkt ; daarop
volgt de overzetting van „Het Rijk der Gelieven", „De
Siering der Geestelijke Bruiloft" en „Het Handsieraad
of de Stralende Edelsteen", elk weer voorafgegaan door
een inleidend overzicht ; het geheel, besloten door eenige
verklarende aanteekeningen, vormt een kloek boekdeel
van 556 blz. 4°. De vertaling der overige werken is op
drie deelen geraamd, terwijl een vijfde deel de uitgave zal
besluiten met verhandelingen over : den tijd en het leven
van Ruusbroec ; het godsdienstig leven en de mystiek in
de 13de, 1 4de en 't begin der 15de eeuw.
Wordt deze zoo breed opgezette onderneming inderdaad
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voortgezet en voltooid, dan zal zij een opmerkelijk, krachtig getuigenis zijn der in zeer ruime kringen wonderbaarlijk verhoogde belangstelling voor de mystiek, der
beteekenis van dezen middeleeuwschen mysticus ook
voor onzen tijd. Dat deze belangstelling, véél meer dan een
halve eeuw geleden mogelijk zou geacht zijn, ook van
Protestantsche zijde komt is even waar en even begrijpelijk, als dat anderzijds het grootste aandeel daarin toch
altijd nog aan Katholieken toekomt. Is het eerste te verklaren uit de geestelijke stroomingen in de hedendaagsche
Protestantsche kerken, het tweede is een der uitvloeisels
van „de wederopluiking van het Katholicisme in NoordNederland" (om met Fruin te spreken) in de laatste driekwart eeuw, ook en vooral in kunst en letteren en wetenschap. Niets natuurlijker dan dat Katholieke•Nederlandsche
philologen er zich bij voorkeur op toeleggen meer licht
te laten vallen op juist die tijden, stroomingen, personen,
werken, welke vroeger meer in de schaduw gebleven, misschien ook soms wel min of meer bewust en opzettelijk
achteraf gehouden waren ; dat zij (stellig ook weer eenzijdig)
meer en scheller licht laten vallen op den Katholieken
Vondel van na en ook wel vóór 1641 en andere
bekeerlingen als Tesselschade en Reyer Anslo ; dat zij de
bestudeering van Hadewij ch, Ruusbroec, in 't algemeen
van de vroeger vrij wel verwaarloosde geestelijke literatuur
der middeleeuwen zelfs eenigszins als hunne „privatieve
jacht" schijnen te beschouwen : „vindicamus haereditatem
patrum nostrorum" luidde reeds Alberdingk Thijm's devies !
En al wijzen wij Protestanten dezen eisch af, al handhaven
ook wij ons rechtmatig aandeel in deze geestelijke goederen,
de gemeenschappelijke erfenis van wie, ondanks latere
scheuring en afwijking, ook onze geestelijke voorouders
zijn ; al meesmuilen wij zelfs wel eens om den al te gul
en druk gezwaaiden wierook voor wie of wat maar Katholiek is geweest, — niemand zal betwisten dat niet alleen
Katholieke priesters, maar ook leeken, krachtens geboorte en
opvoeding, eene gemeenzame bekendheid bezitten met
allerlei instellingen, voorstellingen, denkbeelden, uitdruk-
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kingen, die hun voor het verstaan en verklaren vooral van
middeleeuwsche werken van kunst en wetenschap een grooten
voorsprong geeft op ons Protestanten. Geen wonder dus,
wanneer Dr. Moller, tot zijn spijt en ondanks zijn grooten
„eerbied voor dit reuzenwerk van onvermoeiden arbeid en
doorvorschende wetenschap", van het Middelnederlandsch
Woordenboek moet verklaren dat de moeilijke plaatsen
uit Ruusbroec daar veelal verkeerd of ten minste onjuist
verklaard zijn : geen wonder voor wie ook maar even een
blik geslagen heeft in de hoogten en diepten en verschieten
van Ruusbroec's mystieke denkbeelden en daarbij rekening
houdt met de overige eischen en bezwaren der wetenschappelijke lexicographie en met de onstentenis van hulpmiddelen tot recht verstand ; gelijk Dr. Moller trouwens
ook zoo billijk is hierin „geen enkele reden tot verwijt" te zien.
Dat de in 1912 gedane belofte der voltooiing in 1915
(het 1 ste deel verscheen in 1914) evenmin gehouden is als
schier alle dergelijke zal niemand verbazen; dit uitstel behoeft
nog geen afstel te beteekenen. Of is de uitgave inderdaad gestaakt ; en moet men daaruit opmaken dat Dr. M. de belangstelling van het Nederlandsch publiek in Ruusbroec's mystiek,
hare beteekenis ook voor onzen tijd dan toch overschat
heeft ? Of wel alleen dat hedendaagsche belangstellenden
eene eigenlijke overzetting in nieuwe taal niet noodig of
nuttig achten, Ruusbroec toch liever in zijn eigen oorspronkelijke taal, desnoods met ophelderende aanteekeningen, lezen ? Hoe het zij, in allen gevalle is men eerbied
verschuldigd aan den uit geloof geboren moed om dit omvangrijke werk aan te vatten. Want daartoe behoort niet
alleen een groote mate van (nog meer theologische dan
philologische) kennis : van middeleeuwsche mystiek, theologie en philosophie en hare voor oningewijden vaak onverstaanbare terminologie ; maar ook een fijn taalgevoel en
een krachtig taalvermogen ; bovenal echter een warme
liefde voor deze soort van literatuur. Er is een bepaalde
gesteltenis des geestes toe vereischt, aan een Katholiek
allicht eer en meer eigen dan aan een Protestant. Stellig
zijn al deze vereischten hier aanwezig.
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Welke eischen een goede vertaling van een kunstwerk
uit een vreemde taal stelt, welke soms onoverkomelijke
bezwaren daarbij een bevredigende transpositie kunnen
beletten of althans belemmeren is in de laatste jaren meermalen, door Van Hamel, Van Dijk, Valkhoff e.a., in 't licht
gesteld. Andere, maar soms niet geringere moeilijkheden
staan in den weg bij het overbrengen der oudere taal van
een kunstwerk in een jongeren vorm derzelfde taal. De
verleiding is groot om dezelfde woorden te behouden, terwijl zij toch eigenlijk voor ons een andere schakeering van
het begrip of althans eene andere „gevoelswaarde" hebben
dan voor den schrijver van eenige eeuwen her. En dreigde
bij deze getrouwe „overzetting" van soms zeer hooge,
poëtische taal al niet het gevaar, eigen aan alle paraphrase van poëzie, dat alle geur er uit vervliegt en alle
kleur er van verschiet, daartegenover stond hier de moeilijkheid om de middeleeuwsche mystieke terminologie te
vervangen door eene vaste, gelijkwaardige en verstaanbare.
Hoe dubbelzinnig kunnen b. v. allicht, zonder opzettelijke
waarschuwing, voor een modernen lezer uitdrukkingen zijn
als „de verlichte rede, verlichte menschen", waarmede Ruusbroec wel zéér zeker iets geheel anders bedoeld heeft dan
later de volgelingen van de verlichting der 18de en 19de eeuw
er onder zouden verstaan ! Wordt chierheit (der geestelijke bruiloft) inderdaad 't best weergegeven met sier i n g,
gelijk Dr. M., in aansluiting aan Surius' ornamentum en
ook Maeterlinck's ornement, doet 1 ) ; of zou luister, heerlijkheid
toch wellicht juister zijn ? Of doet men 't best bij onvertaalbare termen als wise, wiseloos, onwise zich maar te vergenoegen met eene overbrenging dier woorden in nieuwe
spelling, die ze onvertaald ter breedere verklaring aan een
woordenlijst of aanteekening overlaat ? Ik doe slechts enkele
grepen uit de vele zich voordoende moeilijkheden : moeilijkheden, die te meer den toegewijden ijver doen bewonderen, waarmede hier eene overzetting is gewrocht, van
groote waarde voor Nederlanders, die Ruusbroec willen
1 Althans in den tekst der vertaling zelve en in het Register; op
den binnen - en buitentitel staat : Het Sieraad der geestelijke bruiloft.
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lezen en genieten, doch voor de, naar zij meenen, onbegrijpelijke
ke middeleeu wsche taal een wellicht al te eerbiedigen
schroom koesteren.
Een enkel woord over den uitwendigen taalvorm dezer
overzetting. Dr. Moller, zelf volijverig, hartstochtelijk „vereenvoudiger", heeft, ter wille van zijn uitgever en op
grond van het eenparig gevoelen van vele tot oordeelen
bevoegden, die deze vertaling in de vereenvoudigde spelling
„eenvoudig onverkoopbaar" achtten, tegen zijn eigen beginsel en gewoonte hier de spelling van De Vries en
Te Winkel gevolgd. Maar al is hij op dit voor hem betrekkelijk ondergeschikte punt gezwicht voor den nog vrij
algemeenen afkeer van de ongewone schriftbeelden der
woorden, op 't stuk van het grammatisch geslacht -- en
een en ander wat daarmede min of meer samenhangt —
heeft bij geen kamp gegeven ; immers dit alles betreft,
meent hij te recht, niet de s p e 11 i n g, maar den klank
der taal zelve. Dus schrijft hij, zou men meenen, evenals die van de vereenvoudiging, geen enkele buigings-n ?
Neen toch ! Dr. Moller, schoon volgeling van Dr. Kellewijn, richt zich in dezen niet naar „'t Beschaafd" gelijk
men, met een weinig welluidenden term, onze algemeene
Noordnederlandsche (d.i. in hoofdzaak, eigenlijk volkomen
juist, ,,Hoilandsch" genoemde) beschaafde spreek- of omgangstaal is gaan noemen ; hij schijnt, zelfstandig en „eigengereid", zijne hem door geboorte of inwoning eigene Noor. dbrabatsche spreektaal als kompas te nemen. Hij schrijft
-- omdat hij zoo spreekt ? dus b.v. : door de heilige geest,
van goede wil, zelfs des heilige Geestes ; maar door den eerste
zondeval, van de goeden uitslag, in den eigenlijke zin, den
opperste hemel: een en ander kennelijk omdat hij, anders
dan de Hollanders, een hiaat schuwt. Om dezelfde reden
zeker ook doorgaans om d'andere dag, d'opperste hemel,
d'Engelen, w' ook, z' ons, enz., ja zelfs beletten et niet = belette
het niet!
Natuurlijk heeft en houdt Dr. Moller, evenals alle
„vrije" Nederlanders, het recht om te schrijven zooals hem
goeddunkt. Maar een dergelijk Brabantsch taalparticularisme
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zou toch zeker, vond het navolging, de eenheid onzer
Nederlandsche schrijftaal evenzeer bedreigen als het Westvlaamsch van Gezelle, De Bo en hunne medestanders dit
geruimen tijd gedaan heeft. In allen gevalle zal wie aldus
zijne gewestelijke of persoonlijke eigenaardigheden aan onze
algemeene schrijftaal wil opdringen zich niet mogen beklagen, wanneer de overgroote meerderheid zijner Hollandsche lezers daarvan niet gediend is.
De heer Moller is bovendien niet alleen particularist,
maar ook modernist in de taal. Niet alleen dat hij telkens
weer 'n, z'n, 'et, 'em (in plaats van en naast een, zijn, het,
hem) schrijft welke overvloed van apostrophen reeds
typographisch leelij k is —; maar hij schroomt niet telkens
'ie en 'em te laten drukken in gevallen, waar die voornaamwoorden terugslaan op vrouwelijke znw. als bij en gehoorzaamheid („En i e (de gehoorzaamheid) verdrijft ongehoorzaamheid, die 'n dochter is der hoovaardij !"), of in gedeelten, waar de verhevenheid van den inhoud voor het
gezicht en het inwendig gehoor van den lezer vloekt met
zulke . huiselijke vormen.
Hetzelfde geldt van 'em of z'n (en in 't mv. hun) eigen
in plaats van ons gewone zich (dat echter daarnaast ook
wel gebruikt wordt), ter vertaling van mnl. hem selven ; ook van
die voor zij, van hoogtes, laagtes, ziektes, van afgescheien enz.
(„zich verblij en dat ie lij en mag voor d' eere Gods"). Sommige dezer vormen zullen alleen het o o g der meeste lezers
hinderen, behooren .in zekeren zin tot het gebied der spelling, in zooverre een goed lezer vanzelf, ook zonder zulke
wanstaltige druksels, sommige dezer pro- en enclitische
vormen in plaats van de volle, beklemde zal uitspreken
zonder dat echter de noodzaak of wen schelij kheid blijkt
om door deze min of meer phonetische spellingen den
mond van slechte lezers te hulp te komen, maar het oog
van goede te ergeren. Andere daarentegen zondigen door
een bedroevend gemis aan stijlgevoel, dat moest verbieden
hoog en laag, edel en onedel, woorden en vormen van zoo
verschillenden stand dooreen te bezigen. Dr. Moller moge
nog zooveel taaldemocratische en taalindividualistische
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theorieën te hulp roepen, het beschaafd, geletterd publiek,
dat nu eenmaal, door traditie, conventie, opvoeding, onderwijs, lectuur geleerd en gewend, zekere normen stelt en zekere
vormen eischt, zal zich denkelijk niet door hem laten
bekeeren, maar zich wellicht veeleer van hem afkeeren 1 ),
tot schade zijner zoo loffelijke onderneming.
Over een schrijver als Ruusbroec en zijne mystiek te
spreken voegt eigenlijk slechts aan wie daarvan een
bijzondere studie gemaakt heeft, misschien zelfs alleen
aan wie er ook in zijn eigen gemoed iets van ervaren
heeft ; dit is geen onderwerp om met ongewasschen handen
te naderen of zich met enkele algemeenheden van af te
maken. Maar ook zij die meenen dat pogingen, gelijk
men hier ontmoet, om het onbereikbare te bereiken en
„das Unbeschreibliche" te beschrijven noodwendig moeten
falen, daar het hier geldt wat „noit uitgesproken, noch
te spreken" is en het dus inderdaad „schort aen begrijp
en stem", ook zij behoeven toch niet de soms fijn uitgesponnen beschrijvingen van Gods wezen en eigenschappen,
de breed uitgewerkte schilderingen van Christus' „toecomst",
de kleurrijke tafereelen van het laatste oordeel (in de
middeleeuwen een zeer bekende stof), de visioenen, de
„brieven met gulden letteren", bovenal de gemoedservaringen
in het innig verkeer der menschelijke ziel met God alle
rauwweg voor autosuggesties van geëxalteerde naturen te
houden. Zij kunnen dit alles met eerbiedige aandacht lezen
en zelfs bewonderen ; ook al is in deze speculaties en
„schouwingen" ten slotte vrij wat dat hun, om met Ruusbroec zelf te spreken, „wonderlike ludet", dat hun inder1) Modern is Dr. 31. ook in den boekdruk. Boven aan de blad4ijden
noch titel noch cijfer, het laatste alleen onderaan. En vooral geen inspringende
regel, ter aanduiding ee ri er alinea (die dus, wanneer de voorafgaande toevallig den slotregel geheel vult, onaangeduid blijft, tot schade van het recht
verstand en het gemakkelijk overzicht) ! Gelukkig worden de opene ruimten
van niet geheel volle regels hier althans niet, gelijk in vele andere naar de
moderne eischen gedrukte boeken, met een sterrenreeks aangevuld, om toch
maar een vierkant „blok" te krijgen ! Zonderlinge practijken; gelukkig waarschijnlijk als alle mode, voorbijgaand!
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daad „te hoog en te wonderlijk" is ; ook al gaat de
voortgezette lezing van zoovele bladzijden achtereen, vol
van ietwat zoete, zachte, bedwelmende gevoelens en aandoeningen, ten slotte wel eens tegenstaan en het nuchter
verlangen wekken naar den frisschen, helderen waterstraal
van een koel, kloek, kort en streng betoog.
Een philoloog zal zijne aandacht vooral bepalen bij
den aard en de geschiedenis van wat men den buitenkant dezer dingen zou kunnen noemen : het samenstel en
den bouw der geschriften, de inkleeding der gedachten,
den stijl en de taal. Dit is zijn recht en zijn plicht tevens.
Want ook als letterkundig kunstenaar een eeretitel, dien hij zelf stellig niet begeerd noch zelfs verstaan
zou hebben verdient Ruusbroec ten volle de grootere
aandacht en de breedere plaats, die hem eerst in de laatste
tijden in de geschiedenis onzer literatuur geschonken is.
Tijdgenoot en landsman was hij van een nuchter burgerlijken geschied- en zededichter als Jan van Boendale ;
welk Brabantsch dorp, allicht de geboorte- of woonplaats van
des laatstgenoemden vader, evenals Tervueren, waar hij
zelf is geboren, beide gelegen in den onmiddellij ken omtrek
van Brussel, nog heden aan bezoekers dezer stad even bekend zijn als Ruusbroec en Groenendaal, die hunne vermaardheid danken aan den vromen prior en dichterlijken
mysticus. Beide mannen kunnen elkander gekend hebben ; maar hoe ver staan zij, ondanks enkele punten van
aanraking, van elkaar verwijderd ! Veel nauwer verwant
zal Ruusbroec zich gevoeld hebben met vrouwelijke landgenooten als de oudere Maria van Oignies, Christina van
st.-Truyen, Lutgart van Tongeren, allen tot een vorig geslacht behoorende, en de veelbesproken mystieke dichteres
Hadewijch, hetzij deze al dan niet zijn tijdgenoot en dezelfde
als de (door hem ook bestreden) ketterin Bloemaerdinne
geweest zij. Is het toeval dat juist Brabant zulk een groot
aandeel heeft gehad aan de beweging der mystiek ? Of ligt
het aan het nauwer verband met de oostelijke, Overlandsche
gewesten, terwijl in Vlaanderen toen reeds Fransche invloed
zich veel meer deed gelden ? Op een ander gebied, waar,
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als de schijn niet bedriegt, Brabant in de middeleeuwen eveneens meer dan Vlaanderen heeft geleverd, het drama, zou
deze verklaring kwalijk opgaan; hier wel? Hoe het zij,
het kost eenige inspanning zich zulke ongelijk geaarde
mannen als Ruusbroec en Boendale als tijd- en gewestgenooten voor te stellen.
Geen mindere moeite kost het ons aan den eerste te
denken als sedert zijn elfde tot zijn zestigste jaar (13051354) levende te Brussel, de thans verfranschte, wereldsche
hoofdstad, navolgster, mededingster van Parijs, waar de
sobere, schier sombere ernst der Ste.-Goedelekerk nu zoo
hoog uitsteekt en zoo grootsch uitkomt boven het luidruchtig, wuft gewoel der boulevards : dezelfde Ste.-Goedelekerk, waaraan Ruusbroec jarenlang met zijn vriend Vranke
van Caudenberghe als kapelaan dienst deed. Maar
Brussel was toen ook nog maar een geheel Brabantsche
stad, waar het Fransch slechts weinig bekend geweest zal zijn,
waar hoog en laag nog algemeen dat „bruesels dietsch"
sprak, dat ook Ruusbroec, naar luid eereer oude levensbeschrijving, er leerde spreken en schrijven.
Veel beter kunnen wij ons hem voorstellen, van zijn
zestigste jaar tot zijn dood (1381) peinzende en „scouwende" in de ongerepte stilte van het Soniënbosch nabij zijn
klooster Groenendaal, gelijk hem eene bekende miniatuur
in een der handschriften afbeeldt : onder de inspiratie van
den Heiligen Geest „dichtende", zijne woorden vluchtig
opteekenende op „gewaste bordjes", waarnaar een zijner
ordebroeders, als „scrivere", zijn uitgewerkt afschrift vervaardigt.
Onwillekeurig herinnert deze voorstelling van Ruusbroec, in 't beukenwoud van Soniën peinzende en dichtende,
Ons aan de bekende regels, die den lezer van Boendale's
Leekenspieghel na veel dor prozaïsche „poëtiek" komen verfrisschen en overtuigen, dat er ook in dezen didacticus
toch wel „gloeit een dichterlijke vonk, hoe kleen":
.

Een rechte dichtere, God weet,
Al waer hi in enen woude,
Dathi nemmermeer en soude
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Van dichtene hebben danc,
Nochtan sonde hi herde onlanc
Sonder dichten daer gheduren,
Want het hoort te sire naturen.
Zelfs wanneer men schoon eigenlijk ten onrechte —
dichten hier in onzen hedendaagschen zin neemt, gaat de
vergelijking op, in zooverre ook de dichterlijke prior stellig
niet schreef „om danc" of om wat later, sedert de Renaissance, letterkundige roem heet.
Maar ook wanneer men dat dichten, gelijk behoort,
opvat in de middeleeuwsche beteekenis : opstellen, samenstellen, is de vergelijking geoorloofd en van pas. Want al
stelt die miniatuur hem natuurlijk in het woud niet
voor, „omschanst met boeken en met blaren", maar alleen
als overschaduwd door den Heiligen Geest, in de gedaante
eener boven hem zwevende duif, men zou stellig mistasten,
wanneer men meende dat Ruusbroec, met versmading van
alle theologische boekenstudie, enkel en alleen zijne eigene
gemoedservaringen en verbeeldingen te boek gesteld heeft.
Neen, al heeft de piëteit zijner volgelingen zich en
ons hem voorgesteld als schrijvende alleen onder eene
„ingheestinghe" van boven, en al hebben mystiek en
scholastiek in de middeleeuwen ten minste even dikwijls
tegenover als naast elkaar gestaan, ook Ruusbroec toont
zich een goed leerling van laatstgenoemde meesteresse.
Vooreerst in zijn geheelen gedachtengang, zijn betrekkelijk streng-logischen, vaak subtielen redeneer- en betoogtrant (want ook hier wordt soms wel een soort van betoog
geleverd), waarin b.v. de welsluitende „bewijzen" van Gods
bestaan evenmin ontbreken als bij Thomas Aquinas, Richard
en Hugo van St. Victor en andere middeleeuwsche „doctores"
(die door Dr. Moller in zijne Inleidingen en Aanteekeningen dan ook herhaaldelijk ter bevestiging of vergelijking
worden aangehaald). Maar niet minder in de dispositie en
compositie zijner tractaten, met hunne telkens weer terugkeerende, ja eindeloos herhaalde verdeelingen en underverdeelingen streng opgezet en scherp geformuleerd,
schoon niet altijd stevig vast- en volgehouden --, met al
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de voor- en nadeelen daarvan : een duidelijke, overzichtige
uiteenzetting, die echter ook wel ontaardt in een dor
schematisme. Men krijgt den indruk van de tucht eener
ietwat schoolsche homiletiek, die een goede verdeeling van
het sermoen, in nauwe aansluiting aan het tekstwoord, als
eersten eisch stelt. „Die Here I hevet wederfeit den gherechten die gherechte weghe I ende hevet hem ghetoent
dat rike Gods" : deze tekst (Lib. Sapientiae X 10), aldus
aanstonds in den aanhef van den „prologhe" in vijf ongelijke deelen verdeeld, is het raam, waarop „dat Boec vanden Rike der Ghelieven" gespannen is. Niet anders is
„die Chierheit der gheesteliker Brulocht" gebouwd op
de breede, vierledige uitlegging van den tekst : „Siet die
Brudegom comt gaet ute I hem te ontmoete" (Matth.
XXV 6). Toch vormt deze in onze oogen zeker zeer uitwendige en kinderlijke verdeeling en exegese, hoezeer
vooropstaande, niet den eigenlijken grondslag der verdeeling
van de „Chierheit" in drie boeken, waarin de schrijver
die tekstwoorden gaat „bedieden, ontbinden, verslaren"
met betrekking tot het werkende, het innige en het
schouwende leven, de bekende drie, van ascese tot mystiek
opklimmende staten of graden (toestanden) der ziel, waarop
dan telkens de vier deelen van het tekstwoord toegepast
worden.
In al die verdeelingen en onderverdeelingen spelen
de getallen 3, 7 en 12, gelijk zoo dikwijls in de middeleeuwen, een groote rol. Niet alleen is er telkens sprake
van de bovengenoemde 3 staten van het geestelijke leven,

niet alleen worden de 3 reeds bijbelsche goddelijke deugden (geloof, hoop en liefde) genoemd, of elders ook de 3
fondamenteele deugden (liefde, de daaruit ontspringende
gerechtigheid, samen weer het fondament leggende voor
de ootmoedigheid) ; maar ook zijn er in het werkende
leven 3 „toecomste" (komsten) van Christus : zijn menschelijk leven op aarde, zijne komst in de Sacramenten, zijne
komst in den dood en het oordeel (en in elk dezer drie
worden weer 3 „punten" in het oog gevat) ; desgelijks
3 „toecomste" in het innige leven (waarvan de eerste weer
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in 4 „eisen" verdeeld wordt) enz. Want ook het getal 4
komt dikwijls voor, vooral in verbinding met 3, hetzij
4 + 3 = 7, hetzij 4 x 3 = 12 (beide „heilige" getallen).
De vanouds bekende 4 elementen der stoffelijke wereld
(aarde, water, lucht en vuur) worden gezamenlijk van alle
zijden omringd door de 3 „hemelen", ons (evenals de 3 X 3
engelenkoren) ook uit Dante en uit Vondel's Lucifer bekend : den sterrenhemel, den kristallijnen hemel en den
het al omsluitenden, onzichtbaren, onbeweeglijken hemel
van het klare licht, waar God zelf woont. De Heilige
Geest vloeit uit in 7 „stroomen" of „gaven", in zeker verband met de 7 menschelijke krachten (4 van lagere, 3 van
hoogere orde). Aan ieder der 7 planeten, waarnaar de 7
dagen der week zijn genoemd, wordt een of meer deugden toegeëigend. ,Christus' passie wordt in 7 stadiën verdeeld, en
zoo vergeleken met de 7 canonieke getijden van den dag.
Reeds de titels der verschillende geschriften spreken van
de „7 trappen inden graet (ladder) der gheesteliker minnen", van de „7 sloten", van de „12 dogheden" en van
de „12 beghinen". En zoo gaat het door, in eene ons benauwende zucht om alles in vaste, vanouds overgeleverde
vormen te gieten en de stof in eene symmetrische, schematische verdeeling te dringen en te wringen : een denk- en werkwijze, die ons nauwelijks belangrijk, ja schier kinderachtig
zou schijnen, wisten wij niet dat niet alleen dit parallelisme, maar ook dit geloof of bijgeloof aan de symbolieke
en mystieke beteekenis van zekere getallen allerwegen in
de middeleeuwsche kunst (ook en niet 't minst bij Dante)
een belangrijke rol gespeeld heeft, ja in bijna alle tijden
en plaatsen gevonden is en, als zooveel ouds dat men
voorgoed begraven waande, telkens weer opduikt.
Echt kerkelijk-middeleeuwsch is ook Ruusbroec's allegorisch-mystieke exegese. Dikwijls wordt eerst elk woord
van een tekst afzonderlijk uitgelegd. „V e n i t" in den
Latijnschen Vulgaat-tekst (,,Ecce sponsus venit, exite
obviam ei"), die den grondslag vormt van zijn meesterwerk
„Die Chierheit der gheesteliker Brulocht" „besluut in
hem .ij, tide : den tijt die leden is, ende den tijt die nu
.
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yeghenwordich is : ende nochtan (bovendien) meint hi den
tijt die toe te comene is" 1 ). Zijn uitgebreidste werk, „Dat
Boec vanden gheesteliken Tabernacule" is een wonderlijk
vernuftige, doorwrochte, geestelijke toepassing van den
tekst : „Loopt alsoo, dat ghi begripen moogt" (I Cor. IX
24). Het bevat eene breede, tot in alle bijzonderheden uitgewerkte beschrijving van de Israëlietische Arke des Verbonds, met eene doorloopende allegorisch-symbolische
toepassing op het geestelijk leven, gevolgd naar twee
werken der beroemde Fransche mystici Hugo en Richard
van St.-Victor ; terwijl het geheel tevens een „loop der
minnen" is (maar van gansch anderen aard dan die van
Dire Potter !) : evenals Hadewijch weet ook Ruusbroec dat:
„Ghewont te sine van minnen dat is dat soetste ghevoelen
ende die zwaerste pine die men draghen mach". Voor elk
bijbelwoord, voor elke bijzonderheid in de gewijde geschiedenis weet het spitsvondig vernuft der middeleeuwen hier als
elders (b.v. in sommige van Maerlant's Strophische Gedichten) een geestelijke uitlegging en toepassing te geven. Dat
deze typologische exegese vanouds in de theologie der
middeleeuwen (en ook nog wel van lateren tijd) schering
en inslag is geweest, is bekend. Zoo vinden wij van
Ruusbroec's drie graden, het werkende, het innige en het
schouwende leven, reeds het prototype in de drieërlei beschouwing van Otfrid, den dichter der Oudhoogduitsche
Evangeliënharmonie (9de eeuw), over de bijbelsche verhalen :
„moraliter, spiritaliter, mystice". Toch wordt wel eens vergeten dat dit alles, gelijk zooveel anders ook in onze
Dietsche letterkunde, slechts vertaling, navolging of afspiegeling is van hetgeen in de Latij nsch e kerkelijk-theologische
literatuur der middeleeuwen regel en voorbeeld was ; dat
men derhalve al deze vondsten en spitsvondigheden niet
op het credit of debet onzer Dietsche dichters mag zetten.
Geen wonder dan ook dat wij dergelijke beschrijvingen,
vergelijkingen en toepassingen nog in het begin der l6de
eeuw terugvinden bij een rederijker als Cornelis Everaert,
1) G e s o reven is lat. vent namelijk zoowel praesens als praeteritum, en bijna gelijk aan 't futurum veniet.
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die, nog geheel in de middeleeuwen levende, naar den
ouden trant op het oude stramien van een of ander theologisch tractaat zijne kunstelooze spelen van sinne borduurde.
Echt middeleeuwsch is eveneens Ruusbroec's beschouwing van den invloed der planeten op 's menschen
levenslot, van het verband tusschen de constellatie, waaronder iemand geboren is, en zijn „complexie" of
„temperament" (de vier verschillende combinatiën der
eigenschappen : koud of heet, vochtig of droog), van de
symbolisch-mystieke beteekenis van den dierenriem, van de
hondsdagen, en zooveel meer, dat ook in. onzen „verlichten"
tijd nog niet geheel dood en begraven blijkt.
Echt middeleeuwsch toont zich Ruusbroec in zijne
werken almede op allerlei punten de scholastiek raken de.
Ook een goed Katholiek, die zich herhaaldelijk met nadruk
aan het gezag der Kerk onderwerpt, die ijvert tegen de
secce der vrije, onafhankelijke geesten en tegen de kettersche
leeringen der Brusselsche Bloemaerdinne (hetzij al dan
niet = Hadewijch), die waarschuwt tegen een al te ver willen
doordringen in de geheimen van Gods natuur : „die dan
weten woede wat God ware ende daer na studeren, dat
is ongheorlovet". Katholiek ook wel in zijne beschouwing
van den vrijen wil, koning in de ziel ; straks zijn onvoorwaardelijke trouw betuigende aan de leer en het gezag
der Kerk. Eene verklaring, natuurlijk met instemming aangehaald en ook voor zich onderschreven door Dr. Moller,
die in zijne aanteekeningen zich meer dan eens beijvert
om door aanhalingen van Thomas Aquinas en andere
„doctores ecclesiae" Ruusbroec's rechtzinnigheid buiten
en boven allen twijfel te stellen.
Dat desniettemin Ruusbroec's mystiek van de zijde
der kerkelijke orthodoxie zijner dagen soms de verdenking
van ketterij niet geheel ontging kan geen verwondering
wekken. Het op den voorgrond stellen eener rechtstreeksche
vereeniging der menschelijke ziel met God, zonder eenigen
goddelijken of menschelijken middelaar, bracht hem op een
gevaarlijk terrein, een hellend vlak, waarlangs men licht
kon afglijden naar de verfoeide „haeretica pravitas." Eene
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uitdrukking b.v. als „godeghelijc", van menschen gebezigd
(door Dr. Moller voorzichtig met „godegelijk e n d" weergegeven), kon licht misverstaan worden. Kon ook zijne
geringschatting der „mercenarii", der „gehuurde knechten",
in tegenstelling met de „heimelike vriende" en de „verborgene sonen Gods", niet licht aanleiding geven tot eenige
minachting der goede werken ? En al is zijne scherpe
critiek en satire op de zonden en gebreken der geestelijken :
hunne traagheid, weelde en onkuischheid, den aflaat en de
simonie, de modes in 't kloosterhabijt enz. op dit punt
klinken de stemmen van Ruusbroec en Boendale geheel gelijk
natuurlijk zeer wel vereenigbaar met een oprecht Katholiek
geloof, dat scherp onderscheidt tusschen de ideëele Kerk
en hare soms onwaardige dienaren, die critiek zal hem
toch in de oogen der wachthebbenden allicht verdacht
gemaakt hebben.
Ruusbroec's proza straalt als in een blijden gouden
glans van stille ecstase, die soms in lichter laaie ontbrandt
en uitbreekt. Het doet dikwijls denken aan de vrome
verbeeldingen van een geschilderd kerkraam, met de diepe,
warme kleuren, door de in 't glas schijnende zon ontgloeid.
Van die zon, haar luister en heerlijkheid, zelf schepsel
Gods, maar Gods schepping verlichtende en verwarmende,
wordt de prior van Groenendaal niet moede den lof te
zingen : die zon verlicht en doorstraalt ook zijn werk. De
zesde der „gaven" van den Heiligen Geest, die in 't werkende leven ons geleiden moeten tot de wezenseenheid
met God, nl. het verstand, verduidelijkt hij door ze te vergelijken met de drieërlei werking van 't zonnelicht: lichtof klaarheid (tegenover de duisternis), zichtbaarheid van
alle schoonheid en rijkdom, en warmtegloed. Christus eerste
„toecomst" in het innige leven geeft hem aanleiding tot
eene in bijzonderheden uitgewerkte vergelijking met den
jaarloop der zon langs den dierenriem gedurende de vier
jaargetijden en de twaalf maanden des jaars. Christus, de
luisterstralende zon, schijnt „int overlant", d.i. in het innige
leven, met heerlijker gloed, maar toch ook „int neder-
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lant" 1 ), d.i. in het lagere land van het gewone werkende
leven. Evenals de zon des zomers, in den Kreeft, 't hoogst
staat en gloeit met felle kracht, zoo is ook Christus, de
goddelijke zon, in ons hart opgestegen tot het allerb oogste.
De zon in den Leeuw ('t heetst van den zomer) is het
beeld van den hevigen liefdegloed (,,orewoet"). Telkens
keert dit thema terug : Christus de stralende, luisterrijke
Zon, de zon der gerechtigheid en der liefde, opgaande en
gloed en licht verspreidende in 's menschen hart. Onwillekeurig worden wij hier even herinnerd aan een anderen, lateren
dichter, die eveneens niet aflaat en niet ophoudt in zijn
verzen de zon, „de triumphante son", die door de wolken
komt breken, den oorsprong van alle leven en licht, van
alle blijheid en levensweelde, te prijzen en te roemen ; die
zelfs in een sonnet „den sienlij eken God, de schoone Sonne"
in één adem noemt met „'s werelts licht" (Christus). Maar
welk een klove scheidt, bij schijnbare gelijkenis van uitdrukking, den hoofdman onzer Hollandsche Renaissanceliteratuur van den Brabantschen mysticus der middeleeuwen !
Inderdaad ware niets onjuister dan de waan, dat in
deze mystiek, veelal zoo nauw verbonden met ascese, de
natuur, gelijk anders wel vaak in de middeleeuwen, zou
worden beschouwd als een geheimzinnige, booze macht,
wier geheimen de mensch niet straffeloos, en alleen in
verbond met onderaardsche, helsche machten, kan ontraadselen. Ruusbroec vermeit zich, evenals St. Franciscus vóór
hem, dankbaar en blijde in de wonderen der natuur, als
schepping Gods, maar tevens als onuitputtelijke bron van
leering en bespiegeling voor den mensch, die daarvoor God
reeds hier beneden, gelijk hiernamaals eeuwig, moge loven
en danken : de natuurbeschouwing, die in de literatuur ook
van nog vele volgende eeuwen terug is te vinden en die
eerst door de moderne natuurwetenschap verjaagd is. De
kluizenaar had in de eenzaamheid van het Soniënbosch de
1) Een merkwaardige plaats, omdat hier zoo duidelijk blijkt dat
„nederlant" in de 14de eeuw nog in 't geheel niet bekend was of beseft
werd als een staat- of aardrijkskundige benaming of omschrijving, maar
slechts een algemeen woord was voor : laag land („pays bas").
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natuur met een oog vol liefde bespied. Telkens ontleent
hij er de stof aan voor zijne talrijke vergelijkingen : rijm
en nevel b.v. zijn voor hem verbeeldingen der beletselen
voor de bekeering tot God, die den mensch in de „gheestelike
dronkenheit" kunnen hinderen, „want het is rechte in
midden den meye na lope inwendichs levens". Vooral planten
en dieren dienen dikwijls als beeld ; hoe de sappen in de
gewassen door de kracht der lentezon optrekken, hoe de
boomen geënt en gesnoeid worden, hoe de bij uit de door
de zon beschenen bloemen honing en was puurt, hoe de
mier in den zomer arbeidt en voedsel vergadert voor den
winter : het wordt alles te pas gebracht in uitgewerkte
gelijkenissen of korte vergelijkingen. Ook hierdoor doet
Ruusbroec's proza soms denken aan die fraaie middeleeuwsche handschriften, welker randen „verlucht" zijn met
sierlijke roode, blauwe of groene bloemen en bladeren, waartusschen zich vogels, insecten en soms ook grootere dieren
schijnen te bewegen, alles opgeluisterd door de gulden
schittering van een bladgoud, dat „den tand des tijds
schijnt te tarten". Wij vinden bij Ruusbroec ook veel terug
van die middeleeuwsche botanie en zoölogie, ons reeds bekend uit Maerlant's Der Naturen Bloeme of uit den Physiologus, met hare wonderlijke en kinderlijke, maar toch soms
ook zoo zinrijke symboliek. Natuurlijk is dus ook hier veel,
dat geenszins Ruusbroec's bijzonder eigendom is, maar tot
de algemeene middeleeuwsche cultuur behoort, ontleend aan
die Latijnsche schrijvers der classieke oudheid of der latere
eeuwen, welke telkens weer blijken, veel meer dan men tot
dusverre meende, het gemeenschappelijk origineel of voorbeeld, althans de grondslag of ondergrond te zijn geweest
voor de Westeuropeesche literaturen in de landstalen.
Talrijk zijn Ruusbroec's vergelijkingen. Steeds weer
weet 14 het bovenzinnelijke op een nieuwe wijze te „verbeelden" en te „bedieden", d.i. te „verdietschen" of te
verduidelijken door (ten deele reeds in den Bijbel gegeven)
„gh elikenissen", den „sin" van zedelijke waarheden door
„exempelen" uit het dagelijksche leven te „verclaren", d.i.
verhelderen. Inderdaad ook voor hem geldt : „alles Verl
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gängliche ist nur ein Gleichniss". Zacchaeus die vooruit
loopt en in den vijgeboom klimt om Jezus te zien is het
beeld van de ziel, die haren bruidegom Christus zoekt en
den boom des geloofs beklimt, welke van boven nederwaarts
groeit en in de Godheid wortelt. De genade Gods in de ziel is
als de kaars in de hoornen lantaarn of in een glazen vat.
Het is een telkens weer hernieuwd pogen om het onzienlijke
te „verbeelden" en te „bewoorden". Veel hiervan behoort,
evenals de bijbelsche, zgn. typologische gelijkenissen, tot
den eeuwenouden schat der Kerk en is door tal van stichtelijke geschriften en sermoenen, in de taal der Kerk en
in die des volks, min of meer gemeen goed der Katholieke
Christenheid geworden ; zoo b.v. al dadelijk het thema
der Gheestelike Brulocht : de reine ziel, de „vroede joncfrouwe", die haren hemelschen bruidegom Christus met
kuische liefde verwacht. En hetgeen ons Protestanten der
20ste eeuw, min of meer ontwend aan dit „spreken in
gelijkenissen" en zeker aan dezen bloem- en beeldrijken
stijl, bijwijlen plat en smakeloos dunkt, mogen wij alweer
evenmin rechtstreeks aan Ruusbroec wijten, als wij hetgeen ons nog behaagt en ons treft aanstonds hem mogen
toerekenen. Geen historische overweging kan of mag een
aanstootelijke uitdrukking als „Christus, het Lam Gods,
voor ons aan het kruis g e b r ad e n" voor ons aesthetisch
gevoel rechtvaardigen. Maar wel behooren wij, om billijk te
zijn jegens Ruusbroec, te bedenken dat diezelfde uitdrukking
niet alleen in middeleeuwsche sermoenen voor het volk,
maar nog veel later, bij Vondel, herhaaldelijk gevonden
wordt en waarschijnlijk reeds door paus Gregorius den
Grooten aan den beeldenschat der Kerk is toegevoegd ;
evenmin mogen wij vergeten dat (ver )braden, in toepassing op
het hart, reeds in de middeleeuwen niet ongewoon was, en
dat nog veel later niemand minder dan de hoofsche Muider
Drost niet alleen Klaere's vrijers laat „branden en blaecken
en braên", maar ook, evenals Vondel, zich niet ontziet te
spreken van eene „min" of eene „maagd", die het „merrech
in 't gebeent" of het verstand van den minnaar „braadt".
Ruusbroec's prozastijl bekoort ons wel vooral door zijn
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helderen, liefelijken klank, zijn zoeten geur of smaak, zijn soms
bonte kleurenpracht. Niet echter alsof het hem aan kracht
van uitdrukking zou ontbreken : wanneer hij b.v. Christus'
passie, zijn lichaamssmarten, maar ook en vooral zijn zielelijden aan het kruis schildert, weet hij ons te treffen en
te ontroeren door eene breede, realistisch aanschouwelijke beschrijving vol deernis en teederheid. Maar overwegend is toch voor een hedendaagsch, vooral voor een
Protestantsch lezer die indruk van een zinnenbekorenden,
bedwelmenden rijkdom van klank en kleur en geur, herinnerende aan den zoeten, maar zwoelen, benauwenden
wierookgeur eener Katholieke kerk, met veel bloemen en
veel licht versierd en verlucht. In allen gevalle is 't echter
een lenige smijdige stijl, eene klare, welluidende taal, die ons
niet zelden doen denken aan de zachte, stil-innige mystieke
poëzie van een Jan Luyken, aan kleinere verzen uit
Vondel's lateren Katholieken tijd, vol kleurenweelde, maar
ook vol zachte, vrome bespiegeling ; soms ook aan proza
als van het zoolang populair gebleven boekje „Duyf ken en
Willemijnkens Pelgrimage tot haren Bevinden te Jerusalem".
Maar het is en blijft middeleeuwsch proza, in zinsbouw en
rhythme natuurlijk mijlen ver verwijderd van de kloekgebouwde, stevig staande en gaande volzinnen van een
Marnix, van het koele, heldere, stoere proza van een
Coornhert, van den mannelijken, soberen, bondigen stijl
en het soms wel zeer „geharnaste Duitsch" van een Hooft,
maar ook van den breeden zwaai en zwier, den golvenden
stroom der zich door vele verzen heenslingerende en toch
nimmer gekunstelde, altijd gemakkelijk vloeiende perioden
van Vondel's epische en dramatische verzen. De groote
Renaissance is nog lang niet in 't gezicht. Het is een nog
ietwat kinderlijk eenvoudige, zuiver Dietsche stijl, al zullen
ook Latijnsche en Overlandsche wij zouden thans zeggen
„Duitsche" — invloeden (eer dan Fransche, gelijk elders
in onze literatuur gewoonlijk) zich wel hebben doen gelden.
Geen kunstig-ingewikkeld samenstel van zinnen ; meestal
eene coördineerende constructie van enkelvoudige, en ook
eenvoudige hoofdzinnen, i n de gewone woordorde, met
,
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veelvuldig gebruik van ende, want ende, ooc, nu enz ; hetgeen echter geen beletsel is voor een Welsprekende en
welluidende climax, wanneer ons b.v. Christus' strijd te
onzer verlossing in een steeds aanzwellende reeks van
volzinnen van groote kracht geschilderd wordt. Een herinnering aan Oudduitsche volkspoëzie schijnt b.v. wel het
meer dan eens voorkomende, trouwhartig-teedere ic bin
dijn, du bist mijn ; al schijnt ook het overigens bijna uitsluitend gebruik der hoofsche vormen ghi-uw, in plaats van
de oude innige du-dijn, blijk te geven van een, in dit opzicht althans onder Franschen invloed, reeds geheel gevormde literaire schrijftaal.
Want even onjuist als eene voorstelling ware van Ruusbroec, buiten allen bijstand en invloed der scholastieke
wetenschap alleen uit zich zelf schrijvende, even verkeerd
zou men doen door zijn proza kunsteloos, naïef, vrij van allen
opzet en bejag, te achten en te noemen. Deze middeleeuwsche stijl kent andere vormen, gebruikt andere middelen
dan de Renaissance, maar ontbeert ze geenszins. Hij bedient
zich van verschillende ook elders in onze middeleeuwsche
literatuur opgemerkte, ten deele reeds Oudgermaansche,
epische stijlfiguren ; zoo met name van het parallelism e,
de tautologie of de variatie, het gebruik van twee synonieme woorden, liefst staf- of eindrijmend, niet zelden een
Latijnsch of Walsch en een Dietsch naast elkander : deels
als naklank der Oudgermaansche epische variatie, deels
wellicht ook onder den invloed der schier overduidelijke,
overvolledige Latijnsch-Fransche rechtstaal en kanselarijstijl.
Van een eigenlijk „rhythme", te vergelijken met de
classiek-Grieksche of Latijnsche „clausulae" of den middeleeuwsch-Latijnschen „cursus" beide in den laatsten
tijd velerwegen opgemerkt en bestudeerd -- schijnt bij
Ruusbroec niets te zien of liever te hooren te zijn. Veelvuldig daarentegen is bij hem het gebruik van rijmend
proza. Reeds in proza van veel ouderen tijd, als de An gelsassische preekera, heiligenlevens enz. van Aelfric en
Wulfstán, of in sommige gedeelten der Angelsaksische
kronieken en der Oudfriesche wetten, vinden wij zulke
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passages met stafrijm, hetzij min of meer volkomen verzen,
hetzij slechts enkele uitdrukkingen. Later wordt het stafrijm dan vervangen door het eindrijm; en zoo treffen wij
dit b.v. ook hier en daar aan in de Limburgsche Sermoenen.
Bij Ruusbroec komen zulke langere of kortere brokstukken rijmend proza telkens voor, soms min of meer geregelde
verzen (en dan ook door David in zijne uitgave als zoodanig gedrukt), meestal met rijmwoorden op ongeregelde
afstanden, die noch een strophe noch ook rijmparen vormen.
In technische volkomenheid staat dit rijmend proza verre
achter bij verzen als die van Hadewijch : het behelpt zich
met tal van klinkerrijmen (assonances) of b.v. met een
armoedige, eindelooze herhaling van woorden op -heit,
Ruusbroec's leerling Jan van Leeuwen, „die goede coc
van Groenendale", overtreft bij het hanteeren van dit middel zijn meester stellig in bedrevenheid. Maar het doel is
kennelijk vanouds steeds hetzelfde : overal waar de stemming stijgt en de toon rijst, ook door 't rijm, als begeleiding, den indruk dezer climax te verhoogen. Vandaar
dat het ook vooral gevonden wordt aan 't slot van een
geschrift of van een hoofdstuk. Evenzoo gaan in drama's
van latere eeuwen de rijmlooze vijfvoetige jamben wel
over in gerijmde verzen. Wij zouden dit welbewuste woordkunst noemen. Maar Ruusbroec zou zulk eene uitdrukking
stellig niet verstaan hebben. Van een zelfstandige waarde
der „const", onderscheiden van wat wij „wetenschap"
noemen en afgescheiden van een ten slotte bovenzinnelijk
doel, is bij hem, gelijk in de geheele middeleeuwen, noch
gewag noch begrip te vinden.
Wat ten slotte Ruusbroec's taal betreft, het getuigenis
van een tijdgenoot, prior van een klooster in Waalsch-Brabant maar voorstander der schriftelijke behandeling van
„geestelicheden" (geestelijke onderwerpen) in de Dietsche
volkstaal in stede van in geleerd Latijn luidt : „dat
dese boeken ghemaect sijn in onvermingheden brueselschen
dietsche, soe datter luttel latijnscher ofte walscer woerden
ofte van enighen anderen talen in sijn ghesaeit". Van dit Brus-

408

RUUSBROEC IN 'T NIEIIWNEDERLANDSCH.

selsch-, Brabantsch-Dietsch origineel bestaan nog heden
een zeer groot aantal afschriften. De Vreese somt in zijne
nog onvoltooide beschrijving reeds 84 handschriften op,
waaronder zeer vele „omschriften" in andere Dietsche en
Duutsche gouwspraken : Vlaamsche, Limburgsche, Geldersche, Overlandsche (Keulsche en Nederrijnsche), Hollandsche; ongerekend nog de bovengenoemde oudere en
nieuwere Latijnsche, Hoogduitsche en andere eigenlijke
vertalingen of bewerkingen. Welsprekende getuigen van
de ruime verbreiding, den breeden kring van lezers, die
Ruusbroec's werken gevonden hebben : welk een wij dstrekkenden, langdurigen invloed drukken deze cijfers en
feiten uit !
Dat oorsponkelij ke Brusselsch- of Brabantsch-Dietsch
nu was, niet alleen gelijk het toen gesproken zal zijn, maar
ook zooals het toen geschreven was en werd door oudere
en jongere tijd- en gewestgenooten als Van Heelu, Van Aken,
Van Velthem, Hadewijch, Boendale en anderen, stellig
niet rijk genoeg om alle theologische denkbeelden, alle
mystieke gevoelens in al hunne schakeeringen uit te drukken en de vaak subtiele redeneering in al hare kronkelbochten te volgen. Men moge het, in zekeren zin te recht,
wraken dat men van eene rijke of eene arme taal, als iets
op zich zelf staande, spreekt, daar immers de taal even
rijk of arm is als de sprekers dier taal ; men moge anderzijds
er steeds weer den nadruk op leggen, dat men alleen in
zijne moedertaal zich ten volle, zooals men is, kan uiten ; het
blijft niettemin onbetwistbaar dat meertaligen dikwijls
denkbeelden van hoogere orde beter in eene vreemde,
maar hun half eigen geworden taal gelijk het Latijn
voor alle middeleeuwsche „clerke" was , die meer voor
hooger doeleinden gebezigd is, dan in hunne moedertaal
kunnen uitdrukken ; waarbij dan nog komt dat gevoelens,
als die in de mystiek zulk een voorname plaats bekleeden,
zich niet aanstonds tot eigenlijke „denkbeelden" kristalliseeren, maar veelal half- of onderbewust, dus in de spheer
van het vage blijven en eerst na veel worstelen een
adaequate uitdrukking of „bewoording" vinden. De mystiek
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nu behoeft voor hare zeer bijzondere zielstoestanden een
zeer bijzondere taal en terminologie, voor oningewijden niet
of kwalijk verstaanbaar. Aanvankelijk had men zich daarvoor alleen van het door veelvuldig theologisch en wijsgeerig gebruik in kerk en hoogeschool reeds rijke en
lenige middeleeuwsche Latijn bediend. Wie het ondernam,
ten behoeve der groote kringen van leeken die hooge en
wonderlijke zaken ook in de taal des volks te behandelen
zag zich voor de zware taak geplaatst deze taal, tot dusverre in schrift nog voornamelijk voor eenvoudiger epische
en didactische doeleinden gebezigd, zelf te verrijken met
nieuwe woorden, afgeleid of samengesteld uit reeds
bestaande, of wel oude woorden in nieuwe beteekenissen
en toepassingen te gebruiken, kortom eene veelszins
nieuwe taal te scheppen. In dien zin mag men Ruusbroec stellig rekenen onder de „bouwers onzer schrijftaal", hem een voorlooper noemen van de mannen der
Renaissance in het Noorden als Coornhert en Spieghel,
die meer dan twee eeuwen later bij de vertaling of navolging van antieke philosofen zoo menig abstract, wijsgeerig
begrip voor 't eerst, door vertaling of navolging van 't
Latijn, in 't Nederlandsch hadden, maar ook wisten te
„bewoorden.". Dat hun invloed op onze taal ten slotte zeer
waarschijnlijk grootex, duurzamer vooral, geweest is dan
die van Ruusbroec ligt zeker aan het meer algemeen
menschel ij k, verstandelijk karakter hunner levenswijsheid,
die toch meer met den bovendrijvenden geest van ons
Hollandsche volk strookte en dus eer ingang vond en meer
lezers won, terwijl Ruusbroec's invloed bepaald bleef tot een
wel grooten, maar toch altoos beperkten kring van ingewijden en geestverwanten der mystiek.
Wat Ruusbroec in dezen reeds bij Neder- en Overlandsche mystieke schrijvers als de vermaarde Meister
Eckart, misschien ook zijn landgenoote Hadewijch ?—
gevonden en overgenomen of verdietscht, wat hij daarentegen zelf in zekeren zin „geschapen" heeft is nog nauwelijks
onderzocht ; hier blijft nog een oogenschij nlij k veelbelovend
veld voor nadere nasporing open.
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Natuurlijk onderscheidt zijn taal zich van die zijner
tijd- en landgenooten in 't algemeen vooral door een rijkdom, een overvloed van woorden voor abstracte denkbeelden,
meest nieuwe afleidingen en samenstellingen, niet zelden min
of meer duidelijk gevolgd naar. het Latijn of wel naar het
O verlandsch,. (Duitsch). Zoo vinden wij hier een menigte
elders onbekende znw. op -heit en -nisse en bnw. op
-lijc en -loos (als ghebrukelijc, ghevoellijc, onbegripelijc, werkelijc, weselijc; grondeloos, wiseloos enz.) ; ook vele infinitieven,
als substantief gebruikt. Tot den bijzonderen taalschat
der mystiek behooren vanzelf ook een gansche reeks van
woorden, betrekking hebbende op de onmiddellijke gemeenschap der menschenziel met God, het „in-" en „weder
uitvloeien" van Gods geest in den mensch : vele werkwoorden en naamwoorden met in-, ont-, over- en ute-, als inblic,

inbliven, indruc, ingheesten, inmanen, insijn, inslach, inspreken,
invallen, invloei, invlot; ontbliven, ontfunken, ontgheesten, onthoghen, ontmoet, ontsinken, ontvlieten ; overvloyen ; utevlieten;
verder woorden als afgront, bloot(heit), branden, dronkenheit,
ghebruken, ghensterlijn, ,gherinen, invierich, liefde, minne, niet
(als znw.), nuwe, oirsake, oirspronc, orewoet, storm, toecomst,
voncke, waeromme, wal, welen, wiel, wise (en onwise), woei, woedich: zooals men ziet, meerendeels „gevoelswoorden".
Daaronder zijn er enkele, die, zij 't ook in andere, meer
algemeene beteekenis, ook elders in onze middeleeuwsche
taal wel voorkomen. Maar de meeste duiken toch hier
voor 't eerst op ; en sommige van hen leven nog heden in
dezelfde of in een verwante beteekenis. Doch het is niet gemakkelijk met zekerheid aan te wijzen, dat een woord door
Ruusbroec in zekere opvatting voor 't eerst gebruikt is en
sedert onafgebroken en ongewijzigd tot den huidigen dag
heeft voortbestaan. Immers een woord kan zeer wel in
den loop des tijds tweemaal door verschillende schrijvers,
onafhankelijk van elkaar, naar hetzelfde model gevormd zijn.
Stellig zijn vele dezer nieuwgevormde woorden vertaald
of nagevolgd naar het Latijn, de taal waarin vele werken
of gedeelten er van, allicht eigenlijk „gedacht" zijn ; zoodat
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Surius' vertaling misschien niet zelden, op stuk van zaken,
een terugbrengen is geweest in den oorspronkelijken vorm,
zooals het werk aanvankelijk in Ruusbroec's geest geleefd
heeft en daaruit door hem, niet zonder moeite en bezwaren,
in het Dietsch is overgezet. Zoo zijn b.v. de volgende
eerige termen zonder twijfel rechtgodgeleerde of wijsgeerige
streeks en letterlijk ('t eerst door Ruusbroec ?) uit het Latijn
vertaald : gebrukelijc (passivus), iersticheit (primitas, prima
entitas), ingheestinghe (inspiratio), isticheit (essentia, prima
substantia), jeghenworp (obj ectum), onderstant (suppositum),
overformen (transformare), toeval (accidens), watheit (quidditas),
wederdraghende (relativus), werkelije (activus) 1 ); van welke
echter, gelijk men ziet, geen enkel in algemeen gebruik
gebleven is. Ook hier tast en voelt men den ondergrond
der Latijnsche, zelve weder op de classieke oudheid gegrondveste, kerkelijke cultuur.
Opmerkelijk is nu hierbij uit taalhistorisch oogpunt
hoe Ruusbroec, ofschoon blijkbaar er zich, naar het bovenaangehaald getuigenis, op toeleggende om „in o n v e rm in g h e denbrueselschen dietsche" te schrijven 2 ), toch
nog zulk een groot aantal voor ons gevoel inderdaad
geenszins zoo „luttel" als voor den genoemden tijdgenoot
Latijnsche woorden o n vertaald heeft gelaten, niet heeft
dur v en vertalen, zou men zeggen, omdat ze z66 gewoon
waren, dat eene Dietsche vertaling de gedachte niet zou
„verdietschen", d. i. verduidelijken, maar veeleer verduisteren. Zoo zijn de meeste der volgende vreemde woorden nu
1)

Hoe de middeleeuwsche schrijvers het Latijn nog als een levende

taal kneedden en vervormden, zij het ook op soms willekeurige wijze, blijkt
behalve uit vele der bovengenoemde woorden uit een woord als het door
Thomas Aquinas naar voluntas gesmede noluntas voor : niet -willen,
ons herinnerende aan Gezelle's (of werkelijk volkseigen westvlaamsche

willens (of) nillens
2)

—

lat. nolens volens.

Deze Brusselsch - Brabantsche kleur komt wel uit in vormen en

klanken als gevulen, u f enen, nuwe, celen (zullen), eerhaven (verheven),
toonen (wvl. tooghen) en ww. met her- als herbeelden, herdenken, hermaken;
maar zij valt toch niet sterk in 't oog. Men krijgt wederom den indruk
eener reeds gevormde, vrij eenparige, nog slechts lichtelijk gewestelijk
gekleurde schrijftaal,
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nog wel bekend, maar toch in het dagelij ksche leven en
zelfs in de schrijftaal geenszins meer, gelijk kennelijk toen
ter tijd, de eenig iebruikelij ke : zij worden thans meestal .
vervangen door de toen nog onbekende, nu zeer gewone
Nederlandsche woorden, weliswaar kennelijk vertalingen
der oudere vreemde, maar toch voor iederen Nederlander
aanstonds verstaanbaar en duidelijk, en dan ook door Dr.
Moller ter vervanging van het middeleeuwsche „bastaardwoord" gebruikt : abijt, abys, adversarijs, appetijt, benediën,

chieren, devotie, differentie (o f onderscheet) discipelen, diversen,
exempel (voorbeeld, elders = ghelikenisse, welk laatste woord
trouwens bij R. eveneens voorkomt), exemplaer, fondament,
fonteine, glorie, glorioos, gratie (daarnaast ook ghenade), imaginacie, instrument, jubilacie, -eren, caritate, compassie, consciencie, consent, contrarie, creature, licore, materie, mirakel,
ocsuyn, ordinantie, penitencie, persequeren, plauderen, pocioen,
poept, puerheit, revelatie, reverencie, riviere, substancie, subtij 1,
trepudieren, verclaert, virtuyt, visenteren, visitatie. De beschouwing van zulke lijsten van toen gewone, ja alleen gebruike,

.

.

.

.

lijke vreemde woorden, die toch thans zoogoed als geheel door
gelijkwaardige Nederlandsche vervangen zijn, is bemoedigend
voor wie soms, in arren moede, alle purisme even vruchteloos in de practijk als in theorie verwerpelijk zou willen
achten. Het hangt er maar van af wie het is die 't
voorbeeld geeft !
Geen wonder ten slotte dat wij menige uitdrukking van
Ruusbroec nog in later eeuwen vooral bij mystieke dichters
als Vondel (in zijn Katholieken tijd) en Luyken terugvinden. Gelijk Ruusbroec niet zelden spreekt van het
„eenich eeuwich een", schrijft ook Vondel : „Wat herquam
van het enckel Een" (Uitvaert van Maria van den Vondel,
a°. 1663), en Luyken herhaaldelijk : „'t eeuwig end'loos
Een", „myn eenig Een", „Ach eenig eeuwig Een . Gy zyt het
eenig al". Maar ook : hier als daar dezelfde warmte en innigheid van uitdrukking, meer dan aan andere Nederlandsche
poëzie misschien herinnerende aan Duitsche geestelijke
liederen als van Paul Gerhardt, aan muziek als van de
Matthäus-Passion. Zoo reiken de mystici uit verschillende
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eeuwen, om van hedendaagsche dichters te zwijgen, elkaar,
zeker niet toevallig, de hand. Ruusbroec, Vondel, Luyken :
het zijn niet de minsten uit onze letterkunde, die hunne
mystieke gevoelens en verlangens, tevens die van vele
hunner land- en tijdgenooten, bewoord hebben ; naast, niet
steeds en vanzelf tegenover het Nederlandsch realisme
staat ook hier de Nederlandsche mystiek.

HET NIEUWE TESTAMENT IN
DE TWINTIGSTE EEUW
DOOR

Dr. D. P L O O IJ.

De titel is niet van mij, en ik heb reden dat aanstonds te zeggen. Niet omdat hij onjuist zou zijn, ik
hoop te laten zien dat hij integendeel merkwaardig juist
is, maar omdat ik dan aanstonds de aandacht vestig op
een in 1914 verschenen boek van Maurice Jones D.D.
The New Testament in the twentieth century, dat mij aanleiding is tot het volgend artikel. Het boek is voor theologen bedoeld, maar heeft de eigenaardigheid van vele
goede engelsche boeken, dat het smaakvol en eenvoudig
geschreven is en allerlei bijwerk terzijde latend op de
hoofdzaken het volle licht laat vallen. Zoo is het ook
leesbaar voor den ontwikkelden „leek", wien de hier behandelde vragen in steeds meerdere mate beginnen te interesseeren. Er wordt zooveel schreeuwerigs en quasi-populairs
op de markt gebracht, dat een kalme vertrouwde gids op
dit terrein alleszins gewenscht is. De historiciteit van Jezus,
zijn persoon, de aard van zijn woord en zijn werk, het
wezen en het karakter van het oudste christendom zijn
onderwerpen van niet louter academische discussie, maar
wekten reeds vóór den oorlog in breede kringen belang-
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stelling, veroorzaakten soms heftige beroering. En ook de
oorlog heeft deze vragen niet gesmoord. Niet slechts dat
in den vorm van: „Jezus en de oorlog" de oude vragen een
acuten, scherp belijuden vorm ontvingen, maar in 1916
verschenen twee drukken van het mooie boek van Wernle
Jesus en in datzelfde jaar publiceerde Fr. Loofs zijn Haskell-lectures onder den titel Wer war Jesus Christus ? Zelfs
de oorlog is niet bij machte geweest deze levensvraag voor
de menschheid terug te dringen, wat meer is, het algemeen aspect der hier bedoelde problemen is niet wezenlijk
veranderd en er is reden te verwach ten, dat de ontroerende
ernst der wereldgebeurtenissen krachtig stuwen zal in de
richting, waarin de theologie zich in de laatste jaren bewoog
en dat meer dan ooit louter theoretische en formeele vragen
zullen moeten achterstaan bij de alles overheerschende
vraag naar inhoud en kracht van Jezus' Evangelie.
Reeds de ondertitel van Jones' boek wijst in deze
richting. Het wil zijn a survey of the recent christological
and historical criticism of the New Testament. De christologische problemen staan voorop, de historisch-critische
volgen. Reeds dit juiste inzicht in de waarde der problemen beveelt het boek van Jones aan en wie zijn NieuwTestamentische schetsen en kritieken in the Expositor kennen, zullen ook hier den bezadigden, helderen auteur voor
zijne uiteenzettingen dankbaar zijn.
Bovendien — het is een engelsch boek. Het is een
gevaarlijk ondernemen in dezen tijd van oorlogspsychose te
spreken zelfs over zuiver-wetenschappelijke praestaties van
een bepaald land ! Zonder den minsten grond wordt men
misverstaan en ingedeeld. Het politiek chauvinisme, op
zichzelf reeds een gevaar voor de gezonde ontwikkeling der
volkeren en de dood van allen internationalen geestesarbeid
en geestelijk verkeer, dreigt zelfs bij „neutralen" kalme
waardeering onmogelijk te maken. Wanneer straks — God
geve : spoedig ! de gruwel der verwoesting zal zijn uitgewoed en de volkeren uit deze daemonische obsessie ontwaken mogen, zal ons geslacht en nog meer het nageslacht over weinig dingen zich zóó verbazen en zóó schamen
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als over de verdwazing waarmede de volkeren elkanders
geestelijke begaafdheden hebben beoordeeld. Alsof eenig
volk het monopolie der wijsheid bezat ! Het volk dat in
deze zelf-voldaanheid het 't verst heeft gebracht, zal dan
blijken zichzelf het meest te hebben geschaad. En als er
voor „neutralen" één dure roeping is, dan deze : de mogelijkheid van hersteld internationaal geestelijk verkeer open
te houden en straks de nu verbroken banden te helpen
aanknoopen.
Aan zelf-voldaanheid lijdt overigens onze vaderlandsche
theologie niet. Wij zijn als Hollanders veeleer geneigd
nationale kracht te onderschatten en wat uit den vreemde
komt, heeft reeds daarom onze bewondering. Maar althans in de vorige eeuw zijn wij in dit laatste opzicht
vrij eenzijdig geweest. Sinds eenige generaties reeds staat
onze theologische arbeid onder overwegend duitschen invloed. Onze leerboeken zijn duitsche, in onze leeskringen
worden zelden andere dan duitsche tijdschriften naast de
— meer dan overvloedige hollandsche aangetroffen. We
miskennen daarmede de beteekenis der duitsche theologische
wetenschap niet in het minst ; dat ware niet slechts ondank
maar onnoozelheid en 't is eigenlijk al wonderlijk genoeg
dat dit nog opzettelijk moet worden gezegd. Slechts is er
reden te over om tegen de eenzijdigheid van dezen ontwikkelingsgang te waken en te waarschuwen en mag aandacht
gevraagd worden voor wat ook elders in menig opzicht
treffelij ks is geleverd en nog wordt gepraesteerd, met name
in Engeland. De oorlog heeft dit op tragische wijze juist
ten aanzien van het N. Testament getoond, toen de bladen
ongeveer tegelijkertijd melding maakten van het sneuvelen
van Gregory, den zeventigjarigen testcriticus van het N.
Testament, en van den dood van James Hope Moulton, op
zee omgekomen ten gevolge van de ontberingen na het
torpedeeren van zijn schip : Moulton's Grammar of New
Testament bleek een standaardwerk en zijn verdiensten
werden in 1910 erkend door zijn benoeming tot eeredoctor
aan de hoogeschool te Berlijn !
Reeds dit laatste, thans zoo tragisch treffende feit,
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bewijst hoe in de laatste jaren vóór den oorlog naar
samenwerking gestreefd werd : in Duitschland begon men
meer aandacht te schenken aan wat de engelsche theologie
publiceerde en Engeland begon zijn insulair isolement te
verbreken. Dezen verblijdenden gang van zaken heeft de
oorlog tijdelijk zoo wij hopen ! -- gestoord, gestopt
zelfs. Wat is dankbaarder taak voor de „neutralen", dan op
wacht te staan ten einde elke poging tot herstel te bevorderen.
Maar daartoe is contact ter weerszijden noodzakelijk,
en daarom scheen het mij van belang de aandacht te vestigen op een boek, typisch-engelsch in den goeden zin,
waarmede het voor onzen zwaarwichtigen hollandschen
geest op zich zelve reeds een weldaad is kennis te maken.
Het is als zoodanig gekenmerkt door dien superieuren
eenvoud en klare nuchterheid goeden engelschen boeken
eigen ; 't is vrij conservatief, maar niet geborneerd, loyaal
in het weergeven van anderer gevoelens, zonder louter
echo te wezen ; maar juist ten gevolge van den eenvoud
ziet het soms problemen voorbij, ziet ze soms niet diep
genoeg, zoodat in dit opzicht Loofs' boek ontegenzeggelijk
k
de meerdere is en bij Jones b.v. de godsdienst-historische
these niet geheel tot haar recht komt.
Op zichzelf is het niet waarschijnlijk dat als regel
het begin van een nieuwe eeuw ook het begin van een
nieuwe aera beteekent. Voor ons onderwerp is echter de
kentering in den aard der vraagstukken waarvoor belangstelling is, en in de wijze waarop deze vraagstukken
benaderd worden, stellig scherp waarneembaar, ook al legt
men die kentering nu niet precies aan 1 Januari 1901
vast. Theologen wier studietijd nog valt in de 19e eeuw
en die sindsdien — als er zoo zijn ! geheel vreemd
bleven aan den gang der N. Testamentische studiën, bevinden zich als zij een boek als van Jones of Loofs ter
hand nemen of een boek als van Lake over de oudste
brieven van Paulus, in een nieuwe wereld. Ik herinner mij
niet dat professor Van Manen ooit met een enkel woord
O. E. XVII 12
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gewaagd heeft van de sacramenteele beteekenis van Doop
en Avondmaal in de evangeliën en bij Paulus, en thans
staat deze vraag in het midden van de godsdienst-historische bespreking van het N. Testament. Zoo zijn de
vraagstukken andere geworden en voorzoover ze niet veranderden, staan ze op geheel ander plan. Natuurlijk, de
„echtheide"-vragen zijn er nog, maar ze kwellen niet meer
zoo en men beseft, dat zelfstandige beteekenis aan dit
soort problemen slechts in geringe mate toekomt. De belangstelling gaat een anderen kant uit ; het is ons om de
personen te doen in hun milieu, in het eigenaardige
soloriet van hun gedachtenwereld.
Wij willen het leven zien in zijn veelvormigheid ook
al schikt zich dat leven niet naar onze theorieën. Het
oude schematisme van historie-reconstructie heeft afgedaan,
althans theoretisch, en wij hebben toch één ding geleerd : dat noch de persoonlijkheid zelve noch het veelvormige en verrassende leven gevangen wordt in onze,
ook niet in onze „wetenschappelijke" formules. Petrus en
Paulus zijn geen ledepoppen meer, die „het" Jodenchristendom en „het" heidenchristendom voorstellen, maar
menschen van vleesch en bloed, die wij in hun eigen karakter, in hun eigen strijd en hun eigen inzichten willen
leeren kennen. Men theoretiseert niet meer met de abstracties van Jodenchristendom en heidenchristendom die hun
„synthese" vinden in het katholiseerende christendom der
na-apostolische periode, maar ook in den levensgang der
kerk zien wij de veelvormigheid en het plaatselijk en tijdelijk gevarieerde karakter. In Jezus ziet men niet meer een
„leeraar" die waarheden verkondigt, maar een levende persoonlijkheid, die voor ons nog onoplosbare geheimenissen
bergt en wiens levensrijkdom men zoekt te benaderen.
Dat men van het oude schematisme terugkwam en
een veel breedere marge laat aan den rijkdom der ontwikkelingsvormen en tevens aan de bescheidenheid, die onze
geringe en gebrekkige kennis past, is voor een belangrijk
deel te danken eenerzijds aan de ongedachte uitbreiding
van onmiddellijk historisch materiaal, dat te onzer beschik.
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king gekomen is, anderzijds aan een factor van algemeenen
aard waarover nader. Wel is het bedoelde materiaal, voor
het grootste deel afkomstig uit den conserveerenden bodem van Egypte, nog slechts ten deele bewerkt en ook niet
zoo verscheiden van inhoud als de kwantiteit zou doen
verwachten, toch heeft het ons als in onmiddellijke aanraking gebracht juist met de kringen waaronder het jonge
Christendom zijn aanhang won, en inzonderheid ten aanzien van taal, taalvormen en taalgebruik heeft het de beschouwingen radicaal gewijzigd.

Prof. Saintsbury, door Jones geciteerd, typeert met
goedgeluimden engelschen humor den ommekeer in den
historisch -critischen arbeid aan het N. Testament aldus :
„It has been the mission of the nineteenth century to
prove that everybody's work was written by someone else;
and it will be not the most useless task of the twentieth
century to betake itself to more profitable inquiries."
Inderdaad, 't is moeilijk 't scherper, maar bezwaarlijk ook
juister te zeggen. Holland heeft in dits opzicht zekere beruchtheid in het buitenland, en zoowel als „the Dutch
school" als onder den naam van „die holländische Kritik"
geniet de „radicale" kritiek van prof. Van Manen zekere
weinig begeerlijke reputatie. Voor den een vertegenwoordigt deze school de caricatuur, voor den ander de horribele
consequentie van de historisch -critische methode, maar
in elk geval is het een bewijs hoe onbekend onze vader
theologie in het buitenland is, dat men daar de altijd-landsche
zeer spaarzame volgelingen van prof. Van Manen kortweg
als cie hollandsche school qualificeerde. De leerlingen van
prof. Van Manen wisten dat in het geheele N. Testament
geen enkel geschrift op naam stond van den werkelij ken
auteur, met de eene uitzondering dan (ter bevestiging van
den regel) van een paar fragmenten in de Handelingen,
waar het verhaal plotseling in den asten persoon overgaat
en alzoo een ooggetuige spreekt : mogelijk, dat althans
deze fragmenten afkomstig waren uit een reisjournaal van
Lucas, den reisgenoot van „Paulus", welke Paulus echter
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zorgvuldig moest worden onderscheiden van den fictieven
Paulus op wiens naam de paulinische brievenbundel staat.
Wat zijn de tijden veranderd ! Thans is, zoo al niet
de algemeene opvatting, in elk geval de stemming een
gansch andere. Men is geneigd de traditie a priori zeker
krediet te geven en ten aanzien van een breede reeks en
daaronder de meest belangrijke geschriften van het N.Testament kan men spreken van een consensus onder de
geleerden, die de overlevering juist acht. Niet slechts de
zg. hoofdbrieven, voor een deel ook de kleinere brieven
hebben hun authenticiteit herkregen. De anonymiteit,
die vroeger aan alle kanten als een spooksel rondwaarde,
is vervangen door levende, scherp gemarkeerde persoonlijkheden, die nog tot ons spreken. Het was vroeger
een soort sport de geschriften uit de eerste eeuw te
laten overspringen naar het begin of zelfs naar het midden
van de 2e eeuw : zelfs bij pseudepigrafisch geachte geschriften denkt men daaraan tegenwoordig zelden of nooit,
en men gevoelt thans duidelijker dat er van de eerste
naar de tweede eeuw toch een zeer merkbare overgang van
spontanëiteit en sentiment is. Ook bij de synoptische
evangeliën (Mattheus, Marcus, Lucas) wordt meer en meer
met de mogelijkheid gerekend, dat de overlevering de, min
of meer vage, herinnering heeft bewaard aan den werkelijken gang van zaken.
Merkwaardig is de kentering vooral bij de beoordeeling
van de „Handelingen der Apostelen". Vroeger een „katholiseerend tendenzgeschrift", vrucht van een verzoenend
streven dat de scherpe tegenstellingen tusschen het oorspronkelijke „Jodenchristendom" en het latere „heidenchristendom" trachtte uit te wisschen, en om zijn tendenz
voor de kennis van de werkelijke historie vrijwel waardeloos, wordt thans deze oudste geschiedschrijving van het
christendom onvergelijkelijk hooger aangeslagen. Dat men
legendarische stof erin verwerkt acht, vermindert nauwelijks de waarde ervan. Ramsay in Engeland en Harnack
in Duitschland, aan wie elk op zijn manier, deze gewijzigde
waardeering inzonderheid te danken is, rekenen met name
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het tweede gedeelte van het boek tot de bronnen van den
eersten rang. En al deelen nog slechts betrekkelijk weinige
geleerden de overtuiging dat de Handelingen inderdaad
van Lucas afkomstig zijn, als bron voor onze kennis van
de oudste christengemeente en van de oudste zendingspropaganda wordt het schoon voorzichtig, toch dankbaar
aanvaard. Zie hier een kenmerkend voorbeeld van de gewijzigde verhoudingen : de vraag naar de „echtheid" schuift
op het tweede plan ; zij is van vrij secundair, theoretisch
belang, de gegevens zelve vormen onderwerp van studie,
en men benadert het leven zooals bv. Ramsay dat in zijn
St. Paul the traveller met groote scherpzinnigheid en zeldzame gave voor plastiek heeft beproefd.
Alleen bij de „Johannëische" geschriften staan de
„echtheids"-vragen in het middelpunt der belangstelling.
Het is hier de zeer ingewikkelde en zeer eigenaardige
vraag naar de verdubbelde persoonlijkheid. Wij kennen
een Johannes, den palestijnschen „discipel", en wij kennen
een Johannes den ephesinischen „presbyter". Is dat dezelfde
persoon ? zoo niet, wie van die beide heeft het 4e evangelie, de brieven, de „Openbaring" van Johannes geschreven ? Of moet in elk geval een scheiding gemaakt worden
tusschen het Evangelie en de brieven eenerzijds, en de
„Openbaring" anderzijds ? En toch, het is ook hier eigenlijk niet de literaire kant, veeleer is het de christologische zijde, die het vraagstuk belangwekkend maakt.
Is het mogelijk, is het waarschijnlijk dat een ooggetuige,
die Jezus z66 van nabij heeft gekend in zijn woord en
werk als „de discipel dien Jezus liefhad" een evangelie
kan schrijven zóó afwijkend in teekening van de synoptische
evangeliën, en den persoon van Jezus in zoo geheel ander
licht kon plaatsen ? Is er afgezien van de „juistheid", die
op zich zelf zeer magere beteekenis kan hebben, in het
christusbeeld van het vierde, het „geestelijk" evangelie de
„waarheid" die ons een dieper inzicht geeft in zijn wezen
en in zijn hart ?
Dit zijn vragen, die het onderzoek bezig houden, en
ik geef hier niet een oplossing of een overzicht van de
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verschillende oplossingen, het is mij te doen om de kentering aan te duiden in de studie van het N. Testament.
De belangstelling keert van de peripherie terug naar
het centrum ; natuurlijk is het wel van belang te weten
wie de boeken schreef, hoe ze zijn ontstaan, en ook, hoe de
geestesstroomingen in het oude Christendom liepen, maar
deze vragen die de vroegere onderzoekers vasthielden, zijn
nu slechts voorbereidend geworden ten opzichte van de
oude, nu met nieuwe kracht terugkeerende vraag door
Loofs geformuleerd in zijn boektitel : Wer war Jesus
Christus ? Deze vraag staat weer in het middelpunt ; ook
ten onzent, zoodat een jaar of wat geleden in Baarn
twee boeken verschenen, het eerre van „rechtzinnige" zijde
onder den titel Jezus Christus voor onzen tijd, het andere
van „vrijzinnigen" kant onder den titel Christusbeschouwingen
onder modernen. Elk van die titels voor zich is typeerend voor
de groep, waaruit het boek voortkwam, maar beide getuigen van de nieuwe belangstelling in de oude vraag
van het Christendom.
Daarnaast moet naar ik meen op een anderen meer

algemeeneh factor gewezen worden, dien men bij Jones niet
scherp en uitdrukkelijk genoeg zal vinden aangewezen ; ik
bedoel den bijna automatischen terugkeer tot de traditie.
Deze factor hangt ten nauwste samen met de zeer werkelijke vraag naar de historische persoonlijkheid van Jezus,
maar is toch van eigen aard en wordt niet slechts op dit
speciale terrein maar op de geheele falanx van historische
wetenschap waargenomen. Men kan meer of minder sympathiek tegenover deze strooming staan, zij wint aan kracht.
Het oude schematisch evolutionisme heeft uitgediend, de
theorie als werkhypothese heeft haar waarde, maar ook
haar tijd gehad. De oude school, die men in dit opzicht
vaak te hard beoordeelt, legde eigen theorie vaak aan de
historie op, modelleerde, om op ons terrein te blijven,
den „Jezus der historie" vaak naar modernen smaak en
trachtte wat met moderne opvattingen niet strookte als
legendarisch of als bijkomstig te elimineeren : men hield
dan een ideale Jezusfiguur over, ideaal dan naar modernen
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smaak, of liever om dit resultaat te verkrijgen, had men
de spaarzame „historisch-vaststaande" gegevens met behulp der fantasie aangevuld. Zoo opstond het „liberale
Jesusbild", dat in den laatsten tijd, bovenal van Alb.
Schweitzer, zoo heftige kritiek te verduren had. De kritiek
was niet altijd billijk, maar het was waar dat het 't paradoxale,
boven-menschenmaat-uitgaande in Jezus' persoonlijkheid
en woord, nivelleerde tot er een min of meer gemoedelijk
leeraar van min of meer zoetvoerige zedelijkheid en godsdienst
overschoot en het kruis als een tragische samenloop van
omstandigheden betreurd werd. Bij Schweitzer is het alleen
bij hem ? of ligt het niet in den gang van Jezus' openbare
leven zelf gegeven en is niet reeds de doop van Jezus
een aanvaarding van den dood als wezenlijk bestanddeel
van zijn levenswerk ? — bij Schweitzer dan wordt het kruis
een door Jezus gewilde, gezochte ontknooping. Het Godsrijk moet komen : door boete en bekeering ; nu het volk
weigert boete te doen, zal de Zoon des Menschen den prijs
betalen en met zijn leven de komst van het Koninkrijk
forceeren. Z6ó verklaart Schweitzer de ontknooping. Ik
bespreek nu niet de bijzonderheden, geef alleen dit voorbeeld van een geheel nieuwe methode, van een wezenlijk
anderen kijk op de Evangeliegeschiedenis. Schweitzer wil
ernst maken met de traditie, ook waar ze ons vreemd
aandoet. Dit is de archaïseerende trek, in 't algemeen van
de godsdienst-historische school. Juist de vermeerdering
van gegevens en de nauwkeurige studie van de contemporaine Joodsche literatuur, maakte bescheidener, men
gevoelde dat men toch tegenover een andere wereld stond
die men maar gebrekkig kende en verstaan had en die
zeker niet met modernen maatstaf kon gemeten worden.
Ook kwam het gezond verstand in botsing met de onnatuurlijke
voorstelling als zou de heele oude christenheid louter een
fabriek van pseudepigrafa en een wereld van anonymiteit
zijn geweest. Zoo leidde de studie der Joodsche apocalyptiek, waarbij althans de naam van R. H. Charles genoemd
moge worden, er als vanzelf toe de eschatologische verwachtingen van het Jodendom naar voren te brengen.
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Jezus zelf deelde immers die verwachtingen, schoon in
karakteristiek gewijzigden vorm. Alle teleurstelling kon
hem de zekerheid van de komst des Koninkrijks niet ontnemen ; het is van dit gezichtspunt uit, meent Schweitzer,
dat de paradox van Jezus' leven historisch verstaanbaar
wordt. Aldus wordt ik mag daarop wel even wijzen —
de archaïseerende eerbied voor de traditie een middel
waardoor althans bij Schweitzer de persoon van. Jezus van
ons, moderne menschen, vervreemd wordt, hij staat, hij
leeft in een andere wereld en de wijze waarop Schweitzer
dan toch nog den geestelijken invloed van Jezus voor
onzen tijd redden wil is voor 't minst zéér précair.
In elk geval, juist pret feit, dat men de traditie wil laten
gelden ook waar ze ons lastig is, bewijst dat een nieuwe,
niet-kerkelijke eerbied voor de traditie geboren is, die met
het ruwe middel van interpolatie of onechtheidsverklaring
zich niet meer tevreden stelt, doch de gegevens zoo als
ze zich aan ons voordoen, verklaard wil zien. Ik zeg niet,
dat aprioristisch schematiseeren nu geheel van de baan
is : de godsdienst-historische en de eschatologische panacee
bewijzen het tegendeel, men meent nog wel, dat er één
sleutel moet zijn, die op alle sloten past, en 't is natuurlijk, dat elk deze illusie koestert van den sleutel dien hij
zelf gevonden heeft, maar toch de houding is een andere
geworden en de gemeenschappelijke eerbied voor de traditie
maakt de samenwerking tusschen „links" en „rechts"
heel wat gemakkelijker : ook dit een verschijnsel van algemeenen aard.
Theorieën moeten wijken voor de feiten, en de laatste
decenniën hebben op het gebied van het N. Testament en
omgeving zóó veel nieuw materiaal gebracht, dat reeds
dáárom bescheidenheid geboden werd. Ik noemde reeds
met een enkel woord de verandering door de papyri en
ostraca van Egypte gebracht in de beschouwingen over de
taal van het N. Testament. De klassicistisch-gevormde
kerkvaders hadden zich er wel een weinig mee gegêneerd
gevoeld, dat de christelijke klassieken zóó ordinair-Grieksch
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hadden geschreven ; de latere dogmatici zagen in den aparten
taalvorm een speciaal voertuig der inspiratie ; nu bleek het,
dat de N. Testamentische auteurs eenvoudig geschreven
hadden in de spreektaal hunner dagen, de z.g. koinè, de
gemeenlandsche taal van het geb eele romeinsche wereldrij k. Nu verloor de taal van het N. Testament zijn sacrosanct karakter, maar er kwam nu eerst leven en kleur in
tal van uitdrukkingen en zegswijzen, die in hun oorspronkelijke natuurlijke omgeving werden teruggevonden. Deissmann's Bibelstudiën waren in dit opzicht baanbrekend en zijn
Licht vom Osten opende voor breede kringen een nieuwe wereld.
Het kwam reeds tot een inzamelen van de resultaten dezer
studiën toen Moulton and Milligan's Vocabular of New Testament Greek begon te verschijnen. Helaas deelt Milligan
in the Expository Times van Juni j.l. mee, dat door
den ontij Bigen dood van Moulton het werk waarschijnlijk
niet zal kunnen worden voortgezet. Dit was juist een
woordenlijst waarbij uit de papyri was bijeengegaard wat tot
verduidelijking van het taalgebruik des N. Testaments
dienen kon. En al zal ik niet zeggen, dat eerst nu het
N. Testament recht verstaan wordt (ook in dit opzicht
wordt véél overdreven), in menig opzicht krijgt eerst nu,
inzonderheid de taalschat van Paulus' brieven perspectief.
Toch is dat niet het voornaamste wat ons de papyri
hebben geleerd. Van veel meer belang is het, dat in talrijke
religieuze papyri (ik denk vooral aan de door Dieterich
ontdekte Mithrasliturgie en aan tooverpapyri) het godsdienstige leven van de volkskringen zooveel dichter bij
ons gekomen is. Natuurlijk zouden zonder de studie der
godsdiensten in 't algemeen deze papyri eenvoudig onder
de rariteiten zijn gerangschikt, en het zou daarom onjuist
zijn te zeggen dat het de papyri zijn, die den nieuwen
koers hebben veroorzaakt. Zij hebben voor een deel het
materiaal verschaft en zij hebben meer nog dan de inscripties, die met het bewuste doel der openbaarheid zijn gemaakt en waarin de pose niet ontbreekt, de bekoring van
het onmiddellijke en ongekunstelde, maar de studie der
godsdiensten in 't algemeen is de beweegkracht van den
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nieuweren koers. Onze kennis van het religieuse Oosten
is veel breeder, ook veel bezadigder geworden. Wij hebben leeren zien, dat, ook afgezien van het christendom,
aan het Oosten een veel grooter aandeel toekomt in het
karakter der hellenistische mentaliteit, dan men te voren
aannam. En omdat de christenen in diezelfde sfeer ademden, kon het ook niet anders of ook het Nieuwe Testament werd . getrokken in de godsdienst-historische studie.
Ik kan hier uit den aard der zaak slechts aanstippen en
trachten de hoofdzaken zoo scherp mogelijk te karakteriseeren. Het gaat vooral om de Paulinische prediking en
daarin nog weer hoofdzakelijk om het karakter der sacramenten, doop en avondmaal. Paulus (ook Johannes) gebruikt allerlei termen, die wij ook kennen als technische
uitdrukkingen in de verschillende mysteriegodsdiensten
van het romeinsche keizerrijk ; hij spreekt over : volmaakten, geestelijk, verlossing, wijsheid, heerlijkheid, mysterie,
enz. Daarbij komen verschillende termen, die ons eerst uit
mystische parallelen duidelijk worden : in Christus, Christus
aandoen, gedoopt zijn in of tot den dood van Christus
en dgl. Nu staat één ding voorop, dat al te vaak vergeten is : ook al kan men aanwijzen, dat tal van woorden
en begrippen, die men tot dusverre uitsluitend christelijk
waande, gelijktijdig of ook vroeger zelfs bij heidenen zijn
aan te wijzen, dan is daarmede nog niets gezegd over het
christelijke begrip zelf. Het karakteristieke is niet het
woord. „Broeders" in den zin van leden eener godsdienstige vereeniging, „evangelie" als blijde aankondiging,
„ecclesia" als gemeente, bisschop, diaken, presbyter 't
zijn alle woorden, die ook het heidendom kende, maar als
ze in christelijk gebruik komen, worden ze inderdaad „gedoopt", d. i. de christelijke zin die er in gegoten wordt,
geeft er het karakter aan, zoodat toch in bepaalden zin
het N. Testamentisch grieksch een „gewijd" karakter erlangt.
Vergeet men deze fundamenteele opmerking, dan rangschikt men gansch eenvoudig de christelijke gemeenten
onder de gewone mysterie-broederschappen en vergeet, dat
datgene wat het christendom bestendigde en waarom het
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de mysteriegodsdiensten overwon, juist is datgene waardoor het zich van de mysteriegodsdiensten onderscheidde.
Om dit onderscheid is het alzoo te doen.
Het scherpst staat de vraag bij de sacramenten. Ook
de mysteriegodsdiensten hadden hun wijdingen en wasschingen, hun gemeenschappelijke ritueele maaltij den,
parallelen van den christelijken doop en het avondmaal.
Men hechtte aan die parallelen een magische heilsbeteekenis, de inwijding in de mysteriën werkte als zoodanig
de verlossing en de reiniging uit. Zoo waren zegt men —
ook voor Paulus en meer nog voor de heidenchristelijke
gemeenten doop en avondmaal sacramenteele riten, sacramenteel-magische, physisch-psychisch gedachte handelingen,
evenals bij de mysteriegodsdiensten werkende ex opere
opera to, de doop garandeerde toelating in het koninkrijk
Gods door de mystieke eenheid met Christus, wiens dood
door den doop gesymboliseerd en mystisch herhaald werd.
Eigenlijk ware alzoo de paulinische vormen van het christendom weinig anders dan een der vele mysteriegodsdiensten
en als zoodanig op een lijn te stellen bv. met de Isis- of
Mithras-dienst.
Het komt mij voor dat de godsdiensthistorische these
in dezen vorm gemakkelijk valt te weerleggen. Reeds chronologisch is zij zwak. Bijna alle, en daaronder de meest
gewichtige mysteriegodsdiensten waaraan vergelijkingen
ontleend worden, zijn van lateren tijd dan de brieven van
Paulus. En het karakteristieke onderscheid is, dat bij al
deze heidensche culten zonder onderscheid de vereerde
Verlosser God is een mythische persoonlijkheid terwijl
Paulus met zijn prediking van het kruis Christus in het
volle licht der historie plaatst. Bovendien zijn de parallelen
vaak zeer ver gezocht en zeer kunstmatig : Heitmüller
heeft het avondmaal en de gemeenschap aan het lichaam
en bloed van Chistus in het avondmaal vergeleken met de
animistische offermalen der Azteken, waarbij de deelnemers
geacht worden „hun God te eten" en zoo zijn geestelijke
kracht deelachtig te worden. Met dergelijke physisch-magische praktijken heeft het oud-christelijke sacrament niets
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te maken. Magie is daaraan wezenlijk vreemd : reeds het
zedelijk karakter der geheele Paulinische prediking, dat
zijn bevestiging vindt in de onweersprekelijke zedelijke
verheffing der christengemeenten boven haar omgeving, de
eisch van heiligheid en de waarschuwing, dat het ontvangen van den doop of de deelneming aan het avondmaal
volstrekt niet de inkomste in het Kanaän der ruste waarborgt, getuigen van de groote klove, die hier alle heidendom van het christendom scheidt. Het is iet of wat wonderlijk wanneer Lake juist uit die laatstgenoemde waarschuwing afleidt, dat er dan toch christelijke kringen waren,
die meenden, dat de „inwijding in de christelijke mysteriën"
de zaligheid garandeerde. Natuurlijk waren er zulke kringen, en de leer van het opus operatuin in de IRoomsche
kerk zoowel als het reeds zeer oude gebruik om de elementen van het avondmaal als „spijs en drank der o n sterfelijkheid" ook tot medicament tegen lichamelijke kwalen
mee naar huis te nemen, bewijzen dat de heidensche voorstellingen niet geweerd bleven van het christelijk erf.
Maar dáárom gaat het niet. Het is de vraag of deze voorstellingen wezenlijk bij het christelijk sacrament behoorden
en of sporen ervan ook zijn aan te wijzen is het N. Testament. Ik heb zooeven reeds gezinspeeld op 1 Cor. 11 : 1-5

waar de Apostel waarschuwt tegen valsche gerustheid op
grond van deelneming aan het avondmaal. Hij beroept zich
juist op het voorbeeld van het verkoren volk : het oude
Israël heeft in de woestijn de, geestelijk te verklaren, spijze,
het manna, en het water uit de rots (Christus) gedronken,
maar om hun ongeloof zijn dezen niet ingegaan. Alzoo een
polemiek juist tegen de sacramentsmagie. In 1 Cor. 11 : 27 -30 worden tal van ziekte- en sterfgevallen vermeld, niet
gelijk men beweert als gevolgen van een magische werking
van het verkeerd gebruikte avondmaal, maar als zedelijke
straf voor zedelijke gebreken : het gebrek aan liefde, de
tuchteloosheid en het gemis aan eerbied bij de gemeenschappelijke liefdemalen. Hier en overal is het de zedelijke
achtergrond, die het geheel beheerscht. Het geloof is alles,
en dan het geloof niet als een willoos zich voegen naar
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een onbegrepen mysterieuze werking, maar als de zedelijke,
de geheele persoonlijkheid omvattende en verheffende
overgave aan Christus. Het Christendom is geen magische
godsdienst, ook niet in zijn sacramenten ; juist omdat het
dit niet was heeft het de mysteriegodsdiensten waarbij
telkens weer de twijfel aan de doeltreffendheid der wijdingen moest opkomen, overwonnen. ik weet wel dat later
de massa's gewonnen zijn voor en door een christendom
van sacramentsmagie en institutaire garantie, daarin heeft
echter het wezen en ook de kracht van. het Christendom nooit
gelegen, en dat was zeker ook niet de karakteristiek van
het oudste Christendom.
Niettemin daarmee is de zaak niet afgedaan, en
het komt mij voor dat Jones in dezen zijn onderwerp niet
ten volle recht laat wedervaren. Tengevolge van de godsdiensthistorische studiën zijn ons de oogen open gegaan
voor de eigenaardige, door het Oosten karakteristiek genuanceerde gedachtensfeer en ziens-wijze van den keizerstij d.
Voor de hellenistisch-Oostersche wereld zijn symbolen meer
dan zinnebeelden, woorden meer dan aanduidingen, namen
meer dan een middel tot onderscheiding. Er is een geheimzinnig verband tusschen het zinnabeeld en de daardoor
aangeduide werkelijkheid, tusschen woord en zaak, tusschen
naam en persoon. In het Oosten is een zegen of een vloek
niet maar een wensch, doch een werkelijkheid, die b.v. de

heftige smart verklaart waarmede Ezau opdekt, dat zijn
zegen hem door Jacob ontstolen is. Er zijn talrijke vloektafeltjes in Egypte gevonden, waarop de naam van den
vervloekte met de vervloeking erbij, en door de mysterieuze
parellelie van den naam en den persoon treft de vervloeking
den bedoelden persoon zelven. Eeuwen lang is de verbranding in effigie in zwang geweest ; natuurlijk uitgaande
van de veronderstelling, dat de voorgestelde persoon zelf
daarmede ten doode was gewijd. Het is voor ons intellectualistische Westerlingen niet zoo gemakkelijk in deze
ziens- en denkwijze ons te verplaatsen, maar hebben wij
ze eenmaal verstaan, dan is ons tevens duidelijk dat ook
de oudste christenheid in dezelfde gedachtenwereld leefde.
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Maar dan zij aanstonds opgemerkt, dat er juist omdat het
Christendom uit het Oosten stamt, niet zulk een diepe
klove althans in dit opzicht bestaan kan hebben tusschen
het palestijnsche en het grieksche Christendom. Het treft ons
dan ook, dat er geen verschil van eenig belang is tusschen
de beschrijving van het Avondmaal bij de Synoptici en
bij Paulus en het is merkwaardig, dat de eenige toevoeging
bij Paulus juist de Westersche karakteristiek der gedachtenisviering is. De verklaring van het Avondmaal louter als
symboliek gedachtenismaal is sinds de reformatie telkens
in allerlei kringen opgedoken ; ook de moderne theologie
heeft dit gedaan en de sacramenteele beteekenis van de
breking des broods uit de instellingshandeling willen
elimineeren, maar als iets vaststaat dan dit, dat Jezus
meer dan een louter symbolieke handeling verrichtte toen
hij voor zijn discipelen het brood brak, en dat hij in de
uitdeeling daarvan, hoe dan ook, zekere mystieke gemeenschap uitdrukte, zooals het Oostersche symbool naar zijn
aard dit medebrengt.
Nog sterker komt de mystieke band tusschen zinnebeeld en werkelijkheid uit bij den Doop. Men kan moeilijk
sterker dan Paulus den nadruk leggen op het „geloof",
de geestelijke gemeenschap met, de persoonlijke overgave
aan Christus. De formule „in Christus" en verwante uitdrukkingen als „aandoen van Christus" en dgl. mogen hare
herkomst en toelichting vinden in parallele mystische riten
van sommigen mysteriediensten, bij Paulus duidt ze op
een levende, geestelijke werkelijkheid, die alle ritualistische
magie, alle onderstelling als zou de doophandeling zelve
„ex opere operato" van die geestelijke werkingen draagster
en middel zijn, ten eenenmale uitsluit. En toch men
kan bij Paulus uitdrukkingen vinden die naar het schijnt
volkomen passen in het kader van het opus operatuin en
van den doop als een inwijdings-mysterie. Hoe smal hier
de grens is illustreert het volgende voorbeeld. Paulus zegt
Rom. 6 : 3 : zoovelen wij in Christus gedoopt zijn, zijn
wij in zijn dood gedoopt ; wij zijn door den doop met
hem in den dood begraven. Een paar eeuwen later toen
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de doop inderdaad als wijdingsmysterie gold, noemt een kerkelijk handboek (Const. Ap. VII : 22 : 6) den doopeling inderdaad
„een die is ingewijd in den dood van Christus." Hier is de
grens overschreden. Voor Paulus is de doop in geen geval
een louter symbolische handeling, die zonder wezenlijk
verschil kan worden nagelaten of volbracht, ze is voor hem
als ik dit zoo noemen mag : de zichtbare keerzijde van een
onzichtbare werkelijkheid, de uiterlijke handeling behoort
bij de innerlijke ervaring als het lichaam bij den geest.
Hij kent zoo min als iemand zijner tijdgenooten tusschen
de geestelijke en stoffelijke wereld, tusschen wat wij innerlijk doorleven en uiterlijk ondergaan dat scherpe onderscheid dat wij gewoon zijn te maken. Het leven is één,
het geestelijke k-an de antieke wereld zich niet anders
denken dan als een verfijnden vorm van het stoffelijke, in
de zichtbare wereld wordt de onzichtbare wereld voor ons
waarneembaar, maar 't is eenzelfde wereld. Daarom, als
Paulus zonder meer spreekt van een „met Christus begraven
worden in den doop", is dit gedacht en gesproken uit de
aangegeven voorstellingswijze der oude wereld, maar dan
is dit het groote verschil met zijn tijdgenooten, dat bij hem
de stoffelijke handeling niet het magisch middel is tot forceering van het geestelijke, maar dat het bij hem gaat,
alléén gaat om de geestelijke werkelijkheden, die in de
sacramenteele handeling haar uitdrukking en „zegel" vinden.
Voor dit alles heeft de godsdiensthistorie, die voor
een belangrijk deel een psychologische wetenschap is, ons
de oogen geopend ; ze heeft ons het eigen type van voorstellingswijze leeren verstaan, waarin ook het jonge Christendom groeide. Maar daarmede is dan ook wat het wezenlijke
ke
betreft, haar taak afgeloopen. Gaat zij verder en rangschikt
zij den inhoud der christelijke prediking zelf onder de
mysterie-godsdiensten, dan mist zij haar doel en dan blijft
de levenskracht van het Christendom, zelfs onder heidensche verwording, onverklaard. Niet wat het Christendom
met de omringende wereld gemeen had, maar wat het
daarvan onderscheidde, is ook wetenschappelijk gesproken
het belangrijke.
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Dat onderscheidende ligt in den persoon van Jezus
Christus. Wellicht het belangrijkste boek in de laatste
jaren op N. Testamentisch terrein verschenen is het boek
van Schweitzer Von, Reimarus zu Wrede, eine Geschichte
der Leben-Jesu-Forschung. De studie van den genialen
theoloog- zendelingarts is een scherpe kritiek op, bijna
een requisitoir tegen de „liberale" theologie. Hij niet
alleen, maar hij wel het scherpst heeft de historisch-critische school verweten dat haar moderniseering der Jezus figuur innerlijk onhoudbaar was, dat haar psychologischevolutionistische methode in een slop doodliep, en dat het
„liberale Jesusbild" een onhistorisch fantasme was. Het
felst wordt Schweitzer als hij het heeft over de populariseering der historisch-critische resultaten, alsof die inderdaad zoo vast zouden staan en voor de geestelijke versterking van ons geslacht iets te beteekenen zouden hebben. En in dit populaire genre geeselt hij 't heftigst
Frensens' Hilligenlei. „Kai Jansz' „Handschrift" ist das
Ende der Verkleinerung der Persönlichkeit Jesu. Weisze
beliesz ihm noch etwas Grosses, Unerklärliches, und wagte
es nicht die moderne Psychologie mit ihren kleinen Massstäben auf alles anzuwenden. In den sechziger Jahren
wurde die Philosophie zuversichtlicher und Jesus kleiner;
an der Jahrhundertwende ist sie am zuversichtlichsten und
Jesus am kleinsten ... so klein dass es Frenssen wagt, sein
Leben von einem der soeben ein Roman erlebt, entwerfen
und erzählen zu lassen. „Rührend" von Anfang bis zu
Ende soll dieses Menschenleben sein und in keinem Punkt
über Menschenmass hinausgehen". Hier constateert ook
Schweitzer in de overgang tot de nieuwe eeuw een omkeering in de theologie. Het „liberale Jesusbild" door de
19e eeuwsche theologie geboetseerd naar eigen beeld en
eigen gelijkenis is noch de Jezus, dien de traditie ons
teek ent, noch de Jezus waarnaar ons hart uitgaat. Hij was
gemaakt tot onzer een, en wij zien in de traditie en zoeken
voor ons hart een die boven ons staat, wiens woord is met
macht. Het is juist het buitengewone, het bijzondere, dat wat
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boven ons begrip en buiten onze gedachtenwereld ligt, at
de aandacht boeit en wat niet slechts bij Schweitzer maar ook
in Wernler's boek op den voorgrond treedt. Schweitzer
ontkent de mogelijkheid om uit de bronnen een psychologisch- en historisch-voorstelbare ontwikkeling van Jezus'
levensloop en van zijn Messias bewustzijn te construeeren in
den trant waarin de oude school zulks beproefde. Jezus leeft
in een andere wereld, die niets met deze tegenwoordige
bedeeling te maken heeft. Het Koninkrijk Gods komt ; het
is er al ; reeds vertoonen zich de eerste teekenen van de
instorting van het rijk des Boozen ; als een bliksem zag
hij den Satan uit den hemel vallen en de daemonen sidderen
voor den „zoon des menschen". Het Koninkrijk Gods is
nabij ; zóó nabij, dat eer de discipelen van hun prediktocht door de steden van Israel terugkeeren, de zoon des
menschen zal gekomen zijn. In deze verwachting, voor de
discipelen zoo goed als voor ons geheimzinnig, ligt wat
Schweitzer noemt het „dogmatische" van Jezus' bewustzijn.
't Is niet gelijk de oude theologie meende, dat Jezus van
de ontwikkeling der gebeurtenissen, van den invloed van

zijn woord en werk, de komst van het Koninkrijk zou
hebben verwacht, met dit alles heeft die komst niets te
maken. Het zaad kiemt en groeit in het verborgene, zonder
dat iemand weet hoe, totdat op eenmaal tot elks verbazing de vrucht gezien wordt. Jezus berekent niet ; Jezus
is niet afhankelijk van de sympathie die hij vindt of van
den tegenstand dien hij ontmoet, God zal het doen als de
tijd daar is, ondanks alles.
Daarom heeft in de nog maar korte spanne tijds dat
zij bestaat, deze wereld geen beteekenis meer voor de kinderen
des Koninkrijks. Reeds Johannes de Dooper heeft in dien
zin gepredikt, en nu Jezus ook. Het tegenwoordige menschengeslacht, dat het gewone leven maar voortzet, is als
de kinderen op de markt ; zij doen allerlei spelletjes,
vroolijken dans of droeve klacht, maar nooit doen „de kinderen der opstanding" mee. Zij leven immers in de nieuwe,
de opstandingswereld met hun hart en gedachte. Paulus
heeft alzoo Jezus' bedoeling wel juist geïnterpreteerd toen
28
O. E. XVII 12
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hij als levensregel stelde : Uw burgerschap zij in de
hemelen. Zelfs het onderscheid der geslachten bestaat niet
voor de „kinderen der opstanding" : als eenmaal de dag
der „wedergeboorte", de nieuwe aeon aanbreekt, zullen ze
zijn als engelen Gods in den hemel. Tot op dien tijd echter
wachten hen lijden en smarten, de „weeën" van den Messias ; eer het komt tot een heerschen, zal het zijn een
dienen en lijden ; voor den korten tijd dien deze bedeeling
nog rest, zal de discipel van Christus zich alle onrecht
moeten laten welgevallen, hij zal gesmaad, vervolgd, gedood worden om Christus' wil, maar de erve des Koninkrijks
is hem zeker. Dat is wat Schweitzer genoemd heeft Jezus'
„interims-ethiek", eischen, die voor het bestand dezer
tegenwoordige wereld niet passen, de paradoxale eischen
van de bergrede, die niemand vervullen kan zoo hij nog
met practische overwegingen rekent. Alles moet worden
verlaten : vrouw en kind, goed en leven, wie dat niet kan,
kan ook Jezus' discipel niet zijn ; wie het doet, dien wacht
honderdvoudig loon.
Deze verwachtingen, zoo zegt Schweitzer, zijn niet
vervuld geworden. De discipelen keerden terug zonder
dat de volheid van het Koninkrijk daar was ; vervolging,
lijden, dood bleven voor de discipelen uit. Sedert forceert
Jezus het Koninkrijk ; hij geeft zich zelven voor de anderen ; door zijn dood komt dan het Koninkrijk, dat immers
toch komen moet.
Ziedaar de hoofdgedachte die Schweitzer in de Evangeliegeschiedenis vindt. Zeker grijpt zij meer van het
wondere, boven ons denken uitgaande in Jezus' persoonlijkheid dan de oude school gedaan heeft. Hier niet meer
het vlakke psychologiseeren, de gladde ontwikkelingsgeschiedenis van vroeger, maar het bewonderend aanvaarden
van eene grootsche figuur met al het irrationeele, ons
vreemde, dat haar kenmerkt. Tegelijkertijd staat Jezus toch
midden in zijn tijd, midden in de apocalyptische verwachtingen van zijn tijd. „Geschichtlich betrachtet sind der
Täufer, Jesus und Paulus nur 1 ) Erscheinungen der jüdi1) De cursiveering is van mij P.
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schen Apokalyptik". Jezus' discipelen hebben hem niet
begrepen, de moderne historie nog veel minder. Het is een
ijdel pogen geweest om los van den historischen bodem
der eschatologie een Jezus te construeeren als „zeitlose

Grösse".
Daarmede is Jezus echter geheel losgemaakt van en,
ik meen te moeten zeggen : ook verloren voor onzen tijd.
Het beteekenisvolle is voor Schweitzer juist dat Jezus ons
vreemd is. „Das Ewige der Worte Jesu besteht gerade darin

dass sie aus einer eschatologischen Weltanschauung heraus
gesprochen und von einem Geiste aufgestellt sind für den
die damalige irdische Welt, ihre geschichtlichen und gesellschaftlichen Zustände schon nicht mehr existierten." Dat in
deze woorden eene waarheid is uitgesproken, bewijzen de
motieven en strevingen tot wereldontvluchting, die de
geheele geschiedenis der Christelijke kerk door telkens
weer zich laten gelden en in geen enkelen vorm van levend
Christendom ooit geheel ontbreken. Maar ze is zeker niet
de eenige waarheid en ze is het zelfs niet in den zoo
tijdelijk-beperkten
k- beperkten vorm als waartoe Schweitzer de eschatologie in Jezus' prediking en verwachtingen bepaalt. In
zijn polemiek tegen historiseerende vervlakking vervalt
Schweitzer tot het tegenovergestelde uiterste : „Das Ewige
und bleibende an Jezus ist von geschichtlichen Erkenntnisse durchaus unabhängig und kann nur aus seinem jetzt
in der Welt wirkenden Geist heraus begri ffen werden".
Het tweede gedeelte van dezen ernstigen volzin is op
Schweitzers standpunt zeer problematisch : hoe kunnen wij
den „Geist Jesu" erkennen zonder zijn historische persoonlijkheid als maatstaf? Er was toch duidelijk meer
„Ewiges und Bleibendes" in Jezus dan de eschatologische
overspanning, waaruit Schweitzer 't alles wil verklaren :
niet alleen, dat ook bij het uitblijven van de komst van
den Zoon des menschen het Christendom des ondanks zijn
levenskracht heeft getoond, maar ook naast de asketische, wereldontvluchtende motieven is er toch in de
geschiedenis der christelijke kerk even duidelijk aan te
wijzen een positieve houding tegenover deze tegenwoordige
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wereld, een actieve roeping ook voor den korten levenstijd
hier op aarde.
Schweitzer heeft door zijn poging tot verklaring niet
slechts het „liberale Jesusbild" afgebroken, maar heeft
den historischen Jezus aan de menschheid ontnomen ; en
het is wel merkwaardig, dat dit de uitkomst is ook voor
deze archaïstisch- traditioneele methode, evenals van haar
antipode : de negatieve hypercritiek, en van de mythologische vervluchtigingsmethode.
Tenzij dan dat men den moed en den ootmoed
heeft om wat Schweitzer het „dogmatische" in Jezus
noemt : het besef van wat naar Gods raad geschieden
„moest" en het feit dat Jezus dit eveneens naar Gods
raad volbracht heeft, als de waarheid dier andere wereld,
waaruit Jezus leefde, te aanvaarden. Volgens Schweitzer
is Jezus willens blind voor deze aardsche wereld en hare
verhoudingen, of liever deze wereld heeft voor hem geen
beteekenis : dit strijdt niet slechts met den aperten werkelijkheidszin van Jezus, die nu niets heeft van een onpractisch
dweper, het strijdt veelmeer nog tegen Jezus' eigen woord,
die gekomen is „om te zoeken en zalig te maken wat verloren was". Het is juist omdat hij deze wereld, hare zonde
en hare ellende ziet, dat hij komt ; en hij weet het heel
goed, dat hij de krachten en de beloften dier andere wereld brengt. Hij predikt in, zijn vaderstad Nazareth en
neemt als text de belofte van Jesaia : „de Geest des Heeren
is op mij, daarom heeft Hij mij gezalfd om den armen het
Evangelie te verkondigen." Als hij komt, is de macht des
Satans die over deze wereld regeert, gebroken en zijn demonisch rijk stort in. Ten slotte is het bij Schweitzer
toch nog weer een psychologisch-historische verklaring van
Jezus' persoonlijkheid, zij het dan ook eerre van bijzondere
soort. Maar zoolang men Jezus' Messiasbewustzijn nog
maar alleen als een psychologisch verklaarbare overtuiging,
en zoolang men de verwachting van de komst van Gods
koninkrijk slechts als een „dogmatische" ides fixe beschouwt
en niet rekent met de mogelijkheid, in de oude Christenheid als de eenige werkelijkheid beschouwd, dat Jezus
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inderdaad de van God gezalfde, de „Christus" was, moet
natuurlijk gelijk het uitgangspunt zoo ook de uitkomst
van het historisch onderzoek negatief zijn.
Daarmee is met nieuwe kracht de oude vraag teruggekomen, niet alleen voor de theologie, maar wat meer is, voor
de troostbehoevende menschheid die in deze wereld van
zonde zucht, de vraag die de eeuwen heeft beheerscht
„Wie was Jezus ?" Eigenlijk is deze vraag te ruim genomen
ook voor het boek van Loofs dat dezen titel draagt. Eigenlijk gaat het om de vraag of de pogingen om Jezus'
leven als een louter-menschelijk leven te verstaan het
beoogde doel bereikt hebben. Langs negatieven weg en
met zekere schuchterheid komt dan de wetenschappelijke
bespreking bij Loofs tot het resultaat, dat slechts het geloof Jezus ten volle verstaan kan in zooverre het in hem
ziet een openbaring Gods, en in zooverre hij ons in zijn
persoon toont wat wij moeten worden. Dat is dan in
wetenschappelijke schuchterheid wat met jubelende, overwinnende, rotsvaste zekerheid de oude Christenheid beleed :
„Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en
wij getuigen en verkondigen ulieden dat eeuwige leven
hetwelk bij den Vader was en ons is geopenbaard." (1 Joh.
1 : 2). Ik zet dit oud-christelijk getuigen naast het wetenschappelijke resultaat waarin het boven-menschelij ke erkend
is, niet om wetenschappelijk werk daarmede te deprecieeren,
maar om te doen gevoelen, dat de kracht elders ligt en
en niemand van wetenschappelijk werk iets anders verwachten moet dan het geven kan.
Trouwens, dat bovenmenschelijke in Jezus werd en
wordt niet slechts aan de rechterzijde der theologie erkend.
Ik geloof, dat het zijn nut kan hebben dat met nadruk
te zeggen. Het „liberale Jesusbild" is volstrekt niet bij
alien een verschrompeling van het beeld door de Evangeliën geteekend tot een vlak-menschelijke persoonsbeschrijving. In 1900 sprak Harnack in zijn Wesen des Christums van de „Einzigartigheit seines (Jesu) Sohnes verhältnisses", een formuleering die in hare consequenties de grenzen
van het louter-menschelijke ongetwijfeld doorbreekt. En,
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naar aanleiding van Marcus 2: 10 waar Jezus den mensch
zijn zonden vergeeft, zegt Wernle in 1916 : „Das deutet
hier auf ein ganz tiefes Geheimniss wunderbarer innigster
Gottverbundenheit Jesu die bis in die Tiefen der Einheit
des göttlichen Bewustteins reicht. Im Augenblick, da Jesus
einem solchen die Vergebung seiner Sünden aussprach,
muss er sich eins mit Gott gefühlt haben, er handelt in diesem
Augenblick aus Gottes Herzen heraus." Ik geloof, dat het
niet zoo gemakkelijk zou zijn dogmatisch te formuleeren
wat Wernle hier van Jezus gelooft, evenmin als het voor
de oude Kerk zoo gemakkelijk geweest is eene formuleering
te vinden, maar dat hier een soortgelijke belijdenis ten
grondslag ligt als van den hoofdman bij het kruis : Deze
was Gods zoon, is toch wel duidelijk, ook al komt zij
slechts aarzelend voor den dag.
Ook in ander opzicht staat het 20ste eeuwsche „liberale
Jesusbild" heel wat dichter bij de traditie. Er is een tijd.
geweest, dat de wonderbare genezingen werden gerationaliseerd of als legendevorming der wonderzuchtige gemeente
werden terzij geschoven. Thans zegt Wernle (S. 279) :
„Dieser Wunderglaube (der ältesten Christen) wird nicht
aus nichts entstanden sein ; es muss Jesus eine mächtige
Gabe der Krankenheilung besessen haben" en het grenzeloos vertrouwen waarmede men van verschillende kanten
Jezus tegenkwam, is niet „erfunden" ; dit vertrouwen is
het historisch belangrijke omdat het „Erlebnisse" onderstelt. Inderdaad het vlakke verstand, dat zich den rechter
aller dingen waande, heeft van zijn verdorrende heerschappij
heel wat ingeboet.
Toch juist deze schoorvoetende erkentenis van het
boven -menschelijke in Jezus is de zwakheid der „liberale"
theologie. De mate waarin zij dit boven -menschelijke erkent
is voor een groot deel subjectief en voorzoover het opgenomen wordt in het beeld van Jezus is Sanday's opmerking rechtmatig : „We are tempted to ask whether all this
spiritual value is legitimately obtained and whether the
language used by this school to be justified does not
require a background of more orthodoxe doctrine." In

HET NIEUWE TESTAMENT IN DE TWINTIGSTE EEUW.

439

deze opmerking ligt een tweede factor aangegeven, die
naast de reeds bovengenoemde voor een belangrijk deel
het eigenaardig verschijnsel der „rechtsche" zwenking in
vrijzinnige kringen ook ten onzent verklaart.
Wie de tweezijdigheid in de oude belijdenis van Jezus
den Zoon Gods en den zoon des menschen, zooals die
reeds in de oudste berichten gegeven is, wil vermijden,
en toch niet den weg op wil van het „liberale Jesusbild"
dat dezelfde tweezijdigheid alleen wat halfslachtiger vertoont, ziet zich andere wegen geopend. Vooreerst kan men
Paulus verantwoordelijk maken voor de Christologie der
Christenheid. Dan is Paulus het geweest, die op grond
van het visioen op den weg naar Damaskus, waarin de
hemelsche Christus zijn vervolger verscheen, Jezus tot
een hemelwezen gemaakt heeft en dat getooid heeft met
de eigenschappen die de joodsche apocalyptiek aan haren
Messias toeschreef. In Engeland is deze opvatting besproken onder de leuze : Jesus or Christ, d.w.z. : is er een wezenlijk verschil tusschen den Jezus der historie en den Christus
der paulinische prediking? In Duitschland was de formule :
Jesus oder Paulus. Aanvaardt men deze theorie, dan is
het in elk geval van belang op te merken, dat men dan
Paulus niet noemen moet den tweeden stichter, maar den
stichter van het christendom. Wij kennen geen ander
christendom in de historie, dan wat men dan het „paulinische" noemen wil ; en wat men noemt „reduced christialaity" is geen historisch gegeven grootheid, maar een
hypothese. Een christelijke religiositeit buiten Jezus den
Christus om kent althans de oude geschiedenis van het
christendom niet.
De strijd ontbrandde in Engeland door een artikel van
Rev. Roberts in the Hibbert Journal. Hij teekent daarin
den Jezus „der historie" zooals hij zich dien dan voorstelt
naar de resultaten der historische critiek in contrast met
den Christus der evangelien en der oudste christengemeente. De ideale glans, die gewoonlijk nog den Jezus
ook der critische school omgeeft, is bij Roberts verdwenen.
Jezus is een kind van zijn tijd, deelt in de dwalingen en
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in het bijgeloof zijner tijdgenooten, zedelijk niet opberispelijk, in sociaal opzicht een onbetrouwbare gids. Is dit
beeld juist, dan is er inderdaad alle reden voor de vraag :
waarom wij dan nog op Jezus ons beroepen, waarom
wij nog aan hem hechten ; in elk geval is de hooge plaats
tot dusverre ook door de critische school in hare terminologie aan Jezus toegekend, geheel ongemotiveerd.
Spoedig kwam het . antwoord : er is geen sprake van
zoodanig contrast. The Hibbert Journal publiceerde in een
speciaal supplement de antwoorden van theologen van
verschillende gezindte en landaard, onder den verzameltitel
Jesus or Christ, waarin gewezen werd op de continuiteit
tusschen den Jezus der evangeliën en den Christus der
oudste gemeente. Er is voor het besef der oude Christenheid geen contrast, veel min een conflict geweest tusschen
Jezus in zijn staat der nederigheid als mensch en in zijn
hemelsche verhooging. En dit, terwijl Paulus zeer wel weet
te onderscheiden tusschen het kennen van Christus „naar
het vleesch" en „naar den geest" ; en terwijl Johannes
juist over Jezus' aardsche verschijning spreekt als een
vleeschwording des Woords.

Dat voor Paulus de aardsche historie van Jezus zonder
beteekenis zou zijn geweest is in aperten strijd met de
feiten. Reeds Renan heeft opgemerkt, dat in de hoofdbrieven van Paulus voldoende gegevens liggen voor „une
petite vie de Jésus". Jones maakt de inderdaad zeer treffende opmerking, dat de bittere haat waarmede Saulus
van Tarsen de gemeente van Jezus, den Nazerener, vervolgde, slechts verklaarbaar is uit het feit, dat de Messiaswaardigheid en daarmede de hoogste verwachtingen van
het Joodsche volk verbonden werden aan een man wiens
leven des dienens en der nederigheid een volkomen tegenstelling vormde met de idealen door Paulus met den Messias verbonden. Overigens, o.a. Lake en Feine hebben erop
gewezen, dat er geen sprake van kan wezen dat Paulus in
de oude christelijke gemeente alleen zou staan met zijn
beschouwing over Jezus Christus. Er zijn wel conflicten
geweest tusschen Paulus en de andere Apostelen, „zuilen"
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der moedergemeente, maar zij gelden de „vrijheid" van de
wet en de toetreding der heidenen tot het Israël van het
Nieuwe Verbond. Ze zijn verklaarbaar uit Paulus' bijzondere
ervaringen en uit den aard zijner eigene bekeering. De
klove tusschen het menschelijke en het boven-menschelijke
in het beeld van Jezus is in geen geval het onderscheid
tusschen een primitieve en een latere christologie, ook niet
tusschen een palestijnsche en een paulinische christusbeschouwing, zij gaat veeleer door alle getuigenissen heen.
En dat blijft zoo de eeuwen door : de geschiedenis van
het christologisch dogma is de geschiedenis van de pogingen om voor ons bewustzijn tot een eenheid te brengen,
wat voor het geloof in Jezus als een eenheid gegeven is.
Ook de wetenschappelijke besprekingen onzer dagen trachten eveneens de beide factoren te vereenigen. Zelfs de
eschatologische evangelieverklaring van Schweitzer komt
tot het dilemma of bij zóó extravagant zelfbewustzijn als
bij Jezus geconstateerd moet worden, „nog wel van een
psychische gezondheid van Jezus kan gesproken worden".
Inderdaad, als Jezus z66 over zich zelf gedacht en z66
over zich zelf gesproken heeft als de Evangeliën ons berichten, en zich bv. het goddelijk gezag van zondevergiffenis heeft toegekend, dan blijft er moeilijk eenige andere
keuze over dan tusschen het aannemen van psychopathische overspanning of ootmoedige aanvaarding van hem als
den van God gezonden Heiland.
Zoolang nog, zij het slechts een minimum van historische juistheid 1 ) wordt toegekend aan het beeld van
Jezus uit de evangeliën, komt in welken vorm dan ook
het boven-menschelijke in dat beeld iedere „wetenschappelijke" verklaring storen. De storende factor zit door heel
het beeld heen en laat zich nooit geheel verwijderen. En
het is nog steeds niet juist wat Van Wijk in zijne bijdrage
tot de „Christusbeschouwingen onder modernen" meende
1) Ik gebruik hier met opzet dit woord en niet het woord ,,waarheid'" omdat ik mij niet wil laten verwarren in den nevel van „ideale
waarheid" die met historische ontkenning zou kunnen gepaard gaan.

442

HET NIEUWE TESTAMENT IN DE TWINTIGSTE EEUW.

te moeten vaststellen als resultaat van het historischcritisch onderzoek : „wij verloren al wat in het traditioneele
leven van Jezus boven het natuurlijk menschelijke uitgaat
in den aard der omstandigheden en de macht der omstandigheden". De poging bleek telkens mislukt. Dan ligt een
andere oplossing voor de hand, al is zij de salto mortale
van alle historisch onderzoek : de geheele geschiedenis van
Jezus is idealiseerende symboliek. Eigenlijk moest 't nog
anders luiden, want aan deze symboliek ligt geen historische
kern ten grondslag. Het historische beeld is niets dan
neerslag, fantaseerende uitbeelding van voorstellingen, verwachting, idealen, mythen te dien tijde in bepaalde kringen gangbaar en in het christusbeeld alleen maar op
eigenaardige wijze gecombineerd. In Robertson's boek
Christianity and Mythology wordt bv. een zeer volumineus
hoofdstuk gewijd aan „Christ and Krishna", en het daarop
volgend hoofdstuk tracht zelfs de meest concrete gegevens
der evangeliegeschiedenis van de geboorte uit een maagd
af tot de hemelvaart toe mythologisch te verklaren. Inzonderheid moeten natuurlijk boeddhistische parallelen
dienst doen, waarbij een weinig uit het oog verloren wordt
dat deze parallelie op zich zelf reeds hoogst problematisch
is. Osiris, Attis, Adonis, Mithramythen doen denzelfden
dienst. Of wel ten onzent vooral Dr. H. W. Ph. E.
van den Bergh van Eysinga 1 ) men neemt de astraaltheologie te baat, wat practisch vrijwel op hetzelfde neerkomt, alleen nog wat meer ruimte laat aan het spelend
vernuft des „onderzoekers" en nog wat minder rekening
houdt met de lastige feitelijkheden der traditie. Een enkel
specimen van dit soort verklaring diene ter illustratie. In
een brochure der Hollan diadrukkerij onder den titel „de
zin van het christelijk leerstuk" (1914) heeft Dr. van den
Bergh van Eysinga het over het artikel: die geleden heeft
onder Pontius • Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.

Als deze clausule ooit eenigen zin gehad heeft, dan deze,
1) Er is pas een nieuw boek van dezen auteur verschenen onder den
titel: Het Christusmysterie. Een onderzoek naar den oorsprong en de esoterische beteekenis van onzen godsdienst. Zwolle. Ploegsma, 1917.
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dat daarmede scherp en duidelijk eens voor goed alle
docetisme, dat J ezus' lijden en kruis tot gezichtsbedrog
wou maken, werd afgesneden. Dr. van den Bergh van
Eysinga vindt er echter iets anders, bij geval volkomen
het tegenovergestelde in. „Het goddelijke in de wereld,
en in de menschheid, ten prooi aan tijd en ruimte wordt
verminkt, gemarteld, vernield. Heet het, dat dit onder
Pilatus is gebeurd, dan is dit een historiseeren, waar als
men de uitdrukking goed begrijpt, dan bedoelt zij : denk
Diet dat dit alles maar een vertelsel is, dit is werkelijk
zoo -- en het onwijsgeerig verstand kan het werkelijke
enkel als feitelijkheid opvatten. Onder Pontius Pilatus
beteekent dus : in de historie, in alle historie gekruist".
Men kan er natuurlijk evengoed wat anders van maken :
„Volgens Niemojewski (Gctt Jesus) is Pilatus oorspronkelijk het sterrebeeld Orion, de man met de spiets, die in
de astrale mythen den gekruisigde aan den wereldboom
(de melkweg) doorsteekt" (bl. 21). Waarbij we dus alle
reden hebben te vermoeden, dat volgens anderen Pilatus
wel weer wat anders zou kunnen wezen. En het wonderlijkste
is dat er wel geen bewering zoo extravagant zal zijn of
er zullen altijd nog aanhangers voor te vinden zijn.
Heel deze ideologische, mythologische, astrologische
verklaring strandt op haar eigen grenzelooze toepasselijkheid.
Men kan echter wat strenger te werk gaan en niet louter
eigen ideëen, maar de ideëen en geestelijke stroomingen
des tijds in het oude Christendom gekristalliseerd vinden.
De Christus-vereering ontstond dan in zekere conventikels,
waarin bepaalde godsdienstige of wijsgeerige gedachten
gekoesterd werden of wel in sociale clubs, die in communisme en broederliefde het heil zochten tegen de sociale
ellende van den keizertijd. Ik noem slechts twee vertegenwoordigers : Bolland, die in tal van studies over de evangeliën en over den „evangelischen Jozua" den oorsprong
van het christendom zocht in alexandrijnsche wijsheid,
die het Oude Testament allegoriseerde en zich het beeld
van den ware wijze, den waarlijk goede uitbeeldde, als den
waren „Josua", den Chrééstos, wiens figuur daar in de

444

HET NIEUWE TESTAMENT IN DE TWINTIGSTE EEUW.

evangeliën geteekend werd. De eindeloos chaotische herhaling van dezelfde „bewijsplaatsen" en de vermoeiende
eentonigheid van dezelfde beweringen maakt de grondelooze theorie niet waarschijnlijker. Kalthoff daarentegen
ziet veeleer een romeinschen achtergrond achter de evangeliën ; volgens hem komt in het N. Testament Jezus
slechts als Christus „in aanmerking"; men kan zoo is
zijn bedoeling de geb eele persoonlijkheid wegnemen en
houdt dan toch nog alles over ; het geloof in den GodChristus en de christelijke broederschappen met hun economischen achtergrond van gemeenschappelijke armoede en
communistische idealen.
Deze geheele ideologische evangeliebeschouwing abstraheert van de historie als feitelijkheid. Dat men de
historie der evangeliën de eeuwen door gehouden heeft
voor een werkelijke geschiedenis, maakt de historie der
christenheid zelve tot een „tragedy of errors", en nog wel
eene van de droevigste soort : eeuwen lang heeft de christenheid geleefd en zijn duizend maal duizenden heengegaan
in de verzekerdheid dat in Jezus Christus werkelijk een
Heiland hun geschonken was, die in zijn leven den Vader
getoond had en in zijn sterven de machten des doods
en der duisternis overwonnen had. Dat geloof is dan
een waan gebleken en de arme menschheid moet zich
tevreden stellen met ideëel en idealen : 't was hoogstens
symboliek.
Het ' is niet slechts het woord van Jezus tegen een
ieder die „de kleinen ergert", het is de historie zelve die
deze historievervluchtiging oordeelt. Martin Rade heeft
onlangs in de „Festgabe für Hermann" eenige bijzonder
gelukkige bladzijden gewijd aan wat hij noemt „das Verfügungsrecht des Dogmatikers über die Geschichte". Eigenlijk had hij het willen noemen „die Souveränität des
Dogmatikers gegenüber der Historie." Wat hij met dezen
titel zegt is echter slechts ééne zijde van hetgeen Rade
bedoelt : het eeuwige en blijvende uit de historie in
persoonlijk levendgemaakte werkelijkheid naar voren te
brengen, dat is het vrije recht, de souvereine roeping van
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den dogmaticus ; maar zelfs in zijn souvereiniteit blijft hij
gebonden aan de historie, aan de feitelijke gegevens der
historie, zooveel mogelijk vrij van dogmatische praemissen
en consequenties. Een historisch dogmatisme dat de
feitelijke gegevens der historie negeert, en meent daarvan
naar welgevallen te kunnen abstraheeren, loopt op dood
spoor. Aan de andere zijde krijgt de historie eerst leven
door de persoonlijke visie van den historicus. Ongeprejudicieerde geschiedschrijving is een onmogelijkheid ; maar
in de gegevens zelve ligt ten allen tijde een heilzaam
correctief, dat alle excessen ten slotte elimineert. Daarom
is het mogelijk dat de mythologische en ideologische
evangelieverklaring tijdelijk enkele geesten boeit, zij sterft
na korten tijd haar eigen dood. Jezus staat nog in de
historie. Hij laat ook ons geslacht niet los, en met pijnlijke
ke scherpte komt zijn woord ook in onze wereld binnenvallen : „Jezus en de oorlog" dat is de jongste, scherpe
wijze waarop zijn eisch des Evangelies, zijn prediking van
het Koninkrijk, zijn persoonlijk beroep op persoonlijke
volkomen overgave de harten treft en de gemoederen
vervult. Is het waar dat Jezus, zoo wij zijn woord geheel
laten gelden, deze geheele maatschappelijke orde waarin
staat, geweld en oorlog synonieme grootheden zijn, omkeert en veroordeelt, of is het mogelijk, dat toch ook deze
rechtsorde door Jezus erkend wordt ? Jezus is toch nooit
revolutionair geweest ; hij heeft toch het overheidsgezag
aanvaard ? De vraag is onopgelost, is ook niet door een
gladde formule op te lossen. Dit is het wondere : dat
Jezus' woord de gewetens wakker schudt, tot persoonlijke
beantwoording van d.i. tot een persoonlijke worsteling om
de vragen drijft. En ook deze wondere werking zal ten
slotte mede in rekening gebracht moeten worden bij de
vraag die in de N. Testamentische studie aan de orde is
„Wie was Jezus Christus" en die andere : „Wie is hij ?"

STUDIES OVER MODERNE KUNST
DOOR

ELISABETH H. KOREVAAR—HESSELING.

Het zal dunkt mij, ten allen tijde buitengewoon moeilik
zijn zich een oordeel te vormen over de kunst van de tijd
waarin men leeft. Dit komt in hoofdzaak doordat het
beeld van die kunst uit de aard der zaak zo onduidelik is.
In de eerste plaats wordt dit beeld vertroebeld door allerlei
reaktionnaire stromingen ; slechts weinige kunstenaars kleven
in het begin de nieuwe principes aan die later zullen
blijken de kunst juist verder te brengen. Daar tegenover
staan echter velen die doorgaan zeer goed werk te leveren
op de oude manier ; hoevelen zijn er echter onder hen
die hoewel door hun tijdgenooten bewonderd, door het
nageslacht vergeten worden. Daarbij komt dat de kunstenaars die de nieuwe principes in zich voelen, zich hiervan
niet altijd duidelik bewust zijn en deze principes vooreerst
in zooveel verschillende vormen gieten dat het heel moeilik
is te begrijpen wat eigenlik hun gemeenschappelik ideaal
is. Bedenkt men daarenboven dat er overal zoveel kaf
onder het koren schuilt, dan blijkt uit deze enkele opmerkingen reeds hoe moeilik het is voor de tijdgenoot zich
een weg te banen in al deze verschillende kunstuitingen
en om daar het nieuwe kunstideaal uit te abstraheren.
Geen wonder dan ook dat door de loutering van de tijd
pas dit ideaal zuiver te voorschijn komt.
Wat hier in 't algemeen is gezegd, geldt in het bie-
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zonder voor de 19e en 20e eeuw. Mij komt het voor dat
er geen periode in de schilderkunst is waar zoveel kunstidealen elkaar zoo snel hebben afgewisseld. Romantiek,
realisme, impressionisme zijn namen voor verschillende
richtingen op het gebied der beeldende kunst in de 19e
eeuw. Het is niet te verwonderen dat waar zoveel verschillende opvattingen elkaar zo snel opvolgden en vaak
naast elkaar bestonden, de tijdgenoten het spoor bijster
werden en elke nieuwe opvatting haastig veroordeelden.
't Zwaarst hebben de Impressionisten het misschien wel
gehad. En toch worden thans hun werken overal bewonderd en voor hoge prijzen gekocht .... Wij staan ook
thans weer midden in een periode, waarin de inzichten en
opvattingen hemelsbreed van elkaar verschillen. Alles is
in wording en gisting en we genieten nu het voorrecht
de strijd mee te maken waaruit een nieuwe stijl zal worden
geboren. Groot is reeds het aantal der kunstenaars die
het nieuwe ideaal in zich voelen ; pas wanneer dit ideaal
de kunstenaars scherper omlijnd voor de geest zal staan,
pas wanneer alle artistieke problemen in dezelfde geest
zullen worden opgelost, kan men zeggen dat die nieuwe
stijl waarnaar zo onvermoeid wordt gezocht, zal zijn ontstaan.
't Is onnodig te vermelden dat de nieuwste kunstuitingen van deze tijd meedogenloos worden uitgekreten.
Zij, die zich ernstig voor kunst interesseren, zullen zich
echter hiervan onthouden. Zij zullen begrijpen dat de
ontwikkeling der kunst niet kan ophouden en zij zullen
vertrouwen dat de praestaties van ernstige artiesten, al
mogen ze soms wonderlik lijken, nieuwe levensvatbare
elementen bevatten. Waarom zou dan ook de ontwikkeling
der kunst hebben opgehouden, juist in een tijd als de onze
waarin op elk gebied een zo grote krachtsinspanning
heerst? Elk mens dat zich bewust is van de kontinuiteit
van de geschiedenis en van de ewige evolutie der geestelike
dingen, voelt het absurde van deze veronderstelling.
Het komt mij dus voor dat het onze plicht is een
bescheiden houding aan te nemen, afwachtend zo men wil.
Meer kans om tot een juist inzicht te komen heeft men
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echter wanneer men eens rustig die vreemde kunstwerken
bestudeert, ze met elkander vergelijkt en tracht te zien
wat ze gemeen hebben, waarin ze verschillen enz. Slaagt men
er in vast te stellen welke zelfde principes in al de schijnbaar
zo uiteenlopende kunstwerken steeds weer terug te vinden
zijn, dan kan men met vrij grote zekerheid zeggen dat
dit het essentiële is van de moderne kunst. We zouden
dan het gemeenschappelik kunstideaal gevonden hebben
al moesten we wellicht toegeven dat dit ideaal nog lang
niet overal duidelik in vorm was gebracht. We zouden
dan echter kunnen vermoeden in welke richting de kunst
bezig is zich te ontwikkelen als ze doorgaat dit ideaal
steeds zuiverder te vertolken. Het komt er dus op aan
enige objektieve gezichtspunten te vinden van waar uit
men de moderne kunst kan beschouwen. Voor zover ik
weet kan de literatuur, die er over dit onderwerp bestaat,
in dit opzicht niet zo heel veel helpen. 't Meerendeel
der boeken over moderne kunst wordt gekenmerkt door
onduidelikheid, door 't gebruik van woorden die niet goed
zijn omschreven, enz. enz. Vele mensen hindert dit niet,
zij genieten van vaagheden. Anderen geven er de voorkeur aan de dingen zo helder voor zich te zien als dit
mogelik is. Dit betekent natuurlik niet dat zij niet inzien
dat niet alles begrepen en omschreven kan worden en dat
juist de essentie der dingen ongezegd moet blijven. Laat
men dan echter het mysterie bewonderen waar het is en
niet het vermogen verliezen de schoonheid te voelen der
dingen die ons wèl bewust kunnen worden. Er schuilt
juist een grote schoonheid in de regelmatige evolutie der
dingen en wie hiervoor ontvankelik is, doordringt dit besef
met diepe bewondering. Zo meen ik dan ook dat de
schoonheid der moderne kunst er niet onder lijden zal
wanneer men zich bewust maakt waarin men die zoeken
moet. Heeft men de weg daartoe eenmaal gevonden, dan
heeft men zich aan die schoonheid over te geven en er
van te genieten zonder enig verstandswerk. Het echte
genot is immers niet het werk van 't verstand, het is een
gevoel dat steeds intenser worden kan.
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Zoals reeds werd gezegd, moeten we dus trachten te
zoeken naar dat wat alle moderne schilderijen gemeen
hebben en een gezichtspunt aan te geven van waaruit
men deze kunstwerken kan beschouwen. 't Komt ons
voor dat ons inzicht reeds zeer belangrijk wordt verhelderd
wanneer we ons duidelik maken waarop eigenlik het verschil berust tussen geestelike en visuele kunst. Ja, 't zal
dan blijken dat we hier een leiddraad vinden bij onze
beschouwingen. We worden hiertoe vanzelf gebracht
wanneer we geschriften lezen over moderne kunst, vaak
door schilders geschreven of wanneer we beschouwingen
horen over de jongste kunstuitingen. Ieder ogenblik krijgt
men dan het woord „geestelik" te horen. De vergeesteliking van de kunst is een geliefkoosde uitdrukking ; Kandinsky noemde zijn boek : „Uber das Geistige in der Kunst"
en zo vinden we ieder ogenblik dit veelzeggende woord
terug. Maar wat heeft het ons eigenlik te zeggen en wat
heeft men dan eigenlik onder het begrip geestelik te
verstaan ? Bij nadere beschouwing blijkt nu dat niet
iedereen hetzelfde met deze uitdrukking bedoelt, dat vele
misverstanden zijn voortgekomen uit een dubbelzinnige
opvatting vaal dit woord en dat derhalve het duidelik
vaststellen van dit begrip een eerste eis is wanneer men
zich een weg wil banen in al de verschillende kunstuitingen
van onze tijd.
Wat heeft men dus te verstaan onder geestelike kunst ?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet men
zich nader verdiepen in de kwestie : hoe komt een kunstwerk tot stand ? Wij plaatsen ons op het standpunt dat
de emotie de voorwaarde is voor het tot stand komen van
een kunstwerk. De emotie is de innerlike ontroering die
de kunstenaar heeft gevoeld bij het zien van een mooie
kleur, bij het horen van een fraai akkoord, bij het vernemen van een tragiese gebeurtenis, enz. enz. 't Is waar,
ieder mens kent dergelijke innerlike ontroeringen en ieder
mens heeft emoties; dit feit alleen stempelt iemand dan
ook niet tot kunstenaar. De kunstenaar wordt juist gekarakteriseerd door 't vermogen zijn emoties gestalte te
0. E. XVII 12
29
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geven e€n deze in blijvende vorm te kleden. Zo kunnen
we de scheppingsdaad van de artiest dus terug brengen
tot twee faktoren : de emotie en het vormgevende element.
Bij ieder goed kunstwerk moeten wij nu in de vorm de
emotie terug kunnen vinden, ja deze zal de vorm geheel
hebben te doordringen. Is dit werkelik gebeurd, dan kan
men ook zeggen dat de vorm ons de emotie van de kunstenaar suggereert, deze als 't ware aan de beschouwer van
zelf opdringt. Voor de beschouwer zal het esthetiese genot
er in bestaan deze suggestie te ondergaan.
In de volgende beschouwingen zal nu getracht worden
na te gaan wat de moderne kunst suggestief uitdrukt en
wat ze ons dus estheties laat genieten. Alvorens dit echter
met vrucht te kunnen doen, zullen wij nog eens terug
moeten keren tot de emoties. Naar onze meening is dus
de emotie het levenwekkend beginsel bij het ontstaan van
een kunstwerk en 't is dus zeer logies dat de kunstwerken
een geheel ander karakter dragen naarmate dit beginsel
verschillend is. Eigenlik zou men kunnen zeggen zo veel
kunstwerken zo veel verschillende emoties, want er zijn
geen twee kunstwerken die hetzelfde zijn. Achter elk kunstwerk immers schuilt de persoonlikheid van de artiest met
een oneindige reeks van stemmingen en emoties. Toch
worden door de psychologie twee kategorieën van emoties
onderscheiden, wier verschil berust op het verschil in oorsprong. Wij willen onze beschouwingen nu op deze wetenschappelike basis funderen. In de psychologie dan worden
de emoties verdeeld in geestelike en lichamelike emoties.
Elsenhans geeft daarvan de volgende definities 1 ) :
Lichamelike emoties zijn die welke opgewekt worden door
een fysieke prikkel. (Voor de beeldende kunst hebben we dus
meer speciaal te maken met de gewaarwordingen die door
de gezichtszintuigen tot ons komen en in onze hersenen tot
bewustzijn gebracht worden. Men kan hier dus spreken van
emoties die door visuele prikkels worden opgewekt, zoals
bijvoorbeeld de aangename emotie veroorzaakt door het
zien van een warme kleur, een golvende lijn, enz. enz.)
.

1) Dr. Th. Elsenhans : Psychologie und Logik.
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Geestelike emoties daarentegen zijn die welke opgewekt
worden door voorstellingen die we niet door waarneming
verkrijgen. (Een geestelike emotie is dus het gevoel van
vreugde dat we krijgen bij het horen van een heugelike
tijding. We horen dan wel 't bericht dat voor ons aangename ge volgen zal hebben maar de emotie van vreugde
kunnen we horen noch zien ; het bestaat alleen in onze
geest en is niet afhankelik van zintuigelike waarneming.)
Men zal inzien dat de oorsprong van beide soorten
emoties essentieël verschillend is, maar dat ten slotte zowel
de lichamelike als de geestelike emoties 't gevolg zijn van
geestelike processen. Men zou dus met enig recht kunnen
zeggen, dat dan ook alle kunst 't gevolg is van een geestelik
proces en in zover zou men dan alle kunst geestelik kunnen
noemen. In dat geval zou 't evenmin zin hebben van
„geestelike kunst" te spreken als van „nat water". Hiermee komen we echter niet verder en ondertussen blijft
het feit bestaan dat de verschillende geestelike processen
twee soorten van emoties bij ons opwekken en dat we nu
omgekeerd die twee soorten emoties onderscheiden naar de
geestelike processen naar aanleiding waarvan ze ontstonden.
Uit deze twee rubrieken van emoties vloeien nu twee richtingen in de kunst voort. De ene richting is in hoofdzaak 't
gevolg van de lichamelike emoties en 't zijn dus die kunstwerken waar de kunstenaar ons allereerst de emoties wil
suggereren die hij ondervond bij het zien van kleuren of
lijnen, bij het horen van klanken enz. Men zou deze kunstwerken physioplastiese kunst kunnen noemen omdat ze de
uitbeelding zijn van een physieke prikkel (door zintuigelike waarneming). In de praktijk blijkt deze term lang en
ongeschikt te wezen en is het beter in het geval der
beeldende kunst van visuele kunst te spreken. Tegenover
de visuele kunst staan dan die kunstwerken waar de kunstenaar ons in de eerste plaats zijn geestelike emoties suggestief voordraagt. Voor deze soort kunstwerken zou de
term ideoplasties (als de uitbeelding van een idee) goed
wezen. Maar ook hier geeft de praktijk de voorkeur aan
een kortere term zoals „geestelike" kunst.
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In elk kunstwerk vinden wij nu zowel visuele als
geestelike emoties. Er zijn kunstwerken waarin 't visuele
element op de voorgrond treedt en anderen waarin 't
geestelike element overheerst, er zijn ook kunstwerken
waarin men van evenwicht tussen beide elementen zou
kunnen spreken. In ieder geval wordt het karakter van
een kunstwerk voor een groot gedeelte bepaald door de
wijze waarop 't visuele en 't geestelike element zich tot
elkaar verhouden 1 ).
We willen nu het visuele element eens nader beschouwen. Wanneer men vraagt wat dan eigenlik de visuele
kwaliteiten in een kunstwerk zijn, dan is daarop het antwoord dat alles wat alleen het oog bekoort daartoe gerekend
moet worden. Daar is dus in de eerste plaats de kleur,
verder het fraaie verloop der lijnen, de wijze waarop deze
het vlak van tekening verdelen in vlakken van verschillende vormen en afmetingen, de koorpositie met het rythme
daarvan. Dit alles zijn zaken die ons oog min of meer
aangenaam treffen, zij wekken bij ons de visuele emoties op
die door de kunstenaar bij het scheppen van het kunstwerk
er in gelegd zijn.
Een tweede vraag is nu echter, hoe de kunstenaar aan
de visuele elementen van het kunstwerk dat hij schept,
gekomen is. Vele kunstenaars inspireren zich daarvoor op
de natuur, hetzij zij dirkt naar de natuur werken, hetzij
zij schetsen maken en deze later verwerken wanneer de
indruk bezonken is. Elke kunstenaar zal natuurlik sterk
geëmotionneerd worden door de uit de natuur ontvangen
visuele indrukken van lijnen, vlakken en kleuren. Het
zal dus geen verwondering wekken dat het allengs ontstane
kunstwerk een zekere gelijkenis vertoont met die natuur.
Men vergete echter nooit dat die gelijkenis altijd maar
heel betrekkelik is want dat de artiest nooit de natuur
kan kopiëren omdat hij immers de emotie geeft die hij heeft
gevoeld bij het zien van die natuur (kopiëren doet slechts
een foto). Nu kan de kunstenaar echter al naar zijn aard,
1) Voor voorbeelden vergelijke men „Het zien van Kunstwerken"
uitgeg. bij J. Waltman, Delft 1915.
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daarbij verschillend te werk gaan. In de eerste plaats zal
hij bij het weergeven spontaan en vrij nauwkeurig de indruk
van de natuur ontvangen, kunnen volgen. Het schilderij
dat op deze wijze ontstaat, geeft de natuur min of meer
getrouw weer. In de tweede plaats zal de kunstenaar de ontvangen indruk kunnen verwerken. Schildert hij bij voorbeeld
een landschap, dan zal hij bomen en huizen op een andere
wijze plaatsen dan door hem is waargenomen. Hij arrangeert of komponeert het landschap zodanig dat een geheel
verkregen wordt dat misschien het eerste landschap waarnaar het werd geschilderd minder juist weergeeft maar
dat hem als kunstenaar meer bevredigt. Wil men een
voorbeeld, dan zou men een landschap van Willem Maris
kunnen vergelijken met een landschap van Hobbema. Dat
van Maris zal dan meer op de natuur gelijken, maar dit
neemt niet weg dat het schilderij van Maris volrtrekt geen
kopie is naar de natuur. Zijn werk is slechts spontaner
en dat van Hobbema wordt daarnaast meer overwogen en
bezonken. Wanneer men nu nagaat waardoor de schilderijen die z.g.n. gekomponeerd zijn, van de natuur afwijken,
dan hebben wij reeds gezegd dat zulks door het arrangeren van het waargenomen landschap geschiedt. Zo kan
de artiest harmoniese lijnen te voorschijn roepen door bijvoorbeeld de bladerentooi van bomen die achter een
boerderij staan een zelfde vorm te geven als het dak van
het huis, iets wat in de natuur nooit zo voorkomt ; verder
kan hij door een bepaalde plaatsing van bomen en huizen
een zeker rythme in zijn kompositie brengen of het doek
in zodanige vlakken verdelen dat deze in een voor 't oog
aangename verhouding tot elkaar komen te staan en dat
niet alleen in afmetingen, maar ook in kleur. Men zal
inzien dat het hier gaat om het visuele genot van de
kunstenaar en men zal tevens begrijpen dat hier het einde
niet te voorzien is en de mogelikheden onbegrensd zijn.
Eveneens is het duidelik dat voor iemand die hier een
genot in voelt, de voorstelling bijzaak wordt. Zo arrangeert bijvoorbeeld Lodewijk Schelfhout, een onzer moderne
schilders, zijne landschappen zodanig dat ze ternauwernood
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uit zijne schilderijen te herkennen zijn. Hij buigt de
wegen tot langgerekte ovalen, brengt de wolken terug tot
driehoeken, vereenvoudigt de huizen tot één grote massa
en zo komt hij tot een kompositie die zijn oog bevredigt
terwijl de voorstelling werkelik bijzaak is voor hem. Wij
willen daarop nu verder niet ingaan en er alleen op wijzen
dat het „stijleren" van een Schelf hout in mindere mate
aanwezig was bij Hobbema. We hebben hier dus slechts
met een gradueel verschil te maken : de hier besproken
zaken slaan alleen op 't visuele element, iets nieuws is er
niet bijgekomen. Wij zouden niet graag willen ontkennen
dat voor een dergelijk gestijleerd kunstwerk als van Schelfhout een veelal zware hersenarbeid nodig is. Dit heeft
echter niets te maken met wat wij een geestelike emotie
hebben genoemd. Zulk een geestelike emotie is er tijdens
het stijleren niet bijgekomen. Wil men toch een onderscheiding maken tussen werk als dat van een Maris en
een Schelf hout, dan zou men kunnen spreken van visuele
kunst, van de spontane en van de meer verwerkte soort.
Deze onderscheiding staat dan zuiver op het visuele element.
Beschouwen wij thans nog eens de geestelike kunst.
Reeds hebben we gezien dat deze 't uitvloeisel is van
geestelike emoties en dat we onder geestelike emoties die
aandoeningen hebben te verstaan die opgewekt worden
door voorstellingen welke wij niet door waarneming kunnen
verkrijgen, verg. pag. 451. Zo kunnen geestelike emoties
bijvoorbeeld door begrippen worden opgewekt of door gedachtenreeksen. Het begrip vaderlandsliefde kunnen wij
nooit met de zintuigen gewaar worden en toch zal iedereen
bij zich zelf kunnen waarnemen door welk een emotie dit
begrip vergezeld kan gaan. Zeer veel schilders is het er
nu in de eerste plaats om te doen deze geestelike emoties
suggestief uit te drukken 1 ). Het is zeer zeker interessant
na te gaan dat de beeldende kunstenaar beperkt is in de
keuze van de geestelike emoties die hij ons wil suggereren.
't Blijkt namelik dat hij niet altijd in staat zal wezen
1) Het werk van Vincent v. Gogh bevat hiervan goede voorbeelden.

STUDIES OVER MODERNE KUNST.

455

begrippen af te beelden. Het zo even genoemde begrip vaderlandsliefde is een abstraktie, het is een schepping van onze
geest en we kunnen het niet in een bepaalde vorm gieten.
Zo kunnen wij ook de Armoede niet afbeelden ; hebben
wij in onze geest echter de voorstelling van een arme
man, dan kunnen wij aan deze voorstelling vorm geven
en hiermee de beschouwer de grote armzaligheid van die
man suggereren. Wanneer dus zoals in de geestelike kunst,
aan gedachten vorm gegeven moet worden, dan kan dit
alleen door middel van de voorstelling, want dit is het enige
element uit onze gedachtenwereld dat voor afbeelding
vatbaar is. De meeste begrippen laten zich echter niet in
hun zuiverheid afbeelden en kunnen slechts gedemonstreerd
worden aan de voorstelling. Wel vinden we in de beeldende
kunst bewijzen te over hoe de kunstenaars hun gedachten
in voorstellingen kleden die min of meer abstrakt van
vorm zijn, alnaarnnate een meer of minder algemene gedachte moet worden uitgedrukt maar toch altijd blijft
de voorstelling behouden. Hier blijkt dus duidelik de
rol die de voorstelling in het kunstwerk speelt en 't is
belangrijk zich daarvan bewust te maken met 't oog op
de moderne kunst waar in zeer veel gevallen de voorstelling ontbreekt. Aan het slot van ons betoog zullen
we dan zien waartoe dit de kunst leidt. Men zou, het
vorige samenvattend kunnen zeggen, dat de betekenis van
de voorstelling ligt in het feit dat met behulp van haar
altijd min of meer het biezondere in het geestelik element
gesuggereerd moet worden. We mogen hierbij echter niet
vergeten dat 't toch nog mogelik blijft enige enkelvoudige
en zeer algemene begrippen zoals ernst, rust, goedheid,
verhevenheid zonder voorstelling suggestief uit te drukken.
Men zal echter inzien dat juist omdat deze begrippen zo
algemeen zijn, de hoeveelheid mogelikheden zeer beperkt

wordt. Men kan zonder voorstelling weliswaar het begrip
rust suggereeren, maar van welke aard deze rust is, of het
't begrip verheven rust is of dat van burgerlike voldaanheid,
is niet zonder voorstelling uit te drukken.
We kunnen in dit verband misschien even wijzen op
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de architektuur omdat deze kunst bij uitstek voorstellingsloos is. Daar worden zeer primaire algemene begrippen
suggestief uitgedrukt, zooals verhevenheid in de Gotiese
kathedralen. Men zal inzien dat 't niet mogelik is meer
samengestelde begrippen zooals vaderlandsliefde of rechtvaardigheid in een bouwwerk uit te drukken.
Uit de onmacht om het begrip zuiver weer te geven
is het symbool ontstaan. Het symbool is eeu teken waaraan
men door gewoonte of afspraak de betekenis van een bepaald begrip hecht. Wij zagen dat we de rechtvaardigheid
niet af kunnen beelden, wel kunnen we afspreken dat we
een geblinddoekte vrouwenfiguur met zwaard en weegschaal
in de hand als het beeld der rechtvaardigheid kunnen
beschouwen. Met kunst heeft dit echter niets te maken.
Een ieder kan bijvoorbeld een kruis tekenen langs een
lineaal en met lelike blauwe verf invullen. Er is dan een
inferieur kunstwerk ontstaan, want iedere emotie ontbrak.
Toch kan dit werk bij iedere ingewijde zeer goed een
religieuze emotie doen ontstaan. We mogen de esthetiese
aandoeningen niet verwarren met de religieuze aandoeningen
of emoties uit een geheel andere rubriek. De kunst vormt
een geheel aparte kategorie en zij moet gemeten worden
met een maatstaf die aan haar wezen is ontleend. In de
loop van ons betoog hopen wij aan te tonen hoe juist in
de moderne kunst dit symbolies element een grote rol speelt.
Een der eerste dingen die ons opvallen wanneer we
trachten ons rekenschap te geven van wat alle moderne
richtingen in de schilderkunst gemeen hebben, is hun
aller reaktie tegen het Impressionisme.
Deze bepaalde richting in de schilderkunst is van
Frankrijk uitgegaan ± in 1870 en heeft in ons land grote
aanhangers gevonden ; men denke slechts aan de Haagse
school met meesters als Jaap en Willem Maris. Tot op
de huidige dag wordt nog steeds zeer goed impressionisties
werk gemaakt en men zou dus ook dit werk modern kunnen
noemen. Wij wensen het woord „modern" echter in zijn
engere betekenis te gebruiken en noemen dus in dit ver-
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band die werken modern, waarin we duidelik het zoeken
naar nieuwe problemen vinden uitgedrukt. De impressionistiese problemen zijn echter thans niet meer nieuw.
Daarentegen worden de jongere schilders beziggehouden
door tal van problemen die lijnrecht staan tegenover
het impressionisme. Om dit te begrijpen moet men zich
eerst duidelik maken wat nu eigenlik het impressionisme
voor bepaalde richting is geweest. Het komt mij voor dat
het impressionisme van de 19de eeuw een kunst is waar
het visuele element de grootste rol speelt. Voor Manet,
Monet, Degas, voor Jaap Maris en zoveel anderen was
de spontane visuele emotie van de verschijning op zich zelf,
de uiterlike vormen in al hun variaties in hoofdzaak reeds
een voldoende aanleiding tot het scheppen van een kunstwerk. Speciaal de landschapskunst beleefde een grote bloei,
de schilders hebben genoten van alle kleuren en oneindig
fijne nuances van tinten in de natuur en nooit zijn zij er
beter in geslaagd al deze visuele differentiaties uit te
drukken. Dit wil niet zeggen dat elke geestelike emotie
ontbreekt; 't spreekt vanzelf dat ook in de werken der
impressionisten uitkomt in welke verhouding deze schilders
stonden tot de hun omringende natuur. Zo voelen we
bijvoorbeeld in de meeste werken der Haagse school een
rustige tevredenheid die de schilders ondervonden bij het zien
van 't schone hollandsche landschap, een gestemdheid die ze
dan spontaan hebben weergegeven. Typies is verder dat
de impressionisten zich tevreden stellen met het karakteriseren van een. bepaald geval, met het biezondere dus.
't Ligt trouwens voor de hand dat men, wanneer men zo
sterk visueel door de natuur in al haar nuances wordt geemotioneerd, bij haar biezondere verschijning blijft stilstaan.
Maar we zeiden het reeds : het akcent ligt in de
meeste dezer kunstwerken op het visuele element. Beschouwen we dit element nader, dan treft ons allereerst
het verschijnsel dat de impressionisten er de voorkeur
aan geven alleen de samenhang der vormen te geven, om
synthefrws te zien. Dit is 't noodzakelik gevolg van de
wens de spontane indruk te geven van een bepaald geval.
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Gaat men deze indruk te veel uitwerken door op alle
details in te gaan, dan gaat onvermijdelik iets van de
spontaniteit verloren. 't Zal dus geen verwondering wekken
wanneer wij de kunst der impressionisten spontaan visueel
noemen. Hierboven hebben we gezien dat we slechts te
maken hebben met een gradueel verschil wanneer we deze
term gebruiken tegenover kunst van de meer verwerkte
soort.
't Is interessant hier op te merken hoe het ook niet
nodig was voor de schilderkunst de visuele indrukken te
verwerken. Zij had zich immers juist in deze tijden nergens
aan te storen. Het schilderij bestond geheel om zich zelfs
wil en de schilderkunst was in tegenstelling met vroegere
periodes geheel onafhankelik van de architektuur. Dit
had tengevolge dat de schilders geen rekening behoefden
te houden met architektoniese omlijstingen en dat ze bijvoorbeeld hun komposities niet om hoefden te werken tot
tweedimensionale schilderingen om niet storend te werken
als vlakversiering. De schilders voelden zich dus geheel
vrij en zo kon de schilderij de uiterste konsekwenties
beleven van haar zelfstandig bestaan.
De 19de eeuw is een tijdperk van sterk individualisme ;
het is daarom m.i. volkomen logies dat juist in zo'n tijdvak van individualisme het impressionisties schilderij kon
bloeien met zijn uiterste verfijning van het biezondere.
Tegen dit sterke individualisme en tegen het gemis
aan eenheid dat hier vanzelf 't gevolg van was, is nu
reaktie ontstaan en hieruit is het verlangen geboren naar
een nieuwe stijlperiode. Stijl toch sluit in zich het begrip
van het algemene. Verstaan wij onder stijl de consekwente
toepassing van bepaalde principes, dan betekent dit dus
dat in een speciale stijlperiode bepaalde problemen in de
verschillende kunsten altijd op dezelfde manier worden
opgelost. Daardoor ontstaat dan een grote verwantschap
tussen de werken onderling, een verwantschap die groter
zal zijn naarmate de stijl zuiverder is. In de l9de eeuw
was die verwantschap heel gering. Men bouwde in gëimiteerde stijlen en al moge 't waar zijn dat er in de wijze
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van imiteren weer overeenkomst bestond, deze was toch
te gering dan dat men van een eigen stijl kan spreken.
Van liever lede is nu het verlangen ontstaan naar die
stijleenheid en we zullen goed doen de moderne richtingen
in de schilderkunst te beschouwen in verband met die
komende eenheid.
Midden in de volle bloei van het impressionisme beginnen nieuwe principes zich aan te kondigen. Eerst onbewust, langzamerhand bewuster, breekt de reaktie zich baan
en zo tekent het beeld van de moderne kunst zich steeds
scherper af. We betoogden reeds hoe het gemis aan eenheid
en aan algemeenheid de stoot gaf aan de nieuwe kunst-

richtingen, daarnaast echter vinden wij in geschriften over
moderne kunst veelal nog het gemis aan geestelikheid van
het impressionisme als een grief tegen die kunst vermeld.
Zeer interessant is het nu deze reaktie zich te zien voltrekken en na te gaan in hoever de nieuwe kunst werkelik
reeds beantwoordt aan haar nieuwe idealen. Veel is reeds
bereikt, veel nog in wording. In de loop van ons betoog
zullen wij trach ten aan te tonen hoe naar onze mening
juist aan het gemis aan geestelikheid nog weinig tegemoet
gekomen is en hoe de ontwikkeling zich voornamelik,
echter volstrekt niet uitsluitend, op visueel gebied beweegt.
Het komt ons voor dat we in Vincent van Gogh en
in Paul Cézanne de grote meesters hebben te zien die zich

het eerst bewust zijn geworden van andere schoonheidsidealen dan de impressionistiese. Zij zijn de grote meesters
van de overgangsperiode en wij willen trachten hun plaats
in de historiese lijn aan te tonen. Hoe verleidelik het
wezen moge deze twee grote figuren uitvoerig te behandelen,
toch zullen we ons moeten beperken en zullen we hier
slechts in de gelegenheid zijn op het allervoornaamste te
wijzen. De andere meesters van de overgangstijd, zullen wij
in dit kort bestek niet kunnen bespreken.
Paul Cézanne is de oudste van beiden ; hij werd geboren te Aix in 1839 en stierf in 1905.
De problemen die Cézanne zich stelt, zijn vaak zo
vreemd, zo afwijkend van die waaraan het publiek net
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met moeite gewend was geraakt, dat hij op zijn beurt
werd verguisd. Dit is pas c. 1900 veranderd toen op de
wereldtentoonstelling verschillende stukken van hem werden
geexposeerd. Op de officiele Salons is hij echter nooit
ontvangen, iets wat Cézanne altijd heeft geambieërd.
Cézanne was een zeer korrekt mens, streng katholiek en
reaktionair in zijn opvattingen. Kende men zijn werk
alleen, dan zou men zich ongetwijfeld een andere, veel
minder konventionele persoonlikheid hebben voorgesteld.
Wat geeft zijn werk dan voor eigenaardigs te zien ? Laten
we, alvorens dit te bespreken voorop stellen dat er slechts
zeer weinig stukken van Cézanne geheel af zijn en dat
het duidelik aan zijn werk te zien is dat de meester volgens zijn eigen zeggen, niet tot volkomen rijpheid is gekomen. De uiterste konsekwenties van zijn pogingen zijn pas
door de allermodernste schilders getrokken. We weten uit
tal van uitlatingen van hem zelf hoe hij poogde de natuur
van hare toevalligheden te ontdoen : „Door de natuur
klassiek worden" is een zijner uitdrukkingen. Groot gewicht hechtte hij aan de kleur ; zijn taak vindt hij „kleurige
emoties te registreren". In vele gevallen slaagt hij er in
de natuur om te werken tot een meer op het tweedimensionale gerichte vulling van het vlak, waarvan de schoonheid berust op het rythme, het fraaie bouwen met kleuren.
Met de impressionisten heeft hij daarbij nog gemeen het
syntheties zien, het geven van de samenhang der vormen
dus, waardoor bijkomstigheden als aanwezig worden gesuggereerd. Hoe verbazend groot zijn daarnaast echter
de verschillen met de impressionisten. Daar zo weinig
voor de nabootsing der natuur wordt gevoeld is het
logies dat stofuitdrukking, lichteffekten enz. hem weinig
interesseren.
Merkwaardig is het een stilleven van Cézanne, bij v.
een van vruchten, te vergelijken met een dergelijk stuk
van een impressionist. Hoe hard en stug worden bij Cézanne
dan de vruchten, hoe weinig verschil tussen het donzige
vruchtvlees en de harde tafel waar de vruchten op staan.
Hoe duidelik blijkt het dan welk een raffinement de im-
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pressionisten hebben bereikt. Cézanne geeft echter andere
kwaliteiten daar tegenover. Met zekere hand is zulk een
stilleven opgebouwd, prachtig zijn de verschillende waarden der kleuren verdeeld over het vlak. Die kleuren zijn
dan geen naturalistiese kleuren met oneindig fijne nuances
zoals bij de impressionisten ; zij zijn evenals de vormen
„vereenvoudigd". Dit is zeer typies voor Cézanne en hiermee is hij de onmiddelike voorloper der kubisten. Voor
Cézanne zijn de vormen uit de natuur opgebouwd uit bollen, kegels of cylinders en hij tracht ons deze vormen te
laten voelen in de voorwerpen die hij schildert. Hij verdiept zich hier zo zeer in dat we duidelik voelen dat het
bij hem in de eerste plaats gaat om die vormen en dat het
hem hetzelfde is of hij menselike figuren, levenloze voorwerpen of landschappen omwerkt tot zijn komposities. Het
onderwerp kan hem dus niet schelen en zo zien wij reeds
hier de voorstelling op de achtergrond komen, een feit,
waarvan ook weer de uiterste konsekwenties door de
kubisten getrokken worden. Men zal inzien, na hetgeen
hierboven is uiteengezet, dat een kunst als die van Cézanne
tot de visuele kunst gerekend moet worden. Geestelike
emoties heeft Cézanne ons niet in de eerste plaats mee te
delen ; het genot van de schilder blijft in hoofdzaak bestaan in de kleuren, lijnen, het rythme, de vormen enz.
Het onderscheid is echter dat deze kunst niet meer spontaan was maar verwerkt. Hierdoor ontstaan de meer algemene, abstrakte vormen en het sterk anti-naturalisties
karakter van Cézanne's kunst. Aan het slot van ons betoog
zullen wij aantonen dat wij dergelijke „dekoratief" te
noemen eigenschappen in de meest uiteenlopende richtingen der moderne kunst tegenkomen en dat deze wederom
uit dezelfde geest voortspruit als de moderne bouwkunst
en kunstnijverheid. We hebben reeds aangegeven hoe een
nieuwe stijl bezig is zich te ontwikkelen; bij Cézanne zien
we het begin komen van die nieuwe stijl. Voor de historiese ontwikkeling is zijn kunst dus buitengemeen belangrijk. Voor wie eenmaal de schoonheid in dit werk heeft
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gevoeld, zal Cézanne's kunst tevens een bron worden van
groot genot.
Een geheel andere plaats neemt de tweede figuur in,
die we thans als meester der overgangsperiode zullen behandelen. Zagen we bij Cézanne de reaktie tegen het
impressionisme uitsluitend op visueel gebied, bij Vincent
van Gogh gaat het vóór alles om het geestelike element.
Het is hier niet de plaats nader in te gaan op de
persoonlikheid van van Gogh en een beeld te geven van
zijn leven en werken. Die taak zou buitendien zeer zwaar
zijn. Zowel als mens en als -kunstenaar is Vincent een
buitengewone figuur geweest en het zal altijd moeilik zijn
het grootse onder woorden te brengen. Wij zullen hier
dus moeten volstaan met te wijzen op de plaats die van
Gogh in de ontwikkeling der moderne kunst inneemt.
Eerst op latere leeftijd heeft van Gogh zich uitsluitend
aan de schilderkunst gewijd en hij is slechts gedurende
tien jaren, van 1880-1890 beeldend kunstenaar geweest.
Door de betrekking tot de kunsthandel waarin hij in zijn
jeugd stond, kwam hij reeds vroeg in aanraking met
werken der grote meesters, zij het dan ook vaak slechts
door reprodukties. Zijn eerste ernstige studietijd bracht hij
door in den Haag, in 1885 gaat hij naar Parijs en komt
in aanraking met het werk der impressionisten, later met
dat van Cézanne en Gauguin. Merkwaardig dat hij nooit
onder enige direkte invloed van een dezer zo verschillende
richtingen heeft gestaan, maar hoe kon het ook anders ?
Hij droeg iets in zich wat geen der anderen voelde. Hij
had de mensen iets te zeggen en om deze geestelike
emoties mee te delen kon hij geen vormen van anderen
gebruiken. Hij zocht zelf net zo lang tot hij er in slaagde
om ons zijn gedachten te suggereren. Of de vormen waarin
hij deze kleedde dan stug of onharmonies waren, kon hem
niet schelen. Geen wonder is het echter dat het publiek
die vormen veroordeelde en Vincent's grootheid niet begreep. Gelukkig is dit veranderd en wordt thans de sympathie en de bewondering die de mensen voor hem zijn
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gaan voelen steeds dieper en deze sympathie geldt eveneens de mens in hem. Want uit zijn brieven hebben diegenen van Gogh als mens leren kennen die hem als zodanig uit zijn werk niet begrepen. Hoe duidelik spreekt
in zijn brieven tot ons zijn vurige bewondering voor al
wat schoon is, zijn behoefte aan liefde, aan religie, maar
ook zijn wanhoop, zijn gevoel van onmacht, kortom al de
gevoelens waaraan hij zelf ten gronde is gegaan. Het zijn
diezelfde gevoelens die uit zijn kunst direkt tot ons spreken en waarom wij zijn kunst dan ook geestelik moeten
noemen. Juist door dit overwegen van het geestelik element
heeft van Gogh's kunst zoveel invloed gehad. Tal van
schilders hebben getracht dit eveneens te geven; aan het
slot van ons betoog zullen wij na kunnen gaan in hoever
de moderne kunst als geheel genomen hierin is geslaagd.
Evenals bij alle kunstenaars vinden we ook bij van
Gogh in zijn latere werk de meest zuivere weergave van
zijn ideaal. Steeds abstrakter wordt het geestelik element,
steeds meer vinden we het algemene er in uitgedrukt,
zodat de figuren die hij afbeeldt steeds minder individuen
en steeds meer types worden. Van Gogh behoudt echter
altijd meer van de voorstelling dan Cézanne. Dit is ook
logies, want bij Cézanne gaat het om het visuele element
en op pagina 455 hebben wij gezien dat het geestelike
altijd gebonden is aan een voorstelling, wil men het afbeelden. Van Gogh is in de weergave van het algemene
zeer ver gegaan en betekent als zodanig dus ook weer
een reaktie op het impressionisme, dat vóór alles het
biezondere gaf.
Al moge bij van Gogh alles nog zo sterk zijn vergeestelikt, toch zijn er vormen nodig om de emoties in te
belichamen. En van Gogh ware niet de grote schilder
die hij geweest is, als hij niet had genoten van kleuren
en lijnen. Het visuele element speelt dus wel degelik een
rol bij hem en al geeft van Gogh dan ook niet zulke
fundamentele veranderingen als Cézanne, toch betekent
Vincent ook in dit opzicht een reaktie op het impressionisme.
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Van Gogh zoekt niet zo konsekwent naar het tweedimensionale en het dekoratieve als Cézanne maar hij is
evenals deze sterk anti-naturalisties, wat trouwens weer
moest voort vloeien uit zijn wens om het algemene te
geven. Vooral in zijn later werk zien wij het anti-naturalisme sterker worden en hier en daar reeds gepaard gaan
.
met een neiging om de kompositie tweedimensionaal op te
lossen. Vergelijk bij v. het landschap met cypressen, afgebeeld in de „van Gogh Mappe" (Piper en Co).
Het is duidelik dat ook van Gogh meeging in de
evolutie die toen bezig was zich in het visuele element te
voltrekken ; daar voor hem echter het geestelike hoofdzaak was, wordt onze aandacht minder sterk op het
visuele gevestigd.
We hebben dus gezien hoe Cézanne en van Gogh de
nieuwe problemen in hebben geleid. 't Is nu natuurlik
de vraag tot welke oplossingen deze verder hebben gevoerd. Zoals reeds werd betoogd zijn er nog vele andere
kunstenaars die we tot de overgangsmeesters kunnen rekenen,
zoals b.v. Gauguin en Henri Matisse. Steeds wonderliker
worden de kunstwerken, steeds verder de afstand tot de
natuur. We zagen reeds bij Cézanne hoe deze niet stil
heeft gestaan bij de emoties die hij aan de natuur ontleende, maar dat hij deze verwerkte. Welnu, op die eens
ingeslagen weg gaat de kunst voort, dan eens meer, dan
eens minder konsekwent haar principes toe te passen. Hoe
langer hoe minder ziet men de verwantschap met de natuur,
vaak gaat zelfs de hele voorstelling verloren. De artiesten
die hun indrukken van de natuur zo omwerken doen
natuurlik zware geestelike arbeid, ze maken echter gelijk
wij zagen, daarom nog geen ideoplastiese of geestelike
kunstwerken. In de meeste gevallen trachten ze de natuur
om te werken tot een kompositie, die veel gemeen heeft
met het ornament. Als voorbeeld kunnen wij hiervoor
nemen „De Dans" van Matisse 1 ). Kleuren, lijnen, rythme
1) We zijn tot onze spijt niet in de gelegenheid fotos te reproduceren
van de hier besproken kunstwerken. 't Komt ons echter voor dat de gedachtengang van ons betoog ook zonder fotos te volgen is. Hen die onze
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vormen de charme van dergelijke werken, louter visuele
dingen dus. Daarbij wordt de derde dimensie verwaarloosd,
de stukken hebben dus geen of heel weinig diepte en doen
vlak aan. Men zal zien dat in dit speciale voorbeeld de
menselike figuur als zodanig niets meer te betekenen heeft ;
ze is gebruikt als motief.
Groot is het aantal van alle moderne richtingen, verwarrend is hun verscheidenheid, voor wie ze zonder vast
gezichtspunt bekijkt zijn ze een waar doolhof. Om enige
orde in deze chaos te scheppen, menen we goed te doen
de tegenwoordige moderne kunst te verdelen in drie grote
groepen, zonder daarbij de mening uit te spreken dat daar
nu alle werken onder kunnen worden gerangschikt. We
zien nog vele nevenrichtingen. De naam post-impressionisme, welke men vaak hoort, lijkt mij een verzamelnaam
voor alle richtingen die na het impressionisme komen.
Deze kunnen we echter onderverdelen in : Expressionisme,
Futurisme en Kubisme.
Het Expressionisme. Het komt ons voor dat van de
drie genoemde richtingen het Expressionisme het moeilikst
te karakteriseren is en dat wel omdat zijn aanhangers zulk
uiteenlopend werk maken. Wij menen dat het Expressionisme in de eerste plaats een Duitse beweging is, met
Dresden en München als centra. Wanneer we kennis maken
met de literatuur die op deze onderwerpen betrekking heeft,
dan zien we dat al dergelijke benamingen slechts vage
termen zijn en dat de begrippen die er aan ten grondslag
liggen, niet duidelik zijn vastgesteld. Lezen wij enthousiaste
kritieken over dat werk of lezen wij de eigen woorden
der schilders dan valt het dadelik op dat zij vóór alles
stemming willen geven, uitdrukking van wat er in hen omgaat. V66r alles moet het „gesteigert menschliche" hoofdzaak zijn. Om dit te bereiken overdrijven zij tal van
faktoren met de bedoeling om duidelik te maken welke
opmerkingen zouden willen kontroleren aan reprodukties, verwijzen wij

naar A. J. Eddy „Cubists and Post-impressionism," Chicago A. G. Mc Clurg
en Co. 1914.
0. E.
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innerlike inhoud zij aan hun werk willen geven. Voorbeelden waarbij dit op zo poignante wijze is geschied als
bij Van Gogh, zijn mij niet bekend. De schoonheid voor
zoover wij die in deze werken aanwezig achten, is van visuele
aard. Bij alle verscheidenheid treft het anti-naturalisme
en het streven zoveel mogelik alles in één vlak op te lossen.
Geheel apart staat in deze groep Kandinsky, die ons tevens
de belangrijkste figuur lijkt. In tegenstelling met de andere
Expressionisten geeft hij zo min mogelik voorstellingen en
vermijdt hij zoveel mogelik alle natuurlike vormen. Hij
schept geheel uit zichtelven ; hij komt het meest van alle
Expressionisten tot uitersten. In een artikel, uitgekomen
in „Der Sturm", leren wij een belangrijk deel van zijn
theorie kennen : „Deze eeuw is er een van onrust, van
stoute fantasieën en van diepe emoties. Daarom kan onze
kunst ook niet rustig zijn, maar moet er ook een wezen
van fantasie en van emoties. De schilders zijn er niet mee
tevreden hun uitwendige persoon te geven, maar ze willen
hun innerlike persoonlikheid, zichzelf uitdrukken, ze willen
een stemming geven en schilderen wat ze voelen." Verder

zegt Kandinsky : Een kunstwerk bestaat uit twee elementen, het innerlike en het uiterlike. Het is nu dat
innerlike wat de Expressionisten willen weergeven in
tegenstelling met de Impressionisten die van het uiterlike uitgaan. Het innerlik is volgens Kandinsky de emotie
in de ziel van de kunstenaar ; deze emotie kan een soortgelijk gevoel opwekken bij de beschouwer. Doordat Kandinsky zich echter niet scherp bewust is van het verschil
tussen geestelike en visuele emoties, zoals wij die leerden
onderscheiden, ligt het voor de hand dat hij in de kunstwerken dit verschil ook niet duidelik ziet. We menen
hier nog wat nader op in te moeten gaan, daar het hier
een opvatting geldt die we ook elders zijn tegengekomen.
In Kandinsky's boek „lieber das Geistige in der Kunst"
vinden we deze opvatting uitvoerig beredeneerd. Elke kleur,
elke vorm, waarvan we een visuele indruk krijgen, geeft ons
tevens een geestelike emotie. Zo zegt Delacroix dat geel,
oranje en rood gedachten van vreugde en rijkdom verwekken;

.
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volgens Kandinsky is geel de typies aardse kleur, blauw is
daarentegen de hemelse kleur en groen de kleur der absolute
rust. Zo zijn vorm en kleur een middel om een direkte
invloed op de ziel uit te oefenen. Door zorgvuldig kleuren
en vormen te kombineren moet men dus de ziel in een
bepaalde stemming kunnen brengen. Veronderstellen wij
dat dit alles waar is, dan zou een geheel komplex ontstaan van symbolen. Elke kleur en elke vorm had dan
een bepaalde betekenis op zichzelf en het best zou hij een
kompositie begrijpen die al deze symbolen kende en dus
de meest gekompliceerde kompositie zou kunnen verklaren.
Na alles wat er reeds vroeger gezegd is, zal men inzien
dat dit niets te maken heeft met 't „genieten" in artistieke zin. Verder zagen we ook reeds dat zo'n symbolies
schilderij iets heel anders is dan wat wij onder geestelike
of ideoplastiese kunst verstaan. Daarbij moeten de geestelike emoties zó suggestief zijn weergegeven dat wij ze in
het stuk moeten navoelen. Bij Kandinsky menen wij echter,
dat het in hoofdzaak de visuele emoties zijn die suggestief
zijn voorgedragen en we kunnen dan ook de visuele emoties
in dit werk voor ieder aantonen. Deze spreken uit het
werk zelf. De visuele emoties van Kandinsky behoren tot
de meer verwerkte soort en hiermede betreden we dan opnieuw een vruchtbaar terrein voor verwarringen, omdat ook
de visuele emoties van deze meer verwerkte, geabstraheerde
soort door veel schrijvers geestelik worden genoemd. Wij
hebben dat reeds tegengesproken en aangetoond dat natuurlik
alle emoties door geestelike processen worden opgewekt
maar dat hun oorsprong essentieël verschillend kan wezen.
Laten wij echter niet verder trachten al deze verschillende
opvattingen tot één te verenigen, maar keren we tot
Kandinsky weer terug. Wij konstateeren dan dat wij hier ook
weer met kunstwerken te doen hebben die overwegend visueel
zijn, maar dan verwerkt en abstrakt van vorm. Dat wij
in onze mening niet alleen staan, wordt bewezen door uitspraken van kritici door Eddy aangehaald, zooals bijv.
„They are pure visual music."
Een tweede vorm waarin de moderne schilderkunst
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zich uit, is het Futurisme. Deze beweging is in hoofdzaak
Italiaans en uitgegaan van de schrijver F. T. Marinetti,
die gevolgd wordt door een klein troepje enthousiaste
kunstenaars. De eerste tentoonstelling van hun werk werd
te Parijs gehouden in Februari 1912.
De Futuristen zijn op 't ogenblik de anarchisten in de
kunst. Geen traditie is hun heilig, ze willen met 't hele
verleden breken en hebben over alle vraagstukken soms
zeer wilde theorieën. Hun belangrijkste theorie over de
schilderkunst betreft de beweging. Alles beweegt en verandert snel ; niets staat onbewegelik voor ons maar alles
komt en gaat zonder ophouden. Zo heeft een dravend
paard geen vier poten, maar wel twintig en zijn bewegingen
zijn driehoekig. De schilder moet dus een gehele serie
bewegingen tot één geheel weten te verenigen om ons de
sensatie van die bewegende kracht te suggereren.
Uit het programma dat ze hebben opgesteld 1 ) blijkt
duidelik dat voor de futuristen het onderwerp wel degelijk
een rol speelt. Dit blijkt juist uit het feit dat ze zoveel
verklaringen nodig oordelen om hun komposities toe te
lichten. Wat is toch hun bedoeling ? Ze willen zich nooit
tot één onderwerp beperken op een bepaald ogenblik, maar
zij trachten in hun schilderij alle associaties te verenigen
die annex zijn met dat 2 ) onderwerp. Zo schildert een futurist niet alleen een man op een balkon bij v., maar geeft
daarbij de som van alles wat de persoon op 't balkon heeft
gezien : de zonnige straat, de huizen aan de overkant met
hun balkons, enz. enz. „Om de toeschouwer midden in 't
schilderij te doen leven, moet 't schilderij de synthese
geven van wat men zich herinnert plus van wat men ziet."
Dergelijke theorieën vindt men geëxposeerd in het Manifest dat ze hebben uitgegeven en waarnaar ik hen verwijs
die zich daarvoor interesseren Voor ons komt het er op 't
ogenblik meer op aan te konstateren dat de futuristiese
kunstwerken in wezen visueel zijn. Beschouwen we de
kunstwerken dan wordt dit bevestigd. Zo bewonderen we
1) Verg. Eddy : Cubists & Post-impressionism Pg. 173.
2 Zie Eddy Pg. 177.
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van harte de krachtige lijnen, de mooie verdeling van licht
en donker in een stuk als van Russolo : Sneltrein in volle
vaart. 't Principe van de beweging waarom het de futuristen
zo zeer te doen is, is hier op schitterende wijze vertolkt :
de razende vaart wordt zeer duidelik en suggestief uitgedrukt. Na onze uiteenzetting van het verschil tussen geestelike en visuele kunst zal 't duidelik zijn dat de emotie
van de beweging een visuele emotie is, daar zij slechts
door 't gezichtszintuig tot ons komt. Bij andere werken
daarentegen komt 't reeds besproken principe meer op de
voorgrond dat in het schilderij de synthese gegeven moet
worden van wat men zich herinnert, zowel als van wat
men ziet. Zo bij v. een ander stuk van Russolo : „Herinnering aan een nacht", waar men een paar vrouwenfiguren,
een man, een tafel met een hand er op, enz. enz. door
elkaar ziet. Wil men in zo'n stuk de representatie van de
werkelikheid zien, dan zoekt men daarnaar te vergeefs,
maar we hebben reeds meermalen aangetoond dat dit geen
estheties kriterium is. Men moge zich over zo'n stuk verwonderen, a priori is er niets tegen dat een artiest verschillende motieven, zoals hier de tafel enz. door elkaar
verwerkt. Inderdaad is dit hier gebeurd en is een koorpositie ontstaan waarbij ook weer de diepte zoveel mogelik
is weggenomen en getracht is met bewegelike lijnen een
schoon geheel te vormen. In hoeverre de artiest hierin
geslaagd is, is natuurlik een tweede en in hoeverre deze
principes levensvatbaar zijn moet de toekomst leren.
Het Kubisme vertegenwoordigt de meest radikale en
konsekwente toepassing van de anti-naturalistiese principes
en van het zoeken naar het tweedimensionale.
De naam Kubisme werd in 1908 door Henri Matisse
het eerst uitgesproken toen hij een schilderij zag met gebouwen waarvan de kubiese voorstelling hem sterk frappeerde. In hetzelfde jaar exposeerde George Braque een
kubisties schilderij in de Salon des In dépendants. Spoedig
volgden anderen en in 1911 werd een gehele kollektie in
dezelfde Salon des Indépendants tentoongesteld. 't Spreekt
vanzelf dat grenzenloze verontwaardiging en spot niet uit-
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bleven. Enige hoofdfiguren in deze richting zijn de Spanjaard Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Albert
Gleize, Francis Picabia. In een der eerste werkjes die over
het Kubisme geschreven 1 ) zijn stelt de schrijver, Guillaume
Apollinaire voorop : „Ce qui différencie le subisme de 1'ancienne peinture, c'est qu'il n'est pas un art d'imitation,
mais un art de conception, qui tend a s'élever jusqu'à la
création." Merkwaardige opvatting waarin we allereerst
weer 't oude, reeds besproken misverstand terugvinden dat
vroegere kunstrichtingen blijkbaar bedoelden de natuur te
imiteren en dus geen eigen visie gaven. Verder volgt er
direkt uit dat wij bij deze nieuwe kunstrichting dus zullen
mogen verwachten een algehele breuk met de natuur te zien
en dat men zich totaal los zal moeten maken van het onderwerp. Kan men dit niet, dan zal het Kubisme altijd een
gesloten boek blijven. Maar, zal men zeggen, waarom staan
er dan namen onder deze schilderijen zonder onderwerp ?
Het komt ons voor dat men dit zo moet verstaan dat de
door de bewuste benaming aangeduide voorwerpen aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van de kompositie
en meer niet. De kubist zal b.v. getroffen zijn door een
viool (vergelijk de afbeelding van Picasso's stuk in Les
Peintres Cubistes). Uitgaande van dit motief komponeert
de schilder nu evenals de musikus. Hij bekijkt de viool
van binnen, van opzij, van onderen, van boven. Zo ontstaat tenslotte een kompositie die niets meer lijkt op een
viool, maar waarbij men hoogstens de herkomst van het
motief terug kan vinden. Zeer geliefd is altijd de vergelijking met de muziek, waar de komponist ook uitgaat
van één thema en hierop een heel werk bouwt. De kubist
zoekt deze them4's in de essentiële vormen der dingen en
hij meent deze te krijgen door de natuurvormen te abstraheren tot min of meer mathematiese vormen. Met deze geabstraheerde, vaak geometriese vormen komponeert hij nu een
harmonies geheel van vlakken, waarin ook weer de derde
dimensie is weggewerkt. De vraag is nu wat in dergelijke
1) Guillaume Apollinaire. Les peintres Cubistes. Paris 1913.
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kunstwerken ons suggestief gezegd wordt en dan komt 't ons
voor dat de schoonheid ook hier weer in hoofdzaak van
visuele aard is. Rythme, kompositie, kleuren enz. enz.
kunnen we in vele dezer stukken bewonderen.
De plaats ontbreekt hier verder op het Kubisme in
te gaan. Wij willen slechts met een enkel voorbeeld aantonen hoe ver de Kubisten hun bedoeling doorvoeren. Zo
kan men bij het bekende stuk van Duchamp „Koning en
Koningin" (afgeb. in Eddy p. 72) de herkomst der motieven
uit de natuur niet meer terug vinden. Men ziet slechts
een kombinatie van bijna niet te beschrijven vormen,
waarin te onderscheiden zijn twee staande massa's en daartussen een soort stroom van diezelfde vormpjes van links
boven naar rechts onder breed uitlopend. De artiest hoeft
zich nu echter niet alleen tevreden te stellen met de
visuele verwerking zijner motieven ; hij kan er ook zijn
geestelike bedoeling mee hebben. Zo legt Eddy op p. 71
uit dat de oorspronkelike figuren der vorsten vervangen
zijn door twee koniese of kubiese massa's die de betekenis
hebben van de „statiese" en de „dynamiese" levensvormen.
De statiese vormen zijn dan de staande massa's, de vorsten,
symbool van de eeuwigdurende dynastie, terwijl de dynamiese beweging wordt voorgesteld door de stroom van
vormen tussen beiden in. Het komt mij voor dat dergelijke
verklaringen vaak iets gezochts hebben. Het enige wat
men in zulke gevallen zeggen kan, is dat we hier twee
vaststaande rustige massa's zien, tegenover een bewegelike
stroom. De geestelike emotie die hier suggestief en niet
symbolies wordt uitgedrukt is dus die van 't rustige tegenover het bewegelike. 't Is duidelik dat dit wel de meest
abstrakte vorm is waarin het algemene zich kan uiten.
We krijgen dan 't zelfde te zien als bij de architektuur
waar we aantoonden dat 't ook slechts mogelik was enige
zeer algemene begrippen uit te drukken. Voor zover 't
kubisme er nu in slaagt dit algemene uit te drukken kan
men zeggen, dat ze haar rol van reaktie op het overwegend
biezondere van het impressionisme vervult.
We brengen hier thans nog eens in herinnering wat
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we reeds zeiden over de betekenis van de voorstelling.
Daar de voorstelling in werken als deze ontbreekt, moet
het geestelik element zo algemeen mogelik zijn. De benaming Koning en Koningin is dan te speciaal ; even goed
kan men zeggen dat het betekent de rustige zekerheid
van een vader en moeder waartussen de onrustig woelende
en zoekende kinderen.

We hebben getracht in het bovenstaande een kort
overzicht te geven van de voornaamste internationale
stromingen in de moderne schilderkunst. We hebben
eerst getracht Van Gogh en Cézanne te karakteriseren
als de o.i. belangrijkste overgangsmeesters en daarna
hebben we de Expressionisten, Futuristen en Kubisten in
grote trekken besproken. Reeds gaven wij als onze mening
te kennen dat dit slechts een voorlopige indeling is e n
dat lang niet ieder artiest tot een dezer rubrieken gerekend
kan worden. Zo maakt in ons land b.v. Lodewijk Schelfhout werk waarin hij zoekt naar kubistiese vormoplossing.
Bij hem gaat de voorstelling echter niet verloren, men vergelijke de bekende tekening van een Kristuskop waar tegelijk
een sterke geestelike emotie van uitgaat. Verder hebben
wij meesters als Toorop, B. van der Leck en Mondriaan
die ook niet zo makkelik tot een bepaalde groep gerekend
kunnen worden. Maar wat komt dit er ook op aan, het
kan toch nooit onze bedoeling zijn alles met etiketten te
voorzien ; een indeling mag alleen tot doel hebben ons
inzicht te verbeteren. Daar het natuurlik onmogelik is
alle artiesten en kunstwerken afzonderlik te bespreken,
hebben wij gemeend goed te doen de bewuste indeling te
behouden. Thans moet onderzocht worden wat in de drie
besproken richtingen 'steeds weer terug te vinden is, wat
deze dus gemeen hebben. Slagen wij er in werkelik enige
essentiële kenmerken te vinden, dan moeten deze natuurlik
ook van toepassing zijn op die kunstwerken die enigszins
buiten een der richtingen staan waar wij zoeven op doelden.
We zouden dan op deze wijze een bewijs te meer vinden
.
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voor onze opvatting. Wat zijn dus de karakteristieke
punten die zowel Expressionisten, Futuristen en Kubisten
met elkaar gemeen hebben ? Na de meer uitvoerige opmerkingen die wij reeds hebben gemaakt, menen wij onze
opvatting in het kort als volgt te mogen samenvatten.
In de moderne kunst zien wij de reaktie op het naturalisme der Impressionisten. Wat de moderne richtingen
dus in de allereerste plaats gemeen hebben is hun antinaturalisme. Hieruit vloeien reeds dadelik tal van eigenaardige kenmerken voort. 't Is logies dat de artiesten die
anti-naturalisties gestemd zijn, zich niet bepalen bij de
visuele indrukken van de natuur ontvangen, hoezeer zij
die ook bewonderen. Zij werken deze echter om tot een
geheel eigen schepping, vandaar dat bij alle moderne
richtingen 't visuele element nooit spontaan is, maar van
de verwerkte soort. Hoe worden in de moderne kunst de
visuele indrukken nu verwerkt en opgelost ? Vóór alles
worden ze steeds omgewerkt tot een tweedimensionale kompositie, waarbij dus alle diepte als de illusie gevend van
werkelikheid, wordt verbannen. Menselike figuren worden
evenals alle andere natuurvormen eenvoudig gebruikt als
motief in de kompositie. De kleuren, die de Impressionisten in zulke geraffineerd fijne nuances wisten te gebruiken, worden weer herleid tot eenvoudige tinten. Tal
van mogelikheden blijven bestaan al houdt men zich aan
deze principes.
Een ander belangrijk punt is dat de moderne kunst
in hoofdzaak een overwegend visueel karakter draagt. We
zagen reeds hoe in de besproken kunstwerken het altijd
de visuele emoties van kleuren, kompositie, rythme der
lijnen e. d. waren die suggestief werden uitgedrukt. Dit is
wel merkwaardig aangezien de moderne kunst juist wilde
reageren op het gemis aan geestelikheid en het overheersen van het biezondere van het impressionisme. In hun
wens om op te komen tegen dit biezondere hebben ze gepoogd slechts begrippen af te beelden. Ze hebben daarbij
zoals we zagen, afstand moeten doen van de voorstelling
en we hebben boven getracht aan te tonen dat ze daarom
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zich hebben moeten beperken tot enige zeer algemene
begrippen. Meer samengestelde begrippen hebben ze dus
moeten vertolken door symbolen, maar daarbij hebben ze
het terrein der kunst verlaten.
Al deze eigenschappen van de moderne kunst veroorzaken samen het sterk dekoratieve karakter' dat deze onmiskenbaar draagt.
„Dekoratief" is een benaming die vaak op de moderne
kunst wordt toegepast. Dergelijke woorden lopen spoedig
gevaar tot een holle klank te worden. Vragen wij ons echter
af wat men eigenlik onder het begrip dekoratief heeft te
verstaan, dan ligt de definitie reeds voor het grootste deel
in het voorgaande besloten. Voor ons is dekoratief datgene
wat geschikt is voor decor of versiering te dienen. Waardoor, kan men vragen, wordt iets nu geschikt om tot
versiering te dienen ? Al is het hier niet de plaats dit
alles nader uit te werken, zouden wij toch gaarne op
enkele punten wijzen die in verband met de moderne
schilderkunst belangrijk zijn. In het algemeen kan men
zeggen dat de versiering zich ondergeschikt, dienstbaar
heeft te maken aan het voorwerp dat versierd moet worden.
Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelik ; versiert men
bijvoorbeeld een vaas, dan heeft men te zorgen dat de
vorm van de vaas zichtbaar blijft en niet zo met grote
ornamenten en relief gedekoreerd wordt, dat men niet
meer weet wat er onder zit. Om deze ondergeschikte rol
te vervullen en niet als 't ware een zelfstandig lichaam te
vormen, zal het ornament dus vlak en gelijkmatig moeten
wezen. Daarom worden figuren, bloemen enz. van vorm
veranderd, de derde dimensie weggelaten, de lijnen en
kleuren van 't ornament allen gelijkwaardig gemaakt, enz.
Hiermede verliest de lijn dus zijn zelfstandige waarde
en zo zullen in een ornament alle lijnen even dik zijn,
in tegenstelling met de vrije schilderkunst waar elke lijn
zijn eigen waarde heeft, dik is en dun uitloopt alnaarmate
de schilder het nodig oordeelt. De schoonheid van 't
ornament zal dus niet liggen in de gevoeligheid waarmee
een lijn bij v. is getekend, maar in de schone en regelmatige
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verdeling vala het vlak, dat te versieren is door middel
van het rythme der lijnen en gestyleerde vormen.
We hebben expres wat langer bij 't begrip dekoratief
stil gestaan opdat 't duidelik zou blijken hoe we in de
dekoratieve kunst verschillende zelfde eigenschappen kunnen n.oteren als in de moderne schilderkunst. Eigenlik
kan de benaming „dekoratief" alleen voor toegepaste kunst
worden gebruikt, die dus gemaakt is als versiering van
een bepaald voorwerp. Het begrip dekoratief kan echter
worden overgedragen op de schilderkunst wanneer deze
door haar gebondenheid geschikt zou wezen om ter versiering te dienen van muren, zolderingen enz. op zodanige
wijze dat ze zich aan die vlakken ondergeschikt maakt en
er een organies geheel mee vormt. Deze soort schilderkunst
is dan de antipode van de z.g.n. „vrije" schilderkunst.
Deze bestaat namelik geheel om zich zelfs wil en houdt
derhalve niet de minste rekening met haar omgeving. Een
dergelijk schilderij ter versiering op een muur gehangen
vormt daarmee dus geen geheel maar blijft een op zich
zelf staand kunstwerk. We zagen reeds dat 't impressionisme in deze richting het uiterste heeft bereikt. Een
schilderkunst daarentegen die het tweedimensionale zoekt,
die de menselike figuur evenals alle andere vormen in de
natuur gebruikt als motief in de kompositie, die antinaturalisties is, zal uit de aard van zijn karakter veel meer
geschikt zijn om als versiering gebruikt te worden. We
zien dit nu heel sterk in de moderne schilderkunst, ja
er zijn onder de moderne schilders reeds enigen die de.
uiterste konsekwenties in dit opzicht hebben bereikt.
Wij hebben dus gezien welke eigenschappen alle moderne
kunstwerken gemeen hebben, maar ook hoe verschillend de
oplossingen nog zijn waartoe de kunstenaars zijn gekomen.
Te groot is nog die verscheidenheid om reeds van een
imoderne stijl te kunnen spreken. Brengen we ons in herinnering wat wij onder stijl verstonden n.l. de konsekwente
toepassing van bepaalde principes, waardoor dus noodzakelikerwijze een eenheid ontstaat, dan zullen we moeten
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toegeven dat deze eenheid nog ontbreekt. Nog zien we
rond ons het zoeken en worstelen naast het kalme, gemakkelike voortleven naar oude beginsels, maar de kentering is er. De tekenen kunnen niet bedriegen. Wanneer
we op eenzelfde moment allerwegen verwante verschijnselen
zien opdoemen, is dit geen toeval. De problemen die de
schilderkunst zich stelt, staan niet op zich zelf. Reeds
heeft de architektuur zich opgeheven uit het verval waartoe ze in de negentiende eeuw was geraakt. Wij zullen
goed doen de moderne schilderkunst te beschouwen in
verband met de opkomende architektuur. Deze heeft
immers weer de leiding hernomen en maakt de andere
kunsten aan zich dienstbaar. Het kunsthandwerk begint
snel te herleven en schept reeds prachtige werken. En
ook de schilderkunst heeft voorlopig haar eens op zo
schitterende wijze verdiende vrijheid prijs gegeven en
beleeft nu de logiese reaktie op die vrijheid. Wanneer
wij ons dit alles bewust maken, moeten wij ongetwijfeld
het groots verband voelen dat er tussen al deze verschijnselen bestaat. Wij zullen dan des te scherper voelen dat
wij midden in een evolutie staan. En niet alleen op het
gebied van de kunst heeft die evolutie plaats. Zij doortrekt het gehele moderne leven, dageliks zijn wij er getuige van met hoeveel strijd dit gepaard gaat. Vermoedelik
zal ook de kunst die nu bezig is te groeien, pas tot rijpheid zijn gekomen als deze algehele evolutie is voltrokken.

LEESTAFEL.

Marie Koenen. De Moeder. 's Hertogenbosch. C. N.
Teulings, MCMXVII.
Het is altijd eenigszins moeilijk voor wie niet Katholiek is,
om de psychologische waarde van een specifiek Katholieken roman
zuiver te schatten en onwillekeurig tracht men door vergelijking
met andere romans uit denzelfden kring de juistheid van persoonlijke indrukken te beproeven. Leggen we „De Moeder" naast
andere Katholieke verhalen, naast 't pas verschenen „Drijfzand"
van Van Ravestein, naast „Brord en Hanna" van Marie Gijsen,
dan treft ons bij Marie Koenen een veel dieper aanvoelen van 't
gemoedsleven harer personen, een veel rijper inzicht in de Katholieke psyche dan de beide andere auteurs geven kunnen. Het is
alsof de schrijfster, al werkend aan dit verhaal, in menschenkennis
en in uitbeeldingskracht is gegroeid. In 't eerste gedeelte beheerscht
zij haar stof nog niet. Zij bewondert haar heldin, zij vereenzelvigt
zich met haar, zonder boven haar te staan. 't Geheel krijgt daardoor iets kinderachtigs. We hooren over deze menschen allerlei
vertellen, maar we zien ze niet, zóó uitgebeeld, dat 't een doorzien
wordt. Nu eens is 't of de schrijfster hun gevoelens en beschouwingen
al te zeer deelt, dan weer of zij hun de hare leent. Haar dorpsmenschen zijn niet reëel. En ook afgezien van dit algemeene, is
de goedheid en wijsheid van haar heldin niet zoo groot als zij ons
wil doen gelooven. Haar moederlijkheid en haar vroomheid, waar
al 't licht op is geconcentreerd, maken vaak den indruk van vrij
dwingerig en kleingeestig te zijn. -- Maar juist, als we teleurgesteld het boek ter zijde willen leggen, komt daar iets anders,
iets dat vastgrijpt om dat het echt is. Een stuk godsdienstig
leven wordt, heel eigenaardig Roomsch, maar tegelijk echt-menschelij k doorvoeld en weergegeven. Zoo in den zelfstrijd van Jules als
hij met Treeske gebroken heeft, in de berusting van Treeske en
meest van al in den innerlijken groei van de Moeder. Onze profane
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literatuur heeft nog maar weinig zoo fijn en zuiver dergelijk zielsgebeuren geteekend. Hier ligt een belofte, die in later werk van
Marie Koenen vervuld moge worden. Want meer dan een belofte
is het nog niet. Dit stuk levende kunst is een verrasing te midden
van veel boekachtigs. Dit laatste is niet alleen 't gevolg van
zwakke karakterteekening. Ook de gebeurtenissen doen aan een
scheurkalender-verhaal denken. 't Komt allemaal zoo mooi en
stichtelijk terecht. En heel de omgeving blijft iets plaatjes-achtigs
houden, hoe wel ook in dat opzicht soms ineens iets moois wordt
bereikt, b.v. voor het grootste deel de beschrijving van den lenteavond in 't begin met de mooie teekening van 't melkhuis op den
Vlakerhof. A. D. K.
Johanna W. A. Naber. Uit de Diepte naar de Hoogte.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon.
In drie deelen schildert Joh. Naber den strijd van de Hervormde Kerk in Frankrijk, telkens in een bepaalde periode de
lotgevallen dier kerk groepeerend om een of meer leidende persoonlijkheden. In 't eerste deel, dat de opkomst der Hervormde denkbeelden en de eerste organisatie der gemeente behandelt is Renata
van Frankrijk, de dochter van Lodewijk XII het middelpunt. In 't
tweede worden de lotgevallen van de in Frankrijk gevestigde
dochters en kleindochters van Willem van Oranje verhaald in
nauw verband met den strijd der Hervormden in die periode, die
ongeveer samenvalt met de regeering van Hendrik IV. Het laatste
deel geeft de figuur van Paul Rabaut, die na een leven vol onrust
en vervolging als predikant van de „Eglise du désert" ten slotte
nog de vrijheid van godsdienst in beginsel heeft erkend gezien in
den grondwet van 3 September 1791.
De schrijfster heeft haar stof in 't meerendeel uit de publicaties van verschillende briefwisselingen en het beeld van tijden
en menschen, dat daaruit voor haar is opgerezen, weet zij te reproduceeren op een wijze, die ons als 't ware met eigen oogen doet
zien. De veelheid van feiten en uitingen is geordend en vereenvoudigd, maar toch niet zóó zeer of er is ruimte over voor het
vormen van eigen indrukken en voorstellingen. De lezer is hier
niet, als zoo vaak bij dergelijke lectuur, aangewezen op enkele
hoofdtrekken, die telkens doen verlangen naar de lezing van de
bronnen zelf. En toch is dit boek ver van een onpersoonlijk weergeven van al wat belangrijk is. Integendeel, de ontroering, waarmee
de schrijfster deze worsteling van drie eeuwen heeft gadegeslagen,
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draagt haar boek en geeft het dat levendige en boeiende, dat
anders in een relaas van treffende, maar zich in veel opzichten
telkens herhalende gebeurtenissen licht verloren kon gaan. Het
sterkst is dit in het eerste en derde deel waar de hoofdfiguur een
natuurlijk middelpunt vormt en zoo naast 't algemeen historische
ook een psychologisch interesse ontstaat. Daartegenover schaadt de
uitvoerigheid in 't meedeelen van bijzonderheden eenigszins aan
de eenheid van 't tweede deel, vooral waar de zeven vorstinnen
uit 't Huis van Oranje in hun eigenaardig lot te veel overeenkomst
vertoonen, dan dat hier met eenige eentonigheid zou dreigen.
Toch geeft ook dit deel, niet minder dan de beide anderen
een aantrekkelijke en verrijkende lectuur. Van 't midden van de
18 de eeuw wordt gezegd, dat de baanbrekers van den nieuwen tijd
de Hervormde Kerk in Frankrijk eigenlijk niet kenden. De leden
en de leiders dier kerk stonden als paria's zoo geheel buiten de
samenleving, dat zij: ook bleven buiten den horizon van de toonaangevende kringen in wetenschap en kunst. Hierin zal ook wel
mede de oorzaak liggen, waardoor ook wij in 't beeld dat we
ons van de Fransche cultuur dier dagen gevormd hebben, eigenlijk
heel deze groep niet hebben opgenomen. Johanna Naber vult
deze leemte op een buitengewoon heldere en bevredigende wijze
voor ons aan. En van meer waarde nog dan deze verheldering van
ons inzicht is de bezielende sfeer, die zij ons schept door haar
verhaal van deze levens, vol eenvoud en heldhaftige trouw, vol
vroomheid en karaktersterkte.

A. D. K.

L. Couperus. Van en over mij zelf en anderen. Vierde
Bundel.
Couperus zou niet moeten zijn de kunstenaar, die hij is, als
in heel dezen bundel niet nu en dan die charme was, die een zoo
wezenlijke trek van zijn talent is. Maar 't is zelden, dat deze bekoring ons gevangen houdt. Bij verreweg de meeste dezer schetjes
en causerieën vragen wij ons af : Waarom in 's hemels naam heeft
hij ze geschreven ? Wie heeft hem gedwongen zooveel bladzijden vol
te schrijven met zulke volslagen onbelangrijkheden, zulke flauwe
aardigheden, opmerkingen, juist goed genoeg om in een ledig uur
even gezegd te worden, maar toch zeker nooit waard te worden
uitgesponnen en herhaald ? Is het zijn lust geweest, als een kunst
het te kweeken, het vermogen om van niets toch iets te maken ?
Maar dan is hij niet geslaagd. Het „iets" dat hij er van gemaakt,
heeft is misschien in staat even, heel oppervlakkig, te amuseeren,
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maar dat is toch een belachelijk poover resultaat voor een kunstenaar als Couperus. Als er geen ander werk van hem was uit
dezen tijd, werk als zijn „Tooneelspelers" b.v. dan zou deze bundel
doen vreezen dat de kunstenaar in hem geheel was ten onder gegaan in den schrijver die „tusschen lunch en thee-uur" wat elegante
beuzeling produceert, waarin dan nu en dan iets van zijn oude
kunst opflikkert. A. D. K.
Herman Middendorp. Het veege Lijf. Amsterdam. P. N.
van Kampen & Zoon.
Na ,,Het Schoone Mysterie", na „De Klop van het Bloed" is
Herman Middendorp al spoedig gekomen met zijn nieuwen roman :
„Het Veege Lijf". Het komt mij voor dat hij daarmee in een
sterk-dalende lijn is voortgegaan. Ook nu weer schokkende gebeurtenissen, een zelfmoord en een moord, die 't verhaal tot een oplossing brengen. De hoofdpersoon is een jong meisje, dochter van een
eenvoudig fabrieksopzichter en een brave stille moeder, dat absoluut
pervers van aanleg, naar wij moeten aannemen, even onverklaard
blijft in haar grof spel met den een na den ander als in haar
plotselinge liefde voor den zoon van haar patroon, welken laatsten
zij voor tijdpasseering én voor een flinke fooi nogal eens wat vrijheden vergund had. Hoe dit meisje uit deze omgeving voorkomt,
hoe ze daarin zich uitleeft, zonder botsingen, zonder zelfs den
argwaan van haar ouders gaande te maken, terwijl heel het dorp
haar kent voor wat ze is, dit alles blijft ongemotiveerd. Aan de
etherische figuren uit „De Klop van het Bloed" herinneren dan de
ziekelijke, extatische zuster en de bleeke dichter-theosoof. Geen
der personen doet aan als levensecht. Met zijn gebrek aan psychologische diepte, aan schoonheid van visie, die b.v. de kroegtooneelen
uit hun banaliteit had moeten verheffen, is deze roman gedaald tot
ontspanningslectuur van een ongezond, bedenkelijk genre.
A. D.
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EENZAAMHEID
DOOR

ELISABETH ZERNIKE.

III.
Ret tweede jaar van haar studie ging Aag naar een
muziekschool. Ze had het eerste jaar aIleen privaatlessen
gehad van mijnheer Verschuur, op dringenden raad van
haar vader. Probeer het met de muziek, en laat de
muziek bet met jon probeeren, had hij gezegd. Maar na
dat jaar moest ze beslissen, Ze had het eigenl~jk nooit
overwogen; ze studeerde piano en dat zou ze nog eenige
jaren doen; - ze zag niet anders dan die studie. Ze
dacht ook niet veel over haar muzikaal gevoel, dat groeien
moest, over opvattingen die zich zouden verwijden. Ze zag
niet een rrieuw leven dagen, nu ze een yak had geko.zen,
waarmee ze eens haar eigen brood zou verdienen. Ze
studeerde; - haar techniek moest veel verbeterd worden,
veel - en het werd hoog tijd dat ze met bijvakken begon,
met solfege en harmonieleer en muziekgeschiedenis.' Ze
verlangde daar ook naar, omdat het zoo noodig was, en
omdat de pianolessen, zoo zonder eenige afwisseling, wat
vervelend werden. Ook verlangde ze naar studiegenooten.
Bet gevoel overviel haar soms dat ze dit jaar had geleefd,
blind en doof voor andere menschen. En dat gaf een
O. E. XVII 4
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wrevelig berouw, als had ze het anders, beter moeten do en.
Beter? had ze iets meer voor Mia kunnen zijn, of voor
Piet en Gerard? Er kwam een klein, minachtend trekje
om haar mond, als ze hun namen noemde. Mia - Piet.
Neen, met Gerard was het anders. Hij groeide zoo hard,
het speet haar, werkelijk, maar zoo innig als vroeger waren
ze niet geweest dit jaar, Hij verloor zijn aanhankelijkheid,.
evenals zijn hooge stem, waarvan het : Aag - zoo vleiend
klonk. Hij werd een man, een lieve kerel. En Mia had
Bernard, altijd, altijd Bernard. Zelfs werd het weI:
Bernard's moeder, vader, zusjes. Zusjes, jawel, die dooie
Catotje en nuffige Winny, Winny met rood haar, oeh zoo
Engelsch. Mia lachte ook weI om het kind, als zwakke
echo van Bernard soms even. Mia was verliefd - daar,
dan wist je alles, En Piet? Piet was de student van
Amsterdam; Piet was eigenlijk de leukste jongen, dien je
je kon denken. Maar verwaand, hemel. Als ze dat zich
zelf weer had gezegd, moest ze denken aan dien avond,
toen ze zoo nijdig, zoo jeukend-nijdig op hem was geweest.
Ze voelde ze niet komen, die pIotselinge uitbarstingen,.
ineens stond je in vuur en vIam, ineens moest je het uiten,
Het begon .nog als spel, maar, neen, neen, neen, het was
haar dadelijk ern.st geweest. Hij ging nit, maar kwam
toevallig nog binnen met hoed en jas en stoke Die stok,
en zooals hij hem vasthield, de branie, Toen haatte ze
hem ineens. Ze ging naar hem toe, ze bedwong zich nog
even; als spelend nam ze hem den stole af en zette de
punt op zijn borst, - Omdat ge verstandig zijt, koel van
hoofd, koel van blik, heb ik u lief, - omdat ge - 0, een
heele vloed en aldoor bleef het refrein: heb ik u lief. En
toen: omdat ge verwaten zijt, veracht ik u. Een flinke
pOl' met den stok; hij lachte - aha, Caesar en Brutus,
en kwam op haar af - zijn oogen schitterden. Maar in
haar oogen zag hij dat ze het meende, dat ze hem verachtte op dat oogenblik. Zijn lachen verschrompelde zoo'n
beetje err hij ging haastig de deur nit, Ze liet hem langs
zich gaan - haar borst deed pijn - toen wilde ze hem
naroepen. En liep al de gang in - hij was er nog -
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maar ze zei niets; ze bleef staan en hoorde de buitendeur
met een ruk achter hem in 't slot vallen; de brievenbus
rinkelde. Ze was blij om dien forschen klap - het was
beter dan zijn stil weggaan nit de huiskamer. En toen
had ze hem weer lief gehad en bewonderd, haar knappen,
genialen broer.
Maar ze verlangde naar studie-genooten. Ze herinnerde
zich de meisjes uit de 5de klas en hoe gezellig hun omgang
was geweest. Het oude verlangen populair te wezen onder
haargelijken, zich sterk te voelen onder hen, niet de
minste, de eerste misschien, kwam weer in haar boven,
maar ze was het zich niet als zoodanig bewust. W el dach t
ze soms zich graag eens te willen meten met anderen.
Dan zou blijken - ze wist niet wat, natuurlijk. Misschien
stond ze vel' ten achter bij de meesten, Er waren immers
altijd wel van die buitenissige kinderen, halve. wonderaapjes. Och, maar meestal stak daar weinig groei in.
Enfin, ze moest maar afwachten.
Ze begon alles kalm en nuchter te bekijken. De
muziekschool, een oud heerenhuis met verwaarloosde
marmeren gangen en holle, half duistere kamers, beschimpte
ze eerst een beetje. Een gedeelte van het sousterrain,
een kelder haast, diende voor kleedkamer. Daar yond je
dan alle meisjes bijeen die wachtten op de les van mijnheer
Boeren. Ze praatten druk, maar keken even op en groetten,
als je binnenkwam. Je was vervuld van wat je meende
dat in de les behandeld zou worden, maar je kon het
nooit weten. Wat je had moeten studeeren, herhaalde je
nog eens onderweg; je bou wde in terva.llen, aldoor maar op
elkaar, of stapte tegen het accent in bij moeiljjke syncopen.
De muziek naderde meer en meer. In de kleedkamer al
hoorde je pianospelen, bonkig of rommelend, boven je
hoofd. Maar ze zag nu de dingen anders dan de eerste
maal, gewoner, niet zoo boeiend meer, Toen: - al die
vreemde meisjes, in het door een gloeikousje verlichte
hok, waar smalle banken langs de muren onder de kapstokken stonden, en een paar oude cafe-tafeltjes in het
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midden. Een groot en dik meisje zat bovenop zoo'n
tafeltje en wiebelde heen en weer. In den donkersten
hoek was een groepje dat zweeg. Het dikke meisje keek
haar aan; - daar zitten de nieuwelingen, - en ze wees
over haar schouder naar het duistere hoekje.
"Wacht u niet op de les van mijnheer Boeren P" Haar
stem klonk haar zelf vreemd, zoo diep en rustig,
"Les? we moeten ons uur nog afspreken; les krijgen
we vooreerst niet."
,,0." 'Ze had haar goed opgehangen en ging zitten,
halfverwegen de .zwijgende nieuwelingen en de oude praters.
"Nou, moet jullie hooren," zei het dikke meisje, om weer
op dreef te komen, maar wist niet verder en keek,
argwanend, even naar haar. Ze had haar armen over elkaar
geslagen en luisterde aandachtig.
"Ben je zangeres?"
"Nee, pianiste."
,,0, ik dacht het, je zette daarnet zoo'n keel op."
Ze lachte even. "Zoo."
"Is Corrie weer onhebbelijk?" vroag een klein meisje,
dat op de bank zat, en heel zorgvuldig als een groote
dame was gekapt. In haar donkere oogen dansten lichtflitsen. "Stoort u zich maar niet aan haar." ,,0 nee,"
zei Aagje.
Corrie barstte los, - weI allemachtig - en lachte en
vloekte veel. Haar groote gave tanden schenen mee te
doen, Ze nemen per slot niet eens no titie van Corrie,
dacht Aagje, en voelde zich tot haar aangetrokken. Zeker
studeerde ze voor zang en had een stem als een oordeel.
- Aagje grinnikte zachtjes. - Een iang meisje, met een
matgroen zijden blouse aan, stond op en begon haar viool
te stemmen. Aagje had nooit van zoo dichtbij iemand
met een viool gezien. Er ging voor haar een groote
bekoring nit van het slanke meisje, dat de viool tegen
haar borst drukte en haar hoofd, met het gladde bruine
haar, diep daarover heen boog. Het meisje tokkelde wat;
de viool knarste en piepte, Haar blouse blonk zilverig toen ineens hief ze den hals van de viool hoog op en
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begon te spelen. Onmerkbaar haast deinde haar lichaam
heen en weer; de tonen trilden en kaatsten terug.
Met een verlegen-bewonderend glimlachje zat de dikke
Corrie te luisteren. Aagje keek, keek langen tijd naar
het spelende meisje, keek naar aIle anderen en vergat
zich zelf geheel door die groote, strakke aandacht.
Plotseling hield het meisje Ope "Ret klinkt hier niet."
M'et den strijkstok tikte ze, nerveus, tegen haar hoog
schoentje.
"Kan je niet wachten tot je thuis bent?"
"Altijd wachten", zei ze en liep om de tafeltjes heen,
haar viool weer onder haar kin. Als gedachtenloos begon
ze opnieuw; zacht gleden de losse tonen elkaar na, OnderwijI praatte ze: "juIlie zit hier maar en vindt het weI
best te wachten. Dat rust uit, he? Jullie denkt nooit
aan den t~j d, die voorbij gaat; maar ik moet toch eens
klaarkomeri !"
"En solo spelen in het Concertgebouw."
"Natuurlijk - natuurlijk." Ze klemde haar lippen
vast opeen, en speelde sneller en luider. En ze begon
er bij te zingen, hoog, ijl, als de tonen van een fl ui t
kIonk het. Sterk had het Aagje geboeid. - Toen was er een
man haastig binnen kornen loopen, die in zijn handen
klapte en deed of hij het spel niet hoorde, "Dames, mag
ik u verzoeken boven te kornen ?" Hij wendde zich
speciaal tot het donkere hoekje en maakte een lokkend
gebaar. Ret slanke meisje borg haar viool weg.
Een sombere, kale kamer, met een grooten zwarten
vleugel midden op den planken vloer, In een stijve rij
gingen ze zitten, op keukenstoeltjes, tegen den gekalkten
muur, En een voor een werden nu hun narnen opgenoemd,
die van de nieuwelingen het eerst. leder kwam dan b~j
den vleugel staan ell praatte met mijnheer Boeren, een
beetje zachtjes, geheimzinnig. Het duurde niet lang; er
werden een paar tonen op de piano aangeslagen, een
accoord soms, - en wie klaar was bij den vleugel, ging weg.
"Aagje van Hulst." Een luchtig wijsje, een zwaar
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accent, - toen was ze genaderd en keek hij haar aan, Of ze al iets aan theorie had gedaan, een. absoluut gehoor
had, hoe lang ze piano studeerde - de vragen stroomden
haar toe. Ze wou zoo graag meer antwoorden dan ja of
nee, maar vond geen gelegenheid. "U zult wat achter
zijn in 't begin, ik plaats u bij de meisjes die al een jaar
les van me hebben gehad. Even flink werken en het
inhalen, niet waar?" H~j knikte haar toe en ze ging. In de kleedkamer was nu aIleen een nieuweling, die traag
haar hoed opzette.
"Ik heb g-een een toon gehoord, en u? Ik heb zoo'n
slecht gehoor," zei ze mistroostig.
,,0- ik enkele. Ret hindert toch niet, we beginnen
pas te Ieeren."
"J e leert het nooit, geloof ik, en die anderen zijn
zooveel verder."
"Kom, het zal wat meevallen." Toen liet ze het
meisje staan en liep vlug weg. - Nu dacht ze aan aIles
verward· dooreen en glimlachte fier, zonder het te weten.
Ze gaf zich met Iiefde en ijver aan al het nieuwe, en
wist zelf nauwelijks met hoe groote verwaclrtingen, AIso£
nu het bIijvende heil gekomen was, zoo Ieefde ze die
eerste maanden. N og maar een enkelen keel' zat ze op den
divan in de huiskamer, een arm om Gerard's schouder,
of een hand op moeder's knie. Meest stond ze dadelijk
op na tafeI en liep naar de piano terug. Ze vertelde wel
van de lessen en de meisjes, maar haar eerste enthousiasme
konden de anderen niet deelen. - Maak je niet alies een
beetje mooier dan het is, Aag? zou Pietzeggen, Ze vonden
het niet zooveel bijzonders, dat een van de meisjes in de
kleedkamer viool speeIde, en die dikke Corrie noemden ze
een ordinaire meid. En dat die intervallen en accoorden
zoo interessant zouden zijn - Mia lachte haar onbevangen
nit. Dan haalde ze haar schouders Ope - Jullie kunt het
natuurljjk niet begrijpen, juIlie weet heelemaaI niet dat het
een studie is op zich zeIf. En Piet, jij, die nu toch een beetje
piano speelt. En hoe - zei Piet, - alles zonder accoord
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of interval - jtj moest er tenminste iets van willen weten.
AIleen de moeder begreep het, maar wist ook dat
muziek meer was dan theorie. Zij zelf had, eenige jaren
voor haar trouwen, zang gestudeerd. In de solfege had
ze het niet ver gebracht, maar ze zong, ze zong eigenlijk
altijd door. N ooit was ze heelemaal zonder lied geweest
in dien t~id. Op straat zong ze zachtjes; thuis, temidden
van anderen, zong ze onhoorbaar. Heel veel malen werd
het lied onderbroken, maar het kwam toch altijd weer
terug. Als ze moe was, en niet anders meer kon dan het
zelfde deuntje herhalen, probeerde ze het zingen te bannen
en aIleen de woorden op te zeggen. Maar dat gebeurde
niet heel dikwijls. En na haar huwelijk bleef ze zingen.
De kinderen speelden om haar heen en probeerden soms
mee te doen. Liefst zong ze lange, droevige liederen.
Piet, de oudste, ving ook de woorden op, en zong die na,
Ze zou nooit vergeten hoe hij eens temidden van spoorirein en rails op den grond, zijn spel staakte, en langzaam
begon te zingen, met zijn teeder klein jongensstemmetje:
Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen. En het zomersche
zonlicht viel op zijn blonde haartje. - Maar toen Aagje
10 jaar was, stierf Eddy, een tenger, stil jongetje van 7
jaar. Ze had heel lang bij zijn ziekbedje gezeten, - ze
had veel vertwijfeld en veel gehoopt. Ze had honderde
malen haar zoetste slaapliedjes geneuried, dapper door
.alles heen. - Morgen friih, wenn Gott will, wirst du wieder
geweckt. - Schlummre und traume von kommender Zeit.
Schlafe, schlafe, in dem siissen Grabe. - En na zijn
dood zong ze niet meer. Ze was haar liederen niet vergeten, die drongen zich wel naar voren, een voor een,
maar niemand dan zij zelf hoorde ze nu, en peinsde er
over. De kinderen moesten hun kleine, zachte broertje
missen, en de kleine, zachte muziek, die, met moeder,
overal om hen was geweest.
De moeder vond Aagje niet muzikaal. Zij zelf had
nooit behoefte gehad aan rijkdom en kracht van geluid.
Pianospel vond ze vervelend, op enkele stukken na, die
ze goed kende, en die een makkelijk te volgen wijsje
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droegen, als bovenste stem. Maar zoo dikwijis raakte de
melodie zoek, en was het enkel geweld in haar ooren,.
een chaos van harde klanken. Ze vreesde voor Aagje's
toekomst. Het kind kon goed leeren en was ijverig genoeg,.
maar voor de muziek - Ze dorst nooit iets zeggen, ze
bracht het gesprek op iets anders, als Aagje begon over
al die solfege. Het verwonderde haar ook, dat het kind
nooit. vroeg naar die oude liederen, nooit nog gezegd had:
moeder, hoe ken ik die aIle toch P Of zou ze ze niet meer
kennen? - maar dan was ze al heel weinig muzikaal. Het huwelijk leek haar het eenig ware geluk voor een
meisje. Mia had aan trouwen doen denken, zoolang ze
geen kind meer was, maar Aagje en Mia hadden weinig
gemeen. Mia stelde geen eischen, en zou altijd gelukkig
zijn - maar Aagje was als een man, zoo'n beetje spottend
en niet gauw tevreden - ze leek op Piet daarin, Dat
Mia van zich zelfweinig, maar van anderen veel verwachtte,.
zag ze niet, evenmin als ze in Aagje zag het moeitevol en
onbewuste zoeken naar zich zelf.
De pianolessen van mijnheer Verschuur waren zoo
heerlijk niet meer, maar wat er veranderd was wist Aagje
niet. 0, het zou weI aan haar zelf Iiggen, en toch - mijnheer Verschuur praatte heel anders dan vroeger, dacht
ze soms,
"Och, je speelt te zwaar en gewichtig, en aIle forto's
even sterk, Zeg, houd je nog altijd zoo van kracht?" Ze
wist niet dadelijk een antwoord. - N og altijd? - maar
ze had het nooit gezien als iets dat ze veranderen, overwinnen moest. Nu legde ze zich ijverig'toe op een teer
piano. "Ja, ja, dat is zwoel gefluister," zei mijnheer Verschuur. "Quasi-Iuchtig, weet je, maar eigenlijk zwaarder
dan je zwaarste forto. Herzie dat - we willen toch immers
geen aanstellerij." Dat trof haar heel diep. "Wat een onzin,.
aanstellerij, ik denk niet aan aanstellerij, nooit, heelemaal
nooit, hoor," "Goed kind, goed, maar mijd ook den schijn."
Aanstellerij, zwoel gefluister, dat bleef haar vervolgen.
Ze zou dat piano dus heel anders doen. "Altij(l DOg te
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week, hoor, te sentimenteel ; herzie dat", zei hij den volgenden keer. - Herzie dat - het werd haast zijn stopwoord. Eenmaal vroeg ze, of ze nog weI een beetje voornit ging. "Natuurlijk ga je vooruit, twijfel je daaraan?"
"Ja, u heeft zoo veel meer aanmerkingen dan vroeger."
,,0, vroeger zou je toch doof zijn geweest voor de meeste
aanmerkingen." - "Dus liet u me maar raak spelen." "Voor een deel, ja, en ik leerde je, wat in je bereik lag."
"Zoo," zei ze snibbig en bleef voor de piano zitten, en
probeerde haar teleurstelling en kwaadheid met haar voeten
uit te stommelen op de pedalen. Hij keek van terzij naar
haar, even spotlachend. Ze voelde het, maar hield zich
kordaat. "Geeft u me dan nu eens iets, dat volkomen In
mijn bereik ligt."
"Neem de Kinderstiicke van Schumann."
"Allemachtig" - nu schaterde hij en ze lachte mee. "Is het u ernst?" en lachte opnieuw om die vraag op
dat oogenblik.
"Weet je wat ik zoo komisch vind?"
"Nee ?"
"Dat je blijkbaar hebt gewacht op de muziek die jlj
goed zou kunnen spelen, maar de muziek, weet je, alle
muziek, ook de Kinderstiicke van Schumann, bebben op
jon gewacht." Ze begon ineens te spelen, het eerste
van die kinderstukjes dat haar inviel. Zoo aandachtig
had ze misscbien nooit gespeeld, zoo zuiver wat door de
piano klonk toetsend aan het klankenstukje van haar
verbeelding. "Stil", zei ze haastig, toen het uit was,
veegde even over de toetsen, als om den naklank te verjagen, en speelde het nog eens opnieuw, haar lippen even
van elkaar, haar gezicht zoo zonder uitdrukking-, onnoozel
haast, als van iemand die luistert alleen. - Hij stak haar
zijn hand toe. "Zoo zal je er komen," zei hij ernstig, en
dan met een lachje: "toch zoo min niet, he, die dingetjes",
"Dank u - 0 nee."
Thuis zocht ze haar alleroudste muziek bij elkaar en
legde alles naar volgorde. Ze zou van voren af aan
beginnen, wat was er tegen! Maar ze hield het niet lang
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vol, een paar dagen, een week, en toen vergat ze het.
En de lessen waren zoo plezierig niet meer als vroeger.
Aagje stond op de stoep en riep waar Piet en Mia
nu bleven? De wilde Februariwind joelde in de kale
boomen. Ze legde haar armen op de ~jzeren lenning en
keek naar de lucht. Ret kon haar ook eigenlijk niet
schelen, te wachten. De wolken dreigden, maar de wind
wilde geen regen. Ze stampte uit aIle kracht, aanmoedigend:
wind, wind, houd vol. Er zat een rhythme in den wind,
een rhythme op eigen houtje dan - het was muziek, bijna.
Ze voelde lust mee te wiegen met de boomen. "Ju, wie
seufzt der Wind, juhuhu - juhubu!"
"Kijk aan," zei Mia, ,,'t Iijkt weI of ze het zachte
weer bewondert. Kinderen, laten we flink aaustappen."
Ze zouden naar de Visserings. Bernard 'was jarig, en
men had op Aag's komst aangedrongen, omdat ze Winny's
zang moest accompagneeren. Hoe Winny zong wist Aagje
niet; het kon baar ook niet schelen, Ze hoorde veel
zingen op de muziekschool, maar zelden gaf het baar
genot. De dikke Corrie zong hartstochtelijk en luid
vooraI, en werd bewonderd. Thea, met haar kleine gezichtje
en groote kapseI, zong trillend, maar helder als glas zoo koud en kleurloos ook - en werd geroemd. AIleen
Ans werd Diet geprezen; die was te zenuwachtig. - Ret
is een onmogelijkheid - zou ze halfhuilend roepen, zingen, dat kan niet bestaan, het zit te dicht bij je hart,
het zit in je borst en keel, waar alles klopt. - Dan zei
mijnheer Boeren kalm hoe groote zangers hun kunst gaven,
hoe aIle kunst gegeven moest worden. J e kon het niet
nazeggen, maar het moest zoo wezen, - Ze Iiepen door
,den stormwind en spraken niet, Mia dacht aan den avond.
Liever was ze met Bernard aIleen geweest, zooals dien
middag. Maar dat kon nu niet, ODI de anderen, 0 Bernard,
dat jij, dat jij er bent, zei ze tusschen haar tanden en
deed even haar oogen dicht. Maar ze botste tegen Aag. Aag, wilde ze zeggen, hoe vind jij Bernard eigenlijk? Maar
och, Aag zou even, koeI, waardeerend praten, en wat
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raakte haar dat? J a, Aag was koel. Zou de kunst daarvan gediend zij n ?
"Zeg Aag, er komt vanavond een vriend van Bernard,
Sjoerd Rietma, die verstand van muziek heeft."
"Dan zal ik hem misschien eens aan den tand voelen."
"Zoo, ben jij daar bevoegd ,toe, my lady?" vroeg
Piet, en hij dacht even over Aag, wat zoo zelden gebeurde
den laatsten tijd. Zijn zusters waren hem in den grond
niet onverschillig, maar het eigen jonge leven had hem
zoo fiksch te pakken. Als hti eens dacht aan later, vluchtig,
in een onbegrepen oogenblik van rust en stilstand, dan
wist hij: een eigen praktijk, een vrouw, kinderen, En dan:
Mia, Aagje en Gerard, als vrienden die kwamen en gingen,
maar altijd nabij bleven, Vader en moeder soms, als
vreemd-dierbare oudjes,
Wat loopen we hier nu ieder apartjes, dacht Aag, en
toch naast elkaar, in gelijken stap, En och, wat moest
ze bij die menschen P Winny's zang accompagneeren,
vriendinnetje spelen met Catotje? Maar je speelde comedie.
"Winny, wat zing je mooi, Catotje, vind je het ook zoo'n
genoegelijken avond?" N ou, goemorgen, ze deed daar niet
aan mee. Ze schelden aan 't huis van de Visserings en
Mia ging triomphantelijk voorop naar binnen. Winny had gezongen; nu drukte ze haar gloeiende
wangetjes een voor een te~en het koude, zwarte marmer
van den schoorsteenmantel.
,,0 A.ag, dat het jou niet opwindt - en emotie is
zoo zalig."
"Jawel", zei Aag, die breed uit zat op het kleine
krukje, haar voeten wat omhoog gekrabbeld tegen den
poot, zooals kinderen graag doen. Sjoerd Rietma zag
hen beiden en glimlachte flauwtjes.
"En wat voor muziek maakt u nou ook weer?" Ze
duwde zich af aan de piano en zwaaide een half slagje
naar hem om.
"Juffrouw van Hulst."
"Mijnheer Rietma."
"Ik zing weI eens."
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"Zoo. Wat zingt u het liefst?"
Hij trok even zijn mondhoeken neer. "Wordt die
kens me tenminste nog gelaten?"
"J a maar, er is me van te voren, als grootste attractie
van dezen avond, gezegd dat u mnziek maakte."
"AIs ik het dus niet doe, vraagt u uw geld terug aan
het loket." Hij duidde met zijn hoofd naar de andere
kamer, waar de gastvrouw zat, Winny, niet ver van hen
af, maakte, onhoorbaar, sierlijke dansstapjes op het tapijt.
"Stellig."
"Rietma", riep Piet, "Rietma, zing wat."
"J a Sjoerd, Sjoerd, zing wat." Mi'a kwam aanhuppen
aan Bernards arm. Hij was ineens Ope "Mannen, ik ben
geen bakvisch, dus - alsjeblieft, jullie hoeven me niet te
bidden." Ze trokken weer af, voldaan. "We hooren het
daar beter." AIleen Winny bleef, loom liggend nu In
een fauteuil.
"Hier, de oud-Hollandsche liedjes van Rontgen." Ze
kende ze niet. "Vooruit dan maar," zei ze kordaat. Maar
de pianopartij was gemakkelijk, en hij zong zijn lied zoo
vloeiend en rustig, als stond hij daar zoo'n beetje te
neurien en wist het zelf nauwlijks, dat ook zij op dezelfde
bijna achtelooze manier de begeleiding speelde. De woorden
sprak hij niet heel duidelijk uit, 't was of h~j zich om
niets bekommerde. En Aagje moest denken dat dit iets
anders was dan haar 'gewone muziek maken, Het verwonderde haar Diet toen hij, bij 't eind gekomen, het
liedje opnieuw inzette.. Een beetje vlugger ging het nu,
en nog wat zachter.
"Nog iets", zei ze.
"Natuurlijk, als ik eenmaal begonnen ben" - Ze keek
onwillekeurig naar hem op; waar deed hij haar toch aan
denken? Maar ze wist het niet. - Aan een fiuitenden
schippersjorlgen, die zijn schuit voortboomt door het klotsend water in zon en wind; aan een maaier die, moegewerkt, even rust op het ruwe stoppelland en een liedje
neuriet dat hij als kind leerde op school; - aan veel dat
eenvoudig is en nietig, maar toch ook groote - Ze voelde
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yaag deze dingen, nu ze naar hem keek en zag hoe forsch
en gebruind zijn handen waren.
"Waer staet jou vaders huijs en hof, Adelijn, bruijn
madelijn, mooij meisje fijn?" - Het oude lied van den
vragenden minnaar en het meisje dat smeekt: swijght al
stille, mijn lief en laet jou vragen zijn, - als ze eerst al
heeft toegegeven. "Leght jou armpjens over de mijn, het
sal Sint Jan wel somer sijn, - swijght al stille, mijn Iief,
en laet jou vragen zijn." - Een zwichten voor den grooten
drang, een weten dat alles zal komen zoo het moet, een
zwakke, vergeefsche bede. - Aagje wist niets te zeggen.
Voor den bijval uit de andere kamer boog hij beleefd.
"Nu de jonge smid; hameren en nijdig zijn en de
vonken laten spatten." Ze deed haar best en het krachtige lied, rusteloos vele coupletten aaneen, hield haar
aandacht gespannen.
Hij zong ook nog wat geestelijke liederen, en deed
het een klein beetje plechtiger en stugger dan de liefdeIiedjes, maar niet heel veel. Zijn stem was eigenlijk saai
op den duur, dacht Aagje. - Toen ze naar huis gingen,
liep hij een eind met hen mee,
"Zingt u veel?" vroeg ze hem.
"Hier haast nooit; mijn repertoire is klein. Maar ik
geloof dat ik veel zing, thuis, bij mijn vader."
"In Friesland."
"J a." H~j lachte even.
,;\'Vat is er ?'l'
"Ik lach om uw mogelijke voorstelling van de zaak.
Mijn vader zit niet voor een piano, en accompagneert me,
heel serieus, zooals u gedaan hebt. Thuis, in Friesland,
dat beteekent: weer boer zijn - je klompen aan hebben,
een .wilgentakje snijden en de koeien naar stal brengen,
of de melkemmers in de schuit laden, of - enfin, doen
wat er te doen valt. En's avonds zit je in de keuken,
's winters, en achter de schuur, 's zomers ; maar altijd rook
je een pijp en je zingt een beetje, als je niets meer te
praten weet. Friesche liedjes, maar we kennen er niet
veel, en dan een paar Hollandsche, die ons rertrouwd zijn
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geworden. De melkmeid zingt mee, en de hooiers luisteren.
"Maar," - weer lachte hij, heel kort en een beetje spottend.
"Vertelt u verder, als u wilt; - ik vond het, hoe
moet ik het zeggen." "Interessan t"
"Nee, dat is' een naar woord."
"Zoo". Maar hij bleef zwijgen.
Ze dacht aan onbestemde dingen, aan een hoogen,
grauwen hemel; aan een groote, groene wei. Ze wilde
vragen of hij zich niet eenzaam voelde, daar thuis, in
Friesland - maar ze vroeg het niet. "Over muziek geboomd?" vroeg Mia, toen hij weg was.
"Er valt niet erg met hem te boomen."
"Nee?" zei Piet. "Het zal aan jou hebben gelegen,
hij kan het zwaar genoeg."
;,Is hij knap ?"
"Geweldig: hij zal een echte geleerde worden."
"Zoo." Ze glimlachte en zag een boerenjongen op
klompen, die met een versch-gesneden wilgentakje op
schonkige koeienlij ven sloeg.
Aagje was populair geworden op de muziekschool,
zonder het bewust te hebben nagejaagd. Een tijd lang
deed het haar goed. Ais ze een heelen morgen piano had
gestudeerd, aIleen in den salon, als aan de koffietafel
niemand iets wist van wat zij dien morgen had gewerkt,
dan gaf het een weldadig gevoel van in eigen, vertrouwde
omgeving te zijn, zoodra ze de kleedkamer binnen kwam,
en door iedereen gegroet werd. Ze smeet haar tasch met
een smak neer, Dag lui, beroerd gespeeId van morgen,
'k ben geweldig uit mijn humeur, Hoe is 't met jullie?
Wies, speel je nog niet? Al je snaren gesprongen? Iedereen luisterde even naar haar. Ze wist dat weI, ze
wist dat ze forto moest inzetten, met een bonk. Het werd
een maniertje. Maar ze voelde zich dadelijk getroost. Ze
had een beetje naam onder lien; op de theorieIessen gold
ze bijna voor de beste. Ze speeIde gemakkeIijk van 't
blad, ze dorst te praten, ze was niet zenuwachtig. Mijnheer
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Boeren aIleen doorzag haar; - :£link blijven studeeren,
je gehoor is niet te best, en je pianospel - enfin, daar
zorgt mijnheer Verschuur voor - , zei hij eens, toen ze,
na een les, even met hem was blijven praten. Niemand
in de wachtkamer geloofde dat ze beroerd gespeeld had,
niemand dacht er aan zich te ergeren aan haar slecht
humeur. De ijverigen riepen haar raad in bij hun theoriewerk. Ze hielp graag; van te voren al had ze gezocht
naar eenvoudige verklaringen, die de domsten konden
begrijpen. Ze heette knap; wanneer doe je examen,
vroegen ze en verwonderden zich over haar antwoord: 0,
nog lang niet, ik ben niet ver met piano, heusch. Een tijd lang was het alles heerlijk. Ze daasde wat
mee over muziek en musici, Ze zei dikwijls iets grappigs,
dat de anderen deed lachen; een origineel, noemden ze
haar dan, of een type. Ze waardeerde hen allen, - ze zou
niet hebben kunnen zeggen waarom, in een overvloedig
gevoel van saamhoorigheid en kameraadschap. Soms dacht
ze, thuiskomend, met plotselingen angst aan wat ze had
verloren, en zag daar tegenover het nieuwe, dat ze bezig
was te winnen. Moeder en Mia vooral had ze verloren,
Die zaten veel samen in de huiskamer, en hielpen elkaar
aan naai- of verstelwerkjes, 's zomer's voor de open tuindeuren, 's winters onder de vroege lamp. Er was een stille
teederheid om hen, die Aagje voelde, even. En het lawaai
van de muziekschool bespotte ze fel, dat zelfde korte
oogenblik. Ze zei: - dag moes, Mia, naaien jullie alweer?
en het scherpe, gej"rriteerde in haar stem deed hen g-limlachend elkaar aanzien, als hadden ze het zachte geheim,
niets haar kwalijk te nemen, Toch was het dat andere,
wat ze bespotte, de herinneringen aan haar eigen gedoe,
die hoonend op haar aanvielen. Oppervlakkige schepsels;
muziek, wufte muziek, de lange haren van een violist, het
laag decollete van een gevierde zangeres, dat nam haar
kleine, benauwde aandacht. Tsing, tra-ra boem, tra-ra
ding, dong, dang. Ret was een rhythmisch figuurtje dat
haar tach vervolgde, dat allerdolst inviel, zoodra er een
gaping kwam in haar gedachten; of een wijsje, een prul-
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ding, dat je in aIle straten hoorde. Ze wist niet wat erger
was, maar ja, ze haatte het sarrend rhythme het meest.
Aan de piano trachtte ze alles te vergeten - Mia en
moeder, en dat muziekschoolzoodje.
Langzamerhand voelde ze haar waardeering, haar
pcpulariteit, als aanloop tot iets meer, iets beters. En ze
zag hoe aIle aanloop afstuitte, Ret jaar liep ten einde.
Altijd praatte ze druk, altijd deed ze haar best bij, hen,
ook na haar eigen aanvallen van spot. Er was iets dat
haar bekoorde, boeide, iets dat ze voelde zelf te missen.
Ze zocht er naar, onwetend. De theorielessen werden moeilijker; daarvan raakte ze vervuld, meer dan van haar
pianospelen,
"Ik heb niet veel van mij.n werk terecht gebracht, en
jullie? Zeg Wies, houd even op met spelen; laat zien hoe
jullie het hebt." Ze reikten haar soms, achteloos, hun
muziekboekje, maar meest wilden ze er niet van hooren.
Sommigen schaamden zich en stopten hun boekjes diep
·weg. AIleen mijnheer Boeren moest het weI zien; hij gaf
dan een groote kras door die cadenzen of harmonieen, Er deugt niets van. - Hun schuld leek hen geboet daarmee. Een, een klein jodinnetje, was eerznchtig, en wilde
nooit haar werk ter vergelijking geven. "Straks zal je weI
hooren of het fout is," zei ze, en hield haar boekje stevig,
maar open, voor zich, als genoot ze tot op 't laatst van
haar eigen accoorden. Aagje wist dat ze heel mnzikaal
was en hard studeerde. Maar er viel nietmet haar te
praten; zelfs in de les hield ze gierig binnen, wat ze haar
eigendom waande. Den lof van mijnheer Boeren genoot ze
maar half; met een kwaad gezicht schreef ze haar geprezen
werk over op het bord, en legde er bij uit, Aagje vond
haar belachelijk, maar had ook eerbied voor haar,
"Reb je lang gewerkt voor deze les?" vroeg ze haar eens,
"Hm, niet heel lang."
,,0. - Ik wel, Hoeveel piano speel je per dag? Ik
zoowat vier uur ; dat is niet genoeg, he?"
"Wil je concertpianiste worden?"
"Gut nee."
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,,0, dat scheelt. Ik weI, natuurIijk."
"J a, jij," en ze stond op en liep naar een andere "Die
kleine Esther heeft me te veel drukte. Zeg, hoe deel jij
je dag in?" - Ze had dat eens gevraagd aan Leny Valens,
een nog heel jong meisje, dat veel lachte en snoepte en
praatte over mannen.
"Ik werk aIleen's ochtends."
" Zoo - dat is drie uur, van 9 tot 12."
"Kan je denken, mijn ochtenden niet. Ik sta om
half 7 op."
"Iederen dag :)"
"J a - dan werk ik van 7 tot 9 - van half 10 tot
half 12 en van 12 tot I."
"Vijf uur." Leny haalde uit haar muziektasch een
busje met toffee en presenteerde.
"Nou, vind je vijf uur zoo weinig?"
"Nee - wat doe je 's middags, en's avonds?"
,,'s Middags hob ik les, of ga uit - 's avonds ga ik
ook ui t." Zij zoog op haar toffee en keek vergenoegd
voor zich nit, als zag ze daar juist iets grappigs,
"Alt~jd naar concerten?"
,,0 je nee, je oritmoet kennissen, dan ga je ergens
zitten, of je gaat naar de bioscoop of zoo, gut, altijd wat
anders, vreeseljjk gezellig."

"Wil je op concerten spelen, later?"
"Och ja - maar dat lijkt me niet zoo'n leuk leventje,
zie je, te veel gebonden, afhankelijk van contracten en
impresario's."
,,0." - Ze wilde nog een heeleboel meer vragen,
maar vreesde er toch nooit recht achter te zullen komen.
Iederen avond uit - maar ze moest toch ook van haar
studie houden, and ers kon ze niet zoo vroeg opstaan,
altijd weer. Ze informeerde bij mijnheer Verschuur hoe
Leuy Valens speelde. - Ze was geen leerling van hem,
maar hij had haar hooren roemen, zei h~j, - haar serieus
studeeren, en haar mooien aanleg. Er werd veel harder
gewerkt dan ze gemeend had in 't begin. Ze zag hoe de
meisjes graag den schijn aannamen, alsofniets hun bijzondere
O. E. XVII 4
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inspanning kostte. Nooit gaven ze toe een pianoconcert
heel moeilijk te vinden, of een lied onbegrijpelijk zwaar.
Wies speelde alles op haar viool. Ze zei weI graag: ik
moet mijn techniek acheveeren, als een ander haar prees,
en zei het luchtig en coquet, maar niemand wist hoe
haar tekortkomingen haar vaak heimelijk kwelden. En
voor de dikke Corrie bestond zelfs geen acheveeren; die
had aIleen tijd noodig, veel tijd, om aIle zangmuziek door
te nemen, zooals ze het noemde. De tbeorie Iapte ze aan
haar Iaars, Ze was dom en onmuzikaal - maar ze moest
een vier, vijf maal in 't jaar verhuizen, omdat aIle buren
altijd klaagden over haar geweldige stem. Ze vertelde
graag hoe 'n ontwikkeld, klankrijk geluid ze al had als
meisje van twaalf. - Ik was een kind nog, toen moet ik
gezongen hebben - weI, duvels! Jullie Iachen, vraag het
mijn grootje, 't mensch huilt nog als ze er aan denkt,
Toen zong ik -. Ze luisterden niet lang, maar Aagje
informeerde hoe het met haar pianospel stond. "Mezelf
accompagneeren? 't lijkt er niet Ope Kind, Patti kende
geen noot muziek, ze moesten haar alles voorzingen, weet
je dat? - Zeg, ik zing Henschel. - 0 Romerin, was
schauest du mich an mit sengendem BIicke. - Dat moet
met zoo'n Schwung, die Romerin, fijn he? Maar de zoete
eindjes doe ik niet zacht genoeg. Ik moet me nog oefenen
op teederheid. Kan jij goed smeItend piano spelen?"
"Nee, niet heel goed."
"Zie .ie, dat's duvels lastig. - Jenseits del' Bergen
liegt ein Grab, gegraben an griinem Rheine." Ze greep
naar het boek. - "Riel' Wies, speel me dat non eens voor ;
het begin woest - dat kan ik - en dan dit zachtjes,
teeder, vooruit." - Er was een verlangen in hen, een
heimelijk streven en dringen, dat voelde Aagje. Waarheen? Het ontroerde haar, nil te moeten denken aan
Winny, die gezongen had: "Wohin? wir ahnen es selber
kanm." Winny, weI ja, zelfs in Winny was het. Haar
stemmetje trilde en de heldere klank werd even omsluierd :
"es rtihrt uns ein alter, ein siisser Traum." - Had dan
ieder z_ijn eigen, zijn zoeten droom?
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IV.
Mia zat op den grond voor haar geopend linnenkastje
en dacht aan niets. Ze was moe van denken, ze had zooveel lichte nachten wakker gelegen in starend gepeins en
onrusiig woelen. J nisi op haar bed scheen nu de zon;
daar keek ze naar en luisterde naar de groote bromvlieg,
die aldoor tegen het warme vensterglas vloog. Eindelijk
dacht ze: als ik eens ill bed ging liggen en den heelen
middag kon verslapen? Als ik eens wakker werd, doordat
Bernard tikte op mijn deur, en ik zag dat de zon niet
meer recht en fel naar binnen scheen, maar het koele
avond was ge,vol'den. - Dan zou ze opstaan en het hem
vertellen, hier, voor Iiet open raam. Bernard, ik wil alles
doen voor jon, Bernard, alles. Beneden zat Aagje VOOl' de piano. De zonneblindcn
had ze neergelaten, nu zag ze niets van den blauwen
hernel, maar ze hoorde den zomer in alle geluid, dat
opleefde ill de straat, Ze had het nu twee jaar volgehouden
in deze kamer, dacht ze, maar ze kon het niet langer.
Ret ging zoo drukken, al dat sombere en leelijke, al die
dingen waarop je zou willen vloeken. Haar bed wilde ze
wel midden op den zolder zetten, en de piano in haar
eigen klein karnertje, Ze zou zich dan niet zoo eenzaam
voelen, zoo ellendig, zoo machteloos. Daar waren de muren
vertrouwelijk dicht bjj elkaar, daar scheen de zone God,
h et leven zou daar an ders zijn. Zou het? Mia's kamertje
was er vlak naast; ze kon Mia dan hooren fl uisteren ell
Iachen met Bernard. Ze was niet jaloersch, zij kon fluisteren
en lachen met haar piano. Nu keek ze naar het opengeslagen muziekboek en voelde een plotselingen haat tegen
die zwarte kriebels en teekens, waar ze meteen ook hoonend
om lachte. Die arme, doode muziek. Ze stond op en
liep snel de kamer nit. In de huiskamer was niemand;
teen ging ze naar Mia. Mia keek een beetje verlegen
op, toen Aagje binnen kwam.
"Wat voer jij daar uit?"
"N"iks."
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"Ja, dat zie ik."
"Waarom vraag je het dan."
"Waarachtig, je bent een lieve zuster."
-"Aag." Ze stond even stil en wachtte. "Aag, zie je,
het is er door."
"Wat?"
"Alles. We gaan naar India."
"Zoo, daar was al veel eerder sprake van."
"Ja - ja, maar TIU heb ik het toch pas beslist; en ik
word dit eene jaar v66r ons trouwen, hulpverpleegster."
"Verpleegster, jij?"
"Ja. Bernard wilde het graa,g. Ret zal zoo heerljjk
zijn als ik een beetje handig ben met die dingen, in Iudie.
We komen er eerst op een afgelegen oord, moet je denken."
"Ja. Maar heeft Bernard weI bedacht dat je niet zoo
heel sterk bent?"
"Ik kan het best volhouden, zegt hij, als ik het verstandig aanleg. Ik zal er juist sterker door worden, meer
weerstandsvermogen krijgen."
"Wanneer heb je het bedacht? ik wist er absoluut
niets van."
"AI lang geleden. Ik heb het nooit aan iemand
verteld, aIleen aan moes, en -." Ze dorst niet zeggen: ell.
aan . Piet. "Wil je helpen? Ik moet al mijn ondergoed
merken."
"Word je intern? Wanneer ga je, en waar eigenIijk?"
- De moeder kwam binnen en keek zwijgend naar haar
'twee meisjes. "Ik heb het aan Aag verteld," zei Mia.
"Wist Aag het nog niet?"
"Natuu.rlijk niet", zei Aag. Ze moest ineens denken
aan haar plannen met de piano. Stel je voor, dat ze
daar nil mee aankwam. - Ze zwegen aIle drie en voelden
een droefenis in zich. Mia dacht aan haar kinderjaren,
en hoe lief ze haar moeder eens had gehad.
"Moes", zei ze, en stak haar hand uit,
"Mijn kind, Mia." Aagje liep langzaam achterwaarts
naar de deur,
"Ik heb nu geen tijd om je te helpen, Mia. Ik heb
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straks de laatste les van Boeren; vanavond misschien."
,,0, het hoeft ook niet; moes en ik doen het weI
samen."
Maar ze had nog een uur tijd en drentelde de stad
door, onder de heete zomerzon. Mia verpleegster alles wilde ze voor Bernard. Ret was wel gemakkelijk,
zoo iemand te hebben wiens woorden wet voor je waren,
Je hadt niets te doen dan luisteren en gehoorzamen. Maar
ze deed Mia onrecht. Mia was altijd gelukkig, als ze kon
doen wat Bernard wilde - het werd haar eigen verlangen
ook. Dat was het: verlangen - verlangen. Hem te helpen
in Lndie, hem te voldoen, hem te dienen. Verlangen,
duizend ding-en. Maar als je nu aIleen was - zoo hee1emaal op je zelf aang-ewezen? Nu dacht ze aan de meisjes
van de rnuziekschool. Ze kon hen niet meer zien als eerst,
met oogen van een die weet populair te zijn onder hell.
Ze wilde niet meer po pulair zijn ; het was valsch, te doen
alfsof ze alles begreep, alsof ze met allen iets gemeen had.
Want dat had ze juist niet. Verlangen - was het bij
hen ook niet: verlangen P Bij Wies en Esther, maar lang
niet b~j al1emaal. Leny genoot, iederen dag van haur
leven. Je ziet altijd kermissen en je gaat samen uit.
NOll ja, wat raakte h aur dat, vrien den, waarmee je de
koffiehuizen afl iep i' lets ruoest er wezen dat je mooi
vond in het leven, dacht ze. lets, het hinderde niet wat,
voor ieder was hetwat anders, en sommige menschen
genoten van zoo vee1. Dat waren de heel gelukkigen; die
Iachten iriwendig en hun oogen glansclen, glansden altijd.
Piet bijvoorbeeld, Piet hield van h et Ieven. Maar het leek
kinderlijk in h.em en een klein beetje belachelijk.
Vroeger was ze geweest als hij - nu had ze alles verloren. Toch wilde Z~ niet Zijll als Piet; ze wilde een
mensch wezen, geen groot kind, met oogen als schoteltjes
van verrukte verwondering, 0, ze werd nijdig, driftig,
machteloos kwaad. Ze haatte Piet, die een kind was en
Mia, die Ieefde van verlangen in verlangen; en al le meisjes
van de muziekschool, die van het leven g~noten, hoonde
ze en bespotte al le voorbijgangers. Maar bet machteloos
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schimpen en vloeken kon niet het schreien om haar zelf
overstemmen.
Op een laag duin, temidden van hoogere toppen,
eenzaam en zonder open uitzicht op zee, stond het kleine,
gl'ijs-steenen huis dat door de familie van Hulst gehuurd
was voor de zomermaanden. De vader had naar Zandvoort
gewild; daar waren veel menschen, die brachten leven mee
en vertier. Maar de moeder wilde naar Wijk-aan-Zee.
Ze was daar als meisje veel geweest, ze had er gestoeid
met de. golven, gespeeld met het zonnige, warme zand,
gestoeid en gespeeld ook met een jongen man, die haar
lief had. Ze dacht soms aan al die voorbijgegane dingen
en vergat haar leven van nu, haar man, haar kinderen,
en meende maar eens waarlijk te hebben geleefd, toen, in
die zalige, jonge, moeilijke jaren, En ze keek naar haar
kinderen, kalm en even onderzoekend. Piet en Mia grooter
dan zij zelf, vol wassen menschen, toch haar kinderen, die
ze lief had. .A.agje leek op haar, de zelfde oogen, de zelfde
vastberaden, wat plompe gang. Toch kende ze Aagje
het minst. Eddy en GeraJrd, dat waren haar kleine jongens,
die van haar hielden, zonder denken of vragen. Met
Gerard zou het gauw voorbij zij; Eddy bleef, bleef altijd,
omdat hjj jong gestorven was. Ze hield van haar kinderen,
van allen heel veel; maar ze had baar eigen leven, dat
niemand haar ontnemen kon, dat het sterkste was in de
eenzaamheid. Ztj had het huisje in 'Vijk-aan-Zee gehuurd;
haar mand vond het ook weI goed, en de kinderen waren
blij. Er was een piano voor Aag, een studeerkamertje
voor Piet. De vader kwam niet elken avond thuis; Piet
ook was veel in de stad en logeerde dan bij de familie
Vissering. De moeder en Aag aIleen vergaten d.e stad en
voelden zich thuis in het dorp, en overal, in de groeniggrijze duinen, en aan het groote strand en de wijde zee.
Die eerste dagen keken ze elkaar dikwijls aan, Aag verwonc1erd, en de moeder glimlachend. Ze hadden een zelfde
liefde voor het klotsend, rumoerig, schuimend water, voor
het stille, slaperige land, voor bloeiend duingewas en lage
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dennen, voor zilverige strandvogels en de grauwe musschen
die om hun huisje sjilpten. - Maar A.ag vermoedde niet,
dat haar levensliefc1e schuchter zich baan ging breken. Eerst maakten ze sa.men het huisje wat gezellig en schoten
met gebloemcl katoen een logeerkamer af 0P zolder. Ze
deden boodschappen in het dorp en vulden de provisiekast.
"Vel sprak A.agje te Ikens over haar studie, en speelde ook,
plichrgetrouw, minstens twee uur per dag. De Iaatste
maanden had ze ingespannen gewerkt. - Studeer toch
minder, - zei rnijn heer Verschuur, - je bent op een
moeilijk punt, forceer je zelf niet. - Maar ze kon het
niet laten -- ze had het gevoel als was ze altijd nog op
een moeilijk punt ge"\veest. Ze wenschte er eens over heen
te komen, en J1U liefst gauw; v66r de vacantie. - U heeft
beloofd me te zeggen of ik over twee jaar examen kan doen,
- H~j had beden keljjk gekeken. - Er kan veel gebeuren in
twee jaar. - Er zal oak veel moeten gebeuren. - Ja, ja,
zeker, maar andere dingen dan jij denkt misschien, - U
waclrt toch niet op een wonder, 1100P ik? - Ik wacht
altijd op wonderen, al-tijd, en er gebeuren er veel. - Zoo.
Ze vertrouwde hem dikwijls niet recht, hij hield van
paradoxale praatjes. Werken moest je, dat was toch het
eenige; niet suffen, maar doen.
Toeh viel h ef haar rnoeilijk te werken, dien zomer.

Er was Mia, die, de lange dagen zonder Bernard, haar
vroeg mee te loopen langs het strand. Ze moesten door
de volte van badstoelen en spelende kinderen, maar hadden
dan de wereld voor zich alleen, Mia wilde altijd naar
het N oorden loopen; ze hield niet van het gezich t op den
vuurtoren en de pier van IJmuiden. - Ret is daar zoo
zonnig niet, - zou ze zeggen, en zie je weI dat het strand
er vuil is? Ze liepen langs de' golflijn, ach.ter elkaar, een
uur lang wel , en zochten dan een duin om tegen te
rusten. Mia vertelde van het ziekenhuis, waar ze met
September komen zou en praatte over Lndie, Aag had
niets te praten. Ze luisterde, en beaamde, ze liet het zand
door haar vingers gHjden. AIleen zouden ze nooit zoo vel'
geloopen hebben, weg van de menschenwereld. De zee,
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de duinen, de wind over zee en land, het was hen beiden
nog te, maehtig, Maar nu hadden ze ook elkander, om
naar te kijken telkens, en te luisteren op het verste, eenzaamste punt.
Als moeder mee Baal" 't strand ging, namen ze al
gauw hun badstoelen, en praatten een beetje, maar droomden meer, ieder zijn eigen droomen, in het kleine rieten
huisje, de groote zee in 't zicht. Stil op hun schoot lag
het boek dat ze wilden lezen. Aagje meende altijd muziekgeschiedenis te moeten studeeren. Mia probeerde te lezen
wat Bernard haar gaf.: Ze vielen dikwijls in slaap en schrokken wakker, terug in de deinende, golvende wereld, also
de badman hun stoelen achteruit sjorde om den wassenden vloed.
Die eerste week voelde Aagje zich lusteloos en had.
heimelijk last van verveling. De muziekstudie wekte haar
niet daaruit op; het ging alles zoo zoetjes voort in den
ouden sleur. Ze speelde zonder haar vroegere kracht en
liefde voor schrille sterkte-effecten. Ze hield ook dikwijls
op onder de hand, en hoorde den zomerwind en de verre
zee, zoevend voorbij en altijd weer aan, altijd het zelfde.
Het verdoofde haar. Gerard aIleen, in zijn overvloedig
genieten, bracht troost en een beetje opbeuring, Hij liep
den heelen dag op bloote voeten, en zijn blonde haar
wapperde met elk windje. Ze hadden hem nooit zoo flink
en jongensachtig gezien. Hij liep fluitend langs het strand,
hij praatte met den ouden badman en zocht de flinkste
kinderen nit om onder zijn leiding een sterke vesting te
bouwen. "Ik neem aIleen kinderen met bloote beenen en
ijzeren schoppen," zei hij. "Kousen en pollepels kunnen
we niet gebruiken." Nog bij eb begonnen ze; h~j zelfwerkte
het hardst en hield streng toezicht. Veel kinderen, die
kousen moesten dragen, huilden dien zomer en kwamen
in heftig verzet, omdat ze nu nooit door Gerard van Hulst
gekozen konden worden. Zijn naam klonk gillend en
juichend langs het strand, Als hij er niet was, als hij een
verren fietstocht maakte of door de duinen zwierf, dan
kregen moeder en de zusters heel veel vluchtige aanloop-
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jes. "Heeft u Gerard ook gezien? - Weet u waar Gerard
is?" J ongens en meisjes op bloote voeten en met een
ijzeren schop gewapend. Ook als Piet overkwam, keek
Gerard niet meer orn naar zijn vele vrienden. Hij was
begonnen Piet te vereeren. Piet droeg aan zee een cremeflanellen broek en een kort, blauw jasje. Zijn witte schoenen
waren srnetteloos en zijn sokken grijzig-blauw of groen,
wisselend als de zee. Zijn blonde haar wapperde als dat
van Gerard. Piet bemoeide zich weinig met zijn zusters,
E1' waren andere meisjes voor hem aan 't strand. Meisjes
in 't wit, met coquette kanten kapjes op, meisjes die de
zee vergaten voor hem, die vol grappen waren en vol
dwaasheid, zoo lang hij zuchtte en gebukt bleef gaan onder
z~jn harde studeeren in de nu vuile, warme stad, maar
die zijn verrukking niet konden bijlladderen, als hij besloot zooveel mogelijk te genieten van zijn enkele vrije
uren ; - meisjes die weeruoedrg werden van levenslust als
hij lachte en spotte en vroolijk werd. Aagje zag het alles.
Piet, je hebt de mooiste, glanzendste broek van het
heele strand, zei ze hem. - Natnut-lijk, en wat heb
jij? Moeder, maak tach dat Aag zich wat opknapt, ik
schaam file voor haar, - Stil maar, ik zal me niet naast
je vertoonen. - N ee111 een wijden rok van rood visschersbaai, Aag, het zal je goed staan. Dan breng ik ook eens
een vrienc1 ruee, ik ken mijn verplichtingen tegenover mijn
zusters. - Mia giel'c1e als ze het hoorde. - Zorg toch dut
Bernard vroeg komt, toe Piet, beloof het. - Mia verzorgde
wel haar uiterljjk - maar het was alles om Bernard. Als
Bernard's avonds kwam, bleef Aag heel eenzaam, Ze zorgde
nieman d in den "veg te loopen, maar soms ging ze walldelen met Gerard. Hij gaf haar een arm en boog zich een
klein beetje naar haar over. 't Was of hij plotseling haar
verlatenheid voelde. Ze praatten over de zee en den hemel
en het zoruerweer. Dan vroeg hij, ernstig, naar haar studie,
"Och, het gaat beroerd Gerry, maar ik wll er komen."
"Er is toch ook geen sprake van er niet komen?" Ze
haalde haar schouders Ope
"De onnoozelste kinderen komen er door."
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"En tot de onnoozelen heb jij nooit behoord. Zal ik
eens bij mijnheer Verschuur gaan informeeren, of je niet
het volgend jaar al op kunt gaan?" Hij praatte als een
beschaafd en bezadigd man. Ze lachte en liep stoeiend van
hem weg. Hij haalde haar gauw weer in en nam opnieuw
haar arm.
"Nou Aag?"
"Oc4 dwaze kerel." Dat was een liefkoozing, h~j
hoorde het weI. Ze stoeiden nog wat door, met woorden
en kleine gebaren. Maar ineens wilde hij naar huis, of
ontmoette een vriend en liet haar staan. "Aag, het spijt
me." Ze zou lachen, of doen of ze het alles nauw merkte.
- Ze bleef aIleen en verveelde zich.
V661" 't naar bed-gaan zaten allen in de kleine woonkamer, dicht op elkaar aan de tafel, De vader, als hij
thuis was gekomen, las de kranten, rookte, en praatte
niet veel, Piet oak rookte en trachtte met Bernard te
boomen. Dat het niet lukte, ontmoedigde hem niet. Hij
was nooit lusteloos of slecht gehumeurd, hij vond het
leven altijd de moeite waard. - Aag, speel eens een
don deren.d mopje. - Maar ze rnaakte er zich af, ze speelde
zelden meer in den huiselijken kring, - Dat is nou onze
pianiste, - en hij ging zelf naar de piano. Hij speelde
slordig en altijd dezelfde dingen, met de zelfde fouten, en
altijd met dezelfde bravour, Aag glimlachte er een beetje
pijnlijk om, verwonderd over zijn onbevangenheid. Ze
wilde ook zoo wezen, maar je kon het niet, zoodra je er
over ging denken. Ze zat stil op haar stoel en keek naar
hen allen, om beurten, Ze had hen lief, ze wilde om hen
zijn. - Toch zuchtte ze bevrijd, zoodra ze in 't donker
naar het kamertje liep waar haar bed stond en dat van
Mia. Ze had hen lief, ze luisterde neg naar hen, terwijl
ze zich uitkleedde. Piet praatte met Gerard, over een
vreemd soort vlieger, en over 't garnalen-visschen. Mia en
Bernard, boven haar hoofd, konden haast niet scheiden bij
de gebloemde zoldergordijntjes. Ret huisje was gehoorig ; vreemd, hen allen zoo te beluisteren. Langzamerhand werd
het heel stil. Mia lachte niet meer; niets was er dan een

EENZAAMH~ID.

27

klein geschuifel over den houten vloer, als fluisterden nog
hun voeten liefdewoordjes. - Eindelijk kwam Mia binnen,
maar dacht niet aan haar, prevelde nog onhoorbaar, wenschte
haar niet meer goenaeht. - Door h et open raam woei de
zilte wind vanuit zee. Het golvengedreun was als een vel'
suizcn. Maar ze wilde niet weten dell troost te behoeven
van dien wind en dat deinend gezang.
Als de vloecl hoog was, ging Aagje in zee. Haar badkoets
hoefde niet vel' te hobbelen, de golven zwierden hen
tegenloet. Als ze op het smalle houten trapje stond, en
even aarzelde, had ze plots het gevoel als was ze een
ander gewordell. Ze moest dcnken aan vroeger, lang
geleden. Ze wil de zich de dagen herinneren dat ze in
zee had gezwOllill1en, maar wist toch het vroeger nooit te
hebben gedaan. Ze leg-de zich neer in het gol venbeweeg,
recht op haar rug; met haar han den kwispelde ze, als eell
visch met zijn viunen , Ze wist nu omhoog te zullen gaan
met de stijgende golf, en toch telkens was het een verrassende h eei-lijklieid. Haar mond gooide ze open, ell
lachte, Iaclrto en j ubelde, maar hoorde bet zelf niet.
De oude badtnau floot schril en lang, als ze aan geen
torugko men scheen te denken. Ze hoorde het niet, evenmin
kwam het in h aar op dat ie maud zich orn haar bekornuierde
of angstig maa.kte. Eilldeljjk werd ze moe en zag zijn
wenkend arrngezwaai. Dan haastte ze zich terug. N aar
zjJn vermaningen Iuisterde ze ernstig, en knikte ell lachte
belovend beterschap, Pra.ten hoefde ze niet, hij was zoo
doof, die oude badman. 'I'erug in de duinen ofhet warme,
rulle zaud, viel ze in slaap, een droomenlooze slaap, die
bijna ongemerkt kwam en ging. Weer wilde ze daarna
attn vroeger deuken, maar wist niet waarom of waardoor.
De moeder merkte haar verandering. Ze was bang iets te
bederven, ze begreep in turtief, niet te moeten praten over
muziek of studio. Luchtigjes sprak ze over menschen en
dingen. Gearrud wan deldon ze door het dorp en kochten
sandalen voor .Aag en een kleurige wollen baret met een
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z-ijden kwast, en witte kousen, en koekjes voor de thee,
en cigaretten voor de jongens.
"Aag", zei Piet, "de baret is een vreugdig begin. Ret
sterke paars geeft een blauwen gloed aan je oogen. Denk
nu nog eens ernstig over een rood-baaien rok." - Ze zette
haar muts dien heelen dag niet weer af.
Er waren muzikancen aan het strand gekomen. Donkerblauwe hoempapa's, noemde Piethen. Aag moest lachen
als ze hen zag. Toch bleef ze dikwijls staan en luisterde.
- Ret klinkt zoo vroolijk, - zei ze, - vooral als ze een
weemoedig wijsje spelen, kan ik weI schateren. En die
allerdikste man speelt de bas, dat is de meest echte
hoempapa. - Ze blies haar wangen bol en probeerde hem
na te doen.
"Hoeveel krijgt die dikke collega weI van je, Aag?"
"Een cent tegelijk, en een lachend snuit, geloof ik."
"Pas op, hij zal gauw terug lachen." Ze liep met hen
mee, dikwijls, ze wist zelf niet, waarom ze het alles zoo
grappig vond. Kinderen stoeiden en speelden krijgertje
te midden van de luisterende menschen. Ze joelden soms
zoo luid, dat het boven een wankel-zacht deuntje uitklonk,
als goedmoedige hoon. Dan lachte Aagje en wilde de bas
weI steunen in zijn al te teeder hoempapa. En als het
uit was, hoorde ze weer de zee, en den machtigen wind
-over land en water"
Eens, toen ze bij de muzikanten stond, zag ze Leny
Valens, te midden van enkele jonge mannen. Ze knikte,
maar Leny sprak haar haastig aan.
"Bell jij hier? Wij komeu uit Zandvoort. Zeg, Wies
speelt daar vanavond. Kom ook, kom luisteren. Doe het,
we zullen pret hebben, en het is aardig tegenover "Vies."
"Speelt Wies? waar?" Len y haalde haar schouders
Ope "Nou ja, in zoo'n - zoo'n kroeg, zal ik maar zeggen,
zoo'n groot cafe, waar ze anders een strijkje hebben."

,,0."
"Zie ik je vanavond? In cafe Bruxelles."
"Ik weet niet; wat typisch van Wies."
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"Ze verdient er goed aan, Maar zeg, vertel het niet
aan iemand van de muziekschool, zal je P Dag, tot vanavond."
Aagje stond verwonderd. De muzikanten trokken
verder, zonder dat ze het merkte. Langzaam liep ze de
zee tegemoet, en stond stil voor de golven. Wies speelde
in een cafe in Zandvoort. - Ze zag een volle zaal, met
drinkende, rookende mannen, Ret was of de rook pijn
deed aan haar oogen. Op een podium stond Wies, de
slanke, mooie "Vies, met haar viool, en speelde wild,
speelde vurig, hartstochtelijk - haar oogen glansden. Ze
had er al tjjd naar verlangd te spelen voor menschen, Hoe
d ikwij ls plaagden de anderen: Wies, storid je maar in 't
Concertgebouw, he? Hoe dikwijls had z~i, Aagje, haar
benijd, benijd om haar talent, haar ijver, haar verJangen - verlangen. Ze keek over de uitvloeiende golven voor haar voeten;
grlJZlg, blau"r-groen, ruet witte schuimrandjes. Een meeuw
vloog neer op een paaltje in zee; groote witte wolken
dreven langs het hcmolblauw. De ,vereld leek baar te
mooi v oor een cafe in Zandvoort, voor Wies met haar
viool - och, te n100i voor aIle menschen misschien,
Ze liep naar huis, ze had geen zin in baden dien
ruiddag, ell zocht, op kaarten en in een spoorboekje, hoe
ze het best naar Zandvoort kon komen. Want ze wilde
er heen - en wilde toch ook weer niet. Kwam Piet n u
maar thuis met het eten, dan. zou ze hem vragell mee te
gaan. Ret beste was heen op de fiets, den binrienweg
naar Velzen, over Aerdenhout, en terug met den trein tot
Beverwijk. Ze besloot te gaan als Piet mee wild.e.
.Maar Piet k wam dien avond niet thuis. Ze wandelde vel'
langs het strand, voor 't eerst aIleen; ze dacht aan Wies,
aan Leny en Corrie, en voelde zich toch niet zoo heel
verlaten meer.
De tijd verstreek; nog tien dugen en ze moesten tertig
naar de stad, Gerard begon een beetje naar zijn school
te verlangen, en holde niet meer zoo graag op bloote
voeten langs de zee. Hij vroeg Piet leerboeken voor hem
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mee te brengen, en kon een heelen dag wiskunde-vraagstukjes maken, of verdiept zijn in een boek. Bijna was
hij de stille, wijze jongen van voor de vacantie. Mia dacht
aan het ziekenhuis, waarheen ze nu al zoo gauw zou gaan,
en was een beetje mindel" druk dan gewoonlijk. Aag zag
dat ze zich zorgen maakte, en praatte soms met haar. Ze
wandelden als in de eerste dagen, langs het strand en
voelden soms onverwachts en weldadig hun oude, kinderlijke genegenheid weer. Onbewust waren ze elkaar tegemoet gekomen. - "Ret lijkt me vreemd, zoo gebonden te
zijn, weet je, niet eens weg te kunnen loopen, naar Bernard, of naar jullie, als ik zin heb." "Och, dat went weI gauw, en je vrije avonden geniet
je des te meer."
"Denk je heusch? - Ik heb nooit aan Bernard gezegd
dat ik er tegen op zag, nooit." Aag lachte. "Zoo, dat 's
dan kranig van je."
"Spot er niet mee."
"Waarachtig niet." Ze vertrouwde haar nog maar half.
"Zeg, vind jij het weI eens moeilijk, je studie - en
zoo -?" 't Was Aag of ze nu glimlachend neerkeek op
heel dat moeilijke leven.
"Och," zei ze ernstig, "zeker, er zijn dikwijls zwarigheden, teleurstellingen."
"Ja, he?"
"Ja, werkelijk, maar je verwacht niet anders - we
zijn ook niet zulke kinderen meer."
"Nee." Mia zuchtte en Aag vroeg zich af of ze niet
een beetje te vel" was gegaan voor Mia's gevoel, en minachtte dat gevoel, heel even; maar haar liefde hield de
bovenhand.
/' Ze had veel gewandeld en gefietst, die weken. Ze zag
graag de bedrijvigheid aan de haven in IJmuiden, ze rook
graag de lucht van teer en gezouten visch, Ze hield van
de stille, vlakke, sappige weiden, met hun groote, logge
koeien; ze zag de gewassen op het veld staan, ze snoof
begeerig den geur van het tweede hooisel. Vrouwen en
kinderen zag ze wroeten in de aardappellanden, een doek
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om hun hoofd gebonden, een vuilen voorschoot aan, Hun
handen werden zwart en vochtig als de aarde; in hoopen
om hen heen lagen de gele aardappels, vaal-licht op het
donkere land. - Er is meer dan de zee en het strand zei ze, als anderen haar vroegen waar ze tech zoo dikwijls
zwierf. Ze voelde zich aangetrokken tot het boerenleven.
Ze zou de wereld tach anders bekijken, dacht ze, als ze
mee moest helpen de aardappels voor den winter rooien,
of den stal schoonmaken voor de koeien, die het koud
kregen, 's nachts in de wei. En als haar vader en haar
broers en haar Iiefste nu eens op zee voeren, in zoo'n
kleine visschersboot .' Ze zou een man willen wezen,
om mee te kunnen gaan - of - zou ze toch liever den
rood-baaien rok aan hebben, dien Piet haar wilde geven en met de andere vrouwen loopen naar de haven en turen
over zee P - Is my lover on the sea
Sailing east or sailing west?
:fi!Iighty ocean, gentle be
Rock him into rest. -

Mighty ocean, gentle be - die woorden wilde ze
de zee toegooien, als ze op een hoog duin stond en het
om haar Ioeide en tierde, ell de wind, plagend, alles landwaarts droeg.
Ret werd wat kouder en de wind woei dag en nacht.
DikwijIs kropen ze in een beschut duinpannetje dich t b\j
huis en narnen boeken mee. Aagje las Ernst Zahn. Zijn
Zwitsersche boerenverhalen waren juist wat ze verlangde.
Ze begreep die mensch.en - de mannen vooral. De vrouwen
waren haar te lief, te mooi, te engelrein, of te gierig,
slecht, hardvochtig. Maar de mannen, - En ze begreep
hun liefde voor het land. Die hooge en eeuwig-trotsche
bergen, die waren als de zee, en de lieflijke dalen als de
duinen. Mighty ocean, gentle be - bergen, stort niet in.
}jen enkele storm, een enkele lawine, en er was je veel
ontnornen. En dan ging toch het leven voort; de nieuwe
dag lachte onschuldig, als was er niets in den nacht gebeurd. Dan drukte je je lippen op elkaar, dan leefde je
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voort, met een stalen gezicht. 0 zoo. - Plat op haar buik
lag ze te lezen, en beukte SOllS lang achtereen met haar
voeten in het zand, of legde haar hoofd op het drooge,
harde mos.
"Zeg - zeg, als de oorlog voorbij is - - "
"Ja, wat dan?"
"Dan ga ik naar Zwitserland en trouw er met een boer."
"Waarom juist een boer, kind?" Die vraag vond ze
onnoozel.
"Nou, er zijn toch geen andere menschen in Zwitserland. Nee, dat is de moeilijkheid niet - een boer zal het
wezen - alleen - " Ze ging er rechtop bij zitten en Iachte
om moeder's ernstig gezicht.
"AIleen, wien moet ik nemen, den vader of den zoon ?
De vader is niet heel jong meer, natuurlijk - maar
hij is nog krachtig, sterker zelfs dan de zoon. Ook is de
vader deugdzamer; de zoon moet nog door veel verleiding'en heen,"
"Ik zou dat dan nu nog niet decideeren," zei Gerard.
"Ja, dat zal het beste zijn, afwachten."
"Afwachten en goed uit je oogen kijken." - Later
herinnerde ze zich dat gesprekje woordelijk, en lacb.te er
dikwijls om.
Dien middag was ze thuis gebleven om te studeeren.
Ze deed het niet uit plichbsgevoel, maar had er lust in.
Toch keek ze telkens om naar de kleine pendule en zag
hoe traag de halve uren gingen. Allen waren uit - ze
had hen -onbewogen zien trekken. "Wat ga ik nu verlangen?" zei ze hardop, en lachte, om die eigen stem. Ze moest weI stil zitten en denken. Ze Iiep naar het
kleine, steenen terrasje en keek uit over de duinen. Heel
stil was alles - stil en verlaten. Nu moest ze zich op
iets bezinnen - het gebeurde weI meer de laatste dagen,
dat ze meende te willen denken aan iets. Ze zou er naar
zoeken, en het weer vergeten, door een van de vele dingen,
die kunnen afleiden. Maar nu werd ze een beetje ongeduldig
en lachte toch er om. Als ze dacht bevredigd te zijn,
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stak het haar weer opnieuw. "Waar zoek je naar?" vroeg
ze welwillend, als aan een klein, verdwaald kind. "Zoek
je naar een melodietje, of een rhythme, naar iemand uit
een boek, of naar iemand uit de werkelijke wereld, naar
een herinnering aan zee, of duinen, of straten?" Toen
hield ze stil, en haar vriendelijke neerbuigendheid trok weg.
Haar gezicht kreeg een uitdrukking van bijna onnoozele
verbazing. Ze dacht aan Sjoerd Rietma. Ze zag z~in
,groote, gebruinde handen, waarmee hij v66r haar, op de
piano, een boek neerzette. "De oud-Hollandsche liedjes
van Rontgen," zei hij. "Waer staet jou vader's huijs en
hof, Adelijn, bruijn rnadelijn, mooi meisje fijn?" - En ze
liep naast hem op straat, bet was avond en wind-koud.
Over Friesland en zijn vader vertelde hij, hoe hij werkte
in de vacantie, deed, wat er te doen viel, het hooi binnen
halen of de koeien naar stal brengen. Ze ging zitten op
het terrasje; ze waren allen uit - en het was zoo stil
rondorn, Sjoerd Rietma - Sjoerd - Rietma. Ret was
prettig dat te zegg-en, het was -- wat ze gezocht had.
Ret gaf een vreemd gevoel, heel wonderlijk, alsof je
eindelijk moe en hongerig thuis kwam en te eten kreeg,
alsof je een groot verdriet had gehad, dat plotseling weg
viel, - Ze sloeg haar handen aan baar warme wangen;
ze bloosde, z~j, Aagje; - dat was om erg te lachen, maar
ze kon zelfs niet tot een glimlach komen. Toen wilde ze
zich ,toch verzetten. Hemel kind, dien avond, ja, best,
en Sjoerd Rietma, die aardig zong en even met je praatte,
best, - wat zou dat alles nu, wat wil je er mee? Had je
er nooit eerder aan terug gedacht, het is toch niets bijzonders.
Kom, ga weer piano spelen. - Nu moest ze dUB opstaan,
-- Ze keek om zich h een, Niemand zag- het, als ze zitten
bleef, niemand wist het - als ze aan dien avond dacht.
En, denkend, zag ze scherp het land om zich heen, de
zachtglooiende duinen, groen en grijs, - een enkel klein
daakje, een torenspits. - Wie z66 kijkt naar iets, moet
wel de herinnering daaraan ongeschonden heel zijn verdere
leven behouden. - Ze dacht aan veel nit de Iaatste weken,
dien tijd sind ze zich gelukkig had gevoeld. Gelukkig?0, E. XVII 4
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ja, ja - maar niet als nu. Toch was het of ze had
geleefd zooals hij het zou gedaan hebben, zoo eenvoudig
en tevreden, met belangstelling voor allen, en voor de
eenvoudigste menschen het me est. Eenvoud - waarachtigheid, - maar dat kon nog niet alles wezen. - Heel stil
was het rondom. AIleen op de hoogste toppen bewogen
de struiken en wapperde de schrale helm. Dunne grijzigwitte wolken hingen dicht boven het land. Ze strekte haar
armen langs haar lijf en spreidde haar vingers open. Liefde voor het land - voor de menschen, die het land
bewerkten. - Neen, meer nog - meer. - Stil, ze had
hem gevraagd of hij zich nooit eenzaam voelde daar thuis.
Ze kende Friesland niet, ze wist 001{ niet in welken hoek
h~j woonde. Maar ze zag weiden, uitgestrekt, eindeloos,
vlak en groen, met breede slooten. Een enkele mensch
liep langs een plat-getreden paadje door het gras, het
groote land rondom, de groote hemel daarboven. - Wat
had hij geantwoord? - Neen, ik ben nooit eenzaam - ,
nooit. Misschien had ze het ook niet gevraagd - maar,
wat deed het er toe - ze wist het nu toch weI - ze wist
het heel zeker: nooit eenzaam zijn; - ze begreep het
niet heelemaal; ze peinsde vaag over een geluk dat er
wezen moest buiten menschen en dingen om, een geluk
dat je heel alleen had, dat het donker van je eenzaamheid
doorstraalde. Maar ze hield juist TIU, als opnieuw, van de
menschen, van allen. Het was of ze hen had terug gekregen.
- Ze begreep het niet goed - ze glimlachte en droomde.
" We brengen iedereen mee die wil," riep Piet. "Zorgen
jullie goed voor eten en drinken?" Ze wuifden hem uit
en Iiepen dan samen terug, Aagje, en Mia.
"Ret kan gezellig worden morgen, maar 0, Aag, dat
het de laatste dag zal zijn!"
"Ja" - zei Aag.
"Jij blijft er natuurlijk weer koel onder - verlang je
naar de muziekscbool?
"Och, een beetje."
"J e studeert tenminste zoo ijverig."
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"Nou ja, de laatste week, die fuga's van Handel zijn
zoo verduiveld mooi."
"Wie zouden er morgen komen?"
"Bernard; - en Winny en Catotje?"
"Sjoerd Rietma, misschien."
"Is die niet in Friesland?"
,,0 - dat kan weI. Laten we toch rekenen op acht
menschen."
"Goed." Ze liepen zwijgend verder, zonder afspraak
het h uis voorbij, de golven langs.
Ret was een stille, grijze dag, koel en effen, Ze
stapten snel en keken weinig ronde
"Een zandbank," zei Aagje ineens en stond stile "Kijk,
heel vel' terug de verbinding met het strand."
"Wat zullen we?"
"Door het water natuurlijk; bet is niet diep, en maar
smal." Ze waadden er doorheen, met kousen en schoenen
aan.
"Wat z~in we in een onverschillige bui," zei Mia.
"Jij misschien? Ik lang niet." Even keken ze naar
elkaar's oogen, en zagen een vreemden, warmen glans van vreugd - van verwachting - verlangen? - "Morgen
de Iaatste dag," zeiden ze tegelijk, en lachten daarom, en
pasten op, niet weer naar elkaar's oogen te k:iiken. - Ze
liepen voort, wat verder uiteen. Mia dacht aan vroolijkheid en luchthartig gepraat. Ze hield van Bernard's lach,
ook al begreep ze niet waarorn hij lachte. Ze h ield ervan
hem te kussen als h~j ernstig keek en dacht aan zijn studie
of aan honderd andere gewichtige dingen, hem te kussen,
tot hij lachte en haar handen ging streelen. - Mia, kindje,
mijn Mia - dat klonk zoo teer, zoo lief. - Zal je altijd
van me houden P - tT a. _._- Ook later nog, veellater, als ik niet zoo jong meer ben en leelijk? - Ja - maar je wordt
nooit oud en nooit leelijk. - Zweer het jezelf, moest ze
dan denken, zweer jezelf jong te blijven en bekoorlijk.
Ze klemde haar lippen op elkaar tot het pijn deed, en
lachte hem toe. - Bernard, mijn liefste. - De zee ruischte
niet luid - bet was een koele, grijze dag. Aagje liep te
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luisteren naar verre, machtige muziek. Was het alleen de
zee, die zong? Ze glimlachte - kom, het was zij zelf. Ze
wilde TIU ook altijd denken dat ze de stemmen van wind
en zee hoorde. En meende ze soms niet bijna de wolken
te hooren suizen door het blauw, of het glanzen van de
zon op de golven te h66ren, als korte, tinkelend-schelle
tonen? Och, dat was alles dwaasheid, maar het gaf zoo'n
vreugd te hooren - te hooren, "We moeten eens terug naar huis."

"Ja."
"Laten we een eindje in den looppas gaan, mijn voeten
zijn koud geworden."
"Goed."
Ze draafden naast elkaar, met gebalde vuisten, Aagje's
baret hing achterop haar hoofd; de zijden pluim danste,
Mia's wangen werden rood. "Zie zoo, ik kan niet meer."
Ze keken glimlachend naar elkaar, en hijgden een beetje;
hun oogen glansden.
De dag was effen en zonder zone
Ze hadden langs het strand gewandeld en pic-nie
gehouden, vel" weg in de duinen, Ze hadden gestoeid en
gedanst en in zee gebaad en ernstig geboomd soms, als
waren ze geleerde menschen, Nu trokken ze naar huis,
een beetje moe en met leege manden, die zwaarder haast
leken dan de volle van dien morgen. Winny zong en gooide
Piet met schelpen en zeewier. Hij deed of hij niets daarvan
voeIde; aan zijn arm liep Catotje; ook dat scheen hij niet
te merken. Hij praatte met Sjoerd Rietma.
" Van Hulst, man, we zullen het nooit eens worden;
je argumenten raken me niet."
."Ik merk het; maar zeg, heeft jon ooit weI eens iets
geraakt?"
"Zeker weI, en het kwam dikwijIs harder aan dan die
schelpjes op jon rug."
Hij laehte hartelijk.
"Dan ben ik daar tach waarachtig blij om."
"Dank je."
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"Bernard is het in deze volmaakt met mij eens; jij
staat aIleen in je opvattingen."
"Dat kan geen kwaad, kerel, ZOO'll beetje eenzaamheid."
;,Eenzaamheid is nooit goed; ieder mensch heeft den
ingeschapen drang geestverwanten te zoeken."
"Menschen als jij en Vissering, ja. Trouwens, ik geloof
niet dat het me aan geestverwariten ontbreekt; ik ben
heusch geen unicurn, en ken nog minder de hoogte waar
het eenzaam is en de koele toppen. Ik heb aIleen geen
behoefte aan handen drukken en broederschap drinken en
sarnen juichen. en dwepen, en zwetsen. Vergeefme, maar-"
"J e kent je geestverwanten niet."
"Neen, het is me voldoende te voelen dat ze er zijn
moeten."
"Maar misschien heeft dat gevoel geen recht van bestaan.'
"Ik ben overtuigd van wel." Ze zwegen. Catotje leunde
op zijn arm; Winny gooide met een droog stuk kurk.
Een honderd meter vooruit Iiep Aag met Gerard.
"Zeg, hoe vind j~j dien Rietma?"
,,0 weI aardig, geloof ik, Gerry."
"Ben je erg'moe, .A.ag?"
"Nee, aIleen wat moe in mijn hoofd van al die geluiden. De branding is fortissimo vandaag en Winny zingt
onophoudeljjk."
"Dat hoor je TIU toch niet?"
"Nee, nn niet, nu loopen wij ook zoo a lleen, saampjes."
"Wil je liever naar hen terug? we zijn niet ver voor."
"Och - nee maar, Gerry." Toen werden ze juist geroepen.
"K~jk, ze gaal1 zitten bij den kilometerpaal. Zullen
we dan toch maar P"
"J a."
"Aag en Gerard, deze paal is onze laatste kroeg. Onthoud, dat er daarna nergens meer wordt aangelegd." Ze
gingen zitten in een wijden boog. De blije pret schaterde
nog eens Ope Piet was plotseling vol egards voor Winny
en grapte zelfs DIet Catotje.. De golven slierden tot diclrt
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voor hun voeten; ze grepen het ijle, lillende schuim en
lieten het weer varen op den wind. Bernard had zijn hoofd
op Mia's schoot gelegd en vuurde zijn zusjes aan in hun
strijd om Piet. Gerard praatte met Sjoerd. Waar ze het
over hadden, kon Aagje niet uitmaken, Nu teekende
Sjoerd met z~jn vinger in het natte zand en Gerard keek
aandaehtig. Ze wilde naar hen toe gaan en vragen: wat
doen jullie maar dan hielden ze missehien op, en ze
hadden er alle twee zoo'n plezier in. "BegI'ijp je ?" meende
ze Sjoerd te hooren zeggen. En Gerard schudde neen. N u
sehoven ze wat diehter naar haar toe, om opnieuw te
kunnen beginnen op een effen zandvlak. Onwillekeurig
trek zij ook lijnen in het zand. Het werd een notenbalk,
en daarop kwam een wijsje, maar de dikke stippen verwoestten de lijnen te veel. Gerard zag het. "Kijk Aag".
"Immer Musikweib", zei Sjoerd. - Aagje antwoordde niets;
dat was weI grof van hem, daeht ze, en bleef turen op
het wijsje, ze krabde het toch niet nit. - Waer staet
jou vader's huijs en hof - dan lachte ze en stond Ope
Met haar voet woelde ze het zand om. "De win d is koel,
waar zou mijn mantel zijn?" Ze ging zoeken bij de bagage
en liep den kring langs, maar vond hem niet dadelijk.
Een mand had Sjoerd gedragen; ze draaide zich om naar
hem en keek toen juist in den geopenden, wijd-uitgespreiden mantel, dien hij ophield. "Is dit hem niet, met
dat groen van binnen?" "J a." H~j hielp haar, duwde den
kraag omhoog tegen haar hals, "Zoo goed?" Ze begreep
dat zijn uitval hem binderde, maar wilde geen excuses
van hem.
"Zeg, ik ben niet zoo overdreven mnziekerig. als jij
denkt, hoor. Heel toevallig, doordat jij lijnen trok in het
zand, ging ik het ook even doen, en - nou ja, toen werd
het een wijsje."
"Ik was onhebbelijk, vergeef het me. Jullie meisjes
bent zoo voorziehtig in je uitingen; - zeggen jullie elkaar
ooit ondoordaehte grofheden? Wij mannen nemen dat zoo
nauw niet."
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"Ik dacht juist dat geen man zich ongestraft liet
beleedigen."
"Dat we duelleerden, he? Duitsche jonkers misschien,
of Spanjaarden, of koel-adellijke Engelschen; geen Friesche
boeren."
"J e noemt jezelf te graag een Frieschen boer."
"J a, dat is de oude trots. Zoo zie je, mijn gebreken
zijn nogal in 't oog loopend, je ontdekt er twee in een
klap." Ze liepen naast elkaar voort, nu de anderen ook
waren opgestaan. Ze had verwacht met hem te zullen
praten; toch was dit hun eerste eigenlijke gesprek. Dien
morgen bij de begroeting had hij kalm gevraagd: - Zal
ik maar Aagje zeggen P Wij zijn anders de eenigen, die
elkaar niet tutoyeeren. - Dat harde, onromantische van
hem mocht ze zoo - mocht ze zoo lijden. - Doe dat
had ze gealltwoord.
J a, ze had stellig gemeend met hem te zullen praten.
Ze kondeu irumers samen praten, er was niets belemmerends
tusschen hen, integendeel, er zou zijn een snel en vlug
begrijpen, cen graag gegeven waardeeren, een Iiefde zoo
eenvoudig, dat ze grensde aan onverschillighcid. De onverschiIIigheid a.lleen Ieefde, ja. - En was alles nu veel
mindel' dan ze zich gedacht had? Och, nauwelijks
mindel'. Ze zwegen, ze praatten niet. Hun klein gesprek
was een klein gekibbel geweest. Maar daar glimlachte ze
om. Zijn eenige beleefdheid, het ophouden van haar maniel - 0, die wijd-uitgespreide, groene mantel - was een
vergiffenis vragen VOOI' zijn grofheid. - Wat deed het er
toe? - hij was toch, toch de zelfde. Hij ging naast haar
in gelijken ired; - ze konden rustig Ioopen in den zelfden
wind, die zong en suizelde om hun hoofden. Ze moest aldoor maar lachen, want hij wist het misschien niet eens,
dat ze elkaar lief hadden, met een zoo eenvoudige liefde,
die grensde aan onverschilligheid?
"Waar heb je zoo'n schik om?" vroeg hij.
"Om jou."
"Maar ik heb niets gl'appigs gezegd of gedaan."
"Nee f - 0, dat weet ik zoo niet."
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"Dan ben je zeker net als onze Hiltje, de melkmeid,.
die zegt: Sjoerd, nou moet ik toch zoo lachen om jou, en nooit weeb waarom."
"Ja, ik zal stellig wei veel van Hiltje hebben," zei ze
bedaard en dacht: Sjoerd, dwaze jongen, het is aIleen net
andersom: Hiltje lacht omdat ze je niet begrijpt, en ik oeh Sjoerd, wat moet ik nu toch lachen om jou, - Ze
liepen voort, ze waren niet meer ver van huis, Ach, zoo
had ze het leven nog nooit gedragen, zoo had ze nooit
haar lijf gevoeld, niet zoo de zon gezien of naar de zee
geluisterd. Maatvast en jubelend sIoeg er de zee, al duister
verdrijvend was de zon, een tempel van God haar lijf, een
korte dag het leven. '8 Avonds zat ze alleen op een duin, en vatte haar
hoofd in haar handen. Ze wilde niet huilen. Ze begreep
weI dat het leven lang was, en ernstig en droevig vaak,
droevig meer dan vroolijk. Ze begreep weI dat ze nu
boeten moest, boeten - omdat ze - omdat ze zoo dwaas
was geweest. Ais Belsazer bijna, de machtige koning der
Perzen, die de Godheid had gelasterd. - Belsazer ward
aber in selbiger Nacht, von seinen Knechten umgebracht daaraan moest ze deuken. - In selbiger Nacht - umgebracht; - den zelfden avond - geslagen - ; ze huilde
niet, ze wiegde zacht haar bovenlijf heen 'en weer. Voelde
de koning der Perzen spijt, dat eene korte oogenblik van
ontzetting v66r hij stierf, had hij berouw, berouw? Zij
niet, zij niet, Sjoerd, wat moet ik nu toch lachen om je. Lachen aIleen, ze wilde niet huilen, ze was immers Aagje,
flinke, dikke, plompe Aagje. Een rood-baaien rok zou
haar goed staan, of de kap van Hiltje, de melkmeid. Ba, ze moest toch weten wat haar paste - geen tranen,
geen berouw. Dien zelfden avond gesiagen. Ze
wiegde zich zacht. De zee zong nog, de wind woei. Ze
had hen toch lief, de zee en den wind, als dien middag,
En morgen, morgen moest ze naar de stad terug; - in
het oude huis, voor de oude piano - de oude muziek.
Dan de meisjes, de lessen als vroeger - het oude leven.
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Nooit, nooit meer het oude leven, maar het leven van
dien middag, 0 God! - Stil - had het altijd dien middag
kunnen blijven? - Belsazer ward abel' in selbiger nacht,
Von seinen Knechten umgebracht.

v.
Aagje liet een leerling nit. Toen ze de deur opendeed,
wipten ritselend de gele bladen naar binnen. Mooi herfstweer, dacht ze, en morgen kan ik naar buiten gaan, als
ik wil.
"Dag juffrou w."
"Dag Lientje, tot W oensdag." Ze bleef het kind
nakijken; wat stapte het aardig langs de hooge, grijze
huizen. Ze hoorde weer het heel eenvoudig deuntje van
zoo-even. Blij-voldaan was het kind geweest, toen het
veilig den dubbelen streep had' bereikt zonder een enkele
fout. Ze glimlachte. Werkelijk, je moest naar hun
onbeholpen handjes en warm, ingespannen gezichtje blijven
kijken, om die vele, vele moeilijkheden te zien, Ze liep
terug, de breede gang door, de trap Ope Wat was het
huis nu stil en vredig; Mia weg, sinds een jaar al; Piet
weg, Gerard weg. Meeder zoo rustig, onhoorbaar in de
huiskamer; - zij aIleen boven, en zoo nu en dan kwamen
haar leerlingetjes en tikten magere wijsjes uit de piano.
Zoo aarzelend klonk het, en onvast. Dan had ze lust,
daarna zelf te spelen, de kamer te vullen met geluid. Zelden werd ze gestoord. ]]r was tijd voor eigen studie, overvloedig, tijd te lezen in het hoekje b~j de ronde tafel, tijd,
zonder ktiken naar de klok, een langen brief aan Mia te
schrjjven, tijd, heel diep en rustig te voelen dat het leven
heerlijk was. Ze ging op den grond zitten en leunde
haar hoofd tegen den muur. Vreemd, soms meende ze
nog een lucht van tabak te ruiken, in deze kamer die van
Piet was geweest. En dan zag ze de kamer in haar vroegere gedaante. Heel veel prentjes en fotografieen aan den
muur, die de wanden toch zoo kaal lieten. Overal rommel en boeken; een Minerva-beeld vollinten en een geraamte
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ernaast; een doodshoofd op den schoorsteenmantel en een
enorme tabakspot. Och, wat kwam ze toch graag op Piet's
kamer, vroeger. En als ze er dan ook Mia trof, als ze, nog
in de open deur, hun beider stemmen hoorde - ze lazen
elkaar voor, of kibbelden wat - dan ging ze resoluut naar
binnen, vast besloten tot blijven, blijven, al was het ook
maar kort. En hoe dikwijis werd ze toch buiten de deur
gezet door Piet. Maar je kon niet kwaad op hem worden,
je moest weI lachen en plezier hebben erin. Je bonkte
nog wat tegen de dichte deur, maar eigenlijk wilde je niet
dat ze nn nog zouden toegeven. Dan bleef er je altijd
de huiskamer, met moeder, en Gerard soms. Ja, ze had
van hen gehouden; maar dan ook weI een tijd had ze hen
niet lief gehad, mindel' lieftenminste, veel minder, Misschien
kende ieder zoo'n tijd van neergang; je meende je klaar
te maken om den berg te beklimmen, en je daalde, daalde
de helling af, langzaam, gestaag. J e wilde het niet zien,
je bleef jezelf voorliegen den top te zullen bereiken. Ze
greep een boek en zocht het weer, wat haar had getroffen
bij .het lezen. Daar - ze las langzaam, half luid: vele
menschen, die een groot verlangen hebben naar zonnige,
hooge wegen, dwalen op donkere, dalende boschpaden. In
't diepst van het bosch is een vijver. Lang staan ze stil
aan den vijverrand en peinzen en aarzelen. Dan meenen
ze te verlangen naar de stille koelte van het donker water
en ze buigen zich voorover. Maar in het rimpelloos water
zien ze gespiegeld de hooge velden van hun verlangen, die
trillen van zaligheid onder de warme zone Ze heffen zich
en kijken rond; ze zuchten niet, ze zoeken den weg terug.
- Dat vond ze mooi; het waren groote woorden misschien - of misschien begreep ze het niet heelemaal Maar ze voelde toch iets als die vele menschen. Ze wist
meer van vader en moeder en allen te houden dan vroeger
ooit; - ze hield ook meer van zichzelf en het eigen leven.
Ze kon nu eenzaam zijn, ze wilde het kunnen, en ze begreep
dat er een ontzaglijke levensliefde voor noodig was. Soms
zag ze Mia in haar verbeelding, mooier en liever dan ze
haar ooit in werkelijkheid had gezien. En Mia's nabijheid
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bleef niet enkel waan, Ze moest im mers glimlachen ell
zeggen: dag Mia - Mia, ik houd van je, - Ze kon het
hooren en voelen dat Mia leefde.
De moeder kwam binnen.
"A.ag, wil je hier een kopje thee, of""Ik kom beneden btj u. N ou, u mag weI even op me
wachten, ik ben al op."
"J e zit daar zoo heel aIleen, kind."
"J a, en toch oak weer niet aileen; ik dach t aan Mia."
"Ik dacht ook juist aan haar."
"Dan was u oak niet alleen."
"Ik weet [let uiet, ik verlangde zoo dat kindje te zien."
,,0 - ik - ikverlangdc niets, ik was nou net volmaakt
tevreden."
"Stoorde ik?"
,,0 nee;" en ze dacht: als moeder niet gekomen was,
had ik miss chien die volrnaaktheid niet zoo gevoeld. Nu
bekeken ze nog weer samen het portretje dat Bernard
had gestuurd: Mia met het eerste kindje.
"Aag, zeg - "
"Ja?"
"Wat - wat zal Mia gelukkig Zijll, he?"
"J a - n ou."
Ret stelde de rnoeder teleur, dat korte antwoord,
en ze dorst uu toch niet verder gaan.
Aag keek zoo blij-lachend naar het kindje.
"J~j was ook een heel mooi kindje, Aag." Nu keek
ze op, haar oogen glansdell nog.
"Zoo - en - huilde ik veel ?"
,,0 nee, je was gezond."
"Huilen kinderen aIleen als iets hen hindert?"
"J a - tenminste dat smarteIijk huilen." Ze zwegen.
Aag voelde weI dat moeder over iets anders graag had
willen praten en de moeder zag dat Aag haar begreep.
Ze dronken hun thee, met langzaam-hijgende teugen. Aag
wilde het weI zeggen, zoo plotseling maar: moes, maak u
toch geen zorgen om mij, ik - ik vind mijn top immers
weI, mijn hooge, zonnige velden. 'I'rouwen P - och ja,
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trouwen kan ik ook nog eens doen, misschien, Ik kan
alles doen, moes, wat heel, heel gelukkig maakt. Eenzaam-zijn, getweeen-zijn, maakt het zoo'n groot verschil?
N ooit wilde ze die glanzende eenzaamheid verloren geven.
Ze had haar nauwelijks gewonnen, neen, lang niet volkomen gewonnen nog. Maar het zou eens komen, en,
hoe zou ·ze bloeien temidden van die eenzaamheid, Och,
wie haar lief had zou niets eischen, niets nemen, aIleen
geven, en blij zijn met wat hij ontving van haar, - Ze
kon het moeder niet zeggen het was alles toch te
mooi om te zeggen; de glans mocht niet verloren gaan
in woorden, kille woorden, die iedereen spreken kon.
"Moes - dag - krijg ik nog een kopje thee?"
"Ja; heb je al plannen voor morgen, Aag?"
"Ik wilde nit - naar de duinen."
"A.Ileen ?"
"Och, liefst alleen; laat me maar, alleen."
"Vader en ik moeten immers toch op visite bij de
Visserings."
,,0, ja." Maar ze. dacht aan de duinen en het verre
suizen van de zee en aan lang geleden, toen ze dien zomer
langs de golfen wandelde met Mia en Gerard, en aan vele,
vele dingen dacht ze, die deelden aIle haar eenzaamheid
en kregen een zachten, glanzenden schijn. - Ze zaten sarnen
en dronken hun thee, en zwegen maar.
Ze had door de duinen geloopen; de morgen was
ongemerkt tot middag geworden en de middag was vervaagd tot avond. Hoe lang leek een dag, hoe lang, - oeh,
en hoe kort. Te kort om de zee te bereiken, ondan ks
haar groot verlangen naar het witte golvenschuim. Te
kort OID, als vroeger, te hooren en wind en zee, die beide,
die voor 't eerst haar een wereld waren geweest. DikwijIs droomde ze van watergeklots en windgezoef, en als
ze dan wakker werd in den donkeren nacht, leefde ze
middenin die nieuwe werelJ van het geluid. Ze hoorde
ook haar eigen kleine ademhaling, zoo licht haast als die
van een jongen vogel; ze kon denken aan de muziek, die
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ze overdag gemaakt had; maar het lied van den wind, en
heel die ruischende adem haling van de groote aarde, omkringden de kleine menschelijke geluiden, zooals de hemel
de zichtbare wereld hoog en wijd omsloot. Ja, een nieuwe
wereld was het waarin ze meer soms leefde dan in de
wereld van haar oogen. Want hoe kon ze zich haar later
leven voorstellen in beeld? Een enkele maal wel zag ze
verre landen, die ze doorreizcn zou, vreemde volken en
bergen en zeeen, maar meer hoorde ze, denkend aan dat
leven, machtige muziek, als van vel' en gedempt, maar
machtig toch en plechtig van wijde vreugd. Dan moest
ze sorns denken aau het vers van Kloos: God is in eenvoud van spontane woorden, in zelfgenoegzame muziekaccoorden. Het werd haar stille, door niemand geweten
vroomheid, ingespannen te luisteren naar het lied dat haar
gelukkig maakte. Maar vele dingen leidden haar af en ze
hoorde het soms in dagen niet, Het kwam, in de eenzaamheid van het groote huis, als ze nog glimlachte om het
parmantig spel van een Ieeriingetje; het kwam, en was
soms een klein, luchtig wijsje, als van een lokkende fiuit.
Maar altijd, hoe het kwam, het maakte haar eenzaamheid
licht en h.eerlij k.
Dien dag in de duinen - de wind leefde maar nauwIijks en de zee bleef ver - leek alles vijandig eerst. Ze
wist zoo goed hoe kwaad ze nag wezen kon, hoe stampend,
vloekend kwaad, omdat ze Aagje was en altijd blijven zou,
plompe Aagje, zonder vrienden. Ze moest zoeken naar
den weg, ze werd warm en moe. Totdat opeens de verre
muziek begon, aarzelend en mat, maar ze had het gehoord
en herkend. Een vogel floot mee, een vroege kraai vloog
krassend over het herfstland. Nu begon een betel' leven,
maar er bleef veel spot en hoon. Ze moest denkenaan
haar korte, d waze liefde. Ze had weI graag wat meer
herinneringen eraan gehad; die wijd-uitgespreide mantel,
groen van binnen, was wel het voornaamste. Ze lachte
erom; ze kon er zoo, zich zelf sarrend, mee sollen. Maar
misschien was de herinnering aan wat hij gezongen had
toch sterker ; hemel, dat eene, simpele liedje; - nu ja,
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dat liedje. Het liedje was meer "dan de mantel, hoor,
Langzamerhand doodde het denken aan hem haar spot
om wat ze noemde die "kale herinnering". En het werd
alles minder kaal. Ze moest weI toegeven, misschien niet
van hem te hebben gehouden, misschien hem - Sjoerd
Rietma - niet te hebben gekend. Liefde, liefde was zoo'n
machtig woord, liefde van haar had hem niet z66 onaangetast kunnen Iaten, Geen Iiefde dan - goed - maar
een vermoeden van wat liefde zijn kon? Ret was misschien
al veel, een vermoeden, een vaag hooren, als van de zee
uit de verte. - Had ze meer niet gewonnen door hem? Het werd meer, hoe langer ze aan hem dacht, hoe verder
ze liep door de verlaten duinen. Als het geen liefde was
geweest - het had haar toch doen weten dat ze niet
eenzaam hoefde zijn, nooit eenzaam. Want hij droeg in
zich de stille, sterke zekerheid, dat eel1 menschenziel in
harmonie kan zijn met vele andere zielen en vele dingen.
Ze had het gehoord in zijn stem, gezien aan zijn rustig
loopen langs de geweldige zee. vVas het niet wat
menschen liefde noemen? Het deerde zoo weinig; het was
geluk - en vreugd. - en dankbaarheid. Ze liep zingend door de nog bloeiende duinen; ze kon
de zee niet bereiken, hoe graag ze ook wilde. Toen het
avond werd, moest ze weI van koers veranderen en evenwijdig loopen aan de zee, terug naar de stad, zonder van
een hoogen duintop af de goIven te kunnen zien, Och, het
hinderde niet; denken maar aan wat je weI bereiken kon,
en zingen, en niet verlaten zijn.
's Avonds versierde ze haar kamer met wilde-rozenbottels en late viooltjes uit de duinen. - 's Avonds kwam
Piet even aanloopen en ieder vertelde van den dag. Ze
bekeken ook altijd weer het portret van Mia met het
eerste kindje en praatten even over Gerard, die in Delft
studeerde. Aagje speelde piano voor hen, en eindelijk,
weer aIleen in haar kamer, moest ze denken aan zooveel,
dat stralend en koesterend door haar eenzaamheid drong.

ORPHEUS
Dramatiseh Gedicht
DOOR

B A LT H A Z.A. RVER HA G E~.

(Eene weide, in rozenroode droomsehemering, met breed vertakte, bloeiende vruchtboomen. Ret welig gras is bezaaid met
groote bloemen, stralend als sierren, N aar de achterzyOde
wordt de schemering gestadig va ler, totdat zi} overgaat in diepe
duieternie. N aar de rechierzijde wordt het lieht voller en
schooner, of daar, van ver, eene roode zon siraali;
BiJO het opengaan der gordijnen bliJOft het iooneel eeniqen.
tijd ledig en hei geeft een beeld van onbewogenheid en koelen,
droomeriqen. vrede: het Elysion .
.Nauwelijks merkbaar komen van den achtergrond, zich
losmakend uit de duisternis, drie Zielen, langzaam, weifelend.
Zij ziJon qehmld. in blanke peplons en bewegen zich zwevend,
onhoorbaar, ijl. Zi} hebben de handen op de borsi gekruist
en ontplooien die tot kalme gebaren, nu zij, verspreid dolend
over de weide, murmelend beginnen ie spreken.)

Dee e r s t e Z i e I.
Is hier het Iicht z66 zacht,
Streelend als zomernacht?
Hier beeft mijn wimper niet,
Zon, die mijn vrede ziet,
Zijt gij z66 zacht?
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De t w e e d e Ziel.

Is deze geur zo6 mild?
Nu hier geen adem rilt,
Roerloos de bloemen staan,
Kan ik in droomen gaan,
Hier is het mild.

D e d e r d e Z i e 1.
Is nu mijn voet z66 week,
Dat ik geen bloemen breek,
Grasjes noch kruiden krenk,
Waarheen ik zwevend zwenk,
Ben ik z66 week?
Dee e r s t e Z i e 1.
Stil maar, wij vragen niet ..•
D e t wee d e Z i e 1.
Stil maar, wij zoeken niet •.•
De derde Ziel.
Vrede der eeuwigheid,
U bracht in vreugd en strijd
't Leven ons niet ..•.
(De eersie ziel zei zicl: in hei gras en, de armen. over de
knieen. qesirekt, droomt zii ooor zich. uit. De iuieede leuni, met
gebogen arm, mijmerend ieqen een bloesemboom, D8 derde blijft
nog ronddolen op de grens van licht en duieier, Op eenmaal
maakt zii eene beweging van schrik.)

De derde Zie'l.
Wee mij, een blik ...•
De eerste Ziel.

0, stil!
De de r d e Z i e 1. (na een. oogenblik van stilt,).
Was dat dan nog een wil,
Die als een vlamme rood
Ginds door het duister schoot?
Dee e r s t e Z i e I.
Stil nu, 0 stil l
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(Uit de duistcrnis komi eene vier de Ziel aanzweven.
eene pauze heft de tweede het hoofd op).

Na

D e t wee d e Z i e I.
Wee mij, een suizeling,
Die door den nevel ging ••..
Dee e r s t e Z i e I.
Stile ...
D e t wee d e Z i e 1.

Of een ademtocht
Hierheen een weg zich zocht ....
De eerste Ziel.
Spree k niet ....
(Er komt eene viJjde Ziel aameuieuen,
zich plotseling met eene huivering).

De eersie »erhei!

De eerste Ziel.
Daar ging
Langs mij een geur z66 vreemd,
Als deze zoete beemd,
Als gindsche duisternis
Nimmer meer eigen is ..•.
(Er komen. eene zesde en eene zeuende Ziel aanzuieoen; De
drie eersie blijven aarzelend spieden naar de duisternis).
De derde Ziel.

Hoort gij di t ? • • .. Vreemd •..•
D e t wee d e Z i e I.
Wat was het?
D e d e r d e Z i e 1.

Een geluid ....
Dee e r s t e Z i e 1.

Is daar een voet, die stuit,
Zwaar op een schrillen steen? •••
De tweede Ziel.
W ee mij... daar is geween .••
0, E. XVII 4
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D e d e r d e Z i e I.

Hoor. .. een geluid ...
(Uit de duisternis klinkt vaag een enkel aceoord van Orpheus'
lier. De Zi8len wijken verspreid steeds sneer naar den voorgrond
en naar rechts).

De eerste Ziel.
Hebt ge dien klank gehoord? ..
De tweede Ziel.
Nu is mijn rust verstoord •.•
De derde Ziel.
Roept ons het Leven daar
N og met zijn wreed gebaar? ..
'D e e e r s t e Z i e I.
Hebt gij 't gehoord? •.
(Wederom klinkt de lier, nu helderder. Er gaat eene siddering door de Zielen).

De tweede Ziel.
Als met zijn felle vlam
't Leven weer tot ons kwam?
De derde Ziel.
Als met zijn scheIlen lach
N og eens de wilde dag
Bier tot ons kwam?
Dee e r s t e Z i e I.
Eenzaam in 't vredeveld,
Waar aIle wiI versmelt,
Wil ik welzalig zijn,
Ver van der wereld pijn
En heur geweld •..
(Ten derde male ruischt de lier, nu dicht· bij.
men een 3nik).

Dan hoori

D e t wee d e Z i e 1. iheenzuieuend. naar rechts).
Daar, in ons vaderland,
Wenkt ons geen menschenhand,
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Dringen geen stemmen door,
Zusters, ik zweef u voor
Naar 't vaderland ...
( Uit de duisternis klinkt; ha 1f verstikt de stem van:)

o rp h eu s,
Eurydike!
(A ls bl/iren. voor een wervelwind stuiven de zielen heen,
De roode schemering oersombet t, naar mate de duieterni« van
den achtergrond aanvloeit. Schimmen, verward dooreen. uioelend,
gebogen, kruipen langs den grond met de dui3ternis mede. Zij
vullen hei tooneel en zijn nauweliJks zichtbaar: vaal-bleeke gelaten en untie, zich. uirinqend» hamden, Weder klinkt de stem,
thans dichter by:)

Orpheus.
Eurydike!
(A le een. opqeiaaqde zee deinen de golven der verbijsterde,
smachtend zich bewegende Schimmen).

Orpheus.
Eurydike!
(Men ziei hem nu staam op den achtergrond, in een. lang,
VJit gewaad, met de lier in den arm. Hi} rV·st boven de gebogen
sluipende Schimmen, die in hare onlsielde houdingen roerloos
blijven staan, nu hij begint ie spreken).

Orp he us.
licht, 0 wonderschoone dageraad,
Die he en zweeft voor het smeeken mijner handen,
Gij, onbereikbre droom van zaligheden,
Hoe lang nog moet ik zwerven, wee, hoe lang
Door bange spheren van oneind'ge nach ten P
Gij gloort en schemert voor mijn smachtende oogen
En lokt m~j dieper, dieper - is het eind,
De rust, de vree voor mij dan nimmer vindbaar?
Ik ben maar mensch ....

a

De eerste Schiro.
Een mensch!
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De tweede Schim.
Wat zoekt ge in deze wildernis,
Waar alles wanhoop en verschrikking is?
D e d e r deS chi m,
0, zie hem, den levenden mensch!
Geuren van graan en ol~j ven
Zweven hem nog om de handen.
"Ziet gij zijn oogen? Daar drijven
Glansen der zomermaan .••
De v i e r d e Schim.
Branden
Voel ik zijn adem ..•
De vij fde Schiro.
Hoor 't bonzen
Van 't levende, willende hart!
De zesde Schim.
0, z66 is geene der onzen
Wij zijn zoo kil en verstard •..
De zevende Schim.
God van het Leven,
Komt gij tot mij?
Speur ik der dreven
Lenteg-etij' ?
Dee e r s t eSc h i ID.
Wij zijn zoo arm hier, zoo koud en verslagen,
Dolen in armoede en eeuw'ge verschrikking,
Lachen verwrong zich tot snikken en klagen,
Ons werd geen laving, geen troost, geen verkwikking
Hier in den dood noch in 't leven bedeeld •••
De tweede Schim".
Zijt gij gekomen,
God mijner droomen,
Hebt gij genoeg met mijn wroeging gespeeld P
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De derde Schim.

0, weer te ontwaken,
VVeer te genaken
Tot uwen vrede!
Is het geleden?
De vierde Schim.
Brengt gij den wijn
En, 0, de liefde?

ODS,

de bloemen, het brood?

De vijfde Schiro.
De liefde is dood!
Ik heb zoo geleden, zoo troostloos gezocht!
Ik dacht haar de aleenige levende waarde
Van 't vluchtig bestaan op de lachende aarde,
Ik heb haar vergeefs in het leven gezocht ...
De zesde Schim.
Daar

g~l

dan een god

z~jt,

zoo breng mij de liefde !

De z e v e n d eBc h i m,
Wanhoop aan

haar

was 't, die 't harte IDlJ kliefde!

De e e r s t e Schiro.
Ik schroei in het gif, dat de liefste

m~j

schonk!

De t wee deS chi ill.
'k Ben blind van den traan, die in moeders oog blonk,
Toen 'k haar heb vervloekt .•.
De derde Schim.
Ik heb vrienden verraden!
De vierde SchilD.
Mij worgen de snikken van wie 'k hem geschonden! ..
De vijfde Schim.

'k Onthield aIle brood aan verhongerde monden!
D e z e s deS chi ID.
'k Reb priesters gehoond, die den Vader aanbaden!
D e z eve n deS chi ID.

0, wij, de liefdeloozen,
Die gaven noch ontvingen,
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Die hard en kil door 't brooze,
Ret luwe lev en gingen,
Wij, die de vreugdetranen,
Den goeden Iach niet kenden,
Die's levens rijk:e lanen
Vergrauwd van hart doorrenden
Nu geeselt de nacht ons met striemende vlammen
Van wroeging en weedom, wij Iiggen tel" ne~r
In eind'iooze foltering, ~ krimpend verlammen o gij, breng de liefde, de liefde ons nog we~r!
Orpheus.
0, zullen deze stemmen nimmer zwijgen?
Ik kan 't niet dragen! neen, ik ben geen god!
Als gij ben ik verdoold, maar zwaarder jammer
Is mijn deel, daar 'k niet sterven mocht ....
Dee e r st eSc h i ID.
Herinnering, wee, de 'erinnering
Aan al, wat wij niet volbrachten,
Aan al, wat wij hopeloos wachtten,
Aan al, wat verioren ging!
Zij wil ons niet sterven,
Zij zweept ons tot zwerven,
Her- en derwaarts in nachten van pijn ..•
Zij is de vIam, die de nacht ODS toehuivert,
Riel' is geen Iiefde, die zielewee zui vert,
Z66 dat wij droomen in scheem'renden schijn.
Orpheus.
Stil, Liefde bestaat, want ik heb haar gekend!
Zij was eens mijn rijkdom - ik heb haar verloren,
'k Ontving haar van 't zomersche nacht-firmament,
Ik danste met haar door het geurende koren,
Zij is mij geroofd door dit oord van den haat,
Nu ben ik gekomen met levend gelaat,
Met Ievenden wil en met Ievende zangen:
Mij stuwt in den nacht het ontembaar verlangen,
De liefde te zoeken, de liefde te vinden ...
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D e t wee deS chi ID.
Gij vindt haar niet, gij vindt haar niet!
Ik, die des levens waan verliet,
Omdat zij niet in 't oog der maagden,
Niet in het hart der vrienden daagde,
Ik kondig u, gij vindt haar niet!
Orpheu s.
De stem der godheid in mij zal haar wekken,
De Liefde - daar de Liefde Schoonheid is,
En schoonheid zal zij aan den Dood onttrekken,
Want, krimpend om heur smartelijk gemis,
Verwintert 's werelds teer-ontloken leven.
Ik heb mijn hart den god ten WOOD gegeven
.En wat mijn deel zij - hem dien ik ten teeken,
Door mijnen mond komt hij 't orakel spreken:
o gij, ween niet, uw leven was geen schijn,
Daar Liefde en Schoonheid eeuwig, eeuwig zijn!
De eerste Schim.
Hoor, hoor dit woord
Van troost, erbarming en van vrede,
Dat ik op aard' noch hier beneden,
Van mensch noch goden heb gehoord ...
De tweede Schiro.

0, leg uw hand, de koele,
Mij op het brandend aangezicht ..•
De derde Schim.

Uw adem wil 'k gevoelen,
Die in mijn angsten vrede sticht De vierde Schim.
Ik vat de blanke zoom en

V an u w geheiligd priesterkleed .••
D e v ij f deS chi m,
Uw oog lacht liefdedroomen
In onze heete koorts van leed ...
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De zesde Schim.
Breng ons de schoonheid weder,
't Geluk van's levens Ientetijd,
Wij liggen hijgend neder,
Gemarteld in der eeuwigheid,

De zevende Schim.
Schoonheid, de schoonheid! Ook hier is zij niet, 0 mensch f
Boven het leven en dood z~fn gebied .en grens,
Waar onnaspeurbaar heur altaren branden.
Snikkende strekte ik mijn ledige handen
Hoog naar de sterren, de zwijgende maan,
't Hart zong ik ledig - zij wilde niet hooren,
'k Plengde mijn bloed en z~j zag het niet aan,
Totdat ik neerzonk, ontredderd, verloren ...
Onvergelijkbaar,
Nimmer bereikbaar,
Troont z~i, de starre, in eeuwige spheren:
Wie om haar lijdt zal het lachen verleeren,
Om harentwille in ellende vergaan ...
I

Orpheus.
Eurydike!
De eerste Schiro.
Eurydike, die als een blanke vlam
Naar onzen grauwen nevel kwam,
Die als een duive zweefde langs mijn handen,
Onhoorbaar heengleed naar de koele landen,
Den rozenrooden schijn, de zachte zon
Van 't eeuwig stil Elysion Hij zoekt Eurydike!
De zevende Schim.
Hij zal haar niet vinden ...
De derde Schiro.
Zooals een zoete renk del' bloeme ontwelt,
En in den zwaren geur van 't woud versmelt,
Gelijk een vlinder flonkert boven boomen
En. stijgt en stijgt, totdat hij in de loome,
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De tint'lende hartstocht'lijkheid van 't licht
Een wordt met zonneschittering: z66 licht,
Z66 ijl streak hier die blonde, blanke schimme
Gelijk een lentestreeling langs mijn pijn,
En zweefde, onvatbaar, rustig, naar de kimme,
Waar zaal'gen in den dans tevreden zijn.
Eurydike, hij zoekt Eurydike!
D e z eve n deS chi m,
Hij zal haar niet vinden ...
De vierde Schiro.
De manesikkel is zoo blinkend niet,
Daar is op aarde niet een nymphenvliet
Z66 godd'lijk blank en zuiver als heur voeten,
Die wij op 't duister pad der angst ontmoetten.
Maar aan den enkel - zaagt gij daar den beet?
De nacht der Styx is niet z66 zwart en heet,
Als bare wonde!
Zie hem, die komende niet sterven konde:
Eurydike, h~j zoekt Eurydike!
De zevende Schim.
Hij zal haar niet vinden ...
Orpheus.
En zoo hier duizend malen duizend waren,
Zoo met zijn schrillen twijfel heel 't geslacht
Der stervelingen kermde rondom mij,
Zoo deze jammer nimmer meer mocht enden
En dood en leven een z~jn in hun klacht Terug van mij, daar ik geloof in Schoonheid,
Die met de Liefde in goddelijk verbond
Voor mijn hart eens dat harte heeft geschapen!
Terug van mij, g~j zult m~j niet verlammen
Met uwen twijfel en uw wanhoopskreet!
Eurydike! Eurydike!
(Na ziJn laatsten oproep weerklinkt een donderslag en Pluto,
de heerscher der onderwereld, verschiJnt. De Schirnmen deinset»
naar den achtergrond).
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Pluto.
Wie zijt gij?
Orpheus.
Orpheus.
PI u to.
Hoe, is daar in den schemerenden aether,
In 't huis van den wijddonderenden Zeus,
Wijd over de aard of in del" zeeen diepten,
Of in de duisternissen van mijn rijk
Een daimon, die reeds door den naam van "Orpheus"
Zich openbaart en zijn bestaan rechtvaardigt?
Orph e u s,
Een mensch ben ik, een priesterlijke zanger.
Pluto.
En is de priester meer nog dan zijn goden,
Dat hij zich waagt in 't oord, waarvoor zij beven?
Den zeventongig sijfelenden hond
Voor mijne poorten wist gij te bedwingen
Met spreuken, machtiger dan die des doods?
En hoe ,vel droeg des ouden Charoons boot
De zwaarte van uw ongestorven lichaam?
01"h eus.
Ik ben maar mensch en toch - ik ben genaderd,
Daar ik den Hades-hond met heil'ge klanken
Van Phoebus' lier getemd hebe Zoo de boot
Des ouden veermans onder mij niet zonk,
't Is wijl 't Verlangen in mijn boezem brandt,
't Verlangen, dat, opgloeiend nit het leed,
Den geest aanwakkert tot een felle vIam,
Die Iicht en snel door hernelen en nachten,
Tot in de diepten del" ontzetting ijIt.
Zie, dit Verlangen vlamt in Orpheus' hart
En alle de vertwijfelden, de zieken,
Gepijnigden, verloor'nen, sluipen aan
En heffen hunne handen naar mijn handen,
Hun blikken naar mijn oogen, en .hun stem
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Trilt in mijn stem - want ik kom van u eischen
Hetgeen ik even wreed als zij verloor.
En wat dan zoekt

g~j

PI u to.
hier?

Orph eu s.

De Liefde! Eurydike!
PI u to.
Waarom zou 't haar vergund zijn, weer te keeren
En niet aan deze schimmen - waren zij
Niet menschen eens, om wie ook menschen weenen?
Orpheus.
J a, zij zal rij zen naar de zomerzon,
De Iiefde-ziel Eurydike zal Ieven!
Van 't heilig licht in's Vaders weeldezalen
Tot in de diepste krachten van uw rijk
Bestaat er niets dan de eeuw'ge, groote waarheid,
't Mysterie van de Liefde!
Want daar is geen geluk, geen Iach, geen smartkreet,
Geen ondergang, geen juichende triumph
Dan in der Liefde wijding en vervloeking.
En zij zou niet het al-mysterie zijn,
Zoo zij dit wonder heden niet verrichtte:
Door mijne zege, door 't voleinden van
M~jn wezen in haar grootsten zegepraal
Zal aIle ellende in uwe duisternis
Gedaan zijn, zullen deze droeve schimmen
Bevredigd, kalm, tot ongekende droomen
Del' Elyseesche velden komen !
Eene Schiro.
0, gezegend zijn de voeten,
Die hem tot ons l1jden brachten,
En zijn hand, die hoog de zoete
Lier verheft in onze nachten.
Welgezegend ook zijn oogen
En zijn goddelijke slapen,
Die tot lachend mededoogen

60

ORPHEUS.

Voor ODS weenen zijn gescbapen.
Heilig, heilig zal de mond zijn,
Die 't bevrijdend woord komt spreken,
Dat de Liefde als zuiver teeken
Rijst voor wie' ten doode wond zijn.
Orph e u s,
Eurydike! uw hand, de zachte,
Ontsluierde mijn oog voor 't licht,
.En aardes warme weeldeprachten
Ontdektet gij mijn aangezicht.
0, in den klop van uw zoet harte
Riep mij het heilig leven aan Toen z~jt ge zwijmelend in 't zwarte
Vergif des Doods te niet gegaan.
Eene Schim.
Goden, goden, wier geboden
Mij tot smachtend leven brachten,
Die mij zweeptet tot de jachten
Naar geneuchten, staag ontvloden
Voor mijn krachtelooze handen,
Voor mijn ongekuste lippen Aan des levens winterstranden
Al mijn droomen deedt ontglippen ....
Goden, goden, die den dooden
Ook de droomen hebt ontnornen,
In woestijnen drijft van nooden:
Goden, goden, ziet hem komen,
Hoort den mensch, het bloed, dat schreit!
Laat hem 't hoog geluk zich bouwen,
Opdat ik door het aanschouwen
Zink in smart-vergetelheid!
E e n e m a a g den s chi m.
0, heb ik niet gewacht
Op Iiefdes hooge zaligheid,
In eindeloozen nacht
't Mislukken mijner jeugd beschreid P
Gun haar het schoon bestaan,
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Dat mij te wreed onthouden is,
Dan kan ik slapen gaan,
'I'evree, door haar herrijzenis!
De Schiro eener oude vrouw.

Mijn scheem'rend Ieven dorde en gleed
Zoo arm door grijBheids eenzaam Ieed,
Want in de koorts der laatste wake,
Toen mijn vermoeide oogen braken,
Zag 'k in geen dochterken op aard'
Den bloei van mijne jeugd bewaard.
0, god der wroeging, hoor mij aan,
Laat haar tot den goeliefde gaan,
Opdat ik droome, dat mijn lenden
Een blozend kind in 't leven zenden!
Schim men.
Laat mij 't aanschouwen,
Laat mij 't gelooven,
Laat mij 't beleven,
't Mysterie del' Liefde!
Eenmaal een voorbeeld,
Dat liefde wel bestaat,
Ruischend haar wieken slaat
Hoog hoven stervenspijn,
Laat het gegeven zijn!
Dan wordt in koele rust
't Folterend vuur gebluscht,
Dat in mijn wezen woedt:
Dan wordt de Dood mij goed;
Van aIle Ieed verlost,
In 't droomlicht opgelost,
Z66 als een bloesem glijdt
Langs gouden stroom naar 't wijd,
Eeuwige lied der zee,
Z66 zal mijn slapend wee,
Luchtig en onbewust
Zweven naar milde rust,
Eeuwigen vree ....
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Orpheus.
0, kunt gij 't hooren, 't weenen dezer schimmen,
Gij, duister-mokkende, die onontroerd
Ver buiten 's levens lentezoete kim men
Den slangengeesel der verstarring voert?
En ik sta hier voor u, ik zal niet wi}ken!
Al wordt mijn hart, in eigen leed verschroeid,
Van 't lijden dezer armen fel doorgioeid,
Ik hef mijn Lier, ik wiI, zal niet bezwijken!
Ik kan in eenzaamheid niet meer den breeden,
Den lichten weg door's levens tuin betreden,
Niet meer in schaduwen van 't mijm'rend woud
Mijn hoofd tot droomen leggen, 't duizendvoud
Welzalig wiegelen der zomerloov'ren,
Den vlinderwiekslag en het liefdetoov'ren
Van vogelklanken hoven 't rijpend graan,
De warme levenskracht van aardes vruchten,
En van den rooden wijn het zoet genuchte,
De zon, den maannacht kan ik niet doorstaan,
Zoo niet Eurydikes gewijde handen
Heur koelte spreiden over 't schrijnend branden
Van mijne slapen, mijn gebroken hart,
Waarin een godheid lijdt haar stervenssmart,
Want Dionysos zal gestorven zijn,
Apollo's lier zal eeuwig machtloos zwijgen,
Zoo de gewijde kracht van mijne pijn
Eurydike niet naar het licht doet stijgen.
Gij zwijgt - en in uw duist'ren blik
Dreigt uw nog zwarter haat! Zoo hoor mij zweren,
Dat ik naar de aarde niet zal wederkeeren,
En dat van mij, den Ievende, de snik
Zich eeuwig mengen zal in dien del" dooden,
Dat ik hier liggen zal aan uwen voet
En dat mijn jammer als een klacht zal dringen
Vel" boven 't oord del" arme stervelingen,
En hoven 't lachend licht, waar, in den stoet
Der goden, Zeus den loop der eeuwen richt,
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Tot in het hart van 't N oodlot zal 'k den schicht
Van mijnen kreet uitsling'ren - u, den lagen,
Veracht'lijk sijfelenden draak aanklagen,
Den gif-bezwalker, die het licht-bezield
En godd'lijk-warme levensschoon vernielt!
S c h im me n van j ong elin gen.
Warmte doorgloeide eens ons,
Sch oonheid ontbloeide in ons,
't Leven volgroeide in ons:
Goden met fonk'lend oog,
Die langs den schitterboog
Van aardes weelderijk,
Ziunend en beeldenrijk,
Dansende togen,
Minnend bewogen,
Zoo waren wij!
In onze harten blonk
Liefdes ondoofbre vonk,
Heiligste krachten,
Hoogste gedachten
Waren ODS eigen,
Deden ODS stijgen,
Deden ons zweven
N aar het mysterie van 't eeuwige leven:
Zoo waren wij!
Dat onze gouden baan
Heim'lijk werd nagegaan,
Dat daar een sluipend beest
Ons is nab~j geweest,
0, da teen felle beet
Redd'loos ODS vallen deed,
0, dat de slang des Doods
Alles, wat sterk en grootsch
Opwelde in onze borst
Zwadderend heeft bemorst,
Star heeft verwrongen,
Giftig van tonge:

ti3
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Goden, die lachend schouwt
Waar de aarde juicht of rouwt,
Wij klagen 't u!
N oodlot, dat peinst en broeit,
Duister en onvermoeid
Tot voor uw teeken
Goden verbleeken,
Wij klagen 't u!

PI u to.
Nu zwijgt!
Wat waart gij dan op aarde meer dan schimmen?
En hebt gij daar niet jammerlijk geweend?
Gij, neveligen, kent gij dan den wind,
Die nit de lichte vlakten u gestuwd heeft
Naar mijnen nacht? Wat roept gij tot het Lot,
Is het u meer vertrou wd, dan aan de goden,
Die, lachend over blanke wolken dwalend,
Geen dag van hun in schijn zoo sterk bestaan
Bevrijd van angst voor ondergang beleven?
Kent gij het N oodlot meer dan ik, de duist're,
Die, evenals gij-allen door zijn wil
En onberekenbaren nuk besta?
Ben ik de slang, die gif spuwt en verslindt,
Dan is 't het Noodlot, dat mijn tanden wet,
Dezelfde macht, die u ten prooi mij geeft.
En ik ben duister om dezelfde reden,
Als boven ODS de zon in vlammen staat,
Wellicht om geene reden, als de Moira,
Die dood en leven door elkander slingert,
Der redeloosheid wil en almacht is !
Z66 staan wij voor elkaar in vijandschap:
Verslinden, of versIonden worden, is de vraag.
Ik ben de sterkste, dus: ik zal verslinden!
·Orpheus.
0, duisterling, gij kent de Liefde niet l
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Pluto.
Ra! 't Al-omvangen van het And're,
Dat ons in wezen tegen is gesteld,
De dwang tot innigste vereeniging
Met het ontvliedende en bestrijdende,
De kosmische noodzaak' lijkheid tot nemen,
Omknellen, willoos, sprakeloos en schoon!
Z66 breidt de Dood, gelijk een donk're vogel,
Zijn sterke vlerken om den nevelglans
Die Leven heet, z66 slaat hij zijnen arm,
Den duister-kloppende, rondom uw aarde,
Totclat zij moede in avond-schemering
Vergloeit en neerzinkt aan zijn borst,
] s dit de Liefde niet?
W at weet g~j daarvan, nietige eendaagsvlieg
Gij, ademtocht, die met geruisch van snaren
De wet van dood en leven meent te breken,
Die, ongeroepen, onbegeerd, den weg
Tot aan mijn voorportaal durft overschrijden,
En mij hier hoont, of niet een enk'le wenk,
Een achteloos gebaar van mijne hand
U lleer kan slaan tot gruwelijker lijden,
Dan hier de meest verdoemde ooit heeft doorstaan?

o rp hen s.
Gij zult niet wenken,
Mij niet verslaan,
U w toorn zal zwenken,
In vrees vergaan!
'k Speur in uw oogen
Een aarzelin g
Van onvermogen:
Ik, sterveling,
Die wetten van leven en sterven doorschrijd,
Tot in uw znysterien dring, ben gewijd
Door godd'lij ke machten, voor ,u on bereikbaar,
Van stralende liefde, die onvergelijk baar
Bet leven doen sidd'ren in warmte del' zinnen.
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Gij deinst voor de vonk, die ondoofbaar hier binnen
Zich-zelve met eigene scheppingskracht voedt:
Den sprank van het Bakchische vuur in mijn bleed.
Gij deinst voor de Lier, in wier zingende snaren
Apollo's bezielende adem komt waren,
Gelijk een van warmte en van geurenden dauw
Verzadigde windvlaag, die over de grauwVerkilde woestijnen van uwe verschrikking
De streelingen ademt van lente-verkwikking!
Eene Schim.
Hoor, suizelingen
Van zomerzachte morgenkoelten,
Zie, duizelingen
Van tintelende middagzwoelten!
Eene ander Schim.
Zie, paradij zen,
Gaarden verrijzen !
Druiven, olij ven ,
Wiegen en drijven,
Glanzend en rijp op der looveren stroomen,
Om de van levenskracht glanzende boomen!
Eene derde schim.
Speurt g~j den geur van het graan, van het brood?
Ik proef den wijn weer, die vurig en rood
Dauwt op mijn kouden, verbitterden mond.
Zwakte verlaat mij, ik rijs - en gezond
Tintelt mijn bloed - mijne voeten gaan zweven!
Goden, 0 goden, is dit weer het Leven?
Orp he u s,
Zie nu, hoe in hun ledige oogen
De glans ontluikt van nienw geluk,
Zie hun gebaar, den wilden ruk,
Waarme~ zij grijpen naar den hooge,
Naar 't visioen van zomerlicht,
Dat schemert voor hun aangezicht!
Is dit de groote, schoone macht
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Van uwe liefde? 't Al-omvangen,
De koest'ring van uw min-verlangen?
Van uwe borst jaagt hen de haat,
En al hun smachten dringt daarhenen,
Waar eens de lent' hun is verschenen,
Waar 't graan der aarde rijpend staat!
En dit - door een vertwijfeld woord,
Van mij, den armsten onder allen,
Mij, dien het leven is ontvallen
En dien in dit rampzalig oord,
Noch ginds, in avondlijke weide
De slaap, de zoete droom zal wijden!

PI u to.
Wat spreekt gij mensch en zegt hier dingen,
Die fel in mijn geheimen dringen?
"Vat spreekt gij, mensch?
Orpheus.

o

zie, dit bijt
U in de ziel meer dan in de ooren,
Maar, ben ik door mijn Lier gewijd,
Dan is u feller pijn beschoren!
Arme, hulpelooze schimmen!
Hun verlangens groeien, klimmen
Door ravijnen en spelonken
Naar het wilde, warmte-dronken,
't Koest'rend, kussend licht del' zonne.
Z66 is de Natuur gezwicht
Van uw liefdloos aangezicht,
I-Ieeft geworsteld en gewonnen,
vVringend door den zwarten grond,
Tot z~j 't wekkend zonlicht vond
En in bloesernende pracht
Geurde boven uwen nacht!
Ging toen niet de goud-gekroonde,
Rozenvoetige jonkvrouwe
Door de gaarden en landouwen,
Die met kussen 't al beloonde
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Voor zijn bitt'ren levensstrijd?
Waar zij lachte, waar zij zweefde
Sloeg de gloed der vreugden uit,
Heel de bloemenaarde weefde
't Stralend kleed der lentebruid!
Pluto.
Wat spreekt gij, mensch, wat spreekt gij, mensch!

°

rp h eu s,
J a, ik overschrijd de grens,
Waar uw macht in onmacht faalde,
Haar, die als de daag'raad straalde,
Teeder als het rozenblad,
Heeft uw zwarte hand gevat!
Haar, de vlinderlichte, zachte,
Sleeptet gij naar uwe nachten,
Als gevang'ne, niet als trouwe,
Zonder liefd', onwill'ge vrouwe!
Een verwijt in uwe woon,
ZIt zij stom en bleek ten troon.
En de bloei van onze dagen,
'8 Werelds schoonheid ligt verslagen.
In des winters stroeve koude
Zwerven kreten door de wouden,
Kreten van vertwijfeling
Daar de jeugd ten onder ging.
Pluto.
Z66 is mijn macht, z66 is mijn macht I
Orpheus.
Maar niet uw liefde, die veracht
Te krimpen ligt voor hare blikken!
Pluto.
0, daimon, die een god doet schrikken!
Orpheus.
En feller gees'len zal ik u,
Gij, zwartaard, onziel, die weI ruw
De schoonste roof te grijpen zocht,
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Maar niet voor u behouden mocht!
Boven koude, boven vlagen
Heerscht in eeuwigheid het licht,
't Goudene geluk der dagen
Stierf niet voor het aangezicht
Van Apollo, die, omgeven
Door der Muzen lente-lied
In der aarde kille dreven
Jeugd en bloei herrijzen liet.
Voor zijn voeten sproten rozen,
Zwanen wiekten om zijn baan,
En heur zangen, weeke, brooze,
Hieven nachtegalen aan.
Toen ging langs den rouw del" hoeven
Bakchos met zijn wonder-kruik
En hij opende den droeven
't Lang gesloten winterluik.
Honig plengde hij, del" druiven
Hartell lavend gouden sap,
Dwong tot juichen, dansend stuiven,
Bood uit vollen levensnap
Al-bedwelming, al-vergeten,
Dwong ODS, 't goddelijk geneucht
Diep te drinken, dwong tot weten:
Hoogste wijsheid is de vreugd!
Toen hieldt ge in uw som'bre hallen
Ook uw bloesembruid niet meer,
En zij is uw greep ontvallen,
En zij sloeg de poorten neer,
Die haar van ODS feestmaal scheidden,
Waar 't geluk van 't lachen daagt,
Tot zij, blank en stralend-blijde
Bij ODS keerde - Bloemenmaagd,
Die met elke lichte schrede
Schoonheid toovert, voor wier lach
Smarten smelten, dat tevreden
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Heel de wereld we~r den dag
Van gelnk en liefdestralen
Eindloos vol weet, en erkent,
Dat der eenwen zonnezalen
Droomen in onwelkb're lent!
Daar gij uit de kille spheren
Van den harteloozen dood
Tot het leven kondet keeren,
Daar ge in 't zuiverst morgenrood
Heilig, heilig zijt herboren,
Weten wij, dat 's levens vr~e
Onversomberd, onverloren
Dood verwint - Persephone!
Pluto.
Wee, die naam!

o rpheu s.
Die .naam, die naam is mij ten stralend schild,
Waarop uw macht nu stuiten zal en breken.
Bij dien naam zweer ik: zoo gij hier niet wilt,
Zal ik, de mensch, het zegel van den dood verbreken.
0, gij vermoedt niet welke sterke liefdestroomen
Nu van mijn hartslag uitgaan naar de ziel,
Die nn nog leeft als alziel mijner droomen,
Op wie vergeefs de schaduw van uw handen viel,
Die, ondanks u, mijn liefderoep beluistert,
Zich nu reeds aan den greep des doods ontkluistert,
En mij van ver zal voIgen, waar 'k mijn schreden richt,
Die een met mij zal zijn in 't zalig zonnelicht!
Pluto.
Gij, daimon, met uw toomloos zelfvertrouwen!
Orpheus.
Zoo sierk ben ik, dat ik niet om zal SChOUl1Jen,
.Aleer heur voet het gras der aarde taste
Zij kan niet anders meer, het Leven was 't,
Dat in mijn roep haar wekte!
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Pluto.
Ga dan, mensch!
Van dood tot leven overschreed geen ziel de" grens.
Wie 't einde heeft bereikt, zal niet opnieuw beginnen.
Ik ken de wet van 't N oodlot: ik zal overwinnen!
(Hi} verdwi}nt).

Een s c h i m.
Wat gaat geschieden? - Stil, de mensch zal spreken !
Die god zijt over goden, geef een teeken!
Orpheus.
( Hid heft zvone lier hoog op met beide handen e1t spreekt:)

Apollo!
In de orkanen, die het harte
Sling'ren door het wilde leven,
In verschroeiingen van smarten,
Van den valschen dood omgeven,
In beklemmingen van pijnen,
In 't vereenzaamde verkwijnen,
Leerdet gij m~i de gebaren
Langs uw wonderbare snaren,
Openbaardet gij de klanken,
Die der wereld wee omranken:
Nu in dezen nacht der nachten
Al het smachten der geslachten
Siddert in mijn zwakke handen,
Nu 't hartstochtelijke branden
Van der menschheid al- verlangen
Reel mijn wezen heeft bevangen,
Nu tot redden en bevrijden
Uit het starre stervenslijden
Heel de wereld wacht op mij:
Heil, Apollo, sta mij bij!
(Hi} wendt zich naar den achfergrond en roept dan met
groote hartstochtelijkheid:)

Eurydike!
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(Een donderslag volgt, die lang naqalmi door de duisternis.
Orpheus is verdwenen.)

DeS chi m men (zijn ier aarde gevallen en
fluisteren in ontzetting).

Hebt gij die stem gehoord?
Eindeloos dreunt zij voort.
Waar in de duisternis
Eeuwig het zwijgen is,
Daar dreunt zij voort ....
Hoort gij de grendels gaan,
Poorten, die open slaan P
Znilen met zwaar gedruisch
Storten in 't donker huis,
Hallen vergaan !
Hier stort een wereld in,
't Einde wordt nieuw begin,
En van ODS kille graf
Wentelt de steen zieh af:
Dit is 't begin!
(De duisternis gaat lanqzamerhand over

~'1t

eene eersie,

ieedere schemerinq).
De Schimmen.
Stem van de Liefde, gij
Toovert een nieuw' getij,
W ondere kentering :
Wanhoop en wijfeling
Went'len van mij !
Blanke herrijzenis,
Al mijn afgrijzenis
Schuchter in droom gegaan
"En aIle leed was waan,
IJdel gewis ....
(De schemer is aangegroeid tot een verblindenden glans
waarin, van rechis, Eurydike verschi}nt. Met kalm, opgehevlm
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gelaat en gevouwen handen zweeft zij zeer rustig naar den
achtergrond, den weg volgend, dien Orpheus gegaan is. Met hei
groeien van hei lieht ziJn de grauwe gewaden der sehimmen
blank en luchtig geworden, hare gebaren en stemmen zijn van
a lle hartsiochielijkheid. en gewrongenheid bevrijd, en gereinigd,
als welzalige zielen zweven zij om Euryd'ike, totdat deze, alleen,
in de duisternis uerdnoijnt ).

Den i e u w e Z i e len.
Eeuwige liefdedaad,
vVondere dageraad,
Zalige zomerdroom!
Moge ik bedeesd den zoom
Van uw gewaad
Drukken aan mijnen mond ...
Zie, ik herrijs gezond ...
Leg uwe koele hand
Op mijner oogen brand! ...
Nu op de wond
Mijner gekwelde ziel
Dauwende balsem viel
Van haren liefdeblik -

Smelt ik in eenen snik
Zalig tot ziel ...
(Eurydike is verdwenen)

Nu is mijn droef bestaan
Stil in den slaap gegaan,
Eeuwige mijmering,
Godd'l~jke zegening,
Vloeiende waan ...
Stil maar, wij zoeken niet,
Stil maar, wij denken niet,
Vrede der eeuwigheid,
Alles wat smacht en lijdt
Eindigt in 't niet ...
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(Na eene lange pauze, waarin de Zielen roerloos uoor zich
uit droomen, hoort men, seer ver, de smarteli.ike stem van:)

Orpheu s.
Eurydike!
(Eurydike keeri snel.terug, qebroken, het gelaat in de handen)~

E uryd ike.
Wee mij, die blik •..•
Eene Ziel.

0, etil ....
Eury di k e.
Was daar dan nog een wil,
Die, als een vlamme rood
Schroeiend in 't hart mij schoot ••.•
De Ziel.
Stil nu,

stil ....
""ill u rydi k e.
Was daar een ademtocht,
Die mij te zengen zocht ..••
Was daar een blik zoo wild,
Die alles he eft verkild ...'.
De Ziel.
Zuster, 0 mocht
0

Gij hier in 't stille veld,
Waar aIle vrees versmelt,
Met ons welzalig zijn,
Vel' van des levens schijn
En zijn geweld ••..
E u r y d ike (loom 'met de zielen meedolend).
Hier, in mijn vaderland,
Wenkt mij geen menschenhand,
Dringen geen stemmen door,
Zuster, nn zweef mij voor
Yaar 't Vaderland ....

DE SULTANS VAN CHERIBON
DOOR

Dr. E. B. K I E L S T R A.

Een vierhonderd jaar geleden was Cheribon een land
zonder beteekenis. Misschien drukt Valentijn zich wat te
sterk uit als hij spreekt van een wild en woest bosch,
zonder yolk en zonder koning ; maar zeker was de
streek schaars bevolkt. Er is reden om te veronderstellen
(wij weten echter van de vroegere verhoudingen bitter
weinig!) dat Cheribon in naam behoorde tot het J avaansche Rijk (Madjapahit, later Demak, daarna Mataram);
maar daar h et niets opbracht, liet ook geen vorst zich
er aan gelegen liggen.
Dit veranderde, to en, in den aanvang der zestiende
eeuw, handeldrijvende Javan.en zich aan de kust nederzetten, en mede een Arabier, die den islam verkondigde.
In geheel West-Java maakte de prediking van dien
Arabier grooten opgang; hij-zelf kreeg in de omgeving zijner
woonplaats zoodanigen invloed, dat men hem - naar de
plaats waar hij begraven ligt draagt hij in de geschiedenis
den naam Soenan Goenoeng Djati - beschouwt als den
stichter van het Cheribonsche Rtik.
In den primitieven toestand waarin het land verkeerde,
had dit rijk geene bepaalde grenzen; het strekte zich west~
en zuidwaarts uit zoover de macht zich kon do en gelden.
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~faar het duurde niet lang of Mataram wist, aan de Noordkust en in Priangan, zijne heerschappij te doen eerbiedigen,
en wij zijn dus niet ver van de waarheid wanneer wij
aannemen dat het "Cheribonsche rijk" ongeveer de tegenwoordige residentie van dien naam, met uitzondering van
het noordelijkst gedeelte, omvatte.
Soenan Goenoeng Djati huwde met eene zuster van
den vorst van Padjadjaran, het Hindoescbe rijk ten O.
van Bantam, dat omstreeks 1526 door de Mohammedanen
overweIdigd werd; een nit dat huwelijk geboren zoon werd
vorst van Bantam. Eene andere vrouw, niet van vorstelijken bloede, schonk hem een zoon, die trouwde met eene
dochter van den Sultan van Demak. Een kleinzoon van
dit echtpaar voIgde den stamvader als "coninck" van
Cheribon Ope
Hieruit is de gevoIgtrekking te maken, dat Soenan
Goenoeng Djati een hoogen ouderdom bereikte. Maar het
is ons niet om deze genealogische bijzonderheden te doen;
wel, om te doen uitkomen, dat de Arabische schriftgeleerde,
die met woord en daad de nieuwe leer verkondigde, zijn
geslacht door passende huweIijken eene "koningsheerschappii" wist te verzekeren. In verband hiermede zij nog
vermeId, dat eene dochter van den tweeden vorst van
Cheribon trouwde met den Soesoehoenan van Mataram, en
de moeder werd van Soesoehoenan 'I'egalwangi 1), een der
slechtste vorsten die ooit over Mataram hebben geregeerd
(1647-77).
De aldus bestaande verhoudingen brachten, in de
eerste helft der zeventiende eeuw, mede dat de opperheerschappij van laatstgenoemd rijk zich weinig deed gelden.
WeI werden den vasal soms krijgsverrichting-en opgedragen,
maar de bezoeken, door den vorst (sedert 1636: panembahan)
van Cheribon aan zijn leenheer gebracht, hadden meer
het karakter van vriendschapsbetuigingen dan van onder-

1) Onder dezen naam, hem gegeven naar de plaats waar hij begraven
werd, is hij in onze geschiedenis bekend; bij zijn leven heette hij Amangkoe
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danigheid. Deze toestand veranderde echter al spoedig
toen de evengenoemde Tegalwangi den Mataramschen
troon beklommen had en, omstreeks 1650, de panembahan
ov erleden was: de (derde) Cheribonsche vorst werd met
z~ille twee oudste zoons naar Mataram ontboden en hier
met een aantal volgelingen voor goed aangehouden, terwijl
de Soesoehoenan zich feitelijk van het gezag meester
maakte door bet beheer over Cheribon aan Zlin gemachtigde (regent) op te dragen, Toen de panembahan in
1662 tel' hoofdplaats van Mataram overleed, bepaalde hij
b~j uitersten wil dat z~in rijk zou verdeeld worden onder
de beide evenvermelde zonen, Radja Sepoeh en Radja
Anom; de derde ZOOll, Radja Gedong, die in het Cheribonsche verbljjf had mogen houden, kreeg een apanage.
Aldus stonden de zaken toen, in 1674, Troenadjaja,
een afstammeling van het in 1623 door Mataram onderworpen Madoereesch vorstengeslach t, zich aan het hoofd
stelde van het verzet tegen den door vele onderdanen
gehaten despoot. Hij vond zooveel aanhang, dat hij er,
drie jaar later, zelfs in slaagde, de toenmalige hoofdstad
des rijks, Plered, in te nemen en te verwoesten. Geen
wonder, dat de beide daar nog steeds vertoevende Cheribonsche pangerans, die den opstand vall den aanvang af
met sympathie badden begroet, zich gaarne aan de zijde
van den overwinnaar schaarden; vermoedelijk in overleg
met den sultan van Bantam werden zij door Troenadjaja
naar hun land teruggezonden.
Maar hiermede veranderden zij voorloopig slechts van
meester: Bantam trad in de plaats van Mataram. Ret zond
agenten om het land in bescherruing te nemen, bet daar
aanwezige geschut weg te voeren en de drie pangerans,
die al zeer spoedig met elkander in twist geraakt waren Radja Gedong was niet geneigd de meerderheid van Sepoeh
en Anom te erken nen , Pll Sepoeh achtte zich, als de oudste,
boven de beide andere verh even - tel' beslechting hunner
geschillen naar Bantam over te brengen. Riel' werden zij
weI met veel staatsie ontvangen en "met de naam van
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Sulthan" begiftigd, doch feitelijk als vasallen behandeld en
als gijzelaars aangehouden.
De Sultan van Bantam, die voortdurend met de
Compagnie en met haren bondgenoot, den vorst van
Mataram, op gespannen voet stond, poogde nu beide afbreuk
te doen door, o.a, in Soemedang (Priangan) ongeregeldheden te verwekken. Hij slaagde hierin niet, doordien de
pangeran van Soemedang zich onder onze bescherming
stelde; dit gaf den Bantamschen verst aanleiding, de
Cheribonsche Sultans naar hun gebied te zenden met de
opdracht zich, zoo noodig gewapenderhand, van Soemedang
meester te maken. Zoodra men te Batavia van deze opdracht verwittigd was en vernam dat tot hare uitvoering
eene krijgsmacht werd bijeengebracht, zond de Hooge
Regeering een afgezant naar de "panembahans" - de
sultanstitel werd onzerzijds niet erkend, - om hen "ernstig
te vermanen", zich van aIle agressie te onthouden; hun
stonden groote onheilen te wachten wanneer zij naar Bantam bleven luisteren en het grondgebied van de Compagnie of haren bondgenoot mochten schenden (1678).
De oudste panembahan, Sepoeh, verklaarde nu, geene
vijandelijke bedoelingen tegen Soemedang te koesteren;
men had zich slechts gewapend om zich tegen aanvaIlen
van dit landschap te kunnen verdedigen. H~j was, zoo
zeide hij, gaarne geneigd zich geheel van Bantam los te
maken en zich onder de bescberming del' Comp'agnie te
stellen, wanneer aan hem aIleen, het bestuur des lands
werd toevertrouwd; ook tegenover zijne broeders had hij
dan onzen steun noodig, daar hij anders z~jn leven niet
zeker was.
Dat de verovering van Soemedang bij contract met
den Sultan van Bantam was overeengekomen, werd aldus
verzwegen, en ook in ander opzicht was hij niet o.precht:
hij haastte zich, van het voorgevallene mededeeling te doen
aan den Sultan, die ODS daarop met oorIog dreigde.
De verhouding van deze tot de Compagnie was sinds
lang gespannen. Evenwel, de strijd i1egen Troenadjaja en
zijne medestanders eischte onzerzijds de inspanning van
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aIle krachten, en de Regeering te Batavia deed dus alsof
zij den Sultan niet begreep: zij wenschte immers niet
anders dan rust en vrede, zoowel op haar gebied als in
Cheribon. Bij al de aanvallen, te land en ter zee, waaraan
zij in de eerstvolgende twee jaren van Bantamsche zijde
was blootgesteld, liet zij steeds het Bantamsche bestuur
buiten spel, en sprak zij slechts van struikroovers en zeeroovers die, waar zij zich vertoonden, onschadelijk gemaakt
moesten worden. Onder de zeeroovers, die de wateren van
Cheribon onveilig maakten, telden vooral me de de "Kidoeleezen", d.i, het yolk van pangeran Kidoel, die een broeder
van den Sultan was; doch de Regeering "hield zich van
den domme", gunstiger tijden afwachtend. Zij kweekte
ijverig de vriendschap aan met den jongen verst, Sultan
Hadji, die, door z1in vader en de oorlogspartij, zijne opvolging bedreigd achtte; en liet niet na hem te wijzen op
het voorbeeld van Mataram, waar de Compagnie met a.lle
kracht was opgetreden tot handhaving van de rechten van
den wettigen vorst,
Zoo sukkelde men voor t, steeds "aIle openbare rupture
met Bantam" mijdende, hoewel de Bantammers het den
onzen lastig genoeg maakten. Eerst toen, eind 1679 en
begin 1680, de strijd in Oost-Java door den dood der
vijandelijke aanvoerders, o.a, van Troenadjaja, ten einde
liep, nam de Hooge Regeering tegen Bantam eene meer
offensieve honding aan; de openlijke strijd scheen onvermijdelijk toen, onverwacht, de vredespartij onder Sultan
Hadji zegevierde. Hiermede was, om op ons onderwerp
terug te komen, de invloed van Bantam op 0heribon in
eens, en voor goed, verbroken.
De "Bantamsche en Kidolesche zeeroovers" hadden, in
't begin van 1680, de stad Pekalongan, die tot het grondgebied van Mataram behoorde en derhalve onder bescherming der Compagnie stond, veroverd en verbrand;
het daar aanwezige geschut hadden zij aan wal gebracht
te Cheribon, waar bovengenoemde pangeran Kidoel de
drie panembahans in bedwang hield, De Hooge Regeering
vond hierin aanleiding, dezen te doen aanzeggen dat zij
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alle zeeroovers onmiddellijk uit hun land hadden te verdrijven, of hen uit te leveren met alles wat geplunderd en
geroofd was; indien de panembahans daartoe onmachtig
of onwillig bleken, dan zouden de troepen der Compagnie
de vermelde taak op zich nemen. Inderdaad scheen dit
noodig, maar zoodra de troepen verschenen, was van tegenstand geen sprake meer; de Bantammers maakten zich
nit de voeten, en nadat herhaalde voorstellen van pangeran
Sepoeh, om hem het eenhoofdig gezag op te dragen, waren
afgewezen, stelden zich de drie vorsten "vrijwillig" onder
de bescherming der Compagnie, mits deze hen vrijwaarde
tegen geweld van Bantamsche zijde. Toevallig had deze
onderwerping juist plaats op denzelfden. dag, 1 Mei 1680,
waarop de boven aangeduide omwenteling in Bantam haar
beslag kreeg. Sultan Hadji was dadelijk bereid, van aIle
aanspraken op Cheribon af te zien,
Te vergeefs bleef ook daarna Sepoeh op de alleenheerschappij aandringen; in 't begin van 1681 werd met
de drie gebroeders, die nu uitdrukkelijk van hun Sultans-.
titel afstand deden, een contract gesloten waarbij zij verklaarden, "altoos sonder veranderinge te zullen syn en
blyven danckbare en getrouwe bontgenoten van de Compagnie sender voortaan off naar desen, eenige andere beschermheeren, 't sy wie die oock wesen mochten, te sullen
erkennen ende aanhangen."
Intusschen, - in naam was Cheribon nog altijd een
vasalstaat van Mataram. Het optreden der Compagnie
aldaar kon worden verdedigd door de overweging, dat zij
geroepen was de rechten van den Soesoehoenan, 66k tegen
Bantam, te verdedigen, en aan de panembahans was dan
ook weI onder het oog gebracht: "dat most ~edencken,
hoe groffelyck sig tegen den Sousouhounangh had vergrepen", en "die mayesteit zeer beswaarlyck in alliantie
met haar sonde willen treden". Om den schijn te redden,
werd dus in het contract verder bepaald: "En gelyck de
Coningen van Chirrebon sedert lange tyt geweest zijn
vassalen en onderhorigen van den Sousouhounangh Mataram, soo beloven 8y alsnoch, onvermindert de vrintschap

DE SULTANS VAN CHERIBON.

81

met de Compagnie te sullen syn en blyven eerlycke, stantvastige en geirouwe bondgenoten en vrinden van den
Sousouhounang" en z~ine opvoJgers; dat "se deselve oock
altyt voor haar me erderen en als de oudste sullen erkennen,
eeren en respecteeren", enz, Aan den Soesoeboenan zou
dan, door gecommitteerden van de Compagnie en van de
panembahans, worden verzocht, "dit verbont van vrintschap, voor sooveel bet hem aangaat, mede te ondertekenen
en te besegelen."
Ret contract, dat gedurende bet bestaan van het Cheribonsche Rijk in de hoofazake~ onveranderd is gebleven,
bevatte de nood ige bepalingen tel' verzekering van het
Compagniesmonopolie voor den invoer van opium en alle
soorten van kle~cljes (ge,veven stoffen), en voor den uitvoer
van peper. Oprucrkel ijk is verder deze bepaling : "Wanneer
de Compagnie orn h outweiken of r~is mochte benodigt
wezen, off oock om suycker of yets anders, dan sullen de
coningen van Ch erribon gehouden wesen sorg te dragen,
dat so dan ige goedel€n aen niemand anders als aen de Compagnie off hare ingesetenen gelevert werden, sullende de
Compagnie op Chirrebon daer voor in redelyckheyt bazaarsprijs betalen". Hiermede werd, voor zoover met den handel
voordeel te behalen was, feitelijk een monopolie voor den
uitvoer geschapen voor a.lle producten des lands; en het
is bekend dat daarvan, niet het minst te eigen bate door
de ambtenaren del' Compagnie, zoolang deze in het lev en
bleef, dus gedurende de geheele achttiende eeuw, een
schandelijk misbruik is gemaakt.
Ook door de verdeI' getroffen regeliugen, waarover het
onnoodig sch ijnt hier verder uit te weiden, werd de Compagnie in werk eliikheid heel' en meester in Cheribon. Om
den Soesoehoenan, die immers door de gebenrtenissen der
laatste jaren geheel van baar afbankelijk was geworden,
bekornmerde zij zich weinig; en -al evenmin had zij veel
rekening te h ouden met de drie vorstjes, die steeds met
elkander overhoop Iagen, Zij was het, die nu en later bepaalde hoe de "algemeene inkomsten des rijks" onder hen
(en hunne opvolgers) verdeeld moesten worden; ieder trok
0, E. XVII 4
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verder, naar vorstelijke willekeur, inkomsten nit het hem
aangewezen deel des lands.
VVat den zooeven bedoelden Soesoehoenan van }fataram betreft, - door de tusschenkomst der Compagnie was
hij in 1680 op den troon hersteld, maar zijn rijk was, in
aanzien en omvang, belangrijk verminderd. Zooals bepaald
was bij de voorwaarden, waarop hem onze hulp was verleend, had hij zware oorlogskosten te betalen; de handel
kwam goeddeels onder's Compagnie's monopolie; de zeevaart was beperkt; de Noordkust van Midden-Java aan
ons afgestaan. Geen wonder, dat hij, toen hij de Compagnie
niet meer noodig had, eene geheel andere houding aannam
dan te voren, en zelfs in 1686, toen kapitein Tak, vergezeld van een der Cheribonsche vorsten, tot hem gezonden
werd, onder anderen om zijne goedkeuring op het met die
vorsten gesloten contract te verwerven, tot verraad zijn
toevlucht nam, of zich althans hiertegen niet verzette. Tak
en de voornaamste zijner officieren kwamen om het leven.
De Hooge regeering achtte zich niet bij machte, na
deze gebeurtenis over te gaan tot eene "publique rupture"
met het Mataramsche. rijk, waarbij zij dan niet kon optreden "met en voor" den Soesoehoenan, zooals de laatste
tien jaren was geschied, maar "hem en synen grooten hoop
quaataardige grooten en volkeren" tegen zich zou hebben.
Bovendien, - was de vorst-zelf weI de hoofdschuIdige?
Er was, meende zij, nog reden van twijfeI "door dien
hy, gelyk altoos is gesegt, aIleen in wellusten en wyven
versopen, syn saken in 't geheel geen meester is of oyt
heeft betoont te wesen; maar aIleen volgens de directie
van eenigen syner geliefde hovelingen hem laat omleyden" ...
In de volgende jaren, tot des Soesoehoenan's dood (1703)
toe, bleef de toestand gespannen.
Wat Cheribon betreft, daar regeerde de Compagnie
alsof er geen Mataram bestond; dadelijk na 'I'ak's dood
had men er, voor alle eventualiteit, een fort gebouwd dat
met een honderdtal soldaten werd bezet. In 1705, toen de
Compagnie in den z.g. E~rsten Javaanschen successie-oorlog
tusschen beide kwam, deed de door haar steun op den
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troon gebrachte vorst afstand van aIle rechten op Cheribon,
Wij hebben thans na te gaan, hoe het hier met de
vorsten ging. Zij gaven onze regeering, rechtstreeks althans,
geen reden tot klagen; maar zij lagen gedurig met elkander overlioop. In 1686 ging de oudste zelfs zoover dat
hij den jongere, die met Tak naar Mataram was geweest,
van on trouw en verraad jegens de regeering beschuldigde;
een onderzoek bracht een paar jaar later duidelijk aan
het licht, dat de beschuldiging allen grond miste,
Die oudste vorst, Sepoeh, overleed in 1697, twee zonen
nalatende. Zooals telkens en telkens in de inlandsche rijkell
op Java het geval "vas, ontstond ook nu twist over de
opvolging; de eene zoon werd door z~jne ooms, de ander
door zijne moeder gesteund. Na veel gehaspel werd (1699)
bepaald, dat zij ieder de helft van hun vaders nalatenschap zouden kr~igen ~ er waren dus lin vier vorstjes in
plaats van drie. In een contract van 1708 worden zij genoemd: a. Panernbahan Cheribon ; b. Pangeran Depati
Anom en Pangeran Aria Cheribon, "wegens den starn van
Sultan Sepoeh" en c. Pangeran Radja Koesoema "representeerende den stam van Sultan Anom", - te zamen "uitmakende de vier hoofdregenten des rijks".
Uit dit laatste blijkt, dat men de vorstjes niet anders
beschouwde dan als regenten, zooals zij dan ook werkelijk
waren, naar de beteekenis welke men in de Compagniest~jd aan hunne functie in het Compagniesgebied hechtte.
Bij uitzondering heb ik hunne namen genoemd, omdat
daaronder voorkomt die van Aria Cheri bon, de jongste
zoon van Sepoeh. Die Aria Cheribon heeft n.l. een belangrijke 1'01 gespeeld in het bestuur del' ons in 1705 afgestane Priangan-landen, waarmede de Compagnie weI
reeds velerlei bemoeienis had gehad, doch waar nu blijvende
regelingen moesten worden getroffen. Hiertoe achtte z~j
het het best, "de Preangervolken te stellen onder een
bequaem, wacker en aansienlyk persoon tot hoofd en opsigter, om deselve van wege hun Heel' en Meester, de
Oost Indische Compagnie, naer de Javaensche wyse ell
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maximen te regeren"; en, "in agtinge nemende de goede
bequaemheden" van genoemden edelman, wees zij hem
daartoe aan, "onvermindert zyn eygen wettig gezagh als
medeprince in 't ryck van Cheribon". Hij heeft aan de
verwachtingen, die van hem gekoesterd werden, weI voldaan, al maakte zijne niet behoorlijk geregelde verhouding
tot den resident van Cheribon aan de eene, tot de Prianganregenten aan de andere zijde, zijne taak niet gemakkelijk.
N a z~jn overlijden, in 1723, werd hij niet vervangen: men
achtte zijn zoon weinig geschikt, en bovendien, de Cheribonsche vorstentelgen behoorden niet in de meening te
worden gebracht dat het toezicht op Priangan hun erfelijk
toekwam. Overigens kon ook het argument gelden dat
in 1705, toen men van de in wendige toestanden nog weinig
afwist, de medewerking van een inlandsch hoofd van aanzien nuttig was, doch dat men nu, achttien jaren later,
dien steun weI missen kon.
In 1729 werd aan de vorsten del' beide oudste takken
weder toegestaan, den .Sultans-titel te voeren; men had
dus nu drie Sultans: S. Sepoeh en S. Cheribon nit den
oudsten, S. Anom nit den volgenden take De vierde verst,
afstammende van. Radja Gedong, moest zich met den titel
van Panembahan Cheribon tevreden stellen,
Ret is van weinig belang, de regelingen te vermelden
die nu en dan getroffen werden om een einde te maken
aan de twisten omtrent den voorrang del' hoofden, van
den eenen boven den anderen tak, die steeds afgunstig van
elkander waren; maar op de overeenkomst van 1752 moet,
met het oog op wat later geschiedde, weI de aandacht
worden ge vestigd.
De Hooge Regeering zag toen de noodzakeIijkheid in,
"d'onderlinge VI' undschap in harmonie onder deselve te
cultiveeren"; d aarom werd in bedoelde overeenkomst bepaald, dat de Sultans zouden worden opgevolgd door hun
oudste zoons; mocht een hunner geen zoon nalaten, dan
kwam hun "deel int ryk" aan de anderen, in dezer voege :
a Is S. Sepoeh of S. Cheribon in genoemd geval verkeeren,
dan wordt hun gebied vereenigd; hebben beiden geen ZOODS,
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dan wordt S. Anom de eenige Sultan. Sterft S. Anorn
zonder opvolger, dan wordt zijn land onder de beide
anderen verdeeld; mochten de drie takken in de mannelijke l~jn uitsterven , dan vervalt alles aan den Panembahan,
Maar tegelijkert~jd werd de gelegenheid tot afwijking van
den regel opengelaten: deze zou slechts gelden wanneer
niet "de Sultans een prins met believen del" Compagnie
tot Successeur verkiesen".
In 1755 werd nu aan S. Cheribon een "successeur"
toegewezen; maar to en de man drie jaar later overleed,
deed de opvolger, "sig tot de l"egering te zwak kennende",
vrijwillig afstand en trad zijn zoon op, als daartoe b~j
testament van den overledene bestemd. S. Sepoeh kon
zich met deze toepassing del" overeenkomst geenszins vereenigen, en ging over tot het plegen van vijandelijkheden
in S. Cheribon's gebied. N a onderzoek, ook van de
klachten die door de onder laatstgenoemde staande rijksgrooten worden aangeheven over diens strengheid en
willekeur, besliste de Regeering dat deze middenweg zoude
worden ingeslagen: S. Cheribon zou gehandhaafd blijven,
maar b~j zijn overlijden zou z~jn gebied overgaan op S.
Sepoeh "zonder dat de erven van Cheribon er eenige
pretensie op zullen mogen formuleren". Intusschen, op
dat overlijden kon niet worden gewacht, want er kwamen
zooveel bewijzen dat S. Cheriborr's "bestier inzonderheid
slechts strekte tot verwaarloosing van alles en bezwaar
der onderdaneu", dat h~j in 1768 werd afgezet en verbannen.
Sultan Sepoeh, die in al zijne rechten trad, moest z~jn
levensonderhouc1 bekostigen.
Oprnerk ing; verdierrt, dat de hoofden van S. Cheribon's
gebied hadden verzoch t, dit "direct onder ons oppergesag
te nemen"; Iiierin werd, zeker ook om de aan S. Sepoeh
gedane toezeggingen, niet getreden.
Was aldus het aantal del" vorsten met een verminderd,
- in 1773 geschiedde dit andermaal, toen de Panem.bahan
overleed zonder zoons na te laten; zijn gebied werd
tusschen S. Sepoeh en S. Anom verdeeld.
Sultan Sepoeh werd 1779 krankzinnig en in '81 ver-
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vangen door zijn broeder, eerst als regent, na zijn dood
(1787) als Sultan; deze was een groote last voor zijn volk,

door voortdurend met groot gevolg door zijne landen te
trekken; eene bezoeking, zoo werd met herinnering blijkbaar aan het bijbelwoord (Ps. 105: 34, 35) gezegd, "even
erg als een sprinkhanenplaag", Dit gaf groote ontevredenheid onder zijne bevolking; die van Sultan Anom kwam
in onrust doordat, bij zijn overlijden in 1798, niet de
wettige zoon opvolgde maar, krachtens eene lang te voren
door de Hooge Regeering genomen.beschikking, de oudste,
doch onechte zoon. De volgens de adat rechthebbende,
Radja Kanoman, vond grooten aanhang,
Maar alvorens de verdere gebeurtenissen te bespreken,
dienen wij thans den toestand del' bevolking in den loop
del' achttiende eeuw wat nader te beschouwen; met een
enkel woord wees ik daarop reeds bij de vermelding van
het contract van 1681~ De hoofden, de vorsten, onze ambtenaren, de Compagnie zelve wedijverden in de exploitatie
van het yolk te eigen bate. Van bijna elk voortbrengsel
des lands was de uitvoer verboden; de resident kocht
de producten tegen zeer lage prijzen, en dreef daarin verder
een zeer winstgevenden handel. Heerendiensten werden
gevorderd voor allerlei werkzaamheden, zelfs voor de waterstaatswerken te Batavia; de daarvoor geregelil gevorderde
koelies droegen den officieelen naam van "modderjavanen".
Op groote schaal werden dessa's aan Chineezen verhuurd,
zoodat de bevolking was overgeleverd aan onbarmhartige
pachters. Kwamen er dan nog slechte oogsten bij, dan
waren volksverloop, hongersnood, epidemieen en algemeene
onveiligheid aan de orde. Bij dit alles kwam nog de zeeroof, die in de tweede he1ft del' achttiende en in het begin
del' negentiende eeuw ook 1angs de Cheribonsche kusten
veel onheil aanrichtte.
Nicolaus Engelhard, dien wij aanstonds zullen ontmoeten, sprak van "de groote onderdrukking over het
algemeen van den gemeenen man, tengevolge van het
bedorven bestuur in de sultanslanden"; Daendels, juister,
van "het slechte bestuur del' Sultans, de goddelooze kneve-
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larijen del' Chineezen, maar ook, tot oneer onzer natie, het
inhalig en baatzuchtig gedrag onzer eigen ambtenaren".
Geen wonder waarlijk, dat het volk naar verandering
haakte. Reeds in 1778 sloeg een deel aan het zwerven en
rooven, en ook in latere jaren (1793, 1796) waren plaatselijke
opstanden te beteugelen. Maar daarna werd de achteruitzetting van Radja Kanoman, wien, evenals aan twee zijner
breeders, zelfs aIle middelen van bestaan werden geweigerd,
de aanleiding tot gisting en, in 1802, de leus tot verzet,
dat zich allereerst uitte in een aanval op de Chineesche
onderdrukkers; dezen werden op verschillende plaatsen verjaagd of vermoord. De resident bleek allesbehalve in staat,
aan de moeilijkheden het hoofd te bieden en de gemoederen tot kalmte te brengen: toen men tot hem kwam met
het verzoek, recht te doen aan Kanornan, werden de woordvoerders gegeeseld en Kanoman met een zijner broeders
naar Batavia gezonden. Een duizendtal Cheribonners begaf
zich daarop naar Batavia, om zich bij den GouverneurGeneraal te beklagen; halverwege werden zij gewapenderhand teruggedreven, terwijl de beide zooeven bedoelde
vorstentelgen naar Ambon werden verbannen.
Dit alles was, natuurlijk, olie in 't vuur. Kon men
het yolk al tijdelijk in bedwang houden, de geest van
verzet bleef.

Deze kreeg nieuw voedsel toen eene be-

smettelijke ziekte vele inlanders wegraapte; de ziekte was,
naar het algemeen gevoelen, een gevolg van eerie vervloeking, door Kanoman bij zijn vertrek uitgesproken, en
slechts te bedwingen door zijn terugkeer, Ret verschijnen
van eenige troepen was eindelijk, in 1806, het sein tot een
algemeenen opstand; de aanvoerders weigerden elke onderhandeling, en brachten zelfs de hiertoe door den troepencommandant gezonden afgevaardigden om het leven.
Nu werd de straks genoemde Engelhard, destijds
gouverneur van Java's Noord- en Oostkust, tot regeeringscommissaris benoemd. Vergezeld van eene aanzienlijke
macht van Madoereesche hulptroepen verscheen hij op het
terrein; en met krachtigen bijstand van de regenten van
Semarang, Djapara en Kendal, vooral van den laatste,
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slaagde hij er weldra in, het vertrouwen der bevolking tewinnen en zonder verder bloedvergieten de rust te herstellen. Hij onderzocht de grieven der opstandelingen,
kwam daaraan zoover hij ze billijk achtte tegemoet, beloofde de terugzending van Kanoman en zijn breeder,
reserveerde de inkomsten, waarover Panembahan Oheribon
tot J 773 de beschikking had gehad, voor Kanoman, en
sloot met de Sultans een nieuw contract, waarbij hun
niet veel meer dan de naam van hun gezag overbleef 1)..
Het verhuren van dessa's werd evenals het verblijf der
Chineezen in de binnenlanden verboden, en ook in verschillende andere opzichten werd aan misbruiken en te
zware lasten een. einde gemaakt. Het zou geen nut hebben,
het contract verder te bespreken; genoeg zij het, te zeggen
dat, al bleven nog enkele benden rondzwerven, de eigenlijke opstand daarmede feitelijk werd hedwongen.
1) Hoe weinig men het noodig achtte, tegenover de Sultans de vormen
in acht te nemen, blijkt uit den aanhef van dit contract.
Na herinnering aan de sedert vele jaren bestaande verhouding wordb
daarin gezegd: "uithoofde van het door de Heeren Sulthans gehonden allesinbs slap onverschillig en misselijk beatuur hetgeen nu eenige maanden
geleden tot zulk eeu ergen graad gevorderd was, dat de opgezeetenen in
het generaal teegen hun zijn opgestaan, zig derzel ver gehoorzaamheid hebben
onttrokken zodanig zelvs dat hun bijna niemand tot bediening of oppasslngovergebleven is, al so een iegenlijk zich zel vs tot uit de Craton verwijderd
heeft gehad, zonder dat het hun doenlijk geweest is dit te kunnen beletten
of de misnoegde door reeden tot onderwerping te brengen, maar zij SuIthans in teegendeel verpligt geweest zijn de hulp en assistentie daartoe
van de Oompagnie te moeten inroepen, dien het als een gevolg daarvan
dan ook niet dan na het gebruik van geweldige middelen heeft mogen
gelukken deselve weeder' aan hun te submitteeren en gem. Sulthans zig
dus gevolgel:ijk door dit hun gehouden gedrag geheel onwaardig gemaakt
hebben eenig verder bestuur over voorschreeven land en yolk te kunnen
uitoefenen. -

So is het echter om staatkundige reedenen en uit eene byzon-

dere consideratie dat het voorschreeven landschap Oheribon weder aan gemelde Heeren Sulthans....

eeneIijk als Regenten ter beleening als een

leenroerig goed werd afgestaan, terwijl egter ter voorkoming van verderegelijke onheylen als men deeser dagen te Oheribon heeft zien gebeuren
deese afstand op de navolgende voet, voorwaarden en reserves komt te geschieden", enz.
En dit stuk werd, behalve door Engelhard en de zijnen, geteekend
door de Sultans, twee toemenggoengs en een getuige!
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Radja Kanoman keerde in 1807 van Ambon terug en
werd het volgende jaar door Daendels, die er weinig heil
in zag maar zich door Engelhard's toezeggingen gebonden
achtte, tot derden vorst verheven onder den titel van
Sultan Cheribon, doch hiermede werd in geen opzicht
verbetering verkregen; opstandjes, van plaatselijken aard
trouwens, deden zich berhaaldelijk voor, Aan den meermalen geuiten, in 1806 met nadruk herhaalden wensch
tot afschaffing van het geheele Sultansbestuur voldeed
Daendels nu, begin 1809, door V00r Cheribon eene nieuwe
organisatie vast te stellen, waarbij de drie vorsten weI
hun Sultanstitel behielden, maar, "als ambtenaren van den
Koning van Holland", slechts het gezag zouden hebben
nit te oefenen als gewone regenten. Hun gebied, overeenkomende met de tegenwoordige residentie zonder de afdeeling Galoeh, werd in drie, ongeveer gelijke deelen gesplitst : Sultan Sepoeh kreeg het Z. 0., Sultan A.nom het
middelste, Sultan Cheribon het W. deel.
De beide eersten schikten zich gewillig in den nieuwen
toestand, de laatste niet, met het gevolg dat Daendels
die, zooals wU zagen, met zijne verheffing slechts matig
ingenomen was geweest, bern in 1811 wedel' afzette en bet
O. deel van zijn gebied onder de twee andere regenten
verdeelde; de W. h elft werd gevoegd bij het rechtstreeks
bestuurd gebied del' praefectuur Krawang. Sultan Cheribon,
wien een pensioen van f 600.- 's maands werd toegekend
(bij zijn dood in 181 ging dat pensioen op zijne weduwe,
later aan z:~jne afstammelingen over) bleef, als hoofd van
den derden tak van het vorstenhuis, te Cheribon WOllen.
Door de verschillendo maatregelen van Daendels was
intusschen de rust nag steeds twijfelachtig; in 1811 kwamen
weder nieuwe volksleiders op het tooneel, en toen zich,
na de verovering van Meester Cornelis door de Engelschen,
vele vluch telingeu, inlandsche soldaten, bij hen voegden,
scheen de toestand een oogenblik vrij ernstig; weldra
werd echter, door de troepen van den nieuwen heerscher
over "Java en onderhoorigheden", het verzet bedwongen.
Volgens de regelingen van Daendels konden de SulLl
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tans belastingen, in geld en in natura, heffen van de bevolking, doch moesten zij jaarlijks een "contingent" in rijst
en eene "recognitie" in geld aan den lande opbrengen.
Deze schikking bleek voor de vorsten te bezwarend, nu
hun macht over hunne onderhoorigen van hoogerhand
duchtig was besnoeid, en door die onderhoorigen zelven
nauwelijks werd geeerbiedigd, Geen wonder dus dat voorstellen van Raffles om, tegen behoorlijke vergoeding aan
de Sultans, het beheer geheel aan het Gouvernement te
do en overgaan, bij hen een gewillig oor von den ; aldus
werd Cheribon, gelijk Bantam, het terrein waar, bij wijze
van proef, het landrentestelsel in toepassing werd gebracht.
De Sultans (en hunne afstammelingen) zouden hun "pensioen" gedeeltelijk in geld, gedeeltelijk uit de opbrengst
van daartoe aangewezen rijstvelden ontvangen; op hun
klacht (1819) dat deze velden minder opbrachten dan verwacht was, bepaalde de Gouverneur-Generaal van der
Capellen, met hunne instemming, dat zij, van 1 Januari
1820 af, aIleen een (verhoogd) bedrag aan geld zouden
ontvangen, n.l, ieder f 1500.- 's maands.
In de sedert verloopen jaren is de toestand, wat de
vorstenhuizen betreft, in hoofdzaak onveranderd gebleven.
Nog altijd bestaan de drie takken, afstammende van S.
Sepoeh, S. Anom en S. Cheribon, van het gemediatiseerde
Sultanshuis. Wanneer de Sultanswaardigheid in een dier
takken openvalt, wijst de Indisclie regeering den persoon
aan op wien, met den titel, het beheer der familiegoederen
en de zorg voor de familiebetrekkingen overgaat; wanneer
een zoodanig persoon zich misdraagt ofzijne verplichtingen
niet nakomt, kan hij van titel enz, worden ontzet. Zoo
werd, in 1875, besloten tot het ontslag van Sultan Sepoeh
IX; door zijn overlijden in hetzelfde jaar kwam het besluit
echter niet tot uitvoering. Meermalen blijft, wegens minderjarigheid of mindere geschiktheid van den aangewezen
opvolger, de Sultanswaardigheid tijdelijk onvervuld; op dit
oogenblik is er slechts een Sultan, Sepoeh X, terwijl er
sedert 1871 in den Anom-tak, sedert 1810 in den Cheribontak, geen Sultan is.
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In scherpe tegenstelling met hetgeen vroeger was
voorgevallen, is het in Cheribon, na de afschaffing van het
vorstenbestuur, steeds rustig gebleven; aIleen hebben er
- de uitzondering die ook hier den regel bevestigi! in het laatst van 1830 eenige onlusten plaats gehad, die
met grond aan de invoering van het cultuurstelsel werden
toegeschreven.

MUZIEK EN DICHTKUNST
DOOR

Prof. A. G. V AN HAMEL.

"Hoewel elcke kunst haer eige bepalinge heeft, nochtans worden zommighe kunsten door eenerhanden bant
van onderlinge gemeenschap verknocht, en gelijck vermaegh.schapt; hoedanige z~jn Poezy, Schilderkunst, Beelthouwery, en andere kunsten, die te gel~jck op maet en
getal gegront, de Wiskunst niet ontbeeren mogen •...
Van Plutarchus heeft elck nu in den mont dat schilderij
stomme Poezy, de Poezy spreeckende Schilderij is: want
de Schilder beelt zijne gedachten met streken en verwen,
de Dichter zijne bespiegelingen met woorden uit, en hare
muzijk zweeft, met hooge middelbare en lage, droeve en
blijde, statige en dertele klancken, op de pennen des
Dichters, en voIght scherp met hare galmen zijnen geest
en vernuftige vonden, de ziel der zangkunste. De Poezy
wederom, behalve datze doorgaens een Gezang genoemt
wort, heeft zich, van outs her, van bommen, tamboeren,
Iiere, snaren en fluiten, zingende en danssende Reien gedient." Vondel moest weI beleefd zijn tegenover de leden
van het Amsterdamsche Sint-Lukasgilde, toen hij in
November 1653 zijn prozavertaling van Horatius' gedichten
in dergelijke bewoordingen aan hen opdroeg. Een maand
te voren had hij aan hun feestmaaltijd op de Sint-Joris-
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doelen aangezeten, en was daar door den god Apollo begroet, die het grijze hoofd des dichters met een krans
gelauwerd had. En toen Apollo's poëta laureatus, ten einde
zoo spoedig mogelijk zijn dank te betoonen voor die vleiende
ontvangst, daarop de reeds enkele jaren geleden „tot een
eerlijck tijdverdrijf en oefeninge" vervaardigde prozavertaling der Oden en Epoden voor den dag haalde en in
het licht gaf, voorzien van een vriendschappelijke opdracht
aan het schildersgild, toen lag het in de rede, dat hij het
enge verband tusschen de „stomme poëzy" en de „spreeckende schilderij" op den voorgrond stelde. Dat kon Vondel trouwens niet moeilijk vallen. Men weet, hoe hij, die
zich toch vóór alles als treurspeldichter beschouwde, onder
onze zeventiende -eeuwsche tragici een eenige, geheel eigen
plaats inneemt. Behalve het wezen van den dichter zelf
werkten daartoe ook alle uiterlijke omstandigheden mede.
De in bescheiden omstandigheden en een omgeving van
den ouden stempel opgegroeide Brabander, die steeds meer
begon te le ven in het ideaal eener Katholieke, d.i. algemeene, kerk — hetgeen hem zelfs ertoe bewoog tot het
Roomsch-katholieke geloof over te gaan —, die de schoonheid en verhevenheid van de Grieksche tragedie kon genieten, toen de meeste tijdgenooten nog in toovenarij,
geestverschijningen of bloederige tooneelen het wezen van
het tragische meenden te moeten zien, die man moest wel
een heel ander mensch, vooral een heel andere dichterfiguur worden dan de meeste echte Amsterdammers van
zijn tijd. Den lezer zijner werken zal dat niet onmiddellijk
in het oog vallen, want met zijn veelzijdigen geest verstond hij de kunst, op oogenblikken het leven van zijn
tijd ten volle mee te leven, alles met zijn stad- en tijdgenooten mee te voelen, in hun streven en begeeren mee
op te gaan, al hun glorie en vreugde te deelen. Wie zou
dat niet hebben gedaan, wien het gegeven was het leven
van het zeventiende-eeuwsche Amsterdam met eigen oogen
te aanschouwen ? Toch is de Vondel van de „Ileerlijckheit
der Kercke" of van „Johannes de Boetgezant" een echter,
althans een dieper Vondel dan die van het „Zeemagazijn"
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of de „Inwij dinge van 't Stadthuys". En zoo zijn ook zijn
treurspelen anders dan die der tijdgenooten. Geen onzer
dichters heeft zoo sterk de verwantschap zijner kunst met
de schilderkunst gevoeld, als juist Vondel. Toen hij de
zooeven aangehaalde woorden in zijn opdracht van Horatins' Gezangen neerschreef, drukte hij daarmede slechts
een gedachte uit, die al lang in hem leefde, en waarvan
geen dichter zich zoozeer bewust was als hij. Wij weten,
hoe hij tot het schrijven van zijn „Joseph in Dothan" en
van zijn „Batavische Broeders" gewekt werd door een
schilderij, door gravures, die hij gezien had. In de opdracht
der „Gebroeders" aan Geeraerd Vossius kan men nalezen,
hoe de dichter belust is om het tooneel, waar David ten
troon zit met vóór hem de gevonniste nakomelingschap
Sauls en de wraakgierige Gabaonieten, afgebeeld te zien
door zijn kunstbroeder Rubens. En, wat misschien nog
meer wijst op den innerlijken samenhang van Vondels
kunst met die der schilders, hoezeer is niet de poëzie zijner
treurspelen vóór alles een „spreeckende schilderij" ! Kan
men hem ook het ontbreken eener levendige handeling
verwijten, de beelden en schilderingen zijn met een gloed
van licht en kleuren overstrooid, die wellicht het vermogen der schilders te boven zoude gaan. Wie eenmaal
Uriël's verhaal van den veldslag der afvallige scharen tegen
God's held Michaël gelezen heeft, dien zal het als een
levend en werkelijk beeld voor oogen blijven staan.
Het kon Vondel dan ook geen moeite kosten, tegenover
de leden van Sint Lukas de zusterschap der twee kunsten
te betongen. Maar juist daardoor worden de woorden, die
ik aan den aanhef van dit opstel citeerde, des te merkwaardiger. Want zonder het te willen, knoopt de dichter
een nog veel hechter band tusschen zijn eigen kunst en
een andere, die hij slechts terloops noemt : de muziek.
„De Dichter beeldt zijne bespiegelingen met woorden uit",
heet het, en daarin lezen wij een toelichting van het
bekende gezegde dat de poëzie een „spreeckende schilderij"
is. Dan keert dezelfde gedachte terug in wat er volgt : de
muziek dier woorden „zweeft op de pennen des Dichters,
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en volght scherp met hare galmen zijnen geest en vernuftige vonden". Maar staat in diezelfde woorden niet te
lezen, dat de kunst der woorden weliswaar met die der
lijnen en kleuren na verwant, doch met die der klanken
geheel identiek is ? „Poëzie is muziek", zegt Vondel, en
voor wie dat z66 nog niet wil gelooven, volgt nog de
nadere verklaring : „de ziel der zangkunste".
Van Bellini's schilderijen is eens gezegd, dat hun poëzie
schuilt in de erop voorgestelde muziek. In hoeverre deze
uitlating overdreven is, vermag ik niet uit te maken. Wel
zullen menigeen uit de stukken van den Venetiaanschen
meester de niusiceerende engelen het sterkst voor oogen
blijven. Dezelfde woorden op Vondel toepassen, zou veel
minder aangaan. Zulk een overwegende rol speelt de muziek
in zijn wereld niet. Toch had hij haar lief en was zij hem
onmisbaar, om de hoogste volmaking te verbeelden. Waar
zijn geest zich opheft tot het Empyreum, de goddelijke
sfeer, of tot haar afstraling, het Paradijs, hetzij in dichterlijken verbeeldingsgloed, zooals in de bekende bruiloftsrei
van „Adam in. Ballingschap", hetzij in wijsgeerige beschouwing, gelijk in de „Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst", daar vinden wij met zekere voorliefde de uitdrukking dier hoogste zaligheid in de muziek neergelegd. Voor
Vondel kon de muziek in zich bergen „eene hemelsehe
gelij ckluydentheit van heilige galmen, die alle deelen der
goddelijcke zangkunste in hunne volkomenheid zoodanigh
bereickt, dat ze de zielen buiten zich zelve, als uit den
lichame, verruckt, en ten volle met eenen voorsmaeck van
de geluckzaligheid der engelen vergenoeght".
Een uitspraak als deze, waarin Vondel ongetwijfeld een
besef van zijn meest oprechte wezen weergeeft, brengt ons
weer eens te meer tot het inzicht, hoezeer wij bij het
bestudeeren van den dichter aan het voorportaal moeten
halt houden. De woorden zijn te vatten, een zin is er in
te leggen, en toch gevoelen wij, dat er een wereld van
doorleefde gedachten in schuilt, die wij nauwelijks kunnen
benaderen. De philoloog, de katholiek, hij die beide is,
allen pogen in die wereld door te dringen, maar geen
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van hen zal noch zich zelf noch anderen met dat pogen
bevredigen. Wij zouden gaarne weten, hoe Vondel zich
die hemelsche muziek gedacht heeft, en vooral van welke
beteekenis de muziek, die hij kende en die hij zich dacht,
geweest is voor het ontstaan zijner reien, die van al zijn
poëzie in de harten der nakomelingschap zeker wel het
meest voortleven. Waar Vondel de poëzie en de muziek
zóózeer als zusters beschouwde, die in wezen overeenstemmen, en door haar aard elkander aanvullen, daar
moet ook de beteekenis der muziek voor den groei zijner
poëzie belangrijk geweest zijn.
Het voorbeeld van Vondel is leerzaam. Het toont ons,
hoe de kunst van den dichter somtijds eerst ten volle te
begrijpen is in verband met andere kunsten, evenals
trouwens met vele andere uitingen der menschelijke gevoels- en gedachtenwereld. Het spreekt wel van zelf, dat
de ontwikkeling van den eenen uitingsvorm van den geest
ten nauwste kan samenhangen met die van een anderen.
Daarom is het voor den onderzoeker van een bepaalden
tak van het geestesleven zoo noodzakelijk de grenzen van
zijn eng gebied bij wijlen te overschrijden en het contact
met andere gebieden vast te stellen. Op eens kan hem
dan over duistere punten een licht opgaan, en niet alleen
zal hij daardoor een ruimeren blik verkrijgen, dan vroeger
zijn deel was, maar" hij zal ook tal van bijzonderheden
kunnen onderscheiden, die hem tot dus verre verborgen
bleven. Reeds werd bij een vroegere gelegenheid gewezen
op den samenhang van „Romantiek en Wetenschap",
waarbij ter sprake kwam, hoe het karakter van een bepaald
tijdperk in de geschiedenis zulk een verband tusschen
twee gebieden van het geestelijk leven losser of vaster
kan maken. Een niet minder belangrijk onderwerp van
studie vormt de historische samenhang van de schoone
kunsten onderling. Die samenhang toch is niet alleen
uiterlijk, doch ook innerlijk. De menschelijke geest ontwikkelt zich gelijkmatig, op elk zijner uitingen werken in
een bepaalde periode dezelfde krachten in, en dientengevolge kunnen wij spreken van het karakter van een tijd-
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perk, dat in elk vak van kunst en wetenschap aan het
licht komt. Zijn er verschillen waar te nemen tusschen
die afzonderlijke vakken, dan hebben naast de algemeene
ook bijzondere krachten gewerkt, welke die afwijkingen
veroorzaken ; de grondslag van het geestelijk leven van
zoo'Lt tijdperk blijft echter desondanks voor alle gebieden
— in ons geval voor alle schoone kunsten — dezelfde.
Vondel en Rubens, maar ook Rembrandt, konden slechts
in denzelfden tijd ontstaan ; evenzoo Van Eeden en Diepenbrock, maar ook Isaac Israëls.
Doch dat is alles slechts een uiterlijk verband. Er is
een inniger samen hang tusschen de geestelijke verschij:nselen.
De litterat uurgeseltiedenis is er met graagte op uit, invloeden van schrijvers op schrijvers vast te stellen, en voor
den onderzoeker zal weinig arbeid zoo aantrekkelijk zijn
als die. Om bij het reeds gesproken voorbeeld te blijven,
het is niet mogelijk den groei van Vondel's dichterschap
te verstaan, zonder eerst de beteekenis vast te stellen, die
achtereen volgen s Fransche, Latijnsche en Grieksche dichters
voor zij n weric gehad hebben. Voor oudere tijdperken is
het vaststellen van zulke invloeden ook niet zoo heel
moeilijk, want de litteratuur, die een schrijver toentertijd
bekend kon z ij n, is vrij nauwkeurig te bepalen. Hoe verder
in de g,esciiiederis we echter komen, des te moeilijker
wordt die taak. Wat zal op dit gebied eenmaal den onderzoeker onzer hedendaagsche letteren niet te doen staan,
waar hij behalve de geheele oude litteratuur, ook die van
den dag, in de eigen en in vreemde talen, tot zijn studieveld zal dienen te maken !
Toch zal ook dan nog de arbeid onvolledig blijven.
Onvolmaaktheid noemt men terecht een kenmerk van al
het menschelijke, maar met evenveel recht zou men het
streven naar het volmaakte als tweede characteristicum
daarnaast kunnen plaatsen. Zoo ook hier. De invloeden
van schrijvers op elkander, vooral van oudere op jongere,
zijn natuurlijk voor het juist begrip der werken van het
hoogste belang, daar het hier menschen geldt, die zich
met geestelijken arbeid van volkomen gelijken aard bezig-
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houden. Maar de persoonlijkheid van een schrijver, voor
zoover die door de uiterlijke omstandigheden bepaald
wordt, hangt niet alleen af van hetgeen hij van anderen
gelezen heeft, doch evenzeer van alle andere vormen van
geestelijk contact, waarin hij tot de overige menschheid
staat. Zoo zal de onderzoeker de sfeer, waarin een persoonlijkheid leeft, trachten te bepalen, omdat daarmede de
groei van het wezen samenhangt. Goethe was een aanzienlijk staatsdienaar, Shaw is een Fabian, onze Tachtigers
waren voor een groot deel beoefenaars der klassieke
letteren. Die sfeer hangt natuurlijk weer samen met het
karakter van den tijd, waarin iemand leeft; dientengevolge
zullen de invloeden, die op hem in werken, grootendeels
uit het karakter van dien tijd af te leiden zijn. Een
schrijver ondergaat niet alleen de werking der litteratuur
van zijn tijd, maar ook die van andere schoone kunsten,
om van wetenschappen, godsdienstige opvattingen en zooveel
meer niet te spreken. Die welling is de innerlijke samenhang der kunsten, die dus niet bestaat in de door ha
karakter eener historische periode bepaalde uiterlijke overeenkomst, doch in de kracht, waarmede bij voorbeeld een
schilder direkt op een dichter inwerkt. Wij zagen reeds,
wat Rubens voor Vondel beteekende; wie dat in het oog
houdt, zal Von del beter begrijpen. Men behoeft niet zoo heel
veel van Potgieter te lezen, om tot het inzicht te geraken,
dat de schilderkunst, vooral die uit ons bloeitijdperk, voor
zijn geschriften van onberekenbare beteekenis was. De
idyllische romantische natuurtafereelen, die de dichters
der achttiende eeuw van Poot af tot Feith toe, ons gaarne
afmalen, hadden zij stellig voor een niet gering deel aan
de toenmalige graveerkunst te danken, die hun bochtige
dalen, donkere wouden en ruischende beken voor oog en
tooverde, welke zij nimmer hadden gezien. En wat heeft
omgekeerd de dichtkunst niet voor de beeldende kunstenaars beteekend.
De tot dus verre gegeven voorbeelden waren vrij tastbaar. Een dieper doordenken even wel over het hier aangeroerde punt voert ons op een terrein, waar alleen de
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intuïtie iets vermag, en waar de voor ons nog zooveel
eenvoudiger intellectualistische methode haar diensten
weigert. Dat mag geen reden zijn om halt te maken. Het
is veeleer plicht de verwaarloosde en somwijlen gesmade
intuïtieve methode gelegenheid tot groei te geven, want
slechts dan zal zij eenmaal voor de menschheid grooter
waarde kunnen krijgen. Er is ook niets tegen, dat te doen,
mits men haar maar niet voor iets anders uitgeeft dan
zij is, gelijk oppervlakkige naturen, die bovendien somtijds
van haar waren aard geen begrip hebben, dat veelal beproeven. Intusschen ligt het niet op den weg van den
onderzoeker zich op een gebied te begeven, waarop hij
niet thuis hoort. Diep ben ik ervan overtuigd, dat bij voorbeeld de Beurs van Berlage op enkele onzer moderne
dichters grootera invloed heeft gehad, maar ik zou deze
stelling niet kunnen toelichten, en kan derhalve slechts
wenschen, dat een ander, met de n nodig e intuïtieve gaven,
het moge doen. Op dezelfde wijze beschouw ik den samenhang van muziek en dichtkunst. Er zijn hier bindende
vezels aanwezig, die slechts een bevoorrechte vermag bloot
te leggen. Toch blijft op dit gebied ook voor den onderzoeker in meer alledaagschen zin genoeg te doen over,
want ook door wetenschappelijke waarneming zijn hier
lijnen te trekken, die voor verdere studie van overwegend
belang kunnen zijn.
Het kan natuurlijk niet in de bedoeling liggen, binnen
het bestek van dit opstel den samenhang van muziek en
dichtkunst zoowel wijsgeerig als historisch in zijn geheel
te behandelen. Wie dat met eenige aanspraak op volledigheid wilde beproeven, zou de plaatsruimte van boekdeelen
te zijner beschikking moeten hebben. Den ontwikkelingsgang der beide kunsten door alle eeuwen heen na te gaan,
en de punten aan te stippen, waar zij elkander raken,
welk een grootsch gegeven, maar welk een zware taak !
Onze tijdgenoot zou zich daar niet zoo gemakkelijk af
kunnen maken, als een essayist van vóór honderdvijftig
jaren, die wat gegevens kon verzamelen over „wilde volken",
de Grieken, de Romeinen, en wat daar op volgde, hetgeen
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hem stof leverde voor een belangwekkend en smakelijk
vertoog. De moderne wetenschap stelt andere eischen, die
de lezer onmiddellijk zal beseffen, wanneer hij twee dichters vergelijkt, beide zeer ontvankelijk voor muziek, wier
muzikale sfeer ontzaglijk ver uiteen ligt, al scheidt hen
slechts een historisch tijdperk van nauwelijks drie eeuwen.
Keeren wij nog eens terug tot Vondel, en trachten wij
ons een beeld te ontwerpen van de muziek, die hij zich
dacht, toen hij Adam's bruiloftsrei schreef:
„Danssenwe, Godts naem ter eere,
,,Die gelieven t' zamenvoeght,
„Zoo gezalight, en vernoeght.
„Laetze beide, keer in keere,
„In het midden van den rey,
„Op kornet en hofschalmey,
„Harpen, fluiten, luiten, veêlen,
„En de bevende orgelkeelen,
„Trippelende zwey in zwey,
„D'eene ronde in d'andre mengelen,
„Tegens stroom, en dan voor stroom,
„Binnen menschen, buiten engelen,
„Luister scherp naer wet en toom".

En thans Gorter's Pan :
„Pan, de oudste God, de God van het heelal
„En van de muziek, die met zoeten schal
„De wereld vervult, muziek onbewust.
„Pan, God der onbewuste liefdelust,
„Die muziek en liefde dooreenen mengt,
„Zoodat de sterv'ling, dien Hij liefde schenkt,
„Aldoor muziek hoort, en wiep hij muziek
„Speelt, altijd is van vreemd verlangen ziek.
„Pan zong in de aarde in dien klaren nacht
„En openbaarde dat wat zijn hart dacht".

Of iets verder, het gouden meisje, de Muziek der

nieuwe wereld:
„En daar blonk, schitterende voor de zee,
„Het gouden meisje als er zijn geen twee.
„Goud eu als muziek, als de muziek kon
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„Een vorm aannemen, en de goudste zon
„Van muziek verscheen, en tot vormen stolde,
,Was zij, die daar in 't morgenlicht hoog stoelde.
,,Meer dan de zon, meer dan het land en zee
„Was hare stille gouden blijde vree.
zong niet, danste niet, maar hare schijn
„Was muziek. Eens zal op de aarde zijn
,Zij overal. Nu zat zij daar alleen
„Nog maar en Pan alleen zag naar haar heen".
De opvattingen van deze twee dichters, al is overeenkomst in de kern van hun muziek-idee niet te miskennen,
staan misschien nog verder van elkaar af dan Pergolese
en Mahler. En toch, hoeveel studie en verdieping zou niet
noodzakelijk zijn, om de beteekenis der gedachten van
beide, in haar volle individueele waarde, ook maar te
benaderen ! Nog moeilijker zou die taak worden, wanneer
middeleeuwsche of antieke dichters ter vergelijking werden
aangehaald. Het doel van de zooeven gegeven citaten was
dan ook alleen dit: te toonen, hoezeer de kunst van Gorter, evenals die van Vondel, slechts te verstaan is in verband met de muziek van zijn tijd, en hoezeer een bistorische behandeling van het hier besproken onderwerp een
schier onuitputtelijke hoeveelheid materiaal zou vereisch en.
Ik bepaal mij dan ook tot een bespreking van hetgeen in de Eeuw der Wijsgeeren over de twee zusterkunsten
in haar onderlingen samenhang gedacht en geschreven is ;
daarbij zal zich gelegenheid te over voordoen, om bij wijlen
dat enger terrein te verlaten, ten einde een breeder perspectief over het veld der geestelijke historie te verkrijgen.
De achttiende-eeuwsche aesthetica is een studieveld, dat
den onderzoeker steeds nieuwe verrassingen en onverwachte
vreugde biedt. Zij voert hem in een tijdperk van vlijtig
en scherpzinnig zoeken naar de diepste geheimen van
natuur en geest, een zoeken, dat dikwerf beloond werd
door rijke vondsten. De schrille tegenstelling, welke de
praktijk der kunsten veelal daarmede vormt, is des te
merkwaardiger. Theorieën, overvloeiend van nieuwe, vruchtbare gedachten, en een praktijk, moeizaam worstelend
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tegen oppermachtige tradities : ziedaar één trek van het
geestesleven gedurende een groot gedeelte der achttiende
eeuw. De vele goede woorden en gedachten konden de
daad nog niet baren, die ook voor de kunst vereischt
werd. Voor ons echter zijn zulke woorden en gedachten
daarom niet minder belangrijk, want toen die daad eenmaal kwam, hadden zij haar den weg gebaand. Wij zullen
er veel in aantreffen, dat later werkelijkheid mocht worden,
ja dat voor ons vanitas vanitatuna weer een reeds
lang afgedankt kleed is. De man, die uit de warreling van
theorieën over poëzie en muziek en haar vereeniging de
daad wist te puren, die er de eenige volkomen consequentie van moest zijn, is voor velen onzer, hoe hoog wij zijn
genie ook mogen aanslaan, een romantisch strijder voor
onbereikbare idealen, of althans een echt „kind van zijn
tijd" geworden : Richard Wagner.
Wat de achttiende eeuw over „muziek en dichtkunst"
gedacht heeft, is weinig tot het nageslacht doorgedrongen.
Bekender is bijvoorbeeld het thema „poëzie en schilderkunst" geworden, ongetwijfeld doordat een geest, die zijn
eigen tijd heeft mogen overleven, Lessing, er zich in zijn
„Laokoön" over ontfermd heeft, en zijn hedendaagsche
lezers door de talrijke citaten en polemieken wel dwingt,
ook van de uitlatingen van oudere schrijvers over hetzelfde
onderwerp kennis te nemen. Toch heeft die eeuw, die alles
weten wilde, ons thema evenmin buiten haar gezichtskring
gelaten. En geen wonder. De nauwe verwantschap van de
kunst van het woord en die der tonen zal ieder, die voor
beide eenigermate gevoelig is, in zichzelf kunnen waarnemen. Vaak heeft men getracht de oorzaak dier onbewust gevoelde verwantschap aan te wijzen. Men heeft er
de aandacht op gevestigd, hoe beider wezen rhythmus is,
en hoe dientengevolge zij in den loop der geschiedenis
elkander dikwijls de hand hebben gereikt. Toch is daarmede, naar mij dunkt, slechts op een uiterlijk punt van
overeenkomst gewezen. Rhythmiseering, symmetriseering,
of hoe men het verschijnsel noemen wil, dat Vondel de
wiskunde als een onmisbaar bestanddeel der kunsten deed
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beschouwen, is nu eenmaal het wezen van alle kunst. De
rhythmus, die van poëzie en van muziek het kenmerkende
is, kan niet juist tusschen die twee kunsten een bijzonder
nauw verband hebben gelegd. De grond der verwantschap ligt veeleer in de innerlijke overeenstemming van
het materiaal : woorden of gearticuleerde geluiden, en
klanken, of melodische geluiden. Ieder kan een voorstelling, welke hij door een woord uitdrukt, nauwkeurig
omschrijven ; doch wat klanken uitdrukken, de gedachten in muziek, blijft voor ons verstand vaag. Dat verschil berust echter niet op het wezen van beide. De
m en sch, die zijn gewaarwordingen door geluiden wilde
uitdrukken --- hij kon het natuurlijk ook door gebaren
doen had twee middelen ter differentiatie dier geluiden
te zijner beschikking : articulatie en melodie. Ook kon hij
beide in vereeniging gebruiken. Zelfs wij, moderne cultuurmenschen, behoeven onze opwellende gevoelens niet in
gearticuleerde woorden uit te drukken, want ook nu is de
melodie een daartoe even bruikbaar middel. Welke van
de twee het op den duur bij de verfijning van het geestesleven zou winnen, en dientengevolge bij uitstek het middel
ter uitdrukking onzer voorstellingen zou worden, hing
slechts af van de geschiktheid voor den strijd om het
bestaan, die beide in zich hadden. Het gearticuleerde geluid, het woord, heeft dien strijd gewonnen, en sindsdien
heeft het getracht gelijken tred te houden met den vooruitgang van ons geestesleven. De melodie moest het op
den duur afleggen. Als zelfstandig middel ter uitdrukking
van voorstellingen des geestes kennen wij haar niet ; wel
kan zij in verband met de articulatie een rol blijven spelen.
Ieder weet bijvoorbeeld, dat er talen zijn, waar de melodie
in het spreken van veel meer beteekenis is dan in de onze,
ja waar een zelfde combinatie van articulatiegeluiden een
geheel verschillende beteekenis kan aannemen naar gelang
van de melodie, waarmede zij wordt uitgesproken. Die
gaandeweg sterker wordende achterstelling van de melodie
bij de articulatie, als middel ter uitdrukking van onze
voorstellingen, heeft haar steeds meer in onbruik doen ge,
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raken. Van de melodie zullen wij ons in het dagelij ksch
leven slechts zelden bedienen, en dan nog alleen, om aan
vage gevoelens en gewaarwordingen lucht te geven. Smart ,
vreugde, verwondering in het algemeen kunnen wij door
melodische klanken aanduiden ; maar voor de fijnere nuances is de articulatie ons onmisbaar. Dat het echter zoo
geworden is, moet men toeschrijven aan een historische
ontwikkeling van veel meer eeuwen, dan waarvan wij
kennis dragen, . en niet aan een wezenlijk verschil tusschen
melodie en articulatie. In den grond zijn beide volkomen
gelijkwaardige organen van den geest.
Slecht in één geval heeft de melodie zich in haar oude
rechten gehandhaafd, namelijk waar zij door rhythmiseering
tot de kunst der muziek geworden was. Weliswaar ook
hier niet geheel zelfstandig, want de oorspronkelijke vorm
der muziek laat zich niet van het woord scheiden ; zij
bestond in den beginne alleen als zang of als begeleiding
van den zang. Doch dat is iets bijkomstigs. Hoofdzaak
is, dat, toen zich beide hulpmiddelen van onzen geest door
rhythmiseering tot kunst verhieven, de articulatie tot
poëzie en de melodie tot muziek, dat toen de laatste zich
in gelijken rang met de eerste kon handhaven. Maar ook
zoo kon de muziek nooit die scherpe voorstellingen weergeven, die de poëzie uitdrukt, immers het materiaal, waarmede zij werkt, had dat vermogen verloren. Zoo is het
verschil tusschen poëzie en muziek te verklaren : het
materiaal van beide heeft op den duur een andere bestemming gekregen, hetgeen echter het werd reeds
aangetoond niet een gevolg is van een in oorspronkelijk
wezen uiteenloopenden aard. Nu wordt ook duidelijk,
waarom het besef van den innerlijken samenhang der twee
kunsten in bijna ieder van nature aanwezig is, en waarom
de menschheid zich steeds geprikkeld heeft gevoeld, om
den grondslag van dien samenhang te vinden. En zoo
laten zich ook de pogingen verklaren, die van tijd tot tijd
in het werk zijn gesteld, om de bijzondere taak der eerre
kunst door de andere te doen vervullen. Wij allen kennen
ook in onzen tijd klank-poëzie, die vage stemmingen wil
.
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wekken als muziek, en sprekende muziek, die concrete
feiten tracht mede te deelen als woorden. Zulke pogingen
a priori te veroordeelen, gaat niet aan, en een mogelijke
verrijking van ons geestesleven te verhinderen, zon een
misdaad kunnen worden. Toch is de waarschijnlijkheid
niet groot, dat de communicatiemiddelen van onzen geest,
die gedurende een niet te berekenen aantal eeuwen hun
beslag hebben gekregen, op eens en met een sprong van
karakter zouden veranderen. De diligence, die het veld
heeft moeten ruimen voor den spoortrein, kon niet zoo
oude adelsbrieven toonen als het uit gearticuleerde klanken
bestaande woord. En dat de melodie zich in bruikbaarheid
allerminst zoover boven de articulatie verheft als de stoom
boven postpaarden, toont de geschiedenis zelve, die aan
beide een scherp afgebakend terrein heeft toegewezen.
In de achttiende eeuw begon men over dergelijke
kwesties na te denken, zooals in het algemeen aesthetische
problemen destijds zeer in trek waren. De toenmalige
aesthetica maakte zich geenszins los van de praktijk ; integendeel, zij beschouwde het als een belangrijk gedeelte
van haar taak, jongen kunstenaars den weg te wijzen en
hen door voorbeelden en leeringen ter volmaking te voeren.
Daardoor konden de aesthetische denkbeelden, die in die
jaren ontstonden en veld wonnen, beteekenis krijgen voor
de ontwikkeling der kunst zelve. Het is echter merkwaardig, hoe gering die beteekenis in den aanvang geweest is : de theorie was blijkbaar niet in staat aan de
praktische beoefening der kunsten een leiding te geven,
die deze werkelijk op een hooger peil brengen kon. Eerst
later, toen de geesten de nieuwe aesthetica geheel in zieh
opgenomen en tot hun eigendom gemaakt hadden, kon
zij, werkend door haar onbewuste aanwezigheid, den daadwerkelijken invloed doen gelden, die haar aanvankelijk
onbereikbaar was. Dat maakt echter die theorieën niet
minder belangrijk.
De studie van de achttiende-eeuwsche aesthetica is
niet te scheiden van die der gelijktijdige klassieke philologie. Sedert de Renaissance stond het kunstinzicht zoozeer
,
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onder invloed van de denkbeelden der Antieken, dat wij
dit inzicht gaandeweg zich zien wijzigen, naarmate een
grondiger kennis van de Oudheid, vooral de Grieksche,
juister v oorstellingen aangaande de aesthetiek der Ouden
mogelijk maakte. Met den loop der jaren werd dit verband
tusschen philologie en kunstleer eer inniger dan zwakker,
want waar de Renaissance aanvankelijk naast bewondering
voor de Oudheid ook oorspronkelijkheid had gepredikt, was
het in den loop der zeventiende en achttiende eeuw vooral
de eerste eigenschap geworden, die, ten koste der tweede,
zich als hoofdverdienste in de geestelijke productie deed
gelden. Intusschen stichtte deze historische ontwikkelingsgang niet louter onheil. De verdieping en verbreeding, die
de Grieksche studie sedert het laatste kwart der zeventiende eeuw onderging ongelukkigerwijze niet meer vóór
alles in Nederland had ook voor het aesthetisch inzicht
haar heilzame gevolgen. Dat de Nederlandsche kunst in de
achttiende eeuw achter raakte bij die van vele andere
volken, lag voor een niet gering deel aan de conservatieve
houding onzer philologen. Vandaar, dat bij ons onderzoek
naar de ontwikkeling van het aesthetisch begrip aangaande
den samenhang van dicht- en toonkunst wij aanvankelijk
meer vreemdelingen dan landgenooten op ons pad zullen
ontmoeten.
Aan de studie der klassieken had men ongetwijfeld
het inzicht te danken, dat muziek en poëzie kunsten zijn,
die oorspronkelijk te zamen hoorden. Weliswaar was het
gezongen lied reeds bekend sedert een tijdstip lang vóór
de geestelijke heerschappij der Grieken en Romeinen over
West-Europa, weliswaar had men in Italië de opera zien
ontstaan, een door Frankrijk met graagte overgenomen
kunstvorm, doch voor het philosophisch inzicht, dat toonen dichtkunst in den grond een eenheid vormen, was een
klassieke grondslag onmisbaar. En Batteux zou er stellig
niet toe gekomen zijn, in zijn boekje „Les beaus Arts
réduits à un mame Principe" de muziek der Ouden tot een
vak van veel grooter uitgebreidheid te verklaren dan die
der Modernen, als hij niet de uiteenzetting over de klas-
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sieke musische kunst van Aristides Quintilianus gelezen
had, die deze kunst aldus gedefiniëerd had : „Ars decoris
in vocibus et motibus", „de kunst der sierlijkheid in stem
en beweging." Daartegenover was de moderne muziek slechts
een flauwe nagalm, die zich uitsluitend bezighield met het
componeeren van liederen, en het uitvoeren daarvan, hetzij
met de stem, hetzij met de instrumenten. En Marmontel,
die in zijn „Elément's de Littérature" deze gedachte uitwerkte, ontwierp een beeld van den klassieken musicus,
die eerst met een praeludium inzette, langzamerhand in
vervoering geraakte, zoodat hij zijn eigen maat en tempo
vond, en tegelijk met den zang de verzen bootste, tengevolge waarvan de eenheid van karakter, van rhythmus
en van uitdrukking de muziek en de verzen samen tot een
waarlijk samenhangend kunstwerk maakte. Geen wonder
dan ook, dat men de vocale muziek voor de hoogste hield.
Al gingen niet allen zoover als Isaäc Vossius, die in zijn
werkje „De Poömatum cantu et viribus Rithmi" alle
moderne instrumentale muziek tot een „ijdelen klank" had
verklaard, omdat hier de onmisbare woorden of bewegingen
den zin der tonen niet nader verklaarden, toch blijft voor
de aesthetici der achttiende eeuw het woord of de stem
onmisbaar, om de kunst der tonen tot haar hoogste vermogen op te voeren. Op dit standpunt staat bijvoorbeeld
de reeds genoemde Batteux, die de aesthetica van zijn tijd
meer dan één ander beheerscht heeft. Hij meende een
formule gevonden te hebben, waaronder hij de verschillende schoone kunsten kon samenvatten, die hij alle verklaarde tot „navolgingen der schoone natuur". Met dit
beginsel kon bij inderdaad vrij ver komen in een tijdperk,
toen het schilderende element in de kunst het hoogst werd
aangeslagen. Maar zoodra het lyrische kunst betreft, wordt
de theorie der navolging toch moeilijk te handhaven.
Batteux redde zich uit de zwarigheid door te verklaren,
dat, terwijl andere kunst handelingen nabootste, de lyriek
een imitatie was van gevoelens. Dat hem zelf intusschen
dit spelen met het woord „imitation" somtijds benauwde,
bewijzen zijn uiteenzettingen over de muziek. Van klanken

108

MUZIEK EN DICHTKUNST.

en gebaren, in tegenstelling tot woorden, zegt hij bij voorbeeld, dat ze niet langs den omweg van het nadenken,
maar veeleer regelrecht tot het hart komen. Evenwel,
wanneer hij de waarde der muziek in verband met de
woorden zal bepalen, voert hij de navolgingstheorie weer
in haar volle strengheid door. Alle muziek is nabootsing
van in de natuur bekende geluiden, hetzij van • niet-gepassioneerde geluiden, die ons aan een landschapsschilderij
doen denken, hetzij van levende en gevoelde klanken, die
op een schilderij met personen gelijken. De laatste zijn
een hooger kunstvorm, want de groote kracht der tonen
ligt juist in het weergeven van gevoelens ; voor het schilderen zijn ze minder geschikt. En daarom staat de vocale
muziek boven de instrumentale, of gelijk men toenmaals
zeide, boven de „symphonie", waarin de muziek nooit het
volkomen beeld van het menschelijk hart worden kan, en
dientengevolge slechts een half leven leidt. Velen zullen
in onzen tijd deze bewering niet willen onderschrijven;
maar het feit, dat Beethoven in zijn laatste symphonie het
ook niet meer zonder de menschelijke taal en stem af kon,
geeft in verband met dit betoog toch te denken.
Op de basis van het Grieksche kunstbegrip werd door
Batteux de theorie der vereeniging van woord en melodie
opgebouwd. Het onmiddellijk gevolg dier theorie was een
steeds sterker wordende voorliefde voor den uit Italië
geïmporteerden en door Lulli gewijzigder kunstvorm der
opera, welks verdiensten nog hooger geschat werden, doordien ook het gebaar hier tot zijn recht kon komen. Maar
reeds Batteux wees er op, dat bier de ,muziek zoozeer
domineert, dat de poëzie hoogst eenvoudig blijven moet.
En om die reden prees hij in het bijzonder de operateksten
van Quinault. De latere Fransche aesthetici, die over het
algemeen de meepingen van Batteux voortzetten en uitwerken, houden aan die voorliefde vast. Een der belangrijkste onder hen is Dubos, die in zijn werk „Réflexions
critiques sur la Poésie et sur la Peinture", ook de muziek
en haar samenhang met de dichtkunst behandelt. In aansluiting aan zijn voorganger noemt ook hij de muziek een
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nabootsing, die aan dezelfde regels onderworpen is als
poëzie en schilderkunst. Dwaas noemt hij die musici, welke
meer op het bevallige der klanken letten dan op de juiste
„imitatie" der gevoelens door het geluid. En het is dit
stellig partijkiezen tegen een bepaalde richting in de muziek,
dat hem ertoe dwingt, nader te verklaren, hoe hij zich die
imitatie denkt. Evenals de schilder, zoo heet het, de trekken
en kleuren der natuur nabootst, zoo volgt de musicus de
klanken, accenten, zuchten, stembuigingen, waardoor de
natuur haar gevoelens en hartstochten uitdrukt. Juist
daarin ligt het wonderlijk vermogen der tonen, om ons te
roeren ; want zij zijn de onmiddellijke kenteekenen dier
hartstochten geworden, die het woord slechts door zijn
overeengekomen beteekenis middellijk kan weergeven. Maar,
zal men vragen, wat is dan instrumentale muziek ? Ook in
dit opzicht werkt Dubos slechts de theorie van Batteux
verder uit : zij dient ter nabootsing van de ongearticuleerde
geluiden der natuur, en daar zij slechts een nabootsing, is,
kan zij nooit dezelfde uitwerking hebben, als het natuurverschijnsel zelf. Een werkelijke storm zal ons altijd meer
ontroeren dan een muzikale nabootsing. ervan ; hoe meer
de laatste de werkelijkheid nabij komt, des te sterker zal
zij haar doel bereiken. Vandaar de groote moeilijkheid,
waarin de musicus geraakt, wanneer hij geluiden moet
nabootsen, die er nooit geweest zijn, zooals het loeien der
aarde als Pluto uit de onderwereld opstijgt. Dan immers
kan de waarschijnlijkheid der imitatie zijn eenig richtsnoer zijn.
Vocale muziek blijft ook voor Dubos de eerste. Gedichten, die in eenvoudige woorden gevoelens uitdrukken
zijn geschikt voor compositie, niet die, welke beelden of
schilderingen bevatten, want daartoe leent de muziek zich
minder. Dat heeft de opera bewezen, en terecht heeft
dan ook Quinault in zijn verzen beelden en schilderingen
vermeden. Praktisch brengt Dubos de zaak niet veel
verder ; evenals Batteux blijft hij, voor zoover dat de
vereeniging van woord- en toonkunst betreft, staan bij de
meerdere of mindere voortreffelijkheid van operateksten.
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Dat ligt vooral in zijn, eveneens van Batteux overgenomen,
geringschatting van de instrumentale muziek. Oppervlakkig
zou men in Dubos' theorie van „nabootsing der natuurlijke
geluiden" de kiem kunnen zien van heel wat moderne
kunstvormen, bijvoorbeeld van het Poème Symphonique.
Maar dan zou men uit het oog verliezen, dat het onzen
achttiende-eeuwer met het woord „nabootsing" volle ernst
is, en dat men hem onrecht zou doen door het als „gewekte indruk" te verklaren. Des te merkwaardiger is deze
geringschatting voor de symphonie, als men bedenkt, dat
Dubos op klassieken grondslag staat en met ingenomenheid de aan Longinus toegeschreven Grieksche verhandeling „Over het Verhevene" citeert. Daar toch lezen wij,
in de Nederlandsche vertaling van P. le Clercq (1719) :
„En waarlijk, zien wij niet, dat het geluit der fluiten de
ziel beweegt van degeenen die het hooren, en het ontroerd
als of zij buiten zich zelve waren ? Dat het hunne ooren
door zijne toonveranderingen treffende, hen dwingt om het
te volgen, en er de beweeging hunner lig haaroen eeniger
maaten naar te schikken ? En niet alleen het geluit der
fluiten, maar bijnaar alle verscheide geluiden, die in de
waereldt bekent zijn, bij voorbeeldt die van de lier, hebben
dat vermogen. Want hoewel • zij niets door haar zelve
betekenen, echter door die veranderingen van toonera die
tegen malkander aanstooten, en door de vermenging van
haare overstemmingen, veroorzaken zij, gelijk wij bespeuren,
eene wonderbaare verrukking en opg etogenth eit in de
ziel." Weliswaar verklaart ook Longinus in het volgende,
dat de harmonie der menschelijke stem nog verre boven
die der instrumenten staat, maar de ontroerende kracht
der laatste heeft hij toch veel juister gevat dan Batteux
en Dubos. Immers als Batteux spreekt van een „imitatie
der niet-gepassioneerde geluiden", en als Dubos met zijn
„nabootsing van de ongearticuleerde geluiden der natuur"
zich bij hem aansluit, dan worden daarmede de door Longinus geroemde innerlijke vermogens der instrumentale
muziek schromelijk miskend. En zoolang dat het geval
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was, kon ook voor de kunst die klank en woord verbinden
moest, geen nieuw gebied geopend worden.
Ruimer, moderner gedachten, die tevens dichter hij
het zooeven nit Longinus aangehaalde staan, treffen we
aan in het „Essai sur l'expression en musique", dat in.
zijn tijd veel inv1ed gehad heeft, en o.a. door Marmontel in zijn El4ments de Litt4rature met ingenomenheid
aangehaald wordt. De schrijver bedient zich evenals zijn
voorgangers van het woord „Navolging", als schroomt hij
zich, een zoo populair geworden begrip over boord te
werpen. Maar van de zaak zelve is niet veel meer overgebleven. Wij verlangen, zoo wordt daar openlijk erkend,
van de kunst geen waarheid, maar een mooier gemaakte
gelijkenis. De kunstenaar moet ons iets beters geven dan
de natuur, en daarom sluiten de kunsten als het ware een
overeenkomst met de zintuigen : zij krijgen van de zintuigen vrijheden ten opzichte van de waarheid, en beloven
daarvoor genoegens terug, die ze zonder die vrijheden niet
zouden kunnen geven. Zoo krijgt de copie een bekoring,
die de natuur aan het origineel ontzegd heeft. Deze opvatting is ons liever dan het ijdel gephilosopheer van
Batteux of Dubos, daar zij geput is uit de levende kracht
van de kunst. En dat ook de instrumentale muziek van
dezen schrijver een liefderijker behandeling te verwachten
had, spreekt van zelf. Het verwondert ons niet, dat zij nu
naast de vocale muziek de plaats krijgt, waarop zij recht
heeft, en dat zelfs aan beide haar eigen domein wordt
aangewezen. „Que la musique instrumentale flatte l'oreille
sans pr4senter a Fame aucune image distincte, aucun sentiment décidé, et qu' a travers le nuage d'une expression
légère et confuse, elle laisse imaginer et sentir a chacun
ce qu'il vent, selon le caractère et la situation de son
'Arne; e'en est assez. Mais on demande a la musique vocale
une imitation plus fidèle, ou de l'image, on du sentiment
que la po4sie lui donne a peindre ; et alors ii n'est pas
vrai de dire que la musique soit indépendante de la langue, puisqu' en s'éloignant trop des inflexions naturelles,
sur-tout en les contrariant, elle n'aurait plus d'expression."
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Dit Essai was niet het eenig geschrift van dien aard,
waarin nieuwere gedachten, hoezeer ook dikwijls gehuld
in het gewaad der oude terminologie, werden uitgedrukt.
Gelukkig waren zulke moderner inzichten van invloed op
Marmontel, wiens verschillende geschriften in de geschiedenis der aesthetica, ook in Nederland, van bijzondere
beteekenis zijn geweest. Een uitlating als : „Il est naturel
à l'homme de chanter, voilà le genre de l'ode établi", doet
ons aangenamer aan, dan de wijsheid over de navolging
der natuur. Maar bij Marmontel is dan ook de geest der
romantiek al bezig door te dringen. Hij was het, die den
enthousiasten Griekschen zanger schilderde, in wien tegelijkertijdd melodie en verzen, tempi en maten geboren werden. Maar niet minder staat de Ossianische bard hem
voor den geest, zuchtend op den grafsteen zijns vaders, en
diens heldendaden verheerlijkend. In zulk een sfeer konden
ook over de vereeniging van muziek en dichtkunst nieuwe
inzichten ontstaan. „Le chant nous est inspiré par la nature,
ou dans 1'enthousiasme de l'admiration, ou dans le délire
de la joie, ou dans l'ivresse de l'amour, ou dans la douce
rêverie d'une áme qui s'abondonne aux sentiments qu'excite en elle •l'émotion légère des sens," verzekert ons Marmontel, en wanneer hij naar aanleiding van de opera erop
wijst, dat de muziek niet de voorwerpen zelf nabootst,
doch de gewaarwordingen, die zij bij ons opwekken, dan
is de beruchte imitatie-theorie vrijwel verdwenen.
Onder de kunstvormen, die muziek en poëzie vereenigen, acht Marmontel de opera de voornaamste. Zij verwezenlijkt de hoogere fantazie, die het epos boven de
tragedie ontwikkelt. Elke zielsbeweging wordt er door
muziek uitgedrukt, hetgeen haar in warmte verheft boven
de enkele declamatie. Niemand heeft beter den poetischen
toon voor de opera gevonden dan Quinault, wiens sierlijke,
natuurlijke en zangerige uitdrukking maakt, dat hij zelfs
zingende scheen te schrijven. Maar er zijn voor Marmontel ook andere dichtvormen, die zich voor zang leenen,
ofschoon de tijd, dat alle lyrische poëzie gezongen werd,
voorbij is. Wij hebben nog de cantaten -- al leenen zich
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die van Rousseau niet tot compositie -- en de oden, zooals zij bij de Grieken uit een waar enthousiasme geboren
werden. De nieuwe oden hebben de Grieksche niet kunnen
overtreffen : noch die der Romeinen, noch die der Italianen
en Spanjaarden. Alleen de Engelschen hebben met eenig
succes dit genre beoefend. Men ziet, dat Marmontel zijn
blikken verder laat gaan dan alleen over de Fransche
litteratuur. Het wordt tijd, dat wij hem daarbij volgen.
Het vraagstuk, in hoeverre de muzikale uitdrukking
in staat is, die van het woord aan te vullen of te vervangen, werd in de tweede helft der achttiende eeuw ook
door de Engelsche philosophen met goed gevolg behandeld.
Een boekje, dat ook in ons land bekend werd, is dat van
Daniel Webb, „Observations on the Correspondence between Poetry and Music", verschenen in 1769. Doordat
Webb vrij tegenover de oudere Fransche aesthetica staat,
waagt hij het te erkennen, dat muziek niet uitsluitend een
nabootsende kunst is, doch evenzeer een, die iets innerlijks
uitdrukt. Door haar beweging namelijk, zoo zegt hij,
drukt de muziek een hartstocht uit, en bij den hoorder
wekt die beweging denzelfden hartstocht weer op. Hij meent
in de muziek vier soorten van beweging te kunnen onderscheiden, die overeenstemmen met de volgende hartstochten :
trots, droefheid, toorn en liefde. En door combinaties
kunnen andere hartstochten worden uitgedrukt, want
medelijden bestaat uit liefde en droefheid, wrevel uit toorn
en trots. Zoo opgevat bewaarheidt de muziek de stelling
van Pope : „The sound must seem an echo to the sense."
Wie het wezen der muziek doorgrondt, zal inzien, waarom
elke beweging, zoo zij slechts eenigszins bekoorlijk is, ons
meer moet behagen dan de schoonste vaste stand. Immers
doordat zij het begrip niet nabootst, doch slechts uitdrukt,
laat zij aan de fantazie de aanvulling van het uitgedrukte
over. Het verhevene wordt juist bereikt door de zinnen
in onzekere spanning te laten en dus door niet alles te
zeggen.
Webb, die de beteekenis der klanken voor het menschelijk gevoelsleven niet slechts besefte, maar ook trachtte
O, +'. XVII 4
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haar philosophisch te bepalen, kwam daardoor van zelf
op het verband tusschen de taal en de muziek. In hun
oorsprong hield hij die beide voor identiek. De oudste
woorden waren volgens hem door klank of door beweging
uitgedrukte gevoelens : de klinkers bootsen daarbij den
klank na, de medeklinkers de beweging, de melodie diende
ter volmaking van die nabootsing der gevoelens. De
historie bewijst dan ook, hoe oorspronkelijk muziek en
poëzie één waren, en hoe ze eerst door de invoering van
het poëtisch rhythme van elkander gescheiden zijn. Tegenover de vraag, in hoeverre een vereeniging van beide weer
mogelijk is, staat Webb vrij sceptisch. De moderne lyriek
acht hij zoozeer een schilderende kunst, dat zij voor verbinding met muziek niet meer in aanmerking komt ; in de
beschrijvende poëzie wordt al het beschrijvend vermogen
van klank en beweging reeds uitgeput, en de melodie zou
daarbij geen zin meer hebben. Daarom kunnen de twee
kunsten, die oorspronkelijk tezamen hoorden, in onzen
tijd alleen nog maar samengaan, als ze vereenigd worden
door een dramatischen, handelenden geest. Van dien
geest in verband met muziek en dichtkunst is de opera
de uiting.
Minder wiisgeerig, maar praktisch van meer beteekenis
was een werkje, waarop ik in ander verband vroeger in
dit tijdschrift reeds de aandacht vestigde, de in 1763 verschenen „Dissertation on the Rise, Union and Power, the
Progressions, Separations and Corruptions of Poetry and
Music" van Dr. Brown. In het eerste gedeelte, dat ik
indertijd besprak, betoogt de veelbelezen schrijver, dat
muziek, dichtkunst en dans oorspronkelijk één samenhangende kunst vormden, die eerst in den loop der eeuwen
in verschillende vakken gesplitst werd. Den ouden toestand
vindt hij terug bij de Amerikaansche wilden, de oude
Grieken, Egyptenaren, Noormannen, Kelten. Eerst in de
Middeleeuwen, toen de geleerden in hun studeercel zich
met de kunst gingen bemoeien, werden leven en kunst
uiteengerukt. Slechts het lied of canzonetta, de opera, de
kerkhymne en het oratorium bewaren nog de verzwakte
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tradities der oude eenheidskunst. Zou het niet mogelijk
zijn, vraagt Brown zich in een der latere hoofdstukken van
zijn werk af, toon- en dichtkunst weer te vereenigen
De volmaakte natuurtoestand, gelijk de Grieken dien nog
kenden, is naar zijn meening wel niet meer terug te vinden,
maar toch zouden alle pogingen in die richting nog niet
vergeefsch behoeven te zijn. Eenmaal was de dichterzanger ook wetgever, maar dat zou in onze jaren niet
meer kunnen. Ook hebben beide kunsten zich zoozeer zelfstandig ontwikkeld, dat 4e'n mensch ze niet meer tegelijk
beheerschen kan ; men mag al tevreden zijn, als de dichter
passende muziek bij zijn gedichten, de musicus geschikte
poëzie voor zijn melodieën vinden kan. Het epos, de tragedie
zijn ook niet meer met muziek te verbinden. Maar voor
andere soorten van poëzie kan de muziek een aanwinst
zijn. Immers de laatste behoeft geenszins een zuivere nabootsing te wezen, ja, eenige vrijheid der verbeelding is tot op
zekere boogte geoorloofd, mits zij maar de schreef der
waarschijnlijkheid niet te buiten gaat. Door zulke muziek
met poëzie te verbinden, zal men een reeds lang verloren
en toch natuurlijken kunstvorm in eere herstellen. Geen
dichterlijk genre nu acht Brown daartoe geschikter dan
de Epische Ode, die nauw verband met de klassieke Oudheid houdt, en waarvan zij n landgenooten reeds twee voortreffelijke voorbeelden kenden : Dryden's „Alexander's
Feast", door Hiindel gecomponeerd, en Popes „On St. Cecilia's Day." Dit soort van Ode is uit de natuur ontstaan in
een tijd, toen de handelingen der menschen nog heel eenvoudig waren. De epische gedeelten moeten daarom kort, eenvoudig en levendig zijn, de gezangen en koren afwisselend
en sprekend. De recitatieven moeten weliswaar gesproken
worden, doch vergezeld zijn van een muzikale begeleiding.
Haar stof kan deze ode kiezen uit de gewijde of de ongewijde geschiedenis, waardoor er weer twee soorten kunnen
ontstaan. En, om de daad bij het woord te voegen, heeft
Brown zelf zoo'n gewijde Ode vóór zijn verhandeling geplaatst. Hij had inderdaad groote verwachtingen van zijn
voorstel, te grooter omdat hij aan het slot van zijn vertoog
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het plan had opgeworpen, een „Poëtische en Muzikale
Academie" te stichten, die tot taak zou hebben, de verdere
hereeniging der twee zusterkunsten te bewerkstelligen.
Want Brown was romanticus genoeg, om voor de toekomst
een hechter band tusschen poëzie en muziek te hopen, dan
uitsluitend in de epische ode. Zijn theorie sluit al de praktische consequentie in zich, dat er eenmaal een Wagner
zou opstaan. Maar Brown dacht zich de herleving der oude
musische kunst even langzaam als haar verval sedert de
Grieksche Oudheid.
De denkbeelden van Brown vonden in Europa ingang
en verbreiding. De Duitsche denker A. H. Niemeyer, die
een verhandeling over de vereeniging van Godsdienst,
Dichtkunst en Muziek schreef, en die Brown met ingenomenheid vermeldt, betoogt evenals Brown het wenschelijke van het herstel der oude musische kunst, doch meent,
dat deze eerst in vereeniging met den godsdienst haar
hoogtepunt zal bereiken. Immers ook de Grieken zongen
hun hymnen tot lof der goden : zouden dan de Christenen
hun in godsdienstzin wijken ? Ï3.ij twijfelt er niet aan, of
de melodie zal de waarde der stichtelijke poëzie verb oogera :
de melodie toch is een navolging van het menschelijk
gezang, maar het gezang is een speelgenoot van het hart.
De muziek is in staat door herhaling, maatwijziging, modulatie en nadruk de gedachten des dichters veel vaster in onze
ziel te leggen. Men ziet het : de bij Brown aanwezige kiem
is hier al verder uitgegroeid, de muziek is al heel wat meer
geworden dan een simpele „navolging der natuur" ! Daarmee
was de mogelijkheid ook grooter geworden, dat zij eenmaal
voor den groei der dichtkunst meer beteekenis zou erlangen.
Een goed denkbeeld van de veranderde inzichten der
aesthetici omtrent de beteekenis der muziek, geven de
volgende woorden van Mozes Mendelssohn, een denker die
drie bronnen van genot erkende: schoonheid, verstandelijke
volmaaktheid en een welbehagen der zinnen. „Göttliche
Tonkunst", heet het in zijn elfden brief over de gewaarwordingen, „du bist die einzige, die uns mit allen Arten
von Vergnügen überraschet ! Welche süsse Verwirrung von

MUZIEK EN DICHTKUNST.

117

Vollkommenheit, sinnliche Lust und Schönheit ! Die Nachahmungen der menschlichen Leidenschaften, die künstliche Verbindung zwischen widersinnigen liebellauten :
Quellen der Vollkommenheit ! Die leichten Verhältnisse
in den Schwingungen ; das Ebenmass in den Beziehungen
der Theile auf einander und auf das Ganze ; die Beschäftigung der Geisteskräfte in Zweifeln, Vermuthen und
Vorhersehen : Quellen der Schönheit ! Die mit allen Saiten
harmonische Spannung der nervigten Gefässe : eine Quelle
der sinnlichen Lust ! Alle diese Ergötzlichkeiten bieten
sich schwesterlich die Hand und bewerben sich wetteifernd um unsre Gunst. Wundert man sich nun noch über
die Zauberkraft der Harmonie ? Kann es uns befremden,
dass ihre Annehmlichkeiten mit so mächtigem Reitze in die
Gemüther wirken, dass sie rauhe und ungesittete Menschen
bezähmt, rasende besänftiget, und traurige zur Freude
belebt ?" Waar zulke opvattingen over het wezen der
muziek waren ontstaan — men vergelijke zulk een uitlating maar eens met de denkbeelden van Batteux of
Dubos —, daar was ook voor de kunst zelve wat nieuws,
wat beters te verwachten.
De buitenlandsche schrijvers, die ik tot dusverre aanhaalde of besprak, zijn diegenen, welke Van Alphen raadpleegde, toen hij de eerste Nederlandsche cantaten ging
schrijven. Met opzet trachtte ik door een nadere kennismaking niet die schrijvers ons inzicht in het werk van
Van Alphen aan te vullen. En boekje moet echter vermeld worden, dat Van Alphen gaarne onder oogen gehad
zou hebben, doch dat hij tevergeefs zocht, daar hij in
Holland geen exemplaar ervan te leen kon krijgen en het
in Duitschiand geheel uitverkocht was, n.l. de in 1753
verschenen verhandeling „Von der Musikalischen Poesie"
van den Berlijnschen advocaat Krause. Het is een geschrift, dat onze aandacht verdient, daar het 't meest volledige is, dat over ons onderwerp het licht zag, en, blijkens
den grooten aftrek dien het vond, veel invloed gehad moet
hebben. Ook Krause wijst erop, hoe muziek en poëzie
dezelfde gevoelens uitdrukken, en hoe zij in de Griek-sche
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lyriek nog als zusterkunsten samengingen. Niet anders
was het in 't Grieksche drama, dat uit de lyriek ontstond,
of in de Pindarische ode, die zich uit den dramatischen
reizang ontwikkelde. Daarom is het te betreuren, dat in
barbaarsche tijden de twee kunsten zoover uiteengeloopen
zijn, zoodat de opera de eenige groote kunstvorm is,
waarin zij nog samen voorkomen. Muziek drukt gedachten
uit en kan dus goed met woorden gepaard zijn. Maar zij
moet geen „blosse Intellectualmusik" worden, want haar
grootste kracht is het ontroeren der harten. En die ontroerende kracht kan niets haar ontnemen, ook al is zij
nog zoozeer in strijd met de regels der kunst. Die regels
trouwens mogen niet alleen bepaald worden door het
navolgen der natuur, want de muziek geeft evenzeer gewaarwordingen, waardoor onze geest tot heftige hartstochten vervoerd wordt : meer dan het verstand en de
verbeelding moet zij het hart bezighouden. Moeilijk valt
dat haar niet, immers „die Seele ist wie ein besaitetes
Instrument, welches mit klingt wenn man einen Ton angiebt, den eine von dessen Saiten hat, obgleich die Saiten
selbst nicht berühret worden." Juist daarom zal goede
muziek den mensch steeds ter deugd opwekken.
Belangrijke opmerkingen maakt Krause over de vereeniging van poëzie en muziek. De „muzikale poëzie" sluit
voor hem de kern der elegieën, herdersdichten, der dramatische en lyrische poëzie in zich. Maar overal hebben de
twee kunsten zich van elkaar afgescheiden, zoodat, afgezien
van het muzikale drama, alleen de oden en de cantaten
k karakter der muzikale poëzie bewaren.
het oorspronkelijk
De cantate is uit Italië gekomen ; zij bestaat uit recitatieven
en aria's, waardoor zij de ode verre overtreft, die met haar
gelijke melodie voor alle strofen dikwijls door een onjuiste
combinatie van woorden en tonen gekenmerkt wordt.
Daarom moet de componist eener ode zijn melodie veranderen, zoodra de aandoening van het gedicht niet meer
dezelfde is, een les, waaraan o.a. C. F. Ruppe in zijn
compositie van Feith's romance „Alrik en Aspasia" zich
gehouden heeft. Maar hoeveel gemakkelijker is afwisseling
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der melodie in de cantaten ! Voor het episch recitatief is
de Italiaansche wijze der muzikale declamatie beter dan de
Fransche gewoonte het te zingen. Maar tot haar volle
recht komt de melodie eerst in het arioso, d.i. een „rührende Sentenz" waarin het gevoel even aangeraakt wordt,
zooals in het slot van een recitatief, in de cavate, waar
hart en verbeelding weliswaar verhit worden, maar het
verstand toch nog beschouwingen over de deugd e.d. houden
kan, in de ariëtten, die een gematigd gevoel tot uiting
brengen, in de aria's, die in haar vele herhalingen met
telkens nieuwen nadruk heftige gemoedsbewegingen weergeven. Nog schooner wordt die muzikale poëzie als zij
gepaard gaat met een begeleiding, waarin de ontroering
nog uitvoeriger is neergelegd. En de poëzie die bij die
muziek behoort ? Natuurlijk moet zij vooral zijn, licht en
duidelijk, kort en vloeiend, welluidend en sierlijk. Alle
gezwollenheid is uit den booze, ontroering is hoofdzaak,
meer dan schoonheid. Veel heeft Krause nog toe te voegen,
over den aard der gedichten, die bij muziek passen, over
de woorden, figuren, maten die er voor geschikt zijn. En
uit al die uaweidingen blijkt één ding in het bijzonder :
van de muzikale poëzie gaat een groote reactie uit tegen
de theorie van de ,,navolging der natuur" in de kunst,
tegen het opstellen van vaste regels voor de dichtkunst,
tegen het rationalisme, tegen het classicisme : „Die Alten
sind zwar die besten Muster schöner Gedanken, sie haben
aber nicht alle Erfindungen erschöpft. Die verschiedene
Beschaffenheit der Staaten, der Lebensart, der Sitten,
Künste, Wissenschaften und Einsichten erlaubet auch nicht,
uns völlig nach ihnen zu richten ; und solches rechtfertiget
die neuen Erfindungen, womit schöne Geister uns zu belustigen suchen." Hier ligt het groote belang van de muzikale
poëzie, van de theorie der eenheid van dicht- en toonkunst.
De muziek heeft in de tweede helft der achttiende eeuw
niet weinig bijgedragen tot de bevrijding der dichtkunst
uit de boeien van het classicisme.
Het is jammer, dat Van Alphen het werkje van
Krause niet in zijn geheel kon leeren kennen en alleen
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met de enkele citaten, die Sulzer in zijn Theorie eruit geeft,
tevreden moest zijn. Een grondiger studie van het onderwerp zou den belangstellenden en begaafden Nederlandschen
aestheticus stellig ten goede gekomen zijn. De vereeniging
van muziek en poëzie was van ouds in ons land geliefd.
Hoe had het anders gekund bij het volk, waarvan Dubos
betoogde, dat het aan Italië de muziek geschonken had ?
De zangkunst werd in de zeventiende eeuw met ijver en
ding beoefend, de vele liedboekjes, de zangrijke ge
toewijding
dichtjes van Starter, Breero, Hooft r--- om anderen niet te
noemen zijn er de getuigen van. Dat was de ware vereeniging der twee zusterkunsten in de zuiverste lyriek.
Maar langzamerhand was die nationale kunst onder invloed
van het Classicisme, van de vele Fransche en Italiaansche
opera's, die ons land sedert het einde der zeventiende eeuw
binnenkwamen, te loor gegaan. De smaak veranderde,
althans in de hoogere kringen, en men zong liever vreemde
aria's dan eigen liedjes. Het gevolg was, dat de achttiende
eeuw den echten Hollandschen kunstvorm, waarin muziek
en poëzie elkaar aanvulden, nauwelijks meer kende. Toen
Van Alphen kwam, die dank zij zijn groote belezenheid
alle bestaande theorieën over de Grieksche musische kunst
en haar langzame verbastering in zich had opgenomen,
bestond er nog amper een Hollandsche traditie van zang
en dicht vereenigd.
Wie den naam Van Alphen hoort, denkt allereerst
aan de bekende kindergedichtjes. Maar de grootste beteekenis van dezen schrijver ligt veeleer op een ander
gebied. Hij was onze eerste aestheticus, die van alle
theorieën in den vreemde had kennis genomen, om ze op
onze eigen letteren toe te passen, die het waagde den
zelfgenoegzamen Nederlandschen dichters dier dagen hun
achterlijkheid aan te wijzen in vergelijking met de verdere
Europeesche litteraire markt. En al was zijn meening
onjuist, dat aesthetische bespiegelingen in staat zouden
zijn, de kunst op te heffen, hem komt de groote verdienste
toe van de Nederlanders uit een dommel te hebben wakker
.
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geschud. Een vernieuwer was hij, hoewel meer met het
woord dan met de daad.
Eén daad echter kan men hem stellig niet ontzeggen:
hij heeft weer de eerste Nederlandsche muzikale poëzie
geschreven. De cantate is in onze letterkunde der negentiende eeuw een geliefde dichtvorm geweest, • vooral in
Vlaanderen ; de eerste cantates in onze taal evenwel, afgezien van één dichtstuk van Onno Zwier van Haren,
zijn van Van Alphen.. Gelijk gezegd werd, beheerschte hij
de theoretische denkbeelden der in dit opstel genoemde
schrijvers volkomen ; alleen Krause kende hij slechts uit
de tweede hand. Maar ook in de praktijk had hij de
cantate leeren kennen. Hij had de kleine Fransche cantaten van Rousseau en La Motte gelezen, hij bewonderde
de veel grootere Duitsche cantaten van Ramler, waarbij
Teleman en Gra ti n de muziek hadden geschreven en die
godsdienstige onderwerpen behandelen : „Die Hirten bey
der Krippe", „Der Tod Jesu", „Die Auferstehung und
Himmelfahrt Jesu." Op bet stuk van muziek beschouwde
hij zich weliswaar niet als gezaghebbend, zoodat hij over
dit onderwerp liefst volstond met het citeeren der meening
van anderen, bijvoorbeeld van Lord Kaimes, waar deze in
de „Aanmerkingen" bij zijn cantaten verklaarde, dat de
muziek niet geschikt is om onaangename hartstochten als
wreedheid, boosaardigheid, bloohartigheid of nijd uit te
drukken. Toch waagt Van. Alphen het de meening van
dien Engelschen schrijver aan twijfel te onderwerpen, dat
ook aangename gewaarwordingen „wanneer dezelve van
het grootste aanbelang zijn" niet door muziek kunnen
worden begeleid. Eenige zelfstandigheid van oordeel kende
hij zich dus ook op het gebied der muziek toe. Toch
liet hij den componist zijner cantates, F. Nieuwenhuysen,
volkomen de vrije hand, en in de reeds genoemde „Aanmerkingen" verzekert hij uitdrukkelijk : „De reden waarom
ik tot de behandeling van mijne onderwerpen den vorm
der cantate heb uitgekozen, is, omdat dezelve mij toeschijnt
de meeste vrijheid aan den digter te verleenen, en daardoor de meeste gelegenheid aan de muziek te verschaffen,
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om alle hare krachten uit te oefenen, zonder daarom de
grenzen van haar genus te buiten te gaan, of de regelen
te verwaarloozen, welken ons de goede smaak en het gezond verstand voorschrijven." Maar vrijheid verlangde
Van Alphen niet alleen voor den musicus, ook voor den
dichter eischte hij haar op. En hij meende haar juist in
de muzikale poëzie te kunnen vinden. Hem ontging dus
de bevrijdende invloed, dien de muziek op de dichtkunst
hebben kon, geenszins.
Meer gevoel dan voor de eigenlijke muziek had Van
Alphen voor taalmuziek. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn
„Inleidende verhandeling over de middelen ter verbetering
der Nederlandsche poëzy", waar hij uitdrukkelijk verklaart,
dat harmonie en melodie „wezenlijke vereischten zijn van
den poëtischen stijl"; de harmonie is dan de overeenkomst
van den klank of de beweging der woorden met de voorgestelde zaken, en de melodie is de „bevallige en kunstige
plaatsing van voeten en lettergrepen". Trouwens, dat Van
Alpb en gevoel voor de muziek der taal had, behoeft men
niet uit zijn theoretische geschriften aan te toonen ; dat
blijkt al voldoende uit zijn poëzie, vooral uit het drietal
cantaten, „De Doggersbank", „De Starrenhemel", „De
Hoope der Zaligheid", waarvan vooral de tweede terecht
bekend en geliefd is geworden. En dat het onze taal niet
aan hulpmiddelen ontbrak, om tot muzikale uitdrukking
te dienen, dat wist Van Alphen ook ; hij noemt haar :
„deftig, kragtig, welluidend, zagtvloeiend, vol harmonie,
en melodie, voorzien van beeldvolle uitdrukkingen, en dus
ook zinnelijk schoon". Geen wonder dus, dat hij de eerste
moest zijn, die Nederlandsche cantaten schreef.
Studie had Van Alphen genoeg van deze dichtsoort
gemaakt. In het „Essai sur l'Union de la pasie et de la
musique" had hij gelezen, dat bij de muzikale poëzie de
dichter nooit de muziek uit het oog mag verliezen, evenals de musicus steeds ernaar moet streven de door den
dichter ontwikkelde hartstochten uit te drukken. Uit het
werkje van Webb wist hij, dat in haar oorspronkelijke
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om gewaarwordingen mede te deelen of te ondersteunen.
Van Brown had hij geleerd, hoe muziek en dichtkunst
gaandeweg elkaar verloren hadden, en door welke middelen
zij weer vereenig,d konden worden. Over de verbinding der
twee kunsten met den godsdienst had hij bij Niemeyer
nuttige wenken gevonden, en van twee zijner cantaten is
de strekking dan ook religieus.
Over den aard der cantate en harer onderdeelen las
hij Dubos, Marmontel, Renrond de St. Mard, Rousseau en
Sulzer na. Vooral van Marmontel leerde hij het een en
ander. Van dezen wist hij, dat groote dichters somwijlen,
door hun gebrek aan gevoel voor het schoone in de muziek,
in de muzikale poëzie niet geslaagd waren, en dat het
daarom een vereischte was, voorstellingen te geven, die
gemakkelijk door de muziek uit te drukken zijn. Men kan
niet anders zeggen, dan dat het Van Alphen gelukt is,
deze algemeene voorschriften op te volgen. Daaruit blijkt
zijn begaafdheid voor het muzikale genre. Des te meer is
het te bejammeren, dat het boven besproken geschrift van
Krause niet te zijner kennis gekomen is. hij wist van dezen
alleen — wat Sulzer meedeelt — dat hij de aria verlangt,
„wanneer de gewaarwordingen zo sterk en de gemoedsbewegingen zo groot worden, dat wij niet eer te vreden
zijn, voor dat wij dezelve geheel openbaren, en ons hart
geheel hebben uitgestort." Daardoor moest hem veel ontgaan van de fijne onderscheiding, die Krause tusschen
arioso en ariëtte, cavate en aria maakt, veel van de bijzonderheden, waarop Krause wijst in verband met taal en
stijl der muzikale poëzie. Hij moest nu ook wel tevreden
zijn met de definitie, die Sulzer van de cantate geeft : „Een
klein gedigt, voor de muziek gemaakt, en van eenen aandoenlijken inhoud, waarin verschillende voetmaten, opmerkingen, bespiegelingen, gewaarwordingen, en hartstochten uitgedrukt worden, welke ontstaan bij gelegenheid van.
een gewigtig onderwerp". Meer dan aan zulk een onbeduidende definitie, moet Van Alphen, wiens Starrenhemel
tot onze beste poëzie behoort, gehad hebben aan het voorbeeld, dat hij in de cantaten van Ramler vinden kon.
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Zoo was tegen het einde der achttiende eeuw ook in
ons land de muzikale poëzie ingevoerd. Het bleef niet bij
de enkele poging van Van Alphen, al was hij de eenige,
die het buitenslands geliefde vraagstuk van den samenhang
van toon- en dichtkunst wijsgeerig benaderde. Op de
romancen van Feith, die in zijn aesthetische geschriften
over de kwestie der muzikale poëzie zwijgt, werd reeds
gewezen. Ook zouden diens Gezangen in dit verband te
noemen zijn. De Oden van Kinker, die een groot liefhebber
en kenner van muziek was, behooren eveneens tot het
hier besproken genre. Maar het zou ver buiten het bestek
van dit opstel gaan, de historische ontwikkeling van het
thema „muziek en poëzie" ten onzent na Van Alphen weer
te geven. Aantrekkelijk ware die taak ongetwijfeld, maar
de enkele beschrij ving van de wedergeboorte der muzikale
poëzie in onze letteren, en van de grondslagen, waarop die
geschieden kon, vereischten reeds genoeg plaatsruimte.
Wij moeten aan den ingang van het gebouw blijven staan.
Wat kwam er aanvankelijk van het romantisch, streven
van mannen als Krause en Brown terecht ? Naar den uiterlijken schijn niet zoo heel veel. De twee kunsten, die in
het besef der dichters één waren, werden door de achttiendeeeuwers iets nader tot elkaar gebracht, maar de hooge
Grieksche • kunst, waarvan hun fantazie zich een grootsch
beeld ontwierp, kwam niet weer terug. Populair werden
de oden en cantaten, de oratoria en motetten, ook de opera
deed haar voordeel met de nieuwe theorieën, maar de
algeheele doordringing der twee kunsten, waarvan Brown
droomde, kwam niet tot stand. Later heeft Wagner het
op grooter schaal beproefd, en het staat aan onzen tijd
over het welslagen dier poging een oordeel te strijken.
Meer kracht en meer genie zijn ongetwijfeld nooit aangewend om de kunst van woord, toon en gebaar tot een
eenheid te vormen. Toch mag het de vraag heeten, of de
hoogste eenheid in den kunstvorm hier bereikt is. En
daaraan knoopt zich onmiddellijk de vraag vast, of het
mogelijk is die op deze wijze te bereiken ?
Het schijnt wel van niet. Andere pogingen van later
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tijd als het „Poènie Symphonique" of de poëzie-van-klanken
wijzen ook in negatieve richting. De eenheid der twee
kunsten is er oorspronkelijk wel geweest, en leeft ook als
een ideaal in de geesten der menschen voort. Maar geheel
tere gkeeren kan zij naar het schijnt niet. Daartoe zijn
woord en melodie in den loop der eeuwen te zeer hun
eigen wegen gegaan. Wat Brown vermoedde, wat Wagner
verlangde, kan niet in de ontwikkeling der geschiedenis
liggen. Wel kunnen klank en woord elkaar naderen, wel
kunnen muziek en dichtkunst op elkander een vruchtbare
inwerking hebben, en dat dit stellig geschied is, werd in
het bovenstaande aangetoond. Wel kan ook het voortleven
in den menschelij ken geest van het hooge ideaal van eenheid
der kunsten, scheppingen doen ontstaan, die een weldaad
en een zegen voor ons blijven op deze wereld. En dat ook
dit geschied is wie zal het ontkennen? Maar een
Musische Kunst, één en ondeelbaar, dat kan niet meer.
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Marcellus Emants. Liefdeleven. Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf, 19 16.
Felix Tim mermans. Pallieter. Amsterdam. P. N. van Kampen
en Zoon, 1916
Gerard v an den Hoek. Het kostelijk Leven. Met een inleiding
van P. H. v an Moerkerken. Amsterdam. P. N. van Kampen en
Zoon, 1916.
P. Raëski n. Pastoor Horsman. Amsterdam. P. N. van Kampen
en Zoon, 1916

Wie Liefdeleven van Emants noemt, denkt onwillekeurig allereerst aan de gedachtewisseling tusschen de
Heeren Emants en Scharten, die gaandeweg tot een vrij
algemeen debat is geworden, over de plaats van het pathologische in de literatuur. In een boekenoverzicht echter, dat
eerst voor later bestemd is, schijnt het niet wenschelij k,
daar nog eens op terug te komen. Waarschijnlijk zal dan
deze quaestie al weer door andere verdrongen zijn. En
dit zal dan weer uit al die stemmen ons hebben toegeklonken, dat het gevaarlijk werk is, wanneer we ons Deerzetten om uit te maken, welke dan toch wel de eigenlijke
voorwaarden voor schoonheidsontroering zijn, daar immers
laat er
alles hier ten slotte zoo subjectief is. En toch
en weer komen
een andere quaestie geopperd worden
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de theorieën en beginselen tegenover elkaar in 't strijdperk. We kunnen ons bij de gedachte van volslagen subjectiviteit niet neerleggen, we blijven gevoelen, dat et toch
zoo iets bestaan moet als het wezen der schoonheid, dat
er bepaalde voorwaarden van kunstgenot moeten zijn. Al
kennen we de grenzen als zoo subtiel, dat een poging om
ze in woorden en begrippen uit te drukken, haast wel
falen mat, we kunnen toch nooit aflaten van ons trachten
om de raadselvolle schoonheid dieper in het hart te zien.
liet is met de kunstdogma's als met alle dogma's: ze
schijnen slechts fe bestaan om overwonnen te worden, ze
bevredigen nooit en moeten toch altijd weer worden gezocht. Het is zeker niet het minste voordeel van debatten
als het bovengenoemde, dat ze bij dit zoeken ons inzicht
weer verhelderen. Een enkele opmerking, soms buiten de
hoofdlijnen van het betoog om, kan ons op eens weer
richting geven riaar een van die punten, vanwaar we veel
verbandlooze of zelfs tegenstrijdige gegevens als een eenheid vermogen te zien. Zulk een gezichtspunt is, dunkt
me, door Scharten geopend, waar hij, heel opmerkelijk,
aan 't slot van zijn antwoord een oog,enblik twijfelt aan
de volstrekte geldigheid van zijn principe, omdat hij daarachter een nog dieper-liggenden grond voor schoonheidsontroering vermoedt. a betoogd te hebben, dat „die on s
vreemde, vreemd-uitgegroeide zielen" wel onze belangstelling, niet onze ontroering kunnen wekken, vervolgt hij
„Tenzij, ja, misscbien tenzij de kunstenaar zelfs hun die
stille liefde niet onthoudt een liefde, alleen gelijkbaar
aan die van den Schepper voor zijn schepsel — de verheven en wonderzaehte glimlach, die ook het verworpenste heiligen kan." Ja, de liefdevolle aanschouwing moet
wel een der eerste voorwaarden wezen voor waarachtige
schoonheid en de kunst moet grooter zijn, naarmate de
kunstenaar deze hoogste liefde meer nabij komt in aard
en intensiteit.
Het gevoel van onbevredigdheid dat Emants' Liefdeleven ten slotte achterlaat, schijnt mij dan ook in laatste
instantie niet terug te brengen tot het feit dat een patho-
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logisch geval het middelpunt van den roman uitmaakt.
Een dieper oorzaak moet liggen in een tekort aan liefdevolle overgave bij 't waarnemen en uitbeelden van dit
stuk werkelijkheid. Hiermee is natuurlijk niet bedoeld het
liefdevol opgaan in den arbeid van waarnemen en uitbeelden
als zoodanig, immers zonder spontane toewijding wordt
een werk als dit niet geschreven. Het is de liefde tot het
object zelf, die we op het oog hebben. In de eerste' plaats
krijgen we al te zeer den indruk dat de schrijver zich
deze werkelijkheid heeft willen dienstbaar maken, haar
heeft willen gebruiken om een geliefkoosde meening aannemelijk te maken, te bewijzen desnoods. En zulk gebruik
staat in de kunst al zeer dicht bij misbruik. En bovendien en dit is ingrijpender is zijn theorie van dien
aard, dat zij de liefde voor zijn object zoo niet verhindert,
dan toch verzwakt tot intellectueele belangstelling, in 't
beste geval tot een mee-lijden, dat geen mede-leven is.
En al moet de kunstenaar boven het mede-leven uit zijn,
hij moet er toch als het ware doorheen zijn gegaan.
— De man, die Emants' persoonlijke denkbeelden wel
ongeveer vertolkt, is Diepe, de fil osofisch aangelegde dorpsdokter. Zelf ongetrouwd gebleven, omdat hij gelukkig
bijtijds ontnuchterd is, staat hij sceptisch tegenover de
idealistische huwelijksverwachtingen van den schilder,
Christiaan Duyts, die hem als vriend komt vertellen van
zijn liefde voor Mina Boswijk, de logee van een der dorpsnotabelen, met wie hij twee partijtjes heeft meegemaakt.
Diepe is dan ook allerminst verwonderd, wanneer Christiaan
hem ruim een jaar na zijn huwelijk weer in vertrouwen
neemt, ditmaal om zijn raad als medicus in te roepen. Zijn
kalme levenslust heeft Mina geen rustig geluk kunnen
verschaffen, integendeel haar grillige onrust is door een
stil, onbezorgd bestaan steeds meer geprikkeld en haar
ziekelijke uitbarstingen dreigen ook hem te demoraliseeren.
Christiaan ziet zijn huwelijks-geluk breken op die eindeloos herhaalde scènes en den niet minder enerveerenden
angst voor elke mogelijke aanleiding. Diepe zoekt nu de
oorzaak van dit alles in Mina's diep-innerlijke onbevredigd{
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heid, in een gebiedende behoefte aan het moederschap.
Met Christiaans toestemming leidt hij haar gedachten
in deze richting -- en inderdaad, als ze eenmaal een kind
verwacht, wordt ze evenwichtiger, gelukkig zelfs. Voor
hem is dit echter geen verlichting, het grieft hem, dat zij
nu terwille van het kind in staat blijkt tot een
zelfbeheersching, die zij om zijnentwil nooit heeft getoond.
Allengs gevoelt hij zich overbodig, op zij geschoven, en
dat dit gevoel hem niet bedriegt, blijkt wel als Mina haar
besluit kenbaar maakt, de bevalling in den Haag, waar
haar moeder woont, af te wachten, 't aan hem overlatende
of hij mee wil verhuizen voor onbepaalden tijd of liever
op Heydestein blijven. Ook na de geboorte van 't kind
blijft die verhouding zoo, ze heeft Christiaan alleen nog
maar lief als degeen die haar 't kind heeft gegeven. En
wanneer, na maanden van spanning, het zwakke stumpertje ten slotte bezwijkt, breekt ook haar kunstmatige veerkracht, haar levenswil.
Als Christiaan Mina naar een sanatorium heeft gebracht en eenzaam op Heydestein terugkeert, om zoo
goed en kwaad als 't gaat, het oude leven weer op te
vatten, moet hij Diepe gelijk geven : „dat man en vrouw
in 't huwelijk volstrekt niet dezelfde bevrediging zoeken,
dat 'etgeen hem voldoet, voor haar minder waarde heeft,
'etgeen zij begeert, voor hem is 'en bijkomstige zaak,....
dat hij middel is voor haar, zij middel voor hem...."
Nu is het niet de vraag allereerst of Emants met
deze beschouwing gelijk heeft, of inderdaad de vrouw in
't algemeen i n het huwelijk slechts het moederschap zoekt,
wèl, of hij dit in zijn roman aannemelijk heeft kunnen
maken, èn -- van meer belang zeker of deze kijk op
't huwelijk, deze opvatting van de vrouwelijke psyche aan
zijn werk als kunst soms heeft geschaad.
Wat het eerste betreft neen, overtuigd worden wij
niet. We zien dit huwelijksleven al te zeer als een uitzonderingsgeval, daar Mina zich van het begin af als een
zielszieke aan ons voordoet. Als de schrijver dit type
heeft gekozen, omdat hier de instincten meer ongecontro0, E. XVII 4
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leerd en onbeheerscht tot uiting komen, dan heeft hij zijn
doel voorbijgeschoten. Het vanzelf-sprekende van deze
mislukking blijft ons aldoor zoo sterk bewust, dat Emants
algemeene levensbeschouwing in deze zich geen oogenblik
ook maar tot onze fantasie toegang kan verschaften. Daarbij komt, dat ook het tweede element, Mina's verlangen
naar het moederschap, niet overtuigend werkt. We krijgen
te veel den indruk dat dit haar door Diepe is gesuggereerd en als we later zien hoe op het kind zich al haar
voelen en willen concentreert, vragen we ons af, hoelang
deze prikkel z'n kracht zal behouden. Mina is immers.
volstrekt niet minder abnormaal geworden, wat toch wel
het geval moest zijn, als ze nu het evenwicht in haar
natuurlijke bestemming gevonden had.
Dat Christiaan zelf wèl voor Diepe's generaliseeren
toegankelijk blijkt, verwondert ons niet. Hij heeft opmerkelijk weinig kijk op Mina's abnormaal gevoelsleven.
En dat niet, doordat zijn liefde blind is, want hij filosofeert en tobt genoeg over haar eigenaardigheden. Maar de
voor de hand liggende verklaring schijnt niet bij hem op
te komen, wat in dezen psychiatrisch-gezinden tijd wel wat
onnoozel aandoet. Hij blijft alles verwachten van logisch
en kalm redeneeren en van een onhandig soort van tact
dat zelfs minder prikkelbare mensehen kriegel zou maken.
Zijn liefde, die tegen heel wat teleurstelling bestand is,
zijn altijd weer oplevende hoop op een gelukkigen terugkeer in de Heydenstein'sche rust, geven aan zijn karakterbeeld eer iets goedigs dan iets krachtigs. Hij maakt eigenlijk een ietwat sulligere indruk die ons verhindert in hem
een tragische figuur te zien. Over 't algemeen komen wij
niet verder in ons meeleven dan dat wij hem „zielig"
vinden. Misschien niet bij het aangrijpend slot. Dan komen
wij al te zeer onder den invloed van den diepen weemoed
van dit ontgoocheld terugkeeren. Maar toch 't is dan
nog meer de weemoed van het geval, dan het ontroerende
van Christiaans persoonlijke houding. Als tragische figuur
is hij mislukt. En dit schijnt toch te wezen, wat de auteur
geven wou. Het boek is van Christiaan uit geschreven;
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we zien hém in zijn innerlijk leven, zijn hopen en vreezen,
zijn stemmingen en gevoelens. In zoo ver moeten wij hem
als den hoofdpersoon beschouwen, wat hij feitelijk niet
voor ons wordt. Mina daarentegen, op wie zich de aandacht meer en meer concentreert, zien we slechts van
buiten af. En juist, waar haar daden en uitingen zoo tegenstrijdig, zoo onbetrouwbaar zijn, hebben we een blik in
haar innerlijk leven zoo noodig. We moesten haar eigenlijk beter kennen dan zij zichzelve kent om begrijpend te
kunnen meeleven. Juist, omdat zij ons geteekend wordt,
als wel nog strijdend en zoekend, zelf lijdend onder het
lijden dat zij over anderen brengt, zou een zien van binnen
uit ons voor de tragiek van haar bestaan stellen ; de inner1ij ke worsteling tusschen wat goed en normaal in haar
was met het zieke, het bezwijken in dien strijd zou van
een tragische en ontroerende schoonheid kunnen zijn. Nu
kunnen de enkele aanwijzingen daarvan geen diepen indruk
op onze fantasie maken, waar wij immers er aan gewend
raken aan haar woorden niet te veel waarde te hechten.
Waarom heeft Emants ons dien blik in haar binnenste niet gegeven ? Moeten we hier aan onmacht denken
Zou zich hier wreken dat tekort aan liefdevol aanschouwen ? Merkwaardig is het althans, dat wij hem over Mina
zelden of nooit hooren spreken met een accent, dat deernis
of ontroering verraadt. Soms zelfs is het of we in zijn toon
iets van antipathie hooren, iets van hetzelfde, dat Christiaan
in Diepe hindert : minachting voor de vrouw in 't algemeen en voor deze vrouw in het bijzonder. Het zachtst
is zijn toon, waar hij via Diepe en dus als dokter over haar
spreekt, maar dan is zij toch ook meer het belangwekkende
geval dan de tragische persoon. In 't algemeen ziet hij
haar met een ontnuchterden, verstandelijken blik. 't Is
in dit opzicht, dat de inhoud van Emants geliefkoosde
theorie vijandelijk blijkt te zijn aan zijn kunst. Wie de
vrouw uitsluitend zóó ziet, als door haar aard onheil
brengende factor, als in zich zelf niet meer dan een „voortbrengingsmachine" zooals Diepe het uitdrukt, die kan
bezwaarlijk een stuk intiem vrouwenleven waarnemen en
?
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weergeven met veelzijdig, liefdevol begrijpen ; die kan, als
hij over de gaven van dezen auteur beschikt, bewonderenswaardig zus ver en scherpzinnig het „geval" in zijn noodlottig verloop teekenen, maar om het zóó te geven, dat
wij mee-lijden en ontroerd worden, daartoe is een andere
houding tot het object onmisbaar.
Hierin ligt, dunkt mij, de oorzaak, dat deze roman
met al zijn groote qualiteiten van uitbeelding en compositie toch niet bevredigt. Christiaan laat ons in zijn onbeduidendheid koud, Mina blijft ons vreemd, doordat ons
het intiemste en eigenlijkste wordt verzwegen ; en daardoor kan het noodlottig samengaan van deze twee levens
ons wel, als geval, in zekeren zin treffen, maar ons niet,
als vol-menschelij k gebeuren, ontroeren.
Een pessimisme, dat tot nuchterheid voert, een ontgoocheld zijn, zonder smart of weemoed, dat is, zoo al niet
doorloopend, dan toch in hoofdzaak de toonaard, waarin
dit boek geschreven is. —
't Is dan ook wel een sterk contrast, als we ons daarna
overgebracht zien in de spheer van Felix Timmerman's
Pallieter, den roman van de levensblijheid, van de spontane vreugde, die aan geen optimisme zelfs schijnt toe te
zijn, waar dit in zich zelf al de tegenstelling met en dus
het bewustzijn van pessimisme insluit.
Is Pallieter eigenlijk wel een roman ? Is het niet vóór
alles een schildering van de Vlaamsche natuur, een lofzang
op het goede, schoone Nethe-land ? In die afbeelding van
Vlaamsch land eh leven staat Timmermans' werk met een
sterk persoonlijk karakter naast dat van Stijn Streuvels,
waarmee we 't onwillekeurig vergelijken. Streuvels is vollediger, hij laat ons naast de schoonheid ook de ellende
zien. Zijn kunst is meer episch ; hij schildert ons den
levensgang der menschen in den gang der jaargetijden.
Het is bij hem niet alleen de schoone aarde met haar uitbottende levenskracht, maar ook op die aarde de taaie
werkers met hun arbeidsvreugd .en arbeidssmart. De menschen zelf staan voor ons in hun natuurleven vol. uitbun,
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digheid en oerkracht, maar dat alles in schoon evenwicht
gehouden door dien zwaren arbeid aan den grond, die
ernstig en sterk maakt. Die achtergrond is er niet bij
Timmermans. Zijn schildering heeft een overwegend lyrisch
accent. Het is of in 't algemeen zijn menschenfiguren
geen ander doel hebben dan aan het natuurtafereel meer
leven en kleur bij te zetten. Pallieter zelf, schoon de hoofdpersoon, blijft in veel opzichten, een raadselachtige verschijning. We leeren hem kennen in zijn genieten, in zijn
stemmingsleven, maar niet in zijn gewoon reëel bestaan.
Door zijn oogen zien wij de natuur en zij is eigenlijk de
heldin van dit verhaal in meer dan éénen zin. En daarmee
naderen we tot de wonderbare schoonheid van dit boek.
Hoe kan schildering op schildering ons zoo met telkens
nieuwe frischheid bekoren. Zoo die zomeravond : (bl. 111)
„De late Zondag namiddag hong vredig, kalm en stil
over de duizend hooioppers, die riekend in de wijde beemden
waren.
„Over de Nethe, aan de verre witte huizekens, was er
traag harmonikagespeel, en een groote klok dommelde
voor 't avondlof. Op den Nethedijk, en in het hooggetijdewater zuiver weerkaatst, gingen twee kinderen, een in
't rood en een in 't wit, met hun armen vol paardebloemen, en een zwart spitskeu liep snuffelend achteraan.
Het licht scheen uit den grond te komen.
„Er waren veel vogels, hoog in de lucht, en de dunne,
grijze wolkklissen verroerden niet. Het gras stond stil in
den lagen avonddamp, de populieren stonden stil, het
water en het licht. Het leek alsof de tijd aan 't wachten
was om voort te gaan. 't Deed vreemd aan 't hert. Maar
achter een lange, magere root klepperboomen op den veldbuik, hief in dezen vollen vrede de dikke roode maan
zich op.
„'t Was alsof ineens de wereld grooter werd en met
een nieuw, kinderlijk geluk omhangen."
En naast die rust het geweld, als in den Walkürenrid,
waar Pallieter en Marieke het onweer vieren : (blz. 104)
„En het donderde, weerlichtte en regende alsof het
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laatste oordeel gekomen was. En dààrdoor draafde de
hinnekende en loeiende blok peerden en koeien blindelings
vooruit, als eene macht die alles ging verwoesten, en de
grond dreunde, bonkte en kreunde onder het zwaar gewicht, en de klotten aarde vlogen over de hoofden der
schokkende lijven.
„Marieke heur natte haren waren losgeschud en vlogen
van 't geweld als een waaier uiteen. Pallieter wist zijn
rijdier te doen zwenken, en sneller slingerde zich die
massale klomp vleesch vooruit als een geweld tegen het
geweld des hemels in. Maar boven het geloei, gehinnik,
gedonder en gestamp, schetterde geestdriftig de „ta, ta, ta,
ta !" van Pallieter overheerschend los. 't Was geweldig !"
Het woord schildering is eigenlijk veel te zwak. We
zien niet alleen die natuur, als een tafreel voor ons liggend,
we ondergaan het natuurleven met al onze zintuigen. We
voelen den dunnen wind luchtig over ons heenstrijken, of
de eindelijke regen ons verkoelen, we genieten mee de rijke
bedwelmende geuren en de warme oogenlust; de stilte
van den Meinacht omvangt ons en het lied van den dooi
klinkt ook voor ons verrassend en wonderbaar veeltonig
op. 't Is alsof wij, al lezende, even krachtig, even gezond,
even ontvankelijk als Pallieter, de gelukkige dagenmelker,
heel dat duizendvoudig schoon bestaan met ziel en zinnen
meeleven. Er is geen auteur, geen boek, geen stijl, bijna
zou ik zeggen, Pallieter is er pok niet voor onze verbeelding alleen wij zelf zijn er en dat streelende, volle,
sappige leven. Of liever -- Pallieter is er wèl, maar hij is
één met het Natuurleven en in zijn gezelschap, beleven
wij ook die eenheid. Wat wij dikwijls flauw en vaag gevoelen, wat alleen enkele gelukkige natuur-dagen ons
overvloediger geven, dat beleeft hij voortdurend en fel, de
gelukkige, en van dat geluk maakt hij ons deelgenoot.
Hoe groot in zijn eenvoud is Timmermans' woordkunst,
dat wij dit zoo direct ervaren kunnen. Nooit staat zijn
stijl tusschen ons en dit genot in; er is geen woord te
veel, er is geen woord te mooi. Dat maakt deze lectuur tot
een genot, zoo vol en spontaan, dat het bijna onbewust wordt.
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Tenminste zoo gaat het ons vaak
waarom niet
aldoor ? Van tijd tot tijd zijn we op eens ontnuchterd,
voelen wij ons vreemd. In de plaats van het mee doorleven komt het zien op een afstand, soms zelfs een licht
gehinderd worden. Pallieters ontroering kan zich zoo plotseling omzetten in een behoefte aan eten en drinken. Eén
voorbeeld uit vele : „In dat groene waterlicht speelde
't gefluit van een merel. Hij zat in den bloeienden kastanjelaar, van binnen in de schaduw. In die frissche eenzaamheid haalde hij zijn hert eens deugelijk op, en 't rilde
en 't sleep met zijn keel een helderklinkend lied. Het
klonk lijk in een kerk. Er lag een heiligheid in. „Dor
moet oep gedroenke weurre," zei Pallieter in zijn eigen
en hij riep met de hand aan den mond : „Pastoerswijn,
Pastoerswijn ?" 't Is waar, zulk een wending hoort bij
Pallieter en we kunnen er iets van meevoelen, maar toch
is er voor ons besef een „teveel", een te groote uitbundigheid. We vergelijken soms van zelf met dien anderen
grooter vertolker der Vlaamsche natuur, Guido Gezelle.
Hoe veel overeenkomst, maar ook, welk een sterk contrast.
Bij Gezelle overheerscht het symbolisch zien ; het innig
natuur-genieten lost zich telkens als van zelf op in een
geestelijke gedachten-vlucht, in mystieke verheffing. Pallieter, die een enkele maal zijn stemming in Gezelle's
woorden met ontroering terug vindt, kent in den regel
deze wending niet ; zijn schoonheidsgenot blijft veelal gericht
naar de zijde van het zingenot, wat in sommige gevallen
even vreemd aandoet. En nog krasser wordt ons vaak
de betoovering gebroken. Het is als het natuurlijke, frisch
onbevangene, gezonde, schijnt te zakken tot het platte
en ruwe. 't Is moeilijk hier een grens te trekken. Ligt
het misschien aan ons, moderne, Noord-Nederlandsche
lezers ? Zijn wij te preutsch om ook hier in plaats
van kritiek een gullen lach te hebben ? Zou misschien
alleen een Vlaamsch lezer hier zuiver kunnen oordeelen
en is ons gevoel geen maatstaf? Maar toch al die overleggingen kunnen dat besef van een onaangename stoornis
niet wegnemen. Wat we in onze zeventiende-eeuwsche
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auteurs wèl kunnen genieten, hindert hier, omdat we dit
niet min of meer historisch benaderen en waardeeren, maar
't ondergaan, als kunst, uit eigen tijd. En dan is er in
deze natuurlijkheid, die 't platte eer zoekt dan schuwt,
niet iets gewilds ? Passen deze platheden in de ja, laat
ik het krasse woord maar noemen de propaganda, die
de schrijver, via Pallieter, voor het natuurlijke maakt ?
Want en ik geloof dat dit jammer is, dit boek is
ten slotte niet zoo één en al spontaan natuurgeluk, als
het eerst schijnt, en dit schaadt aan zijn gaafheid.
Pallieter, het blijde natuurkind, dat geniet, geniet
met al zijn zinnen, dat zoo fel geroerd wordt, aesthetisch
vooral, aesthetisch bijna uitsluitend, Pallieter is ook filosoof
en niet eens een onbewust filosoof. Hij zingt niet altijd
zoo maar argeloos zijn verrukking uit, hij polemiseert soms
eens even. En dan brengt hij ons uit de stemming, dan
prikkelt hij ons om ook te gaan polemiseeren en dan gaan
we tegenover zijn natuurverheerlijking andere opvattingen
stellen. We vragen of hij met zijn aanbidding van den
grooten Pan wel recht heeft Ruusbroec te citeeren, waar
hij als Ruusbroec wel opgaat in 't gevoel van het grooteenige, maar toch zijn Pan niet de geestelijke God van
Ruusbroec is ; we gaan hem verwijten, dat hij den godsdienst eigenlijk misbruikt omdat die voor hem slechts een
bron schijnt van meer en sterker aesthetische ontroering,
een aanleiding voor stemmende geluiden, decoratieve kleuren
en tafereelen. We krijgen lust met hem te redetwisten
over de vraag of „natuur" alleen wel vol-menschelijk is.
En dan willen we hem bestrijden met zijn eigen wapens
en we vragen of hij zelf eigenlijk ook niet een cultuurmensch is, hij die in zijn wilden onweers-rit uit Wagner's
opera zingt. -- En als we nu al die quaesties maar in eens
met hem konden uitmaken, om dan weer ongestoord mee
te stemmen in zijn natuur-symphonie, zijn volklankig
levenslied. Maar we worden telkens, tusschen ons overgegeven luisteren in, aan onze bezwaren herinnerd, terwijl
we tegenover zooveel grooten eenvoud, zooveel warme schoonheid gesteld zoo gaarne alleen maar stil zouden genieten.
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Waarom zou een kunstenaar als Timmermans ons dit
onvermengd genot niet kunnen bereiden ? Waarom zou
deze warme liefde voor het milde aardeleven, voor 't menschenleven, zoover het natuurleven is, zich niet verdiepen
tot een liefde die heel 't menschelijk zijn omvat, die ook
de nachtzijde van het leven aandurft ? Want dit durft
Pallieter nog niet. Hij schrijft in de schors der boomen
„het eenigste wat hij ooit geschreven heeft : „Melk den
dag !"" En dan denkt hij even aan de wereld daarbuiten
vol ellende en miserie. „Het viel op hem lijk een blok."
Maar ach ! wat kon hij er aan doen ? Was hij ook geen pier?
De wereld draait rond, hij draait mee en er is maar
één verschil en dat is : dat hij van het draaien geniet. „En
dat geeft of verdeelt men met den besten wil der wereld
niet aan anderen ..."
Pallieter ziet het leven slechts onder het aspect van
het genot.
Niet zoo warm en jubelend, maar dieper en fijner en
toch evenzeer bekorend door jonge frischheid is de levensliefde van den jonggestorven Gerard van den Hoek. Zeer
zuiver is de geest van dit nagelaten werk uitgedrukt in
het motto : „Het leven is zwaar maar kostelijk". Want
deze levensliefde is niet zonder melancholie, ze is opgebloeid uit ernst. Dat geeft aan dit werk al dadelijk een
rijpheid, die ons telkens - verwonderd doet staan. 't Is wel
een sterk getuigenis voor de waarde van deze schetsen
dat we beginnen ze te lezen met de weemoedige gedachte
dat dit de nalatenschap is van een beginnend kunstenaar
en dat we al lezende dit zoo geheel vergeten. Bij 't' genieten van een verrassend diep en zuiver inzicht, een fijnen
trek, een bijzonder gelukkige uitdrukking komt er vaak
door onze bewondering een lichte schok van blijde verwachting: wat kan dat niet worden ! En smartelijk treft
dan de gedachte dat deze beloften niet vervuld kunnen

worden. Het is zulk sterk en levend werk, dat spreekt van
een gelukkig kunnen en tevens van een ernstig werken
en zoeken. Merkwaardig is in dit opzicht de beschouwing
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over eigen kunst, waarvan Van Moerkerken in zijn inleiding eenige fragmenten geeft. Zoo b.v. dit : „Schrijf
geen woord voor je de personen buiten je ziet bewegen,
voor dat je ze ziet als anderen, ze ziet loopen, ziet kijken,
ziet voelen desnoods, als 't maar niet is : voelt loopen, niet :
voelt kijken, voelt voelen. 't Mag een schrijver nooit te
doen wezen om het . beleven van sensaties. Laat een schrij ver als mensch zooveel „voelen" als hij kan, als schrijver
moet hij „zien". Scheppen is laten leven en niet zelf leven.
Wie met zijn helden meeleeft verteert zich en staat niet
boven hen. Evenmin als hij, die in 't werkelijke leven
slechts meelij heeft, iets voor de menschen doen kan. Men
moet boven het meelijden en het meeleven uit kunnen
komen. De aldus geschapene held kan dan weer als een
zelfstandig persoon indruk maken op den schepper."
Hij stelt zich hier een ideaal, dat uit zelf-critiek moet
geboren zijn. Ook in de schetsen zelf treft dit pogen om
van zelf-waarneming tot algemeene, objectieve observatie
te komen. Dat in de meeste verhalen het eerste nog de
overhand heeft, spreekt van zelf. Er is iets te goeder trouw
persoonlijks in veel van zijn figuren. Wat het sterkst doorleefd is, het meest getroffen heeft in eigen aard, in 't
karakter ook van eigen tijd, dat treedt in tal van figuren
sterk op den voorgrond. Zoo is er in vele van zijn personen een zekère familietrek. Toch geen eentonigheid, in
de objectiveering is zooveel juiste waarneming, zooveel oog
voor 't verscheiden uitgroeien van een zelfden trek, dat
we geenszins den indruk krijgen van een herhaling. Eer
schijnt het of de schrijver sterk getroffen is door een bepaalden karaktertrek van zijn tijd, onder die eigenaardigheid heeft geleden en er mee heeft geworsteld. Met een
woord dat hij zelf meermalen gebruikt zou ik dat de „opzettelijkheid" willen noemen. We zien die in verschillende
variaties in den kniesoor, in Johanna's vader, in Hugo
van Tol, het sterkst en meest consequent in Een lieve
Jongen. Dit verhaal, dat het meest een afgerond geheel
is, een roman in kiem, is bijzonder fijn en zuiver doorgevoerd. Thijs, door opvoeding en aard eenzelvig, zoekt
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in zijn klein, emotie-loos leven naar 't grootsche, naar de
emotie en tegelijkertijd mist hij de kracht eenige emotie
sterk en spontaan te doorleven. Uit dit conflict komt
zijn „opzettelijkheid" voort. We zien die in allerlei voorvallen tot uiting komen, 't sterkst in zijn eerste liefdesondervinding. Ook nu zoekt hij het hooge en interessante,
zooals hij dat uit de boeken heeft leeren verstaan en hij
pijnigt zich om zijn gevoel op te schroeven tot het vereischte peil. Heel mooi staat daartegenover de eenvoudige
spontane natuur van Margreet, die in haar vrouwelijke
intuïtie zoo veel wijzer is dan de wijze Thijs. Het verhaal
van hun toenadering en vervreemding wordt onderbroken
door de twee bezoeken van Thijs aan zijn ouders, vóór
en bij zijns vaders dood, waar we hem even onzeker zien
staan tegenover de smart. Onechte smart wordt hem opgedrongen en hij heeft de kracht niet zich zelf te zijn.
Er is in deze moedige en fijne uitbeelding van de
ellende der over-bewustheid iets persoonlijks maar ook iets
algemeens. Een karaktertrek in heel een periode is hier
geteekend en in eenige van zijn oorzaken ook verklaard,
hier in de schildering van jeugd en opvoeding, elders als
in een „kniesoor" in de teekening van het milieu.
Hierin reeds ligt de kiem van een ontwikkeling, een
stijging van 't persoonlijke tot het objectieve. Doch er is
meer. Deze karakteriseering van een bepaalde geestesgesteldheid is daardoor zoo diep en waar, doordat ze niet alleen
zelf-doorleefd, maar ook overwonnen is. Mij dunkt dat we
daaraan het bijzondere sterke slot van Een lieve Jongen
te danken hebben, dat ik hier in zijn geheel wil geven :
Na het vertrek van Margreet, is Thijs aan 't werk voor
zijn eindexamen, maar zijn gedachten dwalen telkens af.
„Had ze nog altijd verdriet om hem ? Had zij werkelijk
van hem gehouden ? Was zij in staat geweest liefde te
voelen ?" Als een ontdekking kwam hem de gedachte
verbluffen, dat al de dingen, waarvan hij gelezen had in
zijn boeken, misschien meer dan woorden waren, meer dan
dingen die men zich voorstelt. Hij voelde neiging om op
te springen en dadelijk zichzelf er mee geluk te wenschen,
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dat hij nu tot een hooger.levensplan opgeklommen was,
maar toen opeens wantrouwde hij zichzelf en werd bang
voor opgewondenheid. En ook voorzag hij dat er dien
avond niets meer van studeeren zou komen als hij zijn
vreugde liet uitbreken. Hij zat een paar minuten voor
zich uit te staren ; twijfel begon hem te kwellen, of hij
ooit den moed zou hebben zijn mooie denkbeeldige leven
te verminken en te vernietigen, waar het kon, en of het
zelfs ooit zoo ver zou komen, dat hij het onwaarachtige
goed wist te onderscheiden van het waarachtige.
„In de kamer beneden geeuwde iemand zeer luid en
graag.
„Hij liet zijn hoofd wat zakken en zijn oogen lazen
toen iets over salpeterzuur. Hij zocht de plaats, waar hij
gebleven was, sloeg een paar bladzijden om, terug naar
voren, en deed weer zijn best aan. niets te denken dan aan
hetgeen voor 't oogenblik noodig was : de studie.
„Hij voelde zich een beetje beschaamd en een, beetje
gelukkig."
Met dit slot komt de schrijver boven het eerst doorleefde uit, bereikt hij zijn eigen ideaal. En dat dit niet
een toevallig gelukkige vondst is, maar kenschetsend
voor zijn levenshouding bewijst het geestig stukje :
Schrijver's Nachtmerrie, het droomgesprek van den schrij ver
met Ceders, de samensmelting van twee H.B.S. concierges :
dat aldus eindigt:
„Jakkes, Ceders," riep ik, „je ideeën zijn ziek en zouden
iemand aansteken. Met zulk een opzettelijkheid kom je
er niet."
„Juist," viel hij haastig in, ,,daar wou ik je hebben.
Opzettelijkheid is de kwaal van onzen tijd ; ontkom er eens
aan."
Ik plukte zenuwachtig mijn stoel.
„We kunnen niet meer dan ons best doen," schoolmeesterde ik; er schoot me een versje van Goethe te
binnen :
,,Willst Du Dir ein gutes Leben zimmern,
Muszt ums Vergangne Dich nicht bekümmern,
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Und wäre Dir auch was verloren,
Erweise Dich wie neugeboren ;
Was jeder Tag will, sollst Du fragen,
Was jeder Tag will, wird er sagen ;
Muszt Dich an eignem Thun ergetzen,
Was Andre thun, das wirst Du schätzen,
Besonders kleine Menschen hassen
Und das Uebrige Gott überlassen."

„Onder mijn opzeggen was een zuurzoete glimlach op
Ceders gezicht verschenen ; hij hield zijn hoofd bedenkelijk
op zij.
„Van wie is dat ?" vroeg hij voorzichtig, „niet uit
dezen tijd, hè ?"
„Wel waar," loog ik. Zijn gezicht betrok. „Och zei hij,
„dat zijn dan van die aardigheden die een of ander obscuur
persoon in een oogenblik van opwinding neerschrijft."
„Je bent een . . . . Oervervelende stakker, wilde ik
zeggen, maar ik schrok er van terug en de schrik maakte
me wakker. Stakker, zei mijn stem in de duisternis van
mijn slaapkamer. ik was al wakker en hoop dus, dat
Ceders het niet meer gehoord zal hebben."
Waar we in andere verhalen, vooral in Een Kniesoor
gesteld worden tegenover het lijden van deze opzettelijkheid, de geestelijke onbeholpenheid van wie de dingen
nooit met rust kan laten, en daar iets van het zelf-doorleefde in voelden, staan we hier voor de overwinning. Er is
hier dan ook humor, iets van dien echten fijnen humor, die uit
overwonnen ergernis, of overwonnen smart is voortgekomen.
Geen zuivere objectiveering is mogelijk zonder een zekere overwinning, zonder een staan boven de uitgebeelde personen
en toestanden. Doch hier is nog een andere en hoogere
overwinning bereikt. 't Is slechts enkelen menschen gegeven boven het eens doorleefde te staan met den glimlach van den humor, die niet los is van de innigste
ontroering en tevens boven die ontroering uit is gestegen.
Dat is wel de schoonste levenshouding en het hoogste,
dat de kunst bereiken kan. Die humor is in de literatuur
van den laatsten tijd zeer schaarsch geweest en daarom
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is ze in dit jeugdig werk des te verrassender. Daardoor is
dit werk, dat toch met zoo ernstigen werkelijkheidszin. ook
het sombere tegemoet treedt, zoo frisch en jong. Het geeft
ook een eigenaardige bekoring aan den stijl. Een enkel
voorbeeld : Als Sjarl, de kniesoor, langs 't Boterdiep wandelt en weer bewust van de natuur wil genieten, zegt de
schrijver met dien lichten glimlach : „Niets ontroerde hem
aan de bloemetjes, die hij plukte en ontleedde, en het
's morgens afgeslagen groen dat als een laagje moes onder
de boomen lag, vermocht hem geen weemoedige denkbeelden
in te geven." Hoe volkomen is hier ook elk woord op zijn
plaats. Van den Hoek's stijl kenmerkt zich door een gelukkige afwezigheid van dat uitgewerkte, zware, dat moeizame pogen om met niet te veel woorden toch maar alles
heel volledig en plastisch te schilderen, dat het lezen
zoo vaak vermoeiend en de voorstelling tot zulk een verstandsinspanning kan maken. En hij bereikte toch volkomen de preciese, rake uitbeelding met zijn eenvoudige
middelen.
Dien eenvoud missen we in den stijl van Raëskins
Pastoor Horsman. „Te mooi" is de indruk dien b.v. een
dergelijke zin maakt :
„Over het teergebloemde servies en vloeizachtgetinte
wijnglazen vlamden fruitschalen een sidderenden oranjebrand en roode en gele vuurtongen uit." En echt ouderwetsch rhetorisch doet deze zonsondergang aan : „Teergrij ze
wolkjes hadden zich in 't hoogst van de lucht bijeenverzameld, om het scheidende licht naar den horizon uitgeleide te doen. Ze volgden, gingen voor en omzweefden in
purperen livrei den vuursultan, die in wellust van karmijnen koningsgeel keerde." Hier ontbreekt alle emotie, alle
stemming. Het is alleen maar kunstig gezegd. Ook hindert
in Raëskin's stijl het voortdurend weglaten van het lidwoord, dat den indruk versterkt van een zekere gekunsteldheid en mooidoenerij, die volstrekt niet passen bij zijn
onopgesmukte directe vertel-manier. Deze is misschien wel
wat al te uitvoerig, maar vervelend wordt het toch nooit,
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omdat het altijd rake trekjes zijn, waarmee hij het beeld
van zijn Pastoor ten voeten uit teelcent.
De zeventigjarige Pastoor Horsman is de gemoedelijke,
ouderwetsche geestelijke van een klein Hollandsch dorp,
die in kalmen sleurgang zijn gemeente bedient. Goed verzorgd door de heerschzuchtige maar trouwe Doortje zal
hij 't op die manier nog jaren kunnen volhouden. Als nu
z'n ideaal van een echte broeikas voor zijn geliefde plantjes
nog vervuld wordt, laat z'n leventje niets te wenschen over.
In die rustige genoegelijkheid komt opeens een scheur
met de komst van Verhoogh, den hem opgedrongen kapelaan. 't Wordt nu een strijd tusschen 't oude systeem van
sleurwerk en de nieuwe richting, die sociaal werken wil
met volksbonden, jongenspatronaten, bibliotheken enz.
Eigenlijk is het minder een beginselstrijd dan een vechten
om de eer, de macht. Van Horsman's zijde kleingeestige,
machtelooze ijdelheid, van Verhoogh's kant politieke doorzettende eerzucht. Van den aanvang af verwacht Horsman
eigenlijk niet anders dan de nederlaag. Hij begrijpt „dat
er geen voordeeliger naam is dan de nieuwe !" Ook kan
hij persoonlijk niet tegen de slimme, doelbewuste taktiek
van Verhoogh op. Hij moet zich steeds meer terugtrekken
in een opgedrongen renteniersbestaan. Als dan op de
pastoorsconferentie in zijn eigen pastorie allen weer plagend
op de oprichting van een volksbond aandringen, barst hij
eindelijk, in 't nauw gebracht, woedend uit en deze uitbarsting is 't begin van een wending. Hij is van eigen
heftigheid geschrokken en schaamt zich voor de menschen.
Hij begint te tobben, vergelijkt zijn pastoorswerk met dat
van Verhoogh, ziet alles als ontoereikend, z'n leven als
mislukt. In vrees voor de eeuwige straf zou hij zoo graag
nu nog met Verhoogh meewerken, maar menschenvrees
weerhoudt hem van zulk een oogenschijnlijke nederlaag.
Even wordt hij van die tobberijen afgeleid door Doortjes
argwaan ten opzichte van de veelvuldige bezoeken die
Anna, de dochter van den kerkmeester op Verhoogh's
kamer brengt. Hij bespiedt hen, zonder succes, totdat hij,
onverwacht, hen betrapt op een plots afgebroken omhel-

144

NIEUWE BOESEN.

zing. Nu weet hij de carriere van den kapelaan in zijn
hand. „Hij zwelgt in machtsgevoel." IJdelheid en goedhartigheid beide drijven hem tot edelmoedigheid. De wetenschap dat hij Verhoogh's werk kan vernietigen geeft hem
't gevoel dat hij zelf, door dit niet te doen, er. de stichter
van zijn zal. Van tegenstander wordt hij ijveraar. Als hij
kort daarop, na de promotie van Verhoogh, zijn nieuwen
kapelaan ontvangt spreekt hij met kinderlijke ingenomenheid van zijn omvangrijk, nieuw-modisch gemeentewerk.
„'t Was de zonde, die hem had gered."
Wanneer we in deze geschiedenis een roman moeten
zien, zou ze zeker onbevredigend zijn. Dan zou het
bezwaar gelden dat een figuur als Horsman, zooals die
hier geteekend is, geen voldoende belangstelling en allerminst ontroering wekken kan. Horsman's leed is het leed
van een' kleine ziel, zijn strijd is oppervlakkig, zelfs kinderachtig, z'n bekeering is geheel uiterlijk en aan toevallige
omstandigheden te danken, rustend op weinig verheven
motieven. Op z'n best hebben we tijdens de periode van
z'n tobberijen wel een beetje medelijden met hem. Een
tweede bezwaar zou dan zijn, dat dit stuk kerkelijk leven
niet staat tegen den achtergrond van het groote geheel,
waardoor de eenzijdigheid van de schildering zou opgeheven worden. Alle geestelijken, die we hier leeren kennen,
zijn even klein, even ondiep van gemoed als Horsman zelf.
Van verantwoordelijkheidsgevoel, van belangelooze plichtsbetrachting is geen sprake, nog veel minder van geestelijk
leven, van vrome geestdrift. Voor den een is een gemakkelijk leventje, voor den ander carrière maken en invloed
uitoefenen het hoogste ideaal. -- De strijd tusschen oude
en nieuwe richting speelt een ondergeschikte rol, 't is een
motief dat oppervlakkig in 't spel der gebeurtenissen is
vervlochten.
Al deze bezwaren echter vervallen, wanneer we 't verhaal zien als een novelle, waarin de schrijver geen diepe
karakter-doordringing, geen wijden achtergrond, geen
tragische botsing heeft willen geven. Het is dan. het beeld
ten voeten uit van een kleinzielig dorpspastoortje, dat
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komisch machteloos staat tegenover de nieuwe strooming
in zijn kerk, en door den vaart der gebeurtenissen wordt
omvergeworpen en toevallig -- ook weer opgeholpen.
Er is geen opzet, dunkt me, in die eenzijdige milieuteekening. Dan zouden we sterker spot of verontwaardiging
erin moeten hooren. Horsman en zijn omgeving zijn doorgaans gezien met kalmen humor, met een zekere Hollandsche
leukheid. Als we 't in dit licht lezen, komt het verhaal
tot z'n recht. Dan is 't karakter uitstekend volgehouden
en door een overvloed van rake aardige trekken uitgebeeld. We zien Horsman tegenover zijn bazige Doortje die
hij vreest, ook als hij met meesterschap optreedt, Horsman,
glimmend van voldoening als hij den deken aan tafel mag
bezighouden, „zoo iets als een strijkje aan tafel" zegt de
secretaris ; Horsman, die met zorg de conferentie voorbereidt en daarbij beter thuis blijkt in zijn wijnkeldertje
dan in zijn boekenkast, enz. enz. Die humor culmineert
dan in den zegevierenden uitroep aan het slot : „'t Was de
zonde, die hèm had gered !"
Mogen we dus voor de tweede maal ons verblijden
dat de humor weer terugkeert in onze letterkunde ? Ik
weet het niet. Misschien is dit ten slotte toch meer goedmoedige spot dan humor, althans we voelen achter dezen
lach geen diep en warm gemoedsleven. Het is opmerkelijk
dat we bij 't lezen van deze Katholiek-kerkelijke geschiedenis volstrekt geen zekerheid krijgen of de auteur Roomsch
of Protestant is. Keurt hij af of geeft hij slechts objectief
weer ? Zijn houding tegenover het milieu, de kerk die hij
teelcent, wordt ons niet geheel duidelijk en dat brengt ons
in de verzoeking te vragen of deze houding misschien de
eenige houding is, die in de kunst niet geoorloofd is, de
houding der onverschilligheid. We missen in dit boek het
warme, levende, dat juist de bekoring is van Van ' den
Hoek's humor. En dit gemis treft te meer omdat Raëskin,
wat hij heeft te geven, zoo volledig en goed geeft. Het
beeld van zijn pastoor is af, is zuiver doorgevoerd, geestig
vaak, maar we missen den ondergrond van groot en sterk
persoonlijk leven, van dien diepen gloed, die de tachtigers
O. E. XVII 4
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bracht tot hun leuze : kunst is Passie. Want hetzij we
spreken van Passie, hetzij we die verdiept willen zien., tot
Liefde, het wijst alles heen naar dien bodem, waaruit de
echte groote kunst opbloeit, het diepe en warme gemoedsleven, de innerlijkste kracht der ziel, die iets van de
groote Liefde kan realiseeren. Zonder deze is talentvol
werk mogelijk, maar wordt het hoogste niet bereikt.

VERZEN
DOOR

MAR7CIN PERMYS.

AVONDGEBED.
Mijn zon, mijn zon, vertoon mij weeldevelden
Op 't grauwe land en in mijn lauwe ziel.
Blusch met uw gloed de heet're traan, die welde
Uit wanhoop op, toen doode winter viel
Zwaar in mijn hart, zwaar op de zwakke velden.
Geluk ! o zon ! ik kan niet aan u wennen !
Immer ondraaglijk nieuw, en telkens meer !
Voor 't eerst wil n h mijn ziel u leeren kennen,
En morgen weer voor 't eerst, en daarna weer
Voor 't eerst ! ... Ik kan, mijn lief, niet aan u wennen !
-

O God, o God, dien ik niet kan aanbidden !
O lief, o lief, dat ik niet kussen mag !
Was het wel ooit voor 't eerst, dat 'k u te midden
Van eigen gulden hulden lachen zag ? ... .
O, leer mij, God, hoe kan ik u aanbidden ? .. .
Nu daalt gij, liefdemoe, en in uw rusten
Droomt gij u nieuwen gloed en goedheid in.
O hoogste lief, dat nooit mijn lippen kusten !
O eindloos-grootste God ! Begin, begin
Laat ons nu beiden rusten.
Morgen voor 't eerst ! ...

NACHT.
'k Beken het... Nacht is niet van mij.
Niet, als in dag, ben ik erin.
Niet, als de dag, is nacht in mij :
Errond ben ik, rond mij is nacht,
Zacht, loomig zwachtelbont om mij ;
Als ik, half wakend, half in droom;
Met mijn haifweten zacht bevriend.
Ik weet niet wat ik voel of weet.
Ik ben te moe om op te zien,
Te moe te luistren ; en ik hoor,
En weet en voel niet, wat het is.
Waarvan is heel die kamer vol?
Al et stille leêgte volgepropt.
Als ik de deur nu opendoe,
Vloeit dan de leêgte erin of uit ?
Ik weet niet wat ik voel of weet,
En om te weten ben ik moe,
En om te willen weten, ben
en om te zijn, te zwak...
Te moe;
Ik voel mij in den nacht zoo vreemd,
En weet den nacht zoo vreemd om mij,
En meer niet,... meer niet... donker... vreemd...

BUITENLAND.
Ons vorig overzicht der maand eindigde met te constateeren,
dat wij „leefden bij den dag". Dit zou nog in de laatste dagen
van Februari duidelijk blijken. Nauwelijks twee dagen, nadat het
overzicht was geschreven en gecorrigeerd, werd ons volk plotseling
opgeschrikt door het bericht van de noodlottige torpedeering van
7 uit Falmouth westwaarts uitgevaren Nederlandsche handelsschepen
bij de Scilly-eilanden door een Duitsche duikboot. De eerste indruk
van deze daad was bij velen ten onzent, dat zij alleen te wijten
was aan de woestheid van den duikbootenoorlog, misschien wel
aan een duivelschen toeleg van de Duitsche regeering zelve, hetgeen tot ernstige verwikkelingen, tot oorlog zelfs had kunnen
leiden. Een dadelijk gevolgde verklaring van het Duitsche gezantschap wees er echter op, dat de Engelsche overheid het uitvaren
van die schepen op de van te voren door de Duitsche regeering
als „veilig" aangewezen data had belemmerd, zoodat de schepen
juist op den als slechts „betrekkelijk veilig" aangewezen datum
waren uitgezeild, een datum, waarop de Duitsche regeering niet
kon waarborgen, dat hare jongste bevelen alle duikbootkapiteins
bereikt hadden. Zij wierp zoo de verantwoordelijkheid der daad ten
deele op de Engelsehe overheid, ten deele op de gezagvoerders of de
reeders zelve, die, meende zij, willens en wetens de risico hadden gewaagd. De zaak is na eene maand nog niet ten volle opgehelderd maar
de onmiddellijk volgende onverholen aansporingen in de Ententepers tot een nu onvermijdelijk geworden krachtig optreden van
Nederland tegen Duitschland, niet langer door ,.nuttelooze protesten" maar „metterdaad", d.i. door bedreiging met oorlog, geeft te
denken... vooral wanneer men de komst van het bewapende Engelsche handelsvaartuig de „Princess Melita" in den Waterweg een
paar weken later in het oog houdt. Dit schip moest blijkbaar dienen
als „proefschip" om te zien, wat de Nederlandsche regeering doen
zou in dit geval, dat weldra — als Amerika zijn plan op bewapening van koopvaarders tegen het duikbootengevaar volbrengt —
algemeen dreigt te worden. De Nederlandsche regeering stelde
zich voorzichtig op het standpunt van hare onzijdigheidsverklaring;
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het wees het schip terug, dat evenwel wegens „ziekte aan boord"
en „watergebrek" (een halven dag na de uitvaart !) terugkeerde in
den Waterweg, na zijn kanonnen en munitie in zee „overboord"
geworpen te hebben, en niet werd gëinterneerd. tot ergernis
weder der Duitschers, die de oogenblikkelijke interneering van het
immers als oorlogsschip bewapende vaartuig, dus oorlogsvaartuig,
zouden verlangd hebben. En nu wordt met Duitschland onderhandeld over schadevergoeding anders dan de — als bewijs van
vriendschap ! — reeds aangeboden maar ronduit verworpen „huur
van gelijkwaardige schepen" voor den oorlogstijd, met Engeland
over de Melita-zaak.. .
De moraal dezer historiën, die de bij velen hier te lande reeds
lang aanwezige oorlogs-psychose op bedenkelijke wijze hebben doen
stijgen, schijnt wel deze te moeten zijn : geen van beide partijen
wil ons den oorlog verklaren maar ieder van beiden zouden het in
haar belang achten, dat wij ons vrijwillig bij haar aansloten als
bondgenoot. Zij zijn beiden meer dan bereid ons met open armen
te ontvangen. Gelukkig hebben wij een regeering van oorlogspsychose vrij, die dergelijke neigingen in het oog houdt, overtuigd
als zij is, dat oorlog, aan welke zijde ook, onze ondergang zou
zijn : „fistula canit", al is het niet altijd „dulce", en de vogel
dient op zijn hoede te zijn voor den vriendelijken zoowel als voor
den boosaardigen vogelaar:
Wij leven bij den dag. Daar kwam voor een week plotseling
het verbijsterende bericht uit de lucht vallen, dat te Petrograd
-- wij kennen reeds geen anderen naam dan dezen anti-Duitschen
— een revolutie was uitgebroken, 12 leden der Doema de leiding
hadden genomen en zich als rijksregeering hadden geconstitueerd,
dat de Tsaar tot afstand was gedwongen, het leger zich bij de revolutie had aangesloten. Sedert bleek, dat de revolutie, niet zonder
voorkennis, ja met medewerking van de Engelsche en Fransche gezanten, reeds begin Maart was voorbereid, zich ook over andere deelen
van Rusland had verbreid, hier en daar ernstig verzet had gevonden maar voorloopig de overhand had gehouden en bepaaldelijk
tegen Duitschland was gericht zooals bleek uit de uitdrukkelijke
verklaring der liberale Doema-regeering, dat zij Nicolaas II en zijne
gemalin zoowel als de oude „onbekwame" regeering verdacht van
ernstige plannen op een „Duitschers" vrede, dat zij zelve integendeel
den oorlog met kracht wilde voortzetten tot het ,,zegevierend einde".
De hand van Engeland was duidelijk merkbaar; de Engelsche gezant Buchanan, gesteund door het bezoek van den „toevallig" nog
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juist 'bijtijds gekomen lord Milner tijdens de oorlogsconferentie te
Petrograd, stond met de Doema-revolutie in nauwe betrekking.
Maar de moeielijkheden beginnen nu pas : de eerst met de Doemaliberalen samenwerkende socialisten, de arbeidersbevolking in het
algemeen, willen iets meer dan voorziening in den pijpenden hongersnood, iets meer dan schoone beloften omtrent vrijheid en gelijkheid, iets meer dan parlementaire regeeringsvormen ; zij willen
ook het tegendeel van een krachtige voortzetting van den oorlog.
In dit laatste opzicht zouden zij zelfs met de beweerde plannen
der oude regeering kunnen medegaan. De in den beginne zoo glad
geloopen, immers handig voorbereide revolutie begint op ernstige
moeielijkheden te stuiten. De Romanofs zijn tijdelijk op zijde gezet,
de Tsaar en Tsaritsa zelfs gevangen genomen, nadat men hun
eerst de vrijheid had gelaten ; de populaire grootvorst Nicolaas ,is
van het hem aanvankelijk opgedragen opperbevelhebberschap ontzet
en zijn neef Michaël, broeder van den Tsaar, heeft de hem opgedragen kroon alleen willen ontvangen uit de hand eener nog te
kiezen nieuwe volksvertegenwoordiging.... in. Rusland ! De verwarring neemt toe; hier en daar verheft zich de tegenstand ook
der reactie en niemand kan zeggen, hoe dat alles zal afloopen..
in Rusland, het autocratische Rusland. Intusschen wrijft de „tertius gaudens" aan de grens, aanvankelijk onzacht opgeschrikt, zich
de handen, want verwarring in Rusland opent voor hem schoone
vergezichten.
En te midden van dat alles komen, begin van een nieuwe
militaire actie, de berichten omtrent het plotseling en snel terugtrekken der Duitsche liniën van de Somme op de Oise en misschien
.

nog verder. De vroolijk verraste Engelschen en Franschen volgen
zoo snel mogelijk, maar de verlaten terreinen, steden en dorpen
blijken deerlijk verwoest en het verlaten land van alle hulpmiddelen
ontbloot, terwijl de terugtocht zoo snel plaats heeft, dat de voeling

tusschen de Duitsche achterhoede en de Engelsch-Fransche voorhoede zeer gering is. Wat wil Hindenburg met die manoeuvre ?
Onrustig, ongerust vragen de bladen der Entente zich en den
hunnen dit af ; met vertrouwen op den grooten veldheer, den overwinnaar in Oost en Zuid, maar toch niet zonder eenige beklemming vraagt men het ook van Duitsche zijde bij dezen, overigens
niet geheel onverwachten „strategischen terugtocht." Een nieuwe
slag bij Tannenberg ? Eenvoudig een verkorting der linie ? Of
een groote actie elders ? Tegen Italië ? De volgende dagen zullen
wel daarop het antwoord geven maar de spanning over de komende
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oplossing van het raadsel is allerwege groot, de gansche wereld over.
Intusschen blijft het op de overige fronten dezelfde toestand
als te voren : kleine gevechten, schermutselingen, af en toe
artillerie-actie op 's vijands stellingen. Alleen in het verre Oosten
hadden de Engelschen en Russen prachtige on verwachte militaire
en moreele successen. De eersten veroverden het mysterieuse
Bagdad, voorloopig doel eener krachtige, blijkbaar met groot
talent door generaal Maude aangevoerde Britsch-Indische expeditie
in Mesopotamië : de schande der nederlaag van generaal Townsend bij Koet is uitgewischt, de oude Kalifenstad is gevallen. In
Perzië zijn de Russen tegelijk tot de Turksche grens genaderd en
reiken aanstonds de hand aan de Engelschen ; in Armenië veroverden zij het belangrijke Wan. De dood van Von der Goltzpasja is voor de Turken blijkbaar een zware slag geweest ; zij
trekken op Samara en Mosoel terug en zullen zich krachtig moeten
inspannen om het overige van Mesopotamië vast te houden en een
Engelschen inval in Syrië te beletten. De zaak der Centralen is
daar wel niet hopeloos maar van een tocht naar Engelsch-Indië
kunnen zij voorloopig niet meer droomera, hoogstens van een herovering van Bagdad.
En de vreeselijke duikbooten-oorlog gaat onverbiddelijk voort.
Honderdduizenden tonnen scheeps zijn reeds vernield, meer dan
Engeland in een jaar kan aanbouwen; Engeland is beducht voor
gebrek aan voedsel, de kolennood en de schaarschte van alles
teistert Italië en Frankrijk zoo goed als ons, neutralen, hier en
daar valt een oorlogsschip ten offer. Iederen dag komen er nieuwe
berichten van ongevallen ter zee, ook zelfs aan Amerikaansche
schepen overkomen, met verlies van Amerikaansche menschenlevens.
En wat doet president Wilson, wat doen de Vereenigde Staten
nu ? Zich altijd maar voorbereiden ten oorlog maar den oorlog
verklaren vooralsnog niet, al gaat het er wel op gelijken.
Inderdaad, het leven bij den dag is niet aangenaam. Ook
Nederland ondervindt dit aan den lijve. Maar het leeft nog, let
op de mogelijkheden in de naaste en in de verre toekomst en
wacht, het geweer op den rug, de spade in de hand om te zorgen
voor den dag van morgen, die nog veel zwaarder kan worden dan
die van heden. Vigilate, Deo confidentes.
24 Maart.

P. J. B.

LEESTAFEL.
G. van Rijn, voortgezet door J. J. Deetman. Nicolaas
Beets II. Rotterdam. J. M. Bredée's Boekh. en Uitg.
Mij. 1916.
Toen de onvermoeide verzamelaar van gegevens over Beets
in 1910 het eerste lijvige deel dezer biographie (519 pag.) deed
verschijnen, had hij zijn held nog niet tot het einde van diens
studententijd gebracht. Het liet zich verwachten dat hij zijn taak
wel niet ten einde zou brengen. Nu hij inmiddels gestorven is heeft
de heer J. J. Deetman bet werk voortgezet, en in een 2 e iets
minder lijvig deel (420 pag.) het verhaal. van Beets' leven tot 1854
voortgezet. Hij heeft daarbij èn van het reeds door den bibliothecaris van Rotterdam bijeengebrachte èn van wat de even vlijtige
heer H. W. IJwema te Utrecht bezat in een kast „ Van en over
Beets" als overvloedig materiaal ter beschikking gehad.
Daargelaten de vraag of het werk op dezen voet ooit klaar zal
komen is wat men met zoo veel zorg en liefde en zoo groote nauwkeurigheid hier aan Beets' vaderland aanbiedt dankbaar te aanvaarden en te gebruiken. Wij kunnen nauwelijks zeggen : te genieten.
Want inderdaad is aan de eischee die een biographie stelt in 't geheel
niet voldaan. Geen levensbeeld, geen karakterteekening noch van
den held noch van zijn omgeving, geen kenschetsing van de stroomingen van tijd en omgeving ; ja zelfs geen overzicht van den inhoud
in register of behoorlijke verdeeling, waarvan I niets, II slechts
een zeer gebrekkige poging geeft. Tegenover al die leemten staat
dat wij hier een zeldzamen overvloed krijgen van betrouwbaar
materiaal. Laat het zonder kritiek medegedeeld, gebrekkig geordend zijn, het geeft op zichzelf tal van bruikbare trekken, en
het beeld dat de verzamelaars niet geven vindt de lezer vaak in
de stof zelf. Toen J. van Lennep de levensbeelden van zijn vader
en grootvader teekende toonde ons dit boek ook het eigen temperament en talent van den schrijver-verzamelaar. Hier zitten geen
schrijvers achter, maar Van Rijn, Deetman, IJwema zijn bewonderende, schier aanbiddende verzamelaars, die voor de kennis van
hun held eigenlijk alleen uitwendige gegevens leveren.
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Met dat al zijn wij zeer dankbaar voor den schat van inlichtingen dien de schrijvers ons geven. Ik voor mij vind er geen
aanleiding in het beeld dat ik mij van Beets gevormd heb geheel
anders te zien, wel hier en daar een trek te wijzigen, een oordeel
te herzien, terwijl vaak uit die gegevens een scherper lijn te voorschijn komt.
Het tweede deel dat nu voor ons ligt brengt eerst den studententijd ten einde. Daarin zijn welkome brieven vooral van
Gewin. Ook Hasebroek treedt in deze en in de volgende periode
zeer op den voorgrond, en uit den omgang in de pastorie te Heilo
leeren wij zijn verhouding met Beets omstandig kennen. Het beeld
van den trouwen Jonathan is er soms aantrekkelijker dan dat van
den, in deze jaren sterk over 't paard getilden Beets, en over de
scheiding tusschen Beets en Potgieter, over Hasebroek's betrekking
tot beiden, bevatten de brieven menige bijzonderheid. Dan volgen
Beets' huwelijk en zijn jaren te Heemstede, wat hij in zijn ambt,
in den kring van het Réveil en in de Letterwereld is geweest.
Ook hier zijn de documenten rijk medegedeeld, en van de zeer uiteenloopende zijden stelt dit materiaal ons in staat een oordeel
te vormen, zonder dat de verzamelaars die taak van ons overnemen
of ons daarbij den weg banen. Hoe karakter en positie van Beets
zich in die jaren te Heemstede hebben ontwikkeld en gewijzigd,
vooral ook bevestigd, of hij tot de romantische strooming is blijven
behooren al dan niet, hoe hij in levende aanraking met, en o ok
wel in gedeeltelijke isoleering tegenover „christelijke vrienden", is
geworden tot de man, die te Utrecht min of meer als „moderne
dominé van Heemstede" kwam : ziedaar wat men uit dit tweede
deel kan zien, waaruit nog veel meer is te halen, maar waarvoor
wij in elk geval den schrijver dankbaar blijven. 1. S.
.

Dr. J. A. Beijerman. Een bundel Psalmen. — Amsterdam.
Van Holkema en Warendorf, 1916.
Psalmen behooren in den nacht gezongen te worden. In den
nacht der wereld om uit te zien naar verlossing. In den nacht
der eenzaamheid, als de wereld zwijgt, maar uit de diepte van het
hart een toon van angst en van klacht welt, ook van jubel en dank.
Zoo in de O. T.sche Psalmen onder den druk van Israël. Zoo
Paulus en Silas in den kerker, zoo die arme negerslaaf.
„He a negro and enslaved
....

Sang of Zion bright and free" (Longfellow).
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Zoo de „Streit- und Wanderlieder" der oude Protestanten,
zoo de lyriek van een Tersteegen, Paul Gerhard, Spitta, van een
Christina Rossetti, die ons ook uit moderne tijden diepe Psalmtonen
doen opvangen. Maar een bij het fletse daglicht van moderne
beschaving verschijnende prachtuitgaaf die poogt ,,in de taal van
heden vele godsdienstige stemmingen van onzen tijd" te vertolken
zal wel weinig van de spanning, de diepte, de innigheid van
Psalmen vertoonen. In de taal van heden", lees: in de pompeuse
taal van eergisteren, worden hier aan brave lieden een bundel
van godsdienstige stemmingen aangeboden, die over de ziel heen
gaan, zonder de diepte van christelijk leven naderbij te komen.
„

1. S.

Jeanne Reyneke van Stuwe. Cáline. Roman uit het
Parijsche leven. Twee deelen. Amsterdam. L. J. Veen, z.j.
Van de reeks romans, die onder den verzameltitel „van zijden
en keerzijden" verschijnen en waarvan „Huize ter Aar" in 1905
No. 1 was, is Celine No. 12. Wij hebben achtereenvolgens alle de
11 boeken hier, meestal uitvoerig, besproken en kunnen nu wel
volstaan met te zeggen dat dit -- wij weten niet of het de reeks
besluit; daarvan blijkt niets — ligt in de lijn der vorige. Er zijn
er onder die voorafgaande, welke wel eens wat langdradig waren
door te lang uitgesponnen zielkundige ontledingen en beschouwingen. Dit kan van Celine niet worden getuigd ; het is vlot en
levendig verteld. Wat in bijna alle elf ons opviel: de zucht der
schrijfster om door opeenhooping van details ons te doen zien hoe
diep ze zich wel heeft ingewerkt in de „couleur locale", treft ook
hier weer. Wij zijn in Parijs ten jare 1913, in den kring van de
,, haute noce", van de „femmes galantes" of „entretenues" en Jeanne
Reyneke kan ook nu geen gelegenheid om haar kennis te luchten
van wat in dien kring thuis behoort ongebruikt laten voorbijgaan.
Dit nu doet storend en hinderlijk aan. Tegen het slot van het 2de
deel krijgen we nog een heele verhandeling — bladzijden lang —
over parfums en daarna over moderne dansen (met de muziek er bij !).
Naar dit wil (of kan) de schrijfster klaarblijkelijk niet nalaten
en men moet dat maar op den koop toe meenemen, wanneer men
den roman wil lezen. Die overigens niet heel boeiend is : Cáline
Heeze van Wermeloo is een „femme à cóté" in de Parijsche samenleving ; zij heeft --- zegt ze — den gehaten naam van baars moeders
man, die haar vader niet was, door het slijk gesleurd... Zij ontmoet Joan van Beveren Waes, vijftiger, die na een werkzaam
-
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leven in Indië, zich te Parijs vestigt, daar eerst de dupe is van
een der vrouwen uit Cáline's kring en dan voor haar, Cáline, een
„amitié amoureuse" opvat, gelijk zij voor hem, waarbij echter voor
hem reeds sterker de klemtoon op het adjectief komt te liggen.
Totdat het onafwendbare gebeurt en zij het tijdperk van vriendschap besluiten met haar treurigen uitroep, dat ze nu alleen nog
maar „amants" kunnen zijn, niets anders, niets beters meer...
De schrijfster verlangt van ons dat wij in Cáline zoo iets als
een tragische figuur zullen zien. Wij moeten aannemen dat zij
wegens de omstandigheden en dor haar jeugd, niet anders dan
den weg kon opgaan, dien zij gevolgd heeft, terwijl zij toch ook
nu nog hoogere aspiraties heeft en heimelijk zucht naar een geluk,
dat voor haar onbereikbaar is, omdat zij nooit liefde heeft gevonden. Maar het is niet in te zien, waarom zij in haar „salon" en in
haar leven zulke... bedenkelijke typen moet dulden als wij daarin
ontmoeten en waarom zij zelfs als „femme à cóté" geen waardiger
leven kon leiden. Zoo gaat dan de „psychologie" van het geval
aan ons voorbij en dat gemis wordt niet vergoed door het overstelpend-drukke bijwerk. H. S.
M. A. P. C. Poelhekke. Woordkunst. Zesde, herziene
druk. Groningen, Den Haag. J. B. Wolters' U. M. 1916,
Het feit dat hier de zesde druk van Poelhekke's Woordkunst
voor ons ligt, maakt een uitvoerige bespreking van dit werk overbodig ; het heeft zijn weg gevonden nadat in 1909 de eerste druk
verscheen. Een „leerboek tot het bijbrengen van inzicht in letterkundige verschijnselen" wil het zijn, een schoolboek, waarin niet
alleen technische termen worden verklaard, maar ook materiaal tot
dieper doordringen in de woordkunst is bijeengebracht
De zesde druk verschilt slechts weinig van den vijfden. In
navolging van prof. Schrijnen is de naam Kunstdichting vervangen
door Kultuurdichting. Wij voor ons vinden geen van beide termen
fraai. En de mededeeling dat prof. Schrijnen het woord kultuur
hier neemt in de beteekenis van „bovenkultuur" maakt voor ons
de benaming noch aantrekkelijker noch duidelijker. Maar : ubi
H. S.
plura nitent
...
Jo van Ammers-Keller. De verzwegen strijd. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon. 1916.
In dezen roman, die bestaat uit een proloog, een brief en een
dagboek, behandelt mevr. v. Ammers-Küller het voor de vrouw
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zoo bitter-pijnlijke, wanneer zij tusschen haar en haar man als
onverzettelijken „derde" altijd weer voelt staan zijn alles beheersehende liefde voor het werk. . . . Dit is een belangwekkend
gegeven en het wordt door de schrijfster in een boeiend verhaal
bewerkt tot de aangrijpende geschiedenis der mislukking van
Jettie Alma's huwelijk, hoewel ze toch zoo heel veel van haar
Frans hield en hij ook „op zijn manier" van haar. . . . Maar het
pijnlijke van situaties als deze is juist dat de fout -- als er 'n
fout is — ligt in een vergissing, in de samenvoeging binnen een
huwelijk van twee ongelijke naturen, die nooit elkaar zullen leeren
begrijpen. De man althans — in dit geval — heeft er geen
vermoeden van, hoe rampzalig hij de vrouw maakt, die hij toch
liefheeft, . . . rampzalig, juist omdat hij dat niet beseft, omdat hij,
heelemaal opgaand in zijn wetenschappelijken arbeid, zich zelfs de
vraag niet stelt of het kleine beetje gezelligheid, het pover restant
van huiselijkheid, het magere brokje belangstelling, dat hij haar
nog geven kan, -- of die aalmoes genoeg is voor zijn vrouw, van
wie hij niet weet hoe warmbloedig zij is, hoe temperamentvol en
dorstend naar liefde.
In dagboek en brief is de afbrokkeling van het huwelijksgeluk wel heel goed geschilderd. Jettie in haar wat wufte omgeving
thuis, Jettie's neiging naar dieper ernst, haar sympathie voor den
jongen medicus, die ook zich op feesten zoo eenzaam kan gevoelen;
hun verloving ; de houding van haar familie ; haar heerlijk-jong geluk;
het ongeduld, wanneer Frans, dadelijk na de receptie voor vier
weken naar Berlijn trekt (voorspel reeds van wat later zal volgen);
dan de keus : dokters-praktijk of wetenschappelijke arbeid met —
als gevolg van het laatste -- een heel sober begonnen huishoudentje. .
Hoe levendig is ons dat alles in het dagboek geteekend. En dan
komt de ontgoocheling, de stille strijd tegen den „derde", die,
als naijverig ook, den man vasthoudt : de eerzucht, de dorst naar
wetenschap, de behoefte om de moeilijke vraagstukken aan te
pakken en op te lossen. . .. 0, hoe levens-waar is het tafereel
van dien door haar telkens weer voortgezetter strijd. Want telkens
wenkt haar weer een illussie dat straks toch een kentering zal
zijn gekomen : eerst moet hij wel allerlei werk erbij doen om het
budget wat aan te vullen, maar dan, als prosector, is dat minder
noodig.... Weg, illusie ; elke vervliegt. Meent ze niet dat het
kindje bereiken zal wat haar boven de macht ging ? Maar ook
het kindje bereikt het niet. Nu dan, als hij professor is, dan heeft
hij toch meer vrijen tijd. . .. Ontgoocheling straks al weer! En

158

LEESTAFEL.

de troostelooze slotsom der vrouw is : hij heeft mij niet noodig,
niet anders dan als huishoudster. Ook zijn kinderen heeft hij
niet noodig. Nu, is dan scheiding niet de aangewezen oplossing?
Toch, zoover komt het niet : wanneer zij ernstig over de scheiding
denkt, komt hij van een buitenlandsch congres doodziek (door een
bloedvergiftiging) thuis. Nu eerst heeft hij haar recht noodig.
Acht maanden lang is zij gelukkig, want nu is zij alles voor hem
geweest. Daarna leeft zij jaren nog voort in den apathischen
regelmaat van ontgoochelde ... totdat de dood haar verlost.
Het motief : botsing tusschen de vrouw, die een ruim deel
vraagt van paars mans belangstelling, van zijn tijd, zijn aandacht,
voor haar en voor haar belangen, voor haar leven, — en den man,
die — uit eerzucht of als kostwinning — al zijn tijd aan zijn
werk wil geven ; — die botsing is allerminst zeldzaam ; zij kan
leiden (leidt vaak) tot tragische momenten. De man voelt zich
door plichtgevoel, door besef van verantwoordelijkheid, door welke
eerbiedwaardige drijfveer ook, geroepen om zijn taak zoo goed
mogelijk te vervullen, daaraan zijn beste krachten te geven ; hij
kan daartoe geleid worden door een gezonde ambitie, ook door
den wensch zijn zonen een voorbeeld van ernstige plichtsbetrachting
te geven, door den wensch aan zijn vrouw wat weelde te kunnen
gunnen. Mogelijk ook wil hij heel zijn persoon stellen in den dienst
van een groot, algemeen belang, beheerscht hem de idee dat hij
als strijder voor een groote zaak alles daaraan moet o fferen. Maar
de vrouw vraagt zijn liefde, wil gezelligheid, verlangt dat hij met
haar zich wijdt aan de opvoeding der kinders ; zij maakt aanspraak
op een deel van zijn tijd, een groot deel. En zij zegt, wanneer hij
daartegen zich verzet, met Jettie Alma : „Een man als gij, van
wiep de wereld iets groots verwacht, moest niet trouwen. En
indien hij, om zijn taak naar behooren te kunnen vervullen, een
eigen-huis verkoos boven gemeubileerde kamers en een eigen-vrouw
inplaats van een onverschillige hospita, dan moest hij met een
degelijke, in 't huishouden-ervaren-dame een weloverwogen contract
sluiten, waarbij zóó veel kwartieren daags voor de maaltijden en
zooveel andere voor de conversatie werden vastgesteld en waarbij
elk der partijen zich verbond geen enkele sentimentaliteit in de
verhouding te brengen."
De oplossing van deze moeilijkheid, die zich in niet zoo weinig
huwelijken voordoet, kan alleen worden gevonden langs den weg
van overleg, waarbij ,,partijen" het eens worden over het deel,
dat aan elk zal toevallen : aan den man als werker, aan de vrouw
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als . . . zijn vrouw, die niet is de huishoudster, maar de levensgezellin. Is daartoe tact noodig, geven en nemen, een wederzijds
zich indenken in de positie van de(n) ander, men moet hopen,
mag verwachten dat twee metischen, die van elkaar houden, elkaar
op dat punt zullen verstaan en niet naar zich toe zullen rekenen.. .
Niet altijd gelukt dat; er kan onverzettelijkheid zijn of misverstand of onwil of overschatting van de op zichzelf rechtmatige
aanspraken. En zoo komen dan de pijnlijke botsingen, die het
aanvankelijk zoo hecht schijnend huwelijks-geluk geheel kunnen
vernietigen. . . .
In „de(n) verzwegen strijd" staat de zaak wel wat anders.
De strijd wordt verzwegen. Althans ten deele. Er is wel beklag
geweest van haren kant, waarop hij antwoordde met de verklaring
dat het toch niet anders kon. In den brief, die het dagboek
vergezelt, wordt gesproken over de verwijdering, die ontstaan was
en die de man en de vrouw elkaar verweten. Zelfs heeft zij hem
een scheiding met wederzijdsch goedvinden voorgesteld ; de professor,
-die eerst niet geloofde dat dit ernstig gemeend was, werd -- toen
hij inzag dat het van haar geen driftige opwelling, maar een weloverwogen besluit was, -- „radeloos en wanhopig: een klein,
verslagen mensch" en smeekte haar op zijn knieën, toch niet heen
te gaan. Waarmee hij zijn pleit won : wanneer hij zoo vreesde
haar te verliezen, zoo overlegde zij, dan kon zijn liefde niet dood
zijn. Tenslotte zou zij toch een eind aan het huwelijk gemaakt
hebben ; daarvoor lagen immers brief en dagboek klaar, als hij uit
Weenen terugkwam. De uitvoering van dat voornemen stuitte af
op zijn ziekte.
In het geval, dat mevrouw van Ammers-Küller ons met groot
talent heeft geteekend, is juist dit wel het bijzonder-tragische :
dat de man eigenlijk zoo volkomen passief is en blijft in de felle
botsing, die door zijn vrouw zoo diep wordt gevoeld. Haar scherpe
uitvallen, haar vijandige stilte, haar oproerigheid schrijft hij toe
aan zenuwachtigheid en overspanning. Hij leeft zoo geheel in en
voor zijn werk, dat hij geen oog heeft voor haar ziele-lijden.
Juist dit opgaan in zijn wetenschappelijken arbeid maakt haar
diep-ongelukkig en belet hem dat te zien. Het grootste deel van
haar groote leed draagt zij in stilte, want zij weet, dat hij er geen
besef van heeft, er geen besef van hebben kan. Wanneer hij de
nagelaten papieren ter hand neemt, vraagt hij' zich nog af of zij
althans na zijn ziekte gelukkig was geweest.
Door het geval zoo te stellen, heeft de schrijfster het inder-
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daad aangrijpender gemaakt dan wanneer er van de eene of van
de andere zijde opzettelijke onwil in het spel was geweest ; wij
voelen nu diep het noodlottige, het onvermijdelijke in dit voor de
vrouw mislukte huwelijksleven. En de ontwikkeling van het gegeven is daardoor ook fijner, dan wanneer wij getuigen waren
geweest van „scènes". De professor is een blinde, die het kwaad
niet ziet dat hij door zijn blindheid aanricht ; de vrouw is een
rampzalige, die zich deerlijk vergist heeft toen zij als jong meisje
dacht met dezen man gelukkig te zullen zijn, maar die, nu ze haar
jammerlijke vergissing met steeds grooter duidelijkheid ontwaart,
voor het noodlottige buigt en --- al kan zij niet altijd zwijgen,
al wil ze ook (zoolang hij bij zijn werk haar niet noodig heeft) met
hem breken, -- in stilte lijdt.
Dit mooie gegeven is door mevrouw van Ammers-Küller met
H. S.
groote distinctie en veel fijnen smaak behandeld.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken :
C. Munnich. Stenographie. (Leerboek v. h. Nederl. Kortschrift). Leiden.
Gebr. van der Hoek, 1916.
Prof. Dr. B. Symons. Een Ministerie van Onderwijs. Voordrachten
uitgegeven door de Algemeene Vereeniging van academisch gevormde leeraren.
T. W. Rolleston. Keltische mythen en legenden, bewerkt door Dr. B.
C. Goudsmit. Zutphen. Thieme, 1916.
L. Simons. Volkswezen en volkskracht. Handboekjes Elck 't Beste.
Amsterdam. Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur.
Prof. Dr. J. de Cock. Een Vlaming in de oorlogsklem. Handboekjes
Elck 't Beste. Amsterdam. Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur.
Mededeelingen van wege Het Nederl. Zendelinggenootschap. 60e Deel
Ode stuk. Rotterdam. Wijt en Zonen.
Gust. Wolff. Psychiatrie en Dichtkunst. (Uit het Duitsch vertaald
door G. v. E.). Baarn. Hollandia-Drukkerij.
Kalender van de Nederl. Alphen-Vereeniging.
Albert de Vries. De Splijtzwam. Een toekomst zedeklucht. (Tooneelbibliotheek).
Mannen en Vrouwen van beteekenis. Mr. S. A. Levy door Mr. S.
Domela Nieuwenhuis. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1916.
Mr. S. B. Kan. Handelingen over de herziening der Grondwet I.
Den Haag. Boekh. v.h. Gebr. Belinfante, 1916.
Jan Ligthart. Over opvoeding, paedagogische opstellen, twee bundels.
3e druk. Groningen, den Haag. J. B. Wolters, 1916.
Mr. J. C. G. Eilhard c.i. Een onrijpe vrucht van wetgeving. Arnhem.
S. Gouda Quint, 1916.
Pandecten van het adatrecht III. Het inlandsch bezitrecht van grond
en het bewerkingsrecht van grond. (Uitgave van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam), 1916.

Overra eming verboden.

TAMAR
DOOR

RENÉ DE CLERCQ.

(Vervolg.)

SJUA'S DOOD.
Sjela's moeder vond den winter koud.
Wie, met gebroken rug, te veel moet dragen,
leeft in weinig dagen
uit en oud.
Zoo fel had zij geleden
toen Er en Onan vielen voor de slagen
van Jahwes toorn,
met kranke kracht zoo strak gestreden,
zoolang gegaan met in den voet een scherf
en in het hart een doorn;
maar toen Tamar uit haar omarmen
werd gerukt en Sjela nit haar zorgen,
daar klaagde zij : „Wat staar ik naar den morgen?
Geen sprei kan mij verwarmen.
Stuur boden uit naar Hebron ; want zie, ik sterf."
Waren, met Juda en haar dochteren, voor een laatst
begroeten,
Sjela en Tamar toch daar geweest,
de een nevens de andere door heur dorre hand geplaatst !
O. E.XVII 5
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Thans bleven hunne namen
samen
in haar angstgebed,
en in den zegen dien de lippe blauwend stamelt.
Gebroken legde Sjua hare voeten
te gader op het bed,
gaf vroom den geest
en werd tot hare volkeren verzameld .. .
Sneeuw is wonderwit
waar ze zelden wordt gezien.
Als de winden staan van sneeuwen,
en de wolken verder vliên,
zoo de zwarte raaf op den ceder zit
te schreeuwen,
een vi eemde kilte
doorscheurt de stilte.
Dus was het den laatsten dag
dat Sjua in lijke lag,
en die van Hebron, talrijk als ten krijg,
door de onbekende spreien van den dalweg togen,
moeizaam ter begankenis.
Het blauwde boven hun hoofden. De vlokken, welke nog
(vlogen,
kwamen van den rotswand neer of van een aangeroerden
(twijg;
maar de lucht bleef bijtend fris h.
Zij reden, een hooge stoet van forsche gestalten,
met lang volgehouden ritten en korte halten,
op ezelen, die vastvoets trapten in de sneeuw.
Te midden zijne zonen, kleinzonen en dochteren,
wemelend door elkander bij lochteren
stap, zat Jacob oersterk als een eik vel knoesten.
Grijs kroesde nog zijn haar en over zijne borst breed woei
(de woeste
baardwas van een eeuw.
Bijwijlen rende Sjela voor en toonde den knechten,
tusschen witte struik en heg
onder glinsterende boomen,
.
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waar schijnpaden lokten, den echten
den eenigen weg.
Want voor den avond moesten
zij in Adullam komen.
Zij naderden alvast. Thans glooide
de blanke helling
zachtkens neerwaarts in het bruine der ontdooide
delling.
En Juda hoorde dat zijn vader, tot koninklijker rouwen,
neerkwam met den stoet
van zijne maagschap. En hij verheugde zich in smart,
doch ging niet tegemoet,
maar bleef in huis bij zijne doode en de klagende vrouwen.
En door de donkerheid der kleederen groeide de avond zwart.
Dat werd een lange bange nacht, onder hardbesterde
(luchten,
veel vorstverstarrende uren.
Kreten van dieren en menschelijk klagen en zuchten
stemden de wakers bij de vuren,
de blakende,
krakende,
tot mijmerangsten, durend tot den dageraad.
Toen, met klaar koud troosten,

de morgen rees in het oosten,
stonden de heuvelen rozig in hun sneeuwgewaad.
En al de stede stroomde donker buiten.
Het lijk, gebalsemd en in zuiver linnen gewonden,
werd gedragen op een baar.
Dof sloegen de trommen, droef pepen de fluiten,
en de vrouwen zongen, daar ze gingen en stonden,
klaagliederen vol misbaar.
Juda, in smartelijk verteederen
scheurde zijne kleederen ;
en zich met zakken omgordend,
bestrooide zijn hoofd met asch.
Sjela, ineens veel ouder wordend,
wist nu wat zijn moeder was.
Zijn beide zusteren weenden
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en zwegen den langen gang, gedrukt in haar verdriet.
Haar mannen bogen mede, alsof zij 't meenden,
maar in hun hart berekenden en treurden niet.
Stappend ter botte baan, met neervriezenden baarde
en oogen brandend in zijn grauwe trekken,
dacht sterke Jacob niet aan dood.
Want, lijk hij hard zijn voeten voelde op harder aarde,
ontging het hem hoe zij hemzelf eens toe zou dekken
en nemen moederlijk ten zachten schoot.
Zijn oude leed vergetend leed hij duister mede
met Juda, jong alleen in wankel huis en stede,
voor veel leven nog en last.
Zijn zonen, vele met halve gezinnen,
de eene na de andere volgden vast.
In 't eind de dienaars en de lieden uit de buurt.
Zij schreden de grijze tenten buiten,
de hoogten langs, 't witgroene treurwoud binnen.
Uit gromden de trommen, koud stierven de fluiten.
De stoet ging stiller waar de stilte diepe duurt,
naderend door bladerlooze struiken en stronken,
bij vroom gebed
en laag geklaag,
traag, heel traag,
de bleeke grafspelonken,
deels natuurgrot, deels uit rotsen opgebouwd.
Knieën bogen, handen zonken
als twijgen die verslensen.
Weemoed trilde door de boomen en de menschen.
En naast haar zonen,
meer dan zij berouwd,
werd Sjua aan de huizen waar de dooden wonen
eerbiedig toevertrouwd.

DE ROUWMAALTIJD.
Vroom nu zaten die van Hebron kwamen
ten rouwmaaltijd met Juda samen.
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En koeken werden rondgelangd en boter en melk,
een toegemaakt vet kalf en velerhande spijze
met ooft en troostwijn, klaar in klaren kelk,
naar oude wijze.
En Jacob troonde in zijnen zonen kracht
naast Ruben, zijnen eerstgeborene,
den sterkste en aanvang van zijn macht,
en Juda zelf, den koninklijke, uitverkorene,
in trots van trouw een voorste en voorbeeld zijner brooderen.
Roodoogig staarden Simeon en Levi, wreed in wraak.
Hemor en Sichern sloegen ze om der zuster zaak.
Ginds Issachar en Gad en Asei', kalme hoederen
van kudden, koene krijgeren teenegader.
Hier Zebulon en Nephtali en sluwe Dan,
een ieder in elk oog en elke vuist een man.
Doch allen vreezend voort hun grauwgebaarden vader.
Van wederzijde, aan de einden van den disch,
was soms gebrek aan ruimte, vast gebrek aan orde.
En de eene dronk en spotte, de andere dronk en morde,
als overal waar over en te weinig is.
Want Juda zorgde alleen voor magen en voor vrienden,
wetend zijn dochteren bij de deernen, welke dienden.
Opeens scheldwoorden klonken door de deur der tent,
van hooge stemmen, scherp van kijven.
Tusschen de dienstmaagden ontstond een twist
waar Keseds vrouw al roepend bijgerend,
in hare heftigheid
geen we g noch raad mee wist.
Haar zuster, meer krakeel en huisrumoer gewend,
weerhield, tot beteren roem van rouwbedrijven,
elk bitsig woord en bleef, doorbloosd van deftigheid.
En Juda zelf trad buiten om den strijd te slechten.
Maar oude Jacob sprak :
„Zoo waar geen huisvrouw heerscht, is 't bij den rijke
een donker dal-.
Gisteren lag de zorg in lijke.
Vandaag is Juda klein en schamel voor zijn knechten."
Nauw was, voor haars heeren baard, de twist

166

TAMAR.

gestild en Juda naast zijn gasten neergezeten,
of Levi zeide : „Wordt er hier geen meid vermist ?
Na 't wijnfeest kwam er eene in Hebron aangevlucht,
die Sjela kent."
Om laag van hoog te meten
zag Juda neder op zijn zoon. En Jacob klaagde :
„Sinds zij zijn voeten kuste waait er om die tent
een lauwe lucht."
Juda vraagde :
„Was 't Zilpa niet?" En Ruben zeide : „Zilpa is 't."
En de troostbeker kon niet troosten,
de zoete vrucht scheen bitter. Toen
ging elk zijn handen reinigen, zoo die van het oosten
na den maaltijd doen.
Maar Juda zeide tot Sjela : „Wat moet ik hooren ?
op deze uitvaart hooren ?
Speel niet met mijn geduld,
noch spot met mijnen tooren.
Aan Sjua's dood is uwe wulpschheid schuld.
Wat baatte het dat ik u tot beterschap verbande ?
Vergeefs heb ik vermaand, vergeefs gehoopt.
Uw boele vlood u na, dewijl gij trokt.
Zoo vlug wordt onze rouw niet ruchtbaar in den lande,
als telkerstad de tijding viervoets valt en loopt
dat gij mijn eerlijk huis en Hebron stort in schande."
Antwoordend sprak Sjela : „Ik heb haar niet verlokt."
Maar Juda zeide : „Waar bleef, toen gij haar snoeren
en bonte kleederen schonkt, uw jeugd en jonge schaamt ?
Gij hebt haar niet verlokt ?
Gij hebt haar niet geweerd !
Toen gij uit hare hand den roodera appel naamt,
zag ik uw hart doorheen uw blikken loeren,
vol roodere begeert.
Naar. eene dienstmaagd reiken uw verlangsten,
naar de oude boomslang helt uw lust.
Waar is mijn rust ? waar is mijn rust ?
Moest ik u dáarom redden uit uw angsten
en Tamars schrikkelij kheid ?
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Wijl ik u liefhad zal mijn vijand zich verheugen.
Mijn woord is ijdele luchtstroom, mijn belofte leugen.
Nahors dochter vernederd voor een minnemeid!
Misschien liet ik u beter aan uw noodlot over."
„Vader, ik verlang geen eega."
— „Vraagt de roover,
die volhands steelt, de vogelaar, die netten leit
Doch meester zijt gij over uwe liefde en haten.
Ik wil niet dat gij strengeren gang belooft
en in uw harte spreekt : die vrouw kan ik niet laten.
Nochtans, opdat uw schuld niet neerkome op mijn hoofd,
en niet dit huis een huis van ongebondenheden
worde genoemd,
noch Hebron, mijnes vaders stede,
zoo zult gij heden
meereizen derwaarts en openlijk en onverbloemd
u tot een huisvrouw halen
de lachende schandedeern, die slechts
de bedgenoote wezen kon uws knechts.
Haar zegenen echter zal ik niet.
Zevenmaal zeven malen
zij de lust gevloekt, die mijn geslacht vernedert !"
Aldus kreeg Sjela, tot een straf, meer dan zijn wensch.
Maar het boomgaardlied
klonk minder heerlijk, sedert
hij Zilpa minnen mocht. Zoo is de mensch.

HARDE TkJD.
En het geschiedde een spanne tijds
nadat Sjela weer kwam wonen naast zijn vaders woon,
en in éen tent met Zilpa sliep,
dat, wijds en zijds
alover het land, de mare liep
van dezen echt en Juda's zorgen om zijn zoon.
En ook tot Nahor drong de tij ding,
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maar kon eerst niet geloofd en wekte duisteren angst,
tot zekerheid kwam met booze bittere bevrijding.
Toen zeide Nahor „Eerlijk duurt het langst."
Bethnël, meester in de kunst des snij deus en des tergens,
hinkte zijn broeder, zoo ver het ging, met kwade beenen
en kwader woorden na;
en Serug, somber, sleepte altoos en allenthenen
door woud en stad zijn wrok en ongena.
Nahor, gloeiend, rustte nergens.
De zomer kon alhier geen zomer zijn
als andere jaren.
Geen feestlijkheid van zuivere luchten,
spiegelend in den blank der blaren,
der grassen en de deiningen der korenvruchten.
De schaduw vlekte; de zon deed pijn.
En Bethuël, als de morgen om de, heuvelen kriekte,
sprak : „De kemelen blijven weg.
Gewis lijdt Hira aan een groote ziekte.
Want heden is 't klaar weer als gisteren, en hij weet zijn weg."
Des middags, zoo de zon recht neder vuurde :
„Mijn zuster, zaagt gij Juda niet,
den koninklijke, die u huiswaarts stuurde?
Denk, asch ligt op zijn hoofd. Ach, ach, hij heeft verdriet."
Maar 's avonds, als de menschen beter worden,
en herders en melksters liggen voor de deur der tent
„Schoon zijn de kleederen, die Juda zendt,
en heerlijk zijn beloften.
femelen heeft hij vele, hoog van kop en laag van schoften.
Hun rug is dubbel van de veelheid der geschenken.
Help ze ontgorden,
mijn broeder,
help ze drenken.
Haal uit de hutten smakelijk voeder.
Want ook uw zuster dragen zij.
Nu zal Sjela wis niet jagen.
Wel is hij mansch, maar jong en mild.
Waarheen toch ? hoor ik Zilpa klagen,
blijf aan mijn zij,
.

TAMAh'

169

blijf thuis : ik ben uw buit, uw tamme wild.
En liederen zingt zij, die den avond rooden,
en hangt om hem en prangt, en kust zijn nek.
Let op de plek, let op de plek,
als gij den pijl schiet, die het span zal dooden.
0, dat ik niet kan gaan en staan
waar zwaarden slaan
en speren spreken !
Gevloekt de kreupelheid, die mijn haat
ontknecht,
dat ik die schande en smaad
niet wreken
kan, dien schimp op ons geslacht!
Is Simeons zuster meer dan onze zuster?
Staan Levi's rechten bove n onze rechten ?
Grimmige wolven, tandige tijgers,
die Sichem in zijn onmacht sloegt met roof en moord !
Wie kan toezien, Nahor? Serug, wie berust er?
Ligt niet hun hand Onder uw heup, met zwaren zweer?
Roemt Adullam ook op tenten, Hebron op krijgers,
zijn talrijk hunne wagenen en wapenknechten,
haat is hard en ijzer wacht in onze smidsen. Leer
mij rijden, broeder, leer mij vechten."
-

Serug schrok, als beet een adder in zijn hiel,
en keerde zich tot Tamar. De avond duisterde
haar oogen en haar tranen, daar zij luisterde
met doorreten ziel.
Honend sprak Serug :
„Noodvrouw, met uw geduld, uw werk aan rad en rokken,
uw sleuren met de kruiken, uw melken als een meid !
TI wij u ik het dat hij zijn bode heeft gehuwd.
Wat hebt gij hem den schoen niet uitgetrokken
en, in zijn vaders tegenwoordigheid,
verachting in het aangezicht gespuwd?
Zijn zij der goden volk, dit volk van wrevelen,
indringend ras, dat met de menschheid speelt en spot ?
Sjela wil ik slaan, lira, Juda knevelen ;
Hebron tart ik en ik tart hun god !"
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Tamar zeide : „Laster niet, mijn broeder.
Allen zijn wij klein, maar Jahwe groot.
Hij was in vrede en vreugd, Hij blijft in leed en nood
mijn Toeverlaat en Hoeder.
Geen weg is Hem gesloten noch geen menschenhart.
Zoo wat gij thans in de ure van uw smart
gesproken hebt, komt nimmer op uw hoofd.
Vertrouwend kwam ik thuis, wijl Juda had beloofd.
Laas, ondank is mijn loon. Doch schijnt mijn lot ook hard,
dra zinkt deze onspoed in de diepten des vergetenen.
Want snel verzoent de tijd.
Hij slijt
de woede, slijt het haten.
Laat toch, om mijnentwil, geen mensch zijn leven laten,
noch over Kanaän den wreeden krijg ontketenen."
Maar streng sprak Nahor :
„Mijn dochter is hun dochter waard.
Liever het land
in brand
dan schandvuur in mijn haard.
Is Jahwe God, zoo steunt hij slechts rechtschapenen.
Menschen willen, goden plegen recht.
Rood gaan de goden voor de menschen in 't gevecht.
Rood gaan zij thans; smeedt wapenen !"

DE STEM.
Over Nahors steden
dreunde bangend en eenbarelijk
het koortsig werk
der aanhoudend slaghoudend mokerende smeden.
Vervarelij k
sloeg de noodgalm op het hart der jonge en oude moeders,
die zuchtten: „Hebron is sterk,
ach Sichern !" Aan de luiden,
arbeidend op het veld,
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en de hoeders
der kudden was strenge last gegeven
om de reizigers zoo mogelijk weg te houden
van dit verraderlijk vér dra end luide leven,
en het averechts te duiden
zoo ze weten wouden
de oorzaak van dit zomerongewoon geweld.
Nahor, tot de nabuurvolken rijdend,
haalde heimelijk de Koningen op zijn hand,
om saam, voor 't oude Kanaän strijdend,
den vreemdeling te jagen, te delgen uit het land.
Nijdige Bethuël, zwart van het vuur der smidsen,
zon op listen en hinderlagen
stelde wachters aan en gidsen
leerde rijden en wapens dragen ;
en telken rit gegroeid, fel tegen zijn gebrek,
greep vaster het forsche muildier bij den nek.
Serug echter, stadig bij de smeders doende,
glansend, gloeiend, hield het aambeeld warm,
zwaaide 't nieuwe wapen, het zware, hoog in zekeren arm,
klopte zijn lijfsvriend op den schouder, hard onzachte,
en met zijn keel vol staalklank, lachte
of hij een deerne zoende.
Onder den rookwalm viel het ademen zwaar.
Tot in haar kameren
hoorde Tamar 't bonzen van de hameren,
't hotsen van de wagens, 't schreeuwen der gedrilde strijderen,
gehuil van vrouwen die men moest verwijderen :
dat alles was om haar.
Haar wonderbaar
uit trouw geboren vertrouwen
in Juda was gescheurd, gescheurd meteen haar ziel.
Gelijk de pijnboom staat in groen, stond zij in rouwen,
winter en zomer lang, en droeg, hoe hard het viel,
een zwarte zwarigheid en schrijnende beklemming.
Hoe zou zij, voor al 't volk, peur hooge bestemming
bereiken, zonder kracht die steun van boven voelt?
Wel was haar wil nog gaaf, haar liefde niet bekoeld,
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doch hoop was ver en wanhoop dreigde nader.
Waarom toch hield peur hoogste Heer en Vader,
in zulken angst, zijn aangezicht van haar gewend ?
De dag was donker in haar hart, al s in een tent
waarin de lampe kwijnt. En uit de hemelen straalde
het dunne licht zoo weigerig door smook en damp.
Toen vastte zij en in verborgenheid herhaalde
haar smeeken, kampend als geen helden harden kamp.
En het geschiedde omtrent dien tijd
dat zij, een herder hoorend,
vernam
hoe Juda, zich troostende, met Hira kwam
naar Timna om zijn scheerders na te gaan.
Haar gansche wezen storend
brak die tijding haren gang,
verdubbelde haar strijd.
Schielijk, scherp als barenswee, drong op haar aan
een vreeselij k vlijmende gedachte
die zij als doornendrang
te weren trachtte
en die haar bijbleef als een wond
die deugddoend rijt.
Smartelijk wreed,
gestreng, klonk thans de Stem van boven,
en galmde bangend door haar zieleleed,
als in een afgrond onder grond.
Afschuw voor haar komende besluit
afschuw voor zichzelf vervulde haar.
Booze twijfel worstelde met haar gelooven.
Gejaagd schreed zij, in het avonduur, de hutten uit
en liep, om troost en sterkte, de wijding door der wouden.
Naar boven rezen, of ze hoog er ruischen wouden,
pijnboom en cedersper.
Schoon, te eener opening, waar 't geboomte groener blikkerde, .
in blauwen hemel stond de mane klaar.
Daaronder hing, vallend nog vast aan haar,
een enkele ster
en flikkerde.
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De stralen sneden Tamars zwaar gepeins
door 't midden,
en schiepen licht.
Er overstroomde haar iets goddelijk sterks en reins
en zij moest bidden:
Een heilige lampe brandt
in 't zuiverst van mijn ziel,
alsof uit Jahwes hand
daarin een sterre viel.
Een sprank van Gods geheimen
doet mij ten dood bezwijmen.
Doch sterven laat de ster niet.
Een heilige lampe brandt
in 't zuiverst van mijn ziel.
Terwijl ik zinkend kniel
en val ten offerand
hoor ik haar sidderend zingen.
Fleer, wil mijn angst verdringen
en houd uw hulp zoo ver niet.
Indien ik mij vergis in mij,
en niet van u wat is in mij,
indien de vlamme kalm en puur

neertroebelend slaat tot walmend vuur,
zoo tref mij en verniel
met uw verbolgen hand.
Hoe zoude ik leven in den smook der schand?
In 't zuiverst van mijn ziel
een heilige lampe brandt.

Lang lag zij neder
met haar hart voor God.
Donkere bronnekens zongen teeder,
wonnezuchtend.
De pijnboom suisde tot
den ceder.
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Heimlijkheid zeeg uit het licht gekruin —
daar vogels tjuikten bij dien vreemden avonduchtend —
en wandelde over glansend mos
door lekend licht en schaduwbruin
in 't bosch.
Oprijzend eindelijk uit het Godsbedwelmen
der offerende overgave,
trok Tamar uit het woud en kwam in 't veld.
Daar hoorde zij, bij nacht nog, het smeden van helmen
spiezen en zwaarden, uit ijzer, dat den brave
verharden moet tot held.
Tamar, geslagen, dacht aan krijg en hoopte vrede.
Om haar toch mocht geen strijd, met Juda's huis geen strijd ?
Zwaar dreunde het hameren door tot aan haar legerstede.
Haar boezem klopte : 't is de tijd !
Sprak dit de booze ? Of Jahwe ? ... Buste, ach ruste !
Daar was het of een geest hare oogleên kuste.
Zij sliep.
En droomend zag zij, op een sterken struik,
terwijl zij putten ging, drie rozen wonderschoone.
Zoo liet zij af haar waterkruik,
moest eene plukken gaan.
Doch, nauwelijks raakte zij den bloemsteel aan,
of door haar vingeren viel de kroone.
Een tweede moest zij trekken,
wilde zij of wilde niet.
't Begon een angst te wekken
toen deze roze, welk,
haar roode bladeren liet
neervallen uit den kelk.
Er stond nog éene bloem. Die moest zij, moest zij plukken.
De bloem hechtte aan den struik, de struik hechtte aan
(de bloem;
zij hielden van elkaar als schoonheid aan haar roem.
Zij, hard, bleef rukken.
De roos hield vast. Maar zie, na straf bemoei,
kwam gansch de struik tot haar en stond in bloei.
Meteen voelde de slapende een hand op haren schouder,
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een aanmanend geklop.
Haar ademhaling stokte, haar bloed kroop kouder;
en duidelijk hoorde zij de Stem, gebiedend:
Tamar, maak u op.
En zij ontwaakte.
De nasleep van den nacht was langzaam vliedend;
en toen zij in de deur der tent ging staan, genaakte
het morgengrauw maar schaars den verren heuveltop.
En Tamar trok zich in haar kameren
terug, lei af de kleederen van haar weduwrouw,
en tooide zich als wie zich den verzameren
geil
en veil,
voor schandloon geeft tot vrouw.
Wat deed zij aan den lijve ?
Een linnen fijn als zijde.
Wat deed zij aan tot opperkleed ?
Een helrood doek ; de rand was breed.
Wat stak zij in hare ooren ?
Goudsierselen tot bekoren.
Hoe arm en voet omhangen?
Met ringen en met spangen.
Waartoe ten hals dit parelen snoer?
Dat is het kleinood van de hoer.
Waartoe die sluier, zwart en dicht?
Een scherm voor 't gloeiend aangezicht.
Dus aangedaan, schreed Tamar door de bleekende hutten.
Jahwe dank, geen mensch te ontwaren ;
geen geluiden van ontwakenden ;
geen herder bij de waterputten.
Van haar vaders woonsten had vrees
haar ver gevoerd, toen, over een klaren
blakenden
berg, de dagbron rees.
Nu voelde zij de zon : een zendeling des Heeren !
en knielend bad. Haar moed was groot, haar angste klein.
Als Tamar recht in hare schandekleêren
opwaarts naar Ti ra na toog,
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wist zij haar zinnen rein
en haar Beschermer hoog.

BIJ DE TWEE FONTEINEN.
Zoo. Juda trok met Hira, na de dagen
des beweenens,
den zomer in 't gelaat
alover 't land ;
en dacht aan Tamar niet noch hare magen.
Want wonder zijn de wegen des scheidens en vereenes
die Jahwe nederlaat
uit vaste hand.
En Hira sprak : „De dalen strekken vredig.
Maar donker doolt de mensch die op zijn eigen toornt,
en toornt op vriendschap. Mijn oude hart is overd oornd
met wrok en wrevel. Hira meineedig
voor Serug, voor Nahor ! Vol schande door mijn schuld,
uit uwe schuld geboren.
Op uw beloften heb ik zwaren zweer gezworen,
die nimmer wordt vervuld."
Jada sprak : „Wanneer mijn zoon de losgelaten paarden
'zijner driften
weder vangt en stalt;
wanneer hij naar mij aarden,
bedenken zal en schiften,
en Zilpa's arm afweren, zoo die zwaarder valt
ten hals, daar hij gewisselijk beter vrouw zal wenschen
boven zijn boel, een gade naar zijn stand;
wanneer hij hooger stapt en mensch wordt bij de menschen,
dan ligt de weg nog open, hier, in Nahors land.
Want niet aan éene vrouw houdt God den man gebonden."
lira echter,
bitter, antwoordde vol verwijt :
„Waren der menschen harten toch immer als hun monden !
Was toch niemand in eigen zaken rechter.
-

'
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Wilt gij Tamar in Adullam, zoo roep haar, 't is de tijd."
Maar Juda hoorde schaars en dwaalde in zijn gedachten.
De dag stond hoog, de witte wolken stil.
Het leven
scheen zoo lang, zoo schoon.
Zou hij zijn zoon
aan Tamar geven,
ten doode doemen, om Hira's eed en dwazen gril ?
Zoo zeide hij „Wat dwingt ? Wij kunnen wachten."
llira sprak ; „Daar is geen weg voor die niet wil."
Zij stapten met korte schaduwen voor hun voeten
en in hun hand een rijzigen wandelstaf.
Kruinen hoorden zij in flauwe ruisching,
doch hoorn noch hoornvee toeten.
Dieper, bij der wegen kruising,
wierp een pijnwoud zachte lommer af.
Wijde weiden geurden vol lclaverdonkere grassen ;
koperen korens lagen, zwaar
van aar,
ten grond gebogen ;
stralenweerspiegelende boomen kaatsten goud in de oogen ;
heuvelen groeiden met hun groeiende gewassen
ter zuivere zon, die schitterde op haar hoogst.
Het was alom een laaie pracht, een zoele weelde
het sterke jaar, dat even speelde,
vóor ernst en oogst.
Nu werd in 't weidsche dal hun gaan een stil gekuier.
En ziet aan den ingang van de twee Fonteinen
op den weg naar Tirana toe, zat eene vrouw
neer in de schaduw met dichten sluier
en parelen snoer ;
haar hals ontbloot ;
de malschronde armen rood
doorgloeid met een kleur van rijke wijnen,
neerschijnend door het doek. Ondanks den statigen bouw
en het goddelijk schoon der lijnen,
die golfden door het licht en schaduwsprenkelen
van hare schouderen langs den schoot
o, E. X VII 5
12
-
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ten spangomvangen enkelen,
hield Juda, kijkende, haar voor een hoer.
Had hij gezien
het stralen
van haar oogenzonnen,
in hunne stilte sterker dan de luide bronnen
bruisend in het gouden kralen
van het brekend licht; had bovendien
de sluier niet bedekt de heilige schrikkelij kheid
van Tamars strenge wezen;
dan was gewisselijk in zijn boezem niet gerezen
die lust ontembaar wild door oogenblikkelijkheid.
En Juda week ter vrouwe naar den weg, waar zij gezeten
opbloeide uit het hooge gras,
en zeide :
„Kom toch, laat mij tot u ingaan." Want weten
kon hij niet dat wie daar beidde
Nahors dochter was.
Zip zeide :
„Wat zult gij geven
dat gij tot mij ingaat ?" En hij sprak:
Een geitenbok van mijne kudde zal ik zenden."
Daar stond zij op, een schaamrood leven,
en sloeg haar handen om een lagen tak.
Want neder scheurden hare lenden.
En zij zeide :
„Zoo gij pand zult geven
dat gij- hem zendt."
Toen zeide hij : „Wat pand is 't,
dat ik geven zal?"
Ver zag zij Hira wandelen in het dal,
keek grondewaarts en sprak : „Geef, voor ge mij bekent,
uw zegelring, uw snoer, en uwen staf
die in uw hand is."
Hetwelk hij alles gaf.
Zoo gingen zij, en Tamar bracht haar offer.
Dat was een gruwelijk verzamen,
voor Nahors dochter wreeder
„
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dan de dood.
Wanneer zij weder
uit de schaduwen te voorschijn kwamen,
zag Juda 't volle daglicht doffer,
den dalweg rood;
en zeide : „Vrouw, waartoe die snikken
in uwen sluier ?" Zij echter zweeg,
en werend af zijn arm en troostgeleide,
huiverkrank, gebroken, zeeg
langs eenen boomstam neer en mateloos schreide.
Toen zeide Juda: „Maak u op ; de mense,hen zien 't."
Maar zij bleef zitten. En hij zocht zijn vriend
en gaande dorst niet om te blikken.

HET PAND.
Toen Juda zijnen vriend vervoegde,
was de middagzon gegroeid.
Dies stapten zij wat vlug.
Want vóor den avond, welke telken dag vervroegde,
zou lira, na de lange baan nog on vermoeid,
met het beloofde loondier om het pand terug.
De schoonheid van het landschap, klaar van weelden,
miste weerspiegeling in hun dof gemoed.
Te zamen gingen zij vereenzaamd, en verveelden
elkander met het matte zwijgen, waarin de voet
te luid valt na den voet.
Want zoo de schuld een vromen weg wil wandelen,
zoo lijdt zij van haar doen en van haar laten leed.
Mag zij, voor al de wereld, hoog en heilig handelen,
zij zelve is een getuige die niet licht vergeet.
Niet meer om anderen was Juda thans bekommerd,
zag Zilpa niet, zag Sjela niet,
zag slechts zijn eigen ziel, bevlekt en overlommerd,
en aan den boomstam de vrouw, gehurkt in haar verdriet.
Eerst toen zij bij de schaapscheerders en de herders kwamen
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en tallenkaute blijden groet en welkoinwensch
uit trouwe borst vernamen,
voelde hij zich weder mensch.
En uit de bokken koos hij, mildgezind, een prachtig
zwaar en zwaarvachtig
fraai gehorend dier, dat Hira met een band
ten nek ombond, en haastig heenbracht om het pand,
het kenlijke, te lossen.
Voorts, met oog en vinger, rondgaand, telde Juda zijne
(kudden,
de geschorene en ongeschorene,
ging keurende de nieuwe wol, de donkere, doorschudden,
zag 't overige vee, de vaarzen, stieren, ossen,
en de jongstgeborene
kalveren naast hun goedige moeders
in het vettig gras.
En vriendelijk sprak hij met de scheerders en de hoeders.
Want hij verheugde zich dat alles voegelijk was.
Zoo streelde hij zijn baard en rijzende gedachte
en ging, in het roode goudsiaan van den avondschijn,
ten westkant op de baan
van Tirana staan,
en wachtte.
Want om die stonde kon Hira komend zijn.
Toen, op den uitkijk, hoorde hij een naderend blaten.
Daar zag hij zijnen vriend weerkeeren met den bok,
die halsuitstrekkend aan het spannend leizeel trok
om in den rozig en beemd gelaten,
te loopera, te grazen bij zijn maats.
Juda, zich verwonderend, Hira tegenvoer,
vragend: „Waar zijn mijn staf, mijn zegelring en snoer?"
Alreede bezig met het gulzig dier te ontbinden,
sprak Hira: „De vrouw is daar niet meer.
Den langen dalweg liep
ik tweemaal op en. neer
en zoekend riep
het woud in; doch vergeefs. Ik kon haar nergens vinden.
Toen vroeg ik aan de lieden van de plaats:
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Waar is de hoer,
die bij de twee Fonteinen
aan den weg was ? En zij zeiden : Hier is geen hoer geweest.
Zoek dus niet verder; 't is verloren pijne."
Hira liet het losse beest
bij de andere drommen in de weide
en, moede van den tocht, wou zich ter rust ontgorden.
Juda zeide :
„Zij neme het voor zich, dat wij misschien
niet tot verachting worden.
Want zie, ik heb den bok gezonden ;
gij echter hebt haar niet gevonden."
En naar het pand werd niet meer omgezien.

ANGSTEN.
Hogla, Serugs huisvrouw, sprak hem in het oor :
„Waarom die krijg ? Wat zou mijn liefde aan zegekransen
en palmen hebben, aan trommen en aan schelle dansen,
indien ik u verloor ?
Maar gij denkt om uw zusteren meer dan om uw vrouwen."
Serug sprak : „Dit woord zult gij berouwen."
En van die stonde werd zij donker voor
zijn aangezicht.
Maar vele melksters, zoo ze bij. haar mannen zwegen,
schuwden Tamars z ware wegen
en lazen onheil uit dier oogen schrikkelijk licht.
Want als boschbrand wisten zij de naaste dagen
roodgloeiend om een zaak die dof en duister.
Laag kroop, de tenten langs, een slanggetongd gefluister
door kwade tijdingen en vreemde vragen.
En booze harten, huichelend, hielden boos gericht.
Tamar nu, hard schijnend bij de menschen, eenzaam weende.
En telken dag, dien God verleende,
viel zij haar vader smcekende te voet
dat hij de wapeningen staken zoude.
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Maar de oude
sprak in starren moed :
,,Wenscht gij dat ik boden sture
naar Adullam, en Juda bidde in de ure
dat hij, met zalvend woord, zijn God bedriegt en ons ?
Wilt gij naar Sjela reiken, knielend op eiken knie,
dat Zilpa langs haar schouder glure
en op u nederzie ?"
Nahors oogen flitsten door het grauw gefrons
der ruige brauwen.
Tamar sprak in groot benauwen :
„Vraag Sjela niet ; vraag Juda niets. Ach, ruk
niet in den krijg om mijnentwil.
Spaar uwe mannen, spaar de moeders en de kinderen."
Haar vader zeide : „Zwijg stil.
Schandgeluk is murw geluk.
Zijt gij uit Nahor ?"
En Tamar kon den rasssen gang
van het noodlot niet verhinderen.
Zoo werd de dag haar doodelijk kort en lang.
En door de daverende stede gaande
zag zij mannen bestoven
en zwart bezweet,
met in hun aangezicht den weerschijn van den oven.
Bethuël, in de spatten staande,
riep : „Tamar, kijk, zoo wordt de wraak gesmeed."
Zij echter zag niet om en schreed
de helling af.
De waterputten,
waar Juda's vriend de kemelen te drinken gaf,
ging zij voorbij ;
en toen zij, neergedaald, geen klank van ijzer hoorde,
en langs den weg een moeden man zijn brood zag nutten,
daar kwam de smart, die in haar boezem smoorde,
met hare tranen vrij.
Door deze tranen schemerden gaarde
weide, wijnberg, boomen, akker, schoof en schelf,
en de dalweg dalende beneden ;
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door deze tranen wiegde, met het blauw des vreden,
de blijde schoone zomerhemel, goed voor de aarde.
Tamar, zwaar van kommer, stond gebogen
over de diepten van haar eigenzelf.
Daar hief zij hare handen en haar oogen
naar de
zon in 't straaldoorschoten luchtgewelf,
en bad:
Neem van mijn hart mijn twijfel, Heer.
Uw hemelen staan zoo vast en zuiver,
dat ik onsterk en wankel huiver,
schouw ik ten afgrond van mijn angsten neer.
Moet smart zoo fel zijn
eer zij de bloote blijdschap baart?
Mag, in het leed dat mij bezwaart,
Uw engel niet mijn troostgezel zijn,
wie dan die mij bewaart.
o Gij, die allerhande
kwaad en onspoed duldt
en keert tot deugd en welzijn,
zegen mijne schande,
zegen mijne schuld,
dat ik, voor mijnes vaders oogen,
mijn oogen niet hoef neer te slaan
noch voor uw vredelicht, wanneer op kleurige bogen
uw heldere boden tot de menschen gaan
en komen,
met hulp voor nood en heul voor smart...
Ach, het droeve beeld, dat wankelt door mijn droomen!
Neem, ach neem, o Heer, den twijfel van mijn hart.
Een zoet berusten kwam, een zaligend troosten.
Tamar, zich vermannend, schreed naar het oosten
heel ver.
Toen zij, wederkeerend, Nahor naderde, begon
het om de heuvelen gauw te donkeren.
De paarsche zon
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was onder achter stad en kim. Geen ster
kwam kijkend uit de blauwte flonkeren.
En trage trad zij opwaarts naar den tragen nacht
en zag de diepe duisterende macht
der wolken, vastgegroeid tot zware wouden,
waarover, een belofte of een herinnering,
niet hoog, de maanbol hing,
zwart, bol en vol, maar rond en rond de rand
in brand,
een dunne schijverpracht
een vonkelende gouden
ring,
los in de lucht.
En gaande naar die hemelwouden
schoonduister met nog schooner tinteling,
maakten haar voeten, tredend, geen gerucht.
(Slot volgt.)
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Het was een zonnige herfstmiddag. Tegen het diepe,
straalden de gouden blaadjes
van de boomen die ijler werden, nu het des nachts al
begon te vriezen en de wind met heviger stooten op hen

klare blauw van den hemel

af kwam.
Nora liep vlug, diep in gedachten. In de buurt van
het Frankenslag gekomen, bedacht zij zich opeens, dat ze
Hermien in langer tijd niet gezien had en sloeg den weg
in naar de Prins Mauritslaan.
Ze belde aan, na vergeefs door de ruiten naar binnen
gekeken te hebben.
De kinderjuffrouw deed open, met Agnietje aan de
hand. Het kind dat met wellust op een peen scheen te
kauwen, schreeuwde van blijdschap, toen ze „tante Noorie"
zag en klom tegen haar op met gretige, grijpende handjes.
„Mevrouw rust — ze heeft hoofdpijn", berichtte de
juffrouw met een bedrukt gezicht, „Stil Agnietje, moeder
slaapt."
„Moeder stout", zei 't kind met een pruillip.
„Foei", kwam Nora, „mag je dat zeggen ?" en tot de
juffrouw : „Is meneer al thuis, juf ? en de jongens?"
1) Fragment uit een onuitgegeven roman, waarin Nora de hoofdpersoon is.
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„Neen, meneer is met de jongens uitgegaan, ze waren
zoo druk. En juffrouw Nellie zit in de serre te lezen."
Nora liep de huiskamer in, met Agnietje op den arm,
die rustig doorknaagde aan haar peen.
„Zoo Nell, hoe heb je 't ?"
Nellie stond op.
„Dag tante", zei ze, met haar kalme, een beetje slepende
stem. .Het jonge figuurtje, slank en soepel, boog zich wat
achterover, toen Nora haar kuste. Zij kuste zelden terug.
„Mama rust."
„Ja, ik hoor 't. Maar ik zal toch maar even bij haar
gaan, anders zou ze boos worden, niet ?"
„Ja, gaat u maar. Mama was erg zenuwachtig vandaag."
„Is er iets gebeurd ?" vroeg Nora gedempt, met een
vluchtigen blik op juf, die kleine Agnietje handig van haar
had overgenomen en nu met het kind de kamer uitging,
bescheiden.
„Ik weet 't niet, tante. Ze is al lang een beetje
landerig. Papa wist 't ook niet." —
„Wat lees je' daar, Nell ?"
„Hilda van Suylenburg."
Nora glimlachte en zag haar een
„"Vin-je 't mooi ?"
beetje plagend aan.
„Prachtig ! Tante, weet u", en haar stem werd levendiger ; haar oogen begonnen te glanzen, „weet u dat vader
't nu eindelijk goed vindt dat ik student word .... natuurlij als ik slaag .... o, ik vind 't zoo beerlijkk !"
„Hou-je dan zoo van studeeren ?"
„Jawel .... maar .... dat je dan vrij bent, hè, en
zooveel kunt beleven , . en dan uit huis. O, ik vind 't
heerlijk om uit huis te gaan, voor een tijd ...."
„Hè Nell !"
„Nu ja .... u moet er niet boos om worden of 't
dad elijk aan Mama overbrengen maar u begrijpt toch ook
wel, dat het beter is voor haar.... en voor mij. Mama is
zoo .... jaloersch op me ... als vader lief voor me is" .. .
Het jonge meisje keerde zich af. Zij durfde Nora
niet aan te zien. Het was voor 't eerst dat zij zich zoo
eerlijk uitte. Gewoonlijk was ze stil en gesloten.
.
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„Ik begrijp je wel, hoor. Later, als je ouder bent,
begrijp je Mama beter. Mama is nog te jong voor .. voor
de rol van stiefmoeder, zie je. Maar dat wordt elk jaar
beter, niet ?"
Nellie lachte even. „Ja," zei ze, „misschien wel. Nu zal ik
u eerst een kopje thee geven vóór u naar boven gaat. Kijk,
dezen stoel moet u nemen en mag ik uw hoed en mantel?"
Nellie schoof een fauteuil in de serre, waar veel groene
planten stonden te glanzen in het binnenvallende zonlicht.
„Wat is 't lekker weer, tante. 0, daar komt Agnietje
weer terug. Kom maar hier, schat. Wil ze een koekje ?"
„Spijt het je niet om dat kleine ding ?" vroeg Nora,
Agnietjes haren streelend.
„0 ja... en om vader 't meest, dat begrijpt u wel.
Neen, snoes, leg die vieze peen niet op tafel. Wat een
smerige handjes."
„Nietje wil thee ... Nietje wil bij tante Noorie,"
zeurde het kind. Zij duwde het blonde bolletje driftig
tegen Nora"s knie.
Nora nam het kind op schoot. Toen speelden ze wat
om Agnietje te amuseeren ; tot het kindje kraaide van pret.
„Wat een engel, hè tante," zei Nellie verrukt, „en
dat kan ik nu niet van mama begrijpen; als ze in zoo'n
bui is, is 't net of dat kind haar niets kan schelen. En
dan bromt ze nog 't meest op haar ; veel meer nog dan
op Henk of Robbie."
„Agnietje maakt haar moe, omdat het een nerveus
kind is," vergoelijkte Nora, „kom, nu zal ik maar eens
naar boven gaan, anders wordt het te laat."
Zij klom de trap op naar Hermien's slaapkamer. Toen
ze geklopt had en een driftig „ja" gehoord had, ging ze
binnen. Het was er donker.
„Dag Mineke. Kind, sta op, 't is zulk prachtig weer !"
„Ben jij 't Noor ?" Een blond hoofd met lange krullen
richtte zich op.
Nora schoof de donkere gordijnen van de vensters
uiteen. Het bleeke, maar scherpe licht viel op de meubels ;
en fonkelde op de toilettafel in het kristal.
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„Hoe laat is 't ?"
„Half vijf. Kom, luilak. Over een half uur moet je
beneden zijn."
„Ach Noorie, ik voel me zoo ellen dig."
„Hoofdpijn ?"
„Och ja. . . en dan ... ach, 't is immers altijd het
zelfde." Hermien stond op, sloeg een kimono om en
zette zich voor haar toilet.
„Je hebt me nog niet eens een zoen gegeven," klaagde zij.
Nora lachte en boog zich, haar kussend, over het
witblanke gezichtje met de onrustig gloeiende oogen. Wat
is ze mooi, dacht zij bewonderend, met dat zeldzaam blonde
haar en die fijnblanke huid, maar wat een kind nog, zoo
teer en zoo tenger.
Noorie, wat heerlijk dat je er bent. Ik heb zoo naar
je verlangd. Je weet niet hoe ik me voelde van middag.
Ernst heeft me buiten mezelve gebracht en de kinderen. . .
ik had ze wel kunnen slaan !"
„Maar waarom dan toch ?"
„Och ..." Een moedeloos schouderophalen en toen in
een uitbarsting : „Omdat ik hier onderga in mijn baantje
van huishoudster, omdat niemand iets anders in me apprecieert dan dat ik mijn mans wasch doe en zijn kinderen
ten eten geef en oppas mijn huishoudboekjes optel en
de meiden achternajaag als ze slecht koken of vuil zijn .. .
als ik dat maar allemaal doe, zijn ze tevreden, maar ze
zien niets anders in me... Ernst wil niets anders van me..."
„Maar kind, hoe kun je hèm nu iets verwijten ! Hij
houdt zoo dol veel van je."
„Dol veel ? ! Hij zou van een leelijke onbegaafde vrouw
even veel houden, als die zijn huishouden deed en zijn
kinderen verzorgde. Wat geef ik om zoo'n liefde ? Wat is
daar voor 'bizonders aan ? en ik kan 't niet eens : goed
voor zijn huishouden zorgen, goed voor de kinderen zijn .. .
ik weet wel, dat ik soms een slechte vrouw en een slechte
moeder ben."
„Kind, wat draaf je weer door !"
„Jij vindt me mooi, Noorie
je hebt, 't me wel eens
„
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gezegd en ik weet zelve ook wel dat ik mooi ben ; — en
jij geniet van mijn muziek, van mijn vioolspel ; jij kunt
lachen om me, je vindt me grappig, misschien wel geestig,
is 't niet?" Nora knikte, met een glimlach, ondeugend.
„Nu goed," ging Hermien voort, ,denk je dat hij dat
ziet of bewondert ? Heel aardig, zal hij zeggen, als ze maar
beter met haar geld toekwam, of de jongens manieren
leerde, dat zou nog iets zijn waarop hij trotsch kon wezen.
Daarenboven. . . heeft hij ooit tijd om naar me te kijken ?
Al zijn cliënten hebben meer aan hem dan ik. Den heelen
dag op 't kantoor en 's avonds weer aan 't werk. Wat
sta je daar dan als vrouw bespottelijk naast. Z66 kon bij
immers nog beter een huishoudster huren. Of juf.. . juf is
ook heel geschikt. O, als ik daar aan denk, dan heb ik
zin om weg te loopen, wèg te loopen . wat doe ik hier
eigenlijk nog ?"
„Kom, je zoudt weer gauw terugkomen ! Wat een
malle bedenksels. Je moest je eigenlijk schamen. Zoo'n
engel van een man die . .. van jou is . . . denk eens aan,
hoeveel vrouwen loopen er rond die nooit "
„Van mij ? Denk je heusch dat hij van mij is ? ! Maar
dat is 't juist, Noorie, begrijp je dat dan niet ? Mijn grootste
verdriet is juist dat hij niet van mij is. Hij is van zijn
werk, van zijn kinderen, ja vooral van Nellie .. . en van
haar moeder. ja, ik weet wel dat ik jaloersch ben ; ik
bèn jaloersch op die vrouw die hem gehad heeft in zijn
jeugd, toen hij nog weinig werk had en vol illusies was
en vol begeerten . . . Toen had hij mij misschien beter begrepen, en beter gewaardeerd . . . nu staat hij al zoo'n eind
van me af en ik kan hem niet vatten :"
De tranen drupten over de satijnzachte wangen : „O God,
als ik maar niet zoo ontzettend veel van hem hield !"
„Neen, Mineke, dat heb ik je wel eens meer gezegd ;
je houdt niet genoeg van hem, of niet op de goeie
manier."
„Egoist. Ja. ik ben egoïst." Zij stond op en gooide
haar kimono af. „Egoïst ! ha, makkelijk gezegd. Net of
niet iedereen egoïst is. En dan, ieder mensch verlangt
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iets anders van 't leven . .. ik verlang nu dit . .. Enfin,
't doet er niet toe."
„Jawel, 't doet er wèl toe. Kijk me eens aan. Is dat
zorgen voor hem dan geen genot ? Heb je hem niet dadelijk
bij je, zóó als je hem roept, hier, met de telefoon ? Is 't
dan niet dikwijls gebeurd, dat hij midden uit zijn zaken
wegliep om te vragen wat je hadt ! Hoe kun je zoo onrechtvaardig zijn en zoo ondankbaar ? Je hèbt hem nog,
heusch en denk dan eens aan den tijd dat je hem niet
meer hebben zou ..."
„Noor !"
zou je dan
„Stel je eens voor dat hij nu stierf
geen brandende tranen builen om elk onbillijk verwijt. ..
Jij verlangt te veel van het leven. Er is haast geen vrouw
die zooveel heeft als jij en nog is het niet genoeg.
Denk je soms dat er ergens een gelukkiger vrouw te vinden is?"
„Weet ik 't ?"
„Wat een idee om te onderstellen dat een volmaakt
geluk bestaan zou ! en dat voor jou ? wat een pretentie .. .
waarom voor jou en niet voor mij ?"
„God, Noor, wat ben je een schat, als je zoo streng
doet... ja, ja, ik schaam me al... kom hier !" En tot
stikkees toe werd Nora omhelsd. „Je doet zoo wijs en
eigenlijk vin-je dat ik gelijk heb, ik weet 't zeker !"
Nora protesteerde, maar vergeefs. Vlug hielp zij nu
Hermien bij haar toilet en een poos later liepen zij vroolijk
pratend de trap af, arm in arm.
Beneden stond Ernst haar al op te wachten. Zijn
donker gezicht klaarde op toen hij Nora zag ; hij wist
den kalmeerenden invloed van haar op zijn vrouw.
„Is 't wat gezakt?" vroeg hij schuw, Hermien bij den
arm vattend.
„Een beetje. Waar zijn de jongens ? Nora blijft eten,"'
besliste zij.
Hij nam zijn vrouw tegen zich aan. „Ben je weer lief?"
vroeg hij, „je bent van middag weer erg .. , onaardig geweest."
„Och, schei uit," Hermien rukte zich los. Nu ook nog
een standje !
,
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Ernst weifelde. Onderweg, al wandelend met de jongens, had hij bedacht dat hij fl inker moest zijn ; desnoods
met strengheid tegen haar op moest treden. Dat was met
zenuwachtige vrouwen immers noodzakelijk. Maar nu had
hij 't in zijn onhandigheid weer verkeerd aangepakt. Enfin,
de bui was tenminste weer voorbijgedreven en of 't nu
door Nora was of door hem ... Hij kin 't ook niet .
streng zijn tegen dat kind dat hij aanbad; dat hem dol
maakte soms, maar dat hij in een uiterste teederheid zou willen verwennen, als zijn nuchter verstand hem niet tegenhield.
De kleine jongens, Henk en Robbie, blond en tenger
in hun wit gebreide truien, stonden nu vechtend om het
fonteintje. Hermien wiesch hun de handjes.
„Stil Robbie, niet zoo woest; je trapt moeder op de voeten."
„Moes, mogen we na tafel de grammofoon laten
draaien ?" vroeg Rob.
„Neé ... ikke ... vorige keer heeft Robbie 't den
heelen avond gedaan ; de platen verwisseld, bedoel ik."
De vijfjarige Henk lispelde een beetje, tot groote
verrukking van zijn moeder, die hem hartstochtelijk zoenen
kon om dat kinderlijke gebrek.
„Zeg 't nog eens : de platen verwisseld ! Schat van
mijn hart !" Onstuimig drukte zij de vochtige knuistjes
van den kleinen jongen tegen haar mond.
„Moeder, mag ik naast tante Noorie zitten, aan tafel?"
„Neen, ikke, Nietje naast tante !" klonk 't nu.
Agnietje kwam aangedribbeld. Juf had haar een
lichtblauw zijden jurkje aangetrokken met korte pofmouwtjes ; een gouden hartje hing aan een fijn kettinkje
op 't bloote halsje. Zacht bolden de pas geborstelde
krulletjes boven 't bloemfijne voorhoofd.
Hermien nam het kind op den arm met een teederen
lach. „Wat ben je mooi, kind", riep ze, „wat heeft juf je
mooi gemaakt. Ben je nog boos op moeder ?"
„Moeder stout", pruilde 't kind met een gezwollen
onderlipje. Maar aanstonds lachte ze weer toen Hermien
haar onder 't kinnetje kettelde.
.
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In de groote, met warmen lampenschijn doorstraalde
eetkamer vlamde een groote bundel roode chrysanten op
't felwitte tafellaken. Het licht streelde de aschblonde
hoofdjes van de jongens en gaf een bizondereu gloed aan
de goudkleur van Hermiens kapsel.
Ernst keek er naar met verliefde bewondering, doch
zeide niets. Hij genoot gewoonlijk zonder zich te uiten,
tot ergernis van zijn vrouw, die niet kon leeren dat daar
geen koelheid achter lag.
De kinderen hadden het hoogste woord. Ondanks de
vermaningen van Juf, die mee aanzat, stoeiden, lachten
en vochten de jongens, aten onbehoorlijk en schreeuwden
om het geringste. Agnietje was zoet, omdat Nora haar
bediende en haar een sprookje vertelde onder 't happen.
Hermien was in gedachten. Nu en dan steunde zij
het hoofd op de hand en keek peinzend voor zich uit.
Ernst, na eerst getobd te hebben over zijn vrouw, was
weer over zijn zaken gaan piekeren. Zijn notariskantoor
werd te druk. Hij moest nog meer hulp hebben. Maar
dat werd kostbaar en ze hadden hier veel noodig.
„Hertuien, speel je wat voor ons, na het eten ?"
vroeg Nora bij 't dessert.
„Spelen ?.. , och..."
,,Hè ja, je doet 't?"
„Als 't Ernst niet hindert."
„Wat ? Welneen, speel jij gerust ... ik moet nog wel
wat werken. .. "
Hermiens gezicht betrok.
„Zie je wel ?" zei ze zachtjes.
Ernst hoorde haar niet. „O ja, vrouw", begon hij na
een poos, „v6ór ik 't vergeet : Banier was van middag
bij me op 't kantoor en vroeg of we van avond thuis
waren. Ik heb maar gezegd van ja."
„Dat is ook wat je noemt intuïtie", merkte Hermien
op, met een plagenden blik naar Nora ; die even lachend
de schouders ophaalde.
„Die arme jongen doet niets dan solliciteereu en krijgt
nooit iets," ging Ernst voort, „het spijt me zoo voor hem."
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„Kun jij hem niet gebruiken ?" vroeg Hermien.
„Neen. . . ja, hoor eens, een meester in de rechten is
nog geen candidaat-notaris."
„Hij zou ook niet willen," zei Nora, „hij heeft 't me
wel eens gezegd : hij heeft 't land aan protectie." —
Zij stonden nu op. De jongens buitelden de zitkamer
in, waar het electrisch licht onder een kristallen kom aan
de zoldering ontgloeide.
Veel teere tinten en een licht Perzisch kleed op den vloer
maakten in die kamer een atmosfeer van zonnige blijheid.
Een kwartiertje mochten de kinderen er blijven, omdat tante Nora er was ; dan gingen ze naar boven.
Robbie en Henk klauterden de canapé op, waar Agnietje op Nora's schoot al zat te babbelen, telkens met
haar vettige vingertjes Nora's wang naar zich toe halend
om aandacht te vragen.
„Voorzichtig, jongens !" maande Ernst, „als jullie iets
omgooien, ga je dadelijk naar bed."
„Blijf je ook merken, als Roel komt ?" vroeg Hermien.
Zij stond geleund tegen een boekenkastje en haar teer
profiel was als een bleeke camée tegen de bonte en toch
gedemptkleurige boekenrijen. Zij keek hem niet aan.
„Neen ... dan denk ik wel klaar te zijn."
„o juist." Zij keerde zich om, bijna vijandig.
Hij zag 't niet. „Robbie !" viel hij uit, „je hebt vuile
schoenen en daarmee trap je op de canapé, op die mooie
kussens. Het is schandelijk, maar moeder, kijk dan toch eens."
„Trek ze uit, Robbie," ried Henk aan, „loop maar
stilletjes op je kousen." lij lispelde weer.
„Je ziet niet eens wat een heerlijke jongens je hebt.
Jij ziet alleen maar hun vuile voeten," zei Hermien met
een koele, scherpe stem, „zoo is 't altijd bij jou."
„Maar vrouw, wat een onzin."
Toen keerde hij zich bruusk om. Wat een opmerking
nu weer. Wat kon ze toch onmogelijk zijn ... onredelijk .. .
echt onredelijk. Enfin, geen scènes meer vanavond. Daar
had hij nu genoeg van. Hij ging maar gauw aan 't werk.
Dat was beter. -o. E. XVII 5
13
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„Ik ga me verkleeden," zei Hermien, nadat de jongens
met Nora gestoeid hadden, de grammofoon behoorlijk was
afgedraaid en Agnietje voor hen allen als een luchtig
feétje gedanst had; „ik ga me mooi maken voor Roel, ga
je mee, Noor?"
„Dan breng ik meteen Agnietje naar bed. Dat vind
ik zoo heerlijk." Nora stond op, het kleine meisje op den
arm, dat glimlachend neerkeek, met de fijne schaduwen
van haar krulletjes op 't voorhoofd.
„'t Kind heeft de Gioconda-lach," vond Nora: „kijk
toch eens, Mineke."
„Arme kleine stumperd ... als je bedenkt, dat dit ook
een vrouw moet worden ! Il est dur d'être femme."
„Ja, dat zegt Roel altijd."
„Vin-jij 't dan niet?"
„Soms."
„Nou ... 'k zou zeggen ! . , . Kom jongens !" riep zij
hard en kort, „naar bed ! Vlug !" en zij joeg Robbie en
Henk naar boven.
Terwijl Hermien zich mooi maakte, bracht Nora de
kinderen met juf naar bed.
In de kinderkamer met de witgeverfde bedjes en de
bonte chitsen gordijnen waren de kinderen uitgelaten van
pret. Tante Noorie moest ze alle drie om de beurt met
een of ander helpen, maar Agnietje zeurde 't meest.
Midden tusschen 't gebabbel en gelach van de kinderen
overviel Nora een pijnlijke weemoed. Dat was wel meer
zoo, als ze in dit huishouden kwam. Er hing een atmosfeer van • innige liefde, al kon die smartelijk zijn ; van
geluk in teederheid voor elkaar, dat haar, de eenzame,
telkens benauwde en soms radelooze wanhoop bracht.
Die kinderen hoeveel zij van hen hield ze konden haar pijn doen met hun aanhaligheid, hun streelende
naampjes, hun onstuimige omhelzingen, hun vaste, innige
kusjes. Dan kwamen het oude verlangen en het oude verdriet; dat dit alles aan haar voorbij ging; dat het nooit
zou zijn voor haar ! Want het was als een smartelijk, maar
niet weg te duwen voorgevoel, nooit zou die zaligheid haar
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deel zijn dan in den droom. Als jongmeisje had zij hartstochtelijk verlangd naar een kind. Het was een diep weggedrongen, nooit aan een ander bekend smachten geweest,
zóó innig met al haar toekomstdroomen verweven, dat zij
zich geen geluk kon voorstellen zonder die verrukking.
Na de eerste ervaringen in haar zoeken naar liefdesgeluk
was het verlangen minder hevig geworden, daar de bitterheid om het teleurstellende leven haar telkens dieper had
doen begrijpen hoe elk kind geboren wordt voor smart
en naast het liefste geluk ook het felste leed brengt aan
zijn moeder. Zoo had het rijpere nadenken het vuur getemperd van haar begeeren. Toch vlamde 't een enkele
keer weer op. Toen Agnietje eindelijk onder de dekentjes lag en ieder haar goênacht gekust had, tante en
moeder en de broertjes en juf (vader zouden ze maar niet
storen) was het de beurt van de jongens, die telkens weer
wat anders verzonnen om den tijd te rekken dat tante bij
hen bleef ; en eindelijk, na al 't gewoel en geplas en gelach was de kamer stil en donker en loken de oogjes toe.
Nora en Hermien waren juist beneden, toen er gescheld
werd.
Roel Banier kwam een beetje schutterig de salon
binnen ; telkens weer even verlegen in die omgeving, van
fijne smaak en weelde, met de mooie, wereldsche gastvrouw.
zijn vader was schoenmaker geHij als burgerjongen
voelde altijd een zekeren schroom voor gemakkelijk
weest
levende, welgemanierde menschen. In Hermiens gezelschap
verdween het echter heel gauw.
Zij was zoo natuurlijk en zag onmiddellijk in ieder,
dien zij tegemoet kwam, den „mensch". Ook bezat zij die
bekoorlijke coquetterie die evenveel moeite doet voor een
burgerman als voor een aristocraat. En in Roel zag zij den
bizonderen aard die haar bewondering wekte. Nadat zij
hem een paar malen bij Nora had ontmoet, had zij hem
dadelijk ten eten gevraagd er nu kwam hij er, als van zelf
sprekend, intiem aan huis.
„We moeten nog thee zetten, Noor?" riep Hermien,
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plotseling opgewekt door Roels komst, „meneer Banier
komt ons overvallen."
„wat was er dan ?"
„Een familietafereel, zooals gewoonlijk."
„ave hebben de kinderen naar bed gebracht," legde
Nora uit.
Het gesprek liep voort, luchtig en levendig ; Roel werd
coquet geplaagd door Hertuien en Nora verdedigde hem.
Hermien, elegant en lenig in haar geelzijden japon,
die mischte als zij liep, schonk thee en verschikte telkens
een vaasje, een boek ; liep er vandaan, bekeek alles met
kennersblik en ging toen eindelijk rustig zitten.
„Wat hebt u toch een heerlijk interieur ... en geen
wonder," vond Roel, „uw vingers hebben 't aangeraakt ... "
„Hij begint gevaarlijk galant te worden, Noorie, zou
je Ernst niet waarschuwen ?"
„Ik geniet hier ook altijd zoo," zei Nora, „er is geen
huis waar ik me zoo prettig voel, waar ik zoo thuis ben,
als hier."
„En toch wil je niet bij ons komen wonen," plaagde
Hermien.
„Neen, dat weet je wel — ik moet vrij zijn," antwoordde Nora zacht. Een schaduw trok over haar oogen.
Hier wonen ... Een poos was 't een stille illusie van
haar geweest; had zij Hermiens hartelijk aanbod al bijna
aangenomen. Toen was ze een week te logeeren geweest
en daarna ... .
Neen, elken dag die smartelijke wellust te voelen van
die lieve, aanhalige kinderarmpjes, die warme, liefkoozing
vragende lijfjes tegen haar arm kloppend hart ... Het bij
te wonen als Ernst en Hermien elkaar in hartstocht en
verrukking omhelsden, al kwam er menige bittere scène
tusschen ... Zij had begrepen dat het te veel gevergd zou
zijn van haar belangeloosheid en passiviteit. Te veel gevergd. Een kleinzielige „oude-jongejuffrouw-achtige" jaloerschheid, zoo geeselde zij zichzelve.
Na een poos kwamen ook Nellie en Ernst binnen en
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het gesprek liep over Nellies aanstaande studie in de letteren.
„Wat een geleerdheid !" riep Roel. In zijn oogen lag
echter evenveel goedheid als spot. Nellie bloosde. „Je
kunt toch wel een vrouw blijven, al studeer je," opperde
zij schuchter.
„Natuurlijk," zei Nora hartelijk, „ik kan me best begrijpen dat je graag studeeren wilt. En gaan ook vriendinnen van je naar Leiden ?"
„Ailleen Tonnie Verhoef, dat is de dochter van dien
knappen meneer Verhoef, vader, weet u wel, die honoris
causa tot doctor werd benoemd ?"
Er werd nu over wetenschappelijke sterren aan de
academie gesproken.
„Ik heb niets geen eerbied voor al die geleerdheid,"
zei Hermien eindelijk, die een beetje verveeld had toegehoord, „als ik die opleiding had gehad, wist ik 't ook, en
ieder mensch met een beetje hersens kan 't zoover brengen
met tijd en geld. Wat beteekent dat nu eigenlijk ? Is zoo'n
professor meer „mensch" dan een ander, omdat hij meer
wéet ? Welneen. Veel minder, dikwijls. Maar een geniaal
mensch, al heeft hij alleen maar de lagere school doorloopen, en die zelf iets vindt, die origineel is daar heb
ik eerbied voor."
„Ziezoo, nu is mijn vrouw op haar stokpaardje," constateerde Ernst met een glimlach, „wind je toch niet zoo
op, kind."
„Ik vind 't zoo aardig, als mevrouw zich opwindt,"

vond Roel, „zooals verleden week, over de „Tachtigers";
wat heb ik daar in mijn eentje later nog om gelachen."
„o ja, de tachtigers ... nu, ik ben nog niet bekeerd,
hoor ! Ik heb nooit iets van die menschen begrepen, op
een enkel mooi vers of een enkele bladzij proza na ! 't
Leek mij altijd een troep halve gekken die we moesten
bewonderen, toen ik nog een jongmeisje was. Ze waren
toen in de mode — dat is nu wel voorbij, goddank. Ik
houd ook heelemaal niet van de Hollandsche litteratuur.
Wat niet van ellenlange beschrijvingen aan mekaar hangt,
met allerlei obscure zinnen er tusschen, is stom-vervelend
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van wijsneuzigheid ! Neem nu eens zoo'n boek van Balsac
of Maupassant, of „La Guerre et la Paix" van Tolstoï,
mijn hemel, een onnoozel kind kan 't verschil al voelen.
„La Guerre et la Paix" wat is dat een boek ! Wel
tienmaal heb ik 't gelezen ; en ook „Ànna Karenine" —
en telkens vind ik ze weer heerlijk mooi. Ik ben verliefd
op Prince André en Pierre, maar vooral op Natacha ..."
„Op een meisje !" schaterde Nellie.
Roel zat te knikken en glunderde. „Ja, ja, prachtige
boeken !" riep hij in vervoering, en zag haar met verteederde bewondering aan, om haar oprechte spontaneïteit.
„Maar nu moet u ook aan Dostoïewsky beginnen,"
ging hij voort, „dan zult u nog meer genieten, of liever,
nog meer eerbied en bewondering voelen . .."
„Zijn afgod : Dostoïewsky", spotte Nora zacht.
„Maar kind", vervolgde zij tot Hermien, geroepen als
zij -zich voelde om rechtvaardig te zijn, „de tachtigers
moet je toch niet zoo wegsmijten. Ze hebben Holland
wakker geschud en mooie dingen gegeven ... van Deyssel,
Gorter, Kloos ... wat een hartstocht en dikwijls mooie taal !"
„Best mogelijk", vond Hermien, „maar ik houd meer
van Tolstoï."
„Verwantschap met Roel ; die is ook al zoo Russisch",
plaagde Nora.
zielsverwantschap," -- Hermien zond een
„Ja zeker.
vluggen blik naar haar man.
O, kon hij maar eens jaloersch worden !
Doch Ernst begreep het niet.
„Nu ga je toch wat voor ons spelen, hè Mineke ?"
vroeg Nora na een pauze.
„Ja . , , ik zal wat spelen." Hermien stond op, veerkrachtig, bijna hartstochtelijk.
Nu zou ze 't kunnen, dat voelde zij.
Al wat haar den heelen dag verbitterd had en verscheurd, zou ze nu uiten in haar muziek. Zij nam haar viool.
„Laten we de groote lamp uitdoen ; alleen die kleine daar
in den hoek aanlaten", zei ze, „dat brengt meer stemming."
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En in de schemeriglichte kamer met de warme roode
en paarse glanzen van de omkapte lamp op enkele meubels
een vaas met bloemen werd er wonderteêr door betrilden de eerste tonen van de klagende viool.
licht
Langgerekt en schreiend klonken de eerste maten,
maar die droefheid verging in een wilder melodie, opspringend en juichend, als was ze geboren uit smartelijkere
hartstocht. Voller stroomde de kamer met muziek, dieper
zong de viool...
Ernst, na de eerste klanken, was stil de kamer uitgegaan.
De anderen zaten zwijgend, elk in zijn gedachtenwereld verzonken, te luisteren als in een droom. Voor
Nora waren dit de heerlijkste uren.
Toen Hermien geëindigd had, met een bleek, verklaard gezicht, waarop de adem van iets héél groots was
heengegaan, zonk zij neer in een fauteuil, starend en stil.
Nu kwam Ernst weer binnen. Hij zeide niets. De
muziek van zijn vrouw maakte hem nerveus. Hij was niet
muzikaal en kon haar niet volgen ; maar hij voelde in
haar spel de onrust, het onbevredigde smachten, dat hem
diep ongelukkig maakte. Zijn vrouw was een artieste,
die vast geraakt was in een banaal, Hollandsch huishouden, met een banalen, Hollandschen man. Hij wist
het en overdreef het in een wellust om eigen pijn. Maar
wat kon hij daaraan verhelpen ? .
.

Roel bracht Nora thuis. De nacht was droog en
koud. De sterren fonkelden hoog.
„Wat een vrouw", zei Roel eindelijk, na een tijd van
stilte.
„Een artieste," vond Nora.
„Een amoureuse," besliste Roel ; en na een poos : „Het
amuseert me altijd haar zoo te hooren praten ; al is 't
schreeuwend onrechtvaardig soms of onlogisch daar zit
toch wel een kern van waarheid in. Zoo alle afgesleten
begrippen en gewichtigheidjes op de punt van haar salonschoentje te nemen en ze met een minachtenden zwaai de
kamer door te gooien ... "
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„Ja, ze is grappig en origineel. Dat felle, hartstochtelijke van haar, dat is soms zoo'n genot voor me. Als 't
den heelen dag uit een Hollandsche grijze lucht gemotregend heeft en ik niets gehad heb dan eentonig werk of
saaie lessen --- als ik op straat niets gezien heb dan de
meest hopelooze banaliteit ... wat is dan een bezoekje bij
Hermien een lafenis." En Nora bedacht hoe datzelfde gevoel haar kon opheffen als ze een boek las van gedroomde
levens, ver in een land van zoele lucht, gouden zon en

hartstocht.
„Dus dan verwarmt ze je verkleumde ziel," besloot
Roel met lichte ironie.
„Jammer," ging Nora voort, „dat ze haar leven zoo
bederft. . . met ... enfin ... "
„0 ja, ik begrijp 't wel. Je behoeft 't me niet te vertellen. Maar wat is daar aan te doen ? Het is trouwens
natuurlijk en heel goed dat een vrouw lijdt. Dat is haar
rol. Daar is ze voor geboren. En in de liefde behoort véel
pijn geleden te worden. Dat is de redding voor alle
menschelijke waardigheid." —
„Dat heb je uit Suarès ! Dat is niet van je zelf!" riep.
Nora opeens, bruusk; geërgerd over zijn wijzen toon.
„Wat geeft dat ? Is 't dan soms niet waar ?"
„Och jawel ... maar dan moet je 't er bij zeggen —
niet pronken met andermans veeren."
Hij zweeg, pijnlijk getroffen. Na een poos zei hij zacht :
„Wat vind ik dat ellendig, Noor, dat ik je altijd zoo irriteer."
Zij was onmiddellijk verteederd.
„Wel neen, niet altijd," zei ze verlegen, „maar ik ben
moe. Wees maar niet boos.
„Boos ? Kom." Hij lachte schel op, met zijn harde,
onwelluidende stem.
Nora hoorde de smart niet die er in schreeuwde. Beiden
eenzaam, liepen zij verder in den kouden herfstavond.
Een droge ijlheid kondigde al den komenden winter aan.

HET NEDERLANDSCH LEVENSVERZEKERINGSBEDRIJF ALS STAATS-MONOPOLIE
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Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

In de avondvergadering der Tweede Kamer op 29
Maart 1.1. heeft Minister Treub de verrassende mededeeling
gedaan, dat hij voor de aflossing eener
waarin de 250-millioen-leening van 1914 door conversie
zou worden opgenomen, de middelen wilde vinden in een
Staats-monopolie van het geheele levens- en brandverzekeringswezen ; tot voorlichting omtrent de uitvoering van dit
(intusschen bij hem klaarblijkelijk reeds vaststaand) denkbeeld zou hij twee kleine ministerieele commissies benoemen.
Deze mededeeling in de Kamer werd aangevuld en toegelicht in een interview van den Minister (De Telegraaf van
10 April) en door zijn opmerkingen in de Eerste Kamer,
12 April 1.1.
Het vraagstuk der „Verstaatlichung" van het levensverzekeringsbedrijf is jarenlang een van die geweest, waarover academische gedachtenwisselingen werden gevoerd en
theoretische beschouwingen geleverd, totdat, in Europa,
Italië (1912) tot den maatregel overging, eene handeling,
die begrijpelijkerwijze in den kring van vakgenooten ginds
en elders, maar ook in den wijderen kring van politici
en economisten sterk de aandacht trok. Thans is door
het aangekondigd voornemen van onzen Minister van
Financiën de vraag voor Nederland plotseling —
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dat heet „gerukt in de sfeer der actieve politiek", is
eensklaps een „brandend" vraagstuk geworden. Het oogenblik schijnt daarom gunstig, de beteekenis en de vermoedelijke gevolgen van zoodanigen in Nederland te nemen
maatregel aan een voorloopig onderzoek te onderwerpen.
Op volledige behandeling van het zoo veelzijdig onderwerp
maakt deze beschouwing geen aanspraak.
De mogelijkheid of wenschelijkheid van wat thans
door Minister Treub wordt beoogd, heeft slechts, voor zoover
ons bekend, éénmaal het onderwerp eener gedachtenwisseling in de Tweede Kamer uitgemaakt. Haar werd onder
dagteekening van 27 Juli 1912 een ontwerp tot „regeling
van het levensverzekeringsbedrijf" door Minister Heemskerk
aangeboden. Deze wetsvoordracht strekte, gelijk men zich
zal herinneren, tot instelling van een zeker Staats-toezicht
op de gestie der maatschappijen langs de lijn van „vrijheid
en openbaarheid" : in 't algemeen werd in die gestie door
den wetgever niet ingegrepen, maar verplichtend werd
gesteld mededeeling van verschillende gegevens 1 ). Het
was bij het afdeelingsonderzoek van dit ontwerp, dat de
quaestie van het Staats-monopolie ter sprake kwam. Het
Voorloopig Verslag van dit door het vorig Kabiliet
ingediend ontwerp is gedateerd 26 Januari 1914 en
geeft dus het inzicht niet der in den zomer van '13 gescheiden, doch der uit de verkiezingen van '13 voortgekomen, dus der huidige Tweede Kamer weer. Ziehier wat
in § 2 van dat V. V. over het punt in geding pro en
contra werd gezegd :
„Door enkele leden werd het denkbeeld bepleit het
levensverzekeringsbedrijf te maken tot een Staatsmonopolie,
gelijk in Italië is geschied. Huns inziens leent het bedrijf
zich uitnemend tot uitoefening door den Staat. Slechts
op die wijze zouden de belangen der verzekeringnemers
ten volle gewaarborgd zijn. Tevens zouden dan de tarieven
z66 kunnen worden gesteld, dat ook voor slechte risico's
1) Het ontwerp is door mij besproken in Onze Eeuw, April 1914 ;
blz. 101 y.
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het sluiten van een verzekering mogelijk werd. De maatschappijen wijzen deze risico's af, zoodat juist zij, die het
meeste belang zouden hebben bij een verzekering, in de
practische onmogelijkheid zijn, deze te sluiten."
Wat in deze zinsneden treft, is niet zoozeer het volkomen „gratuite" der bewering dat dit bedrijf zich uitnemend tot uitoefening door den Staat leent en dat alleen
daardoor de belangen der verzekerden veilig zouden zijn,
noch ook het van (laat ons maar zeggen) zeer geringe
vakkennis getuigende van de klacht omtrent afwijzing van
slechte risico's, als wel het geheel ontbreken van eenige
aanwijzing of voorspiegeling van ruime inkomsten voor
den Staat uit zoodanigen handel, terwijl toch duidelijk is,
dat juist dit gehoopt gevolg Mr. Treub tot het aan de
orde stellen van de zaak heeft geleid.
boren wij thans wat tegen dit denkbeeld werd aangevoerd:
„Dit gevoelen ontmoette echter bij vele leden tegenspraak. Van die zijde werd er vooral op gewezen, dat de
verzekeringsidee hare verbreiding onder het volk heeft
gekregen door de voortdurende werkzaamheid van de
agenten der concurreerende maatschappijen, die, geprikkeld
door het eigenbelang, de beste propagandisten voor de
verzekering zijn. Zoolang het overgroote deel van het volk
nog niet verzekerd is, kan men die agenten niet door
Rijksambtenaren vervangen zonder de verdere ontwikkeling
van de verzekering te belemmeren. Voorts zou de reusachtige agglomeratie van kapitalen in handen van den
Staat, welke het gevolg zou wezen van een Staatsmonopolie, groote bezwaren in het leven roepen. Ook kunnen
de particuliere maatschappijen eenerzijds meer coulant zijn
dan de Staat en anderzijds beter tegen misbruiken van de
zijde der verzekeringnemers waken. 0 verigens is, naar
men meende, in Italië wel tot de monopoliseering besloten,
maar is deze nog niet geheel tot uitvoering gekomen, zoodat een beroep op dit land slechts ten deele beteekenis
heeft."
Wat Italië betreft, op de leerzame geschiedenis van
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het in dat land voorgevallene zal in den thans ons wachtenden strijd voor en tegen nationaliseering zeker wel het
gewenschte licht vallen ; wij laten dit punt hier rusten 1 ).
De aanhaling van deze § uit het V. V. moest slechts dienen
om te doen zien dat het vraagstuk nog niet zoo lang geleden in het Parlement reeds besproken was en dat toen
tegenover „enkele" voorstanders van een monopolie (die
over de geldelijke gevolgen voor den Staat zwegen), „vele"
tegenstanders dit denkbeeld ten eenen male verwierpen.
Deze laatsten hadden ook in de Memorie van Toelichting
tot het aanhangig ontwerp een grond tegen invoering van
zoodanig monopolie kunnen vinden. In die toelichting
toch werd een verder dan het gekozene strekkend stelsel
van overheids-toezicht, het stelsel van „staatsvoogdij", door
den Minister afgewezen, omdat zooals hij zeide bij
aanvaarding daarvan, zoo noodig, in de gestie der maatschappijen zou moeten worden ingegrepen, het beheer in
andere banen geleid, „kortom het gansche beheer worden
gevoerd, gelijk een voortreffelijk geleide maatschappij
behoort te worden bestuurd." Welnu zoo schreef Minister Heemskerk dit stelsel is „onmogelijk te verwezenlijken zonder te beschikken over een ambtenarenkorps,
dat de eischee van het vak verstaat, althans evengoed als
de beste zaakkundigen. De voorwaarden welke de Staat
kan aanbieden, zijn niet zóó gunstig, dat met grond de
vorming van zoodanig korps mag worden verwacht...."
1) In de Eerste Kamer zeide Minister Treub dat het beroep op de
ervaring in Italië niet den minsten indruk op hem maakte; vooreerst „zal
men hier de zaak eeni gszins anders moeten inrichten [dat dit zou moeten
geschieden kan men den Minister gereedelijk toegeven !]; ten tweede kon
in Italië nog geen winst worden gemaakt : de wet is van 1912 ; met de
uitvoering verliep eenige tijd; in de eerste 2 à 3 jaar is van zulk een bedrijf geen winst te verwachten en daarna kwam de oorlog.... Met dit breed
gebaar de les uit Italië op zijde schuivend, zag de Minister voorbij dat
de ervaring, daar opgedaan, waarlijk niet alleen de winst-quaestie betreft,
maar veeleer de ongeschiktheid van dit bedrijf voor een Staats-monopolie
bewijst; zag ook voorbij dat hij in de Tweede Kamer het voorbeeld van
Italië had aangehaald. Wat beduidde die aanhaling, wanneer men daarbij
erkennen moet, dat men hier zoo ongeveer alles anders zal moeten doen
dan daar geschiedde
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De tegenstanders van monopolie, in het V. V. aan het
woord, hadden de vraag kunnen stellen : hoe de Regeering
de beschikking zou verkrijgen over ambtenaren, die geschikte bestuurders eener staats-verzekering zouden zijn,
wanneer zij het thans reeds onmogelijk achtte, bruikbare
krachten te vinden voor scherp en ingrijpend toezicht.
Roert men deze zij de van de zaak aan, dan noemt
men een der practische bezwaren tegen verwezenlijking
van de Staats-monopolie-gedachte : de altijd zoo belangrijke
personen-vraag, de quaestie van de mannen, op wier schouders
de taak zal rusten. Voor die zijde der zaak zijn de
„etatisten" veelal blind en blijven daarvoor blind, hoewel
telkens weer de ervaring het overtuigend gewicht van de
„personen-quaestie" doet gevoelen. Waarom — zoo vragen
zij zouden menschen in dienst der overheid niet kunnen
bereiken wat door menschen in particulieren dienst bereikt
wordt? Antwoord : Om
dat de eersten (natuurlijk met uitvan
. • uitzonderingen !) andere menschen
zondering.
zijn of worden dan de laatsten. Ze zijn anders, d.w.z.
omdat ze van nature de rustiger, zekerder, veiliger, enger
afgebakende ambtelijke loopbaan verkiezen boven de onzekere kansen van het „vrije" beroep, zoeken zij een plaats
aan een ministerie of departementaal bureau. Of: ze worden
anders, krijgen de eigenaardige ambtelijke plooi, welke de
geregelde arbeidsverrichting onder de eigenaardige verhoudingen, tradities en regelen der ambtelijke hiërarchie
meebrengt. Is het niet een waar woord, dat de kunst des
ambtenaars bestaat in „l'art de couvrir sa responsabilitg"?
Is het niet zoo, dat haast nooit of nimmer een ambtenaar
wegens ongeschiktheid uit 's Rijks dienst wordt ontslagen,
op zijn best niet of minder spoedig tot een hoogeren rang
bevorderd, terwijl in het particulier bedrijf de zwakste
broeders worden uitgestooten en de beste „bij keuze" tot
de hoogste plaatsen geroepen Zijn niet de salarissen,
welke de overheid ook voor bekleeding van verantwoordelijke posten in haar dienst betaalt, zoo gesteld, dat vooraanstaande mannen uit „zaken"-kringen zich niet daartoe
aangetrokken gevoelen, zoodat men wel vaak uit overheids-
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dienst mannen naar particuliere ondernemingen ziet overgaan, doch het omgekeerde een zeer zeldzaam voorkomend
verschijnsel is ? 1 ) Kent men niet in alle Europeesche
talen vaststaande uitdrukkingen voor de omslachtige en
formalistische arbeidswijze van ambtenaren (,,red tape",
„Schema F", „bureaucratie", „ambtenarij") ? Is het dan
niet juist dat (als regel) menschen in dienst der overheid
andere menschen zijn dan lieden in particulieren dienst en
is niet aldus te verklaren dat in zeer veel gevallen de
overheid niet bereiken kan wat wel door het spel der vrije
krachten wordt bereikt ? „In zeer veel gevallen". .. Want
natuurlijk hangt het van den aard der taak af, of haar
uitvoering onder de bezwaren der ambtelijke verrichting
veel zal lijden of niet. Er zijn bedrijfswerkzaamheden,
waarin het stroeve, onpersoonlijke, werktuigelijke, in één
woord het eigenaardig nadeel der overheids-gestie betrek-.
kelijk weinig wordt gevoeld. Het is, dunkt ons, doctrinair
te meenee, hetzij dat de Staat niets, hetzij dat hij alles
goed kan doen. In zijn Telegraaf-interview zeide Minister
Treub den invloed der bureaucratie op het staats-levensverzekeringsbedrijf niet te duchten en achtte het bewijs
der levensvatbaarheid van zijn plannen geleverd door de
z.i. gunstige uitkomsten van stedelijke monopolies en eenige
Staats-bedrijven. Overtuigend is dit „bewijs" o.i. niet. Daargelaten de vraag of de uitoefening dezer publieke diensten _
als aanprijzing van het stelsel onaanvechtbaar is, wij
herhalen dat de aard van den „dienst" een alles-overheer
sehende factor is bij de kans op slagen.
Hoe zou het te dien aanzien gaan met de uitoefening
van het levensverzekeringsbedrijf ?
Ons dunkt, wie dat bedrijf uit ervaring kent, kan
1) Minister Treub (in zijn interview) wil dan ook aan ,,commercieeleeischen" voldoen „ook wat betreft de wijze en de hoogte van salarieering
der leidende personen" van het nieuwe staatsbedrijf. Anders kan ik, zoo . .
zeide hij, op mijn vingers natellen bedrogen te zullen uitkomen. — Een
loffelijk voornemen, dat van zaken-inzicht getuigt, maar niet gemakkelijk
uit te voeren zal zijn. Want zulk eene bijzondere regeling (zij zou bijzonder e
moeten zijn) zou een „precedent" scheppen van zeer verre strekking.
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daaromtrent niet twijfelen. Hij weet, hoezeer juist hierin
het persoonlijk element op den voorgrond treedt. Het heeft
lang geduurd, voordat stelselmatig en krachtig beproefd
werd aan het Nederlandsche volk het nut van deze instelling te leeren. Dit geschiedt thans dagelijks, op groote
schaal, door de honderden agenten_ en inspecteurs (heel
den „buitendienst") der ten getale van ongeveer 90 in ons
land gevestigde maatschappijen. Nog steeds is men niet
zoover dat de groote meerderheid van hen, voor wie levensverzekering de aangewezen spaar- of beleggingsvorm is,
dit zelf inziet en uit eigen beweging daartoe overgaat.
Wel komt dit voor, maar de directies van alle maatschappijen weten dat voortdurende, opzettelijke propaganda
volstrekt onmisbaar is voor de „acquisitie". In deze —
als in alle propaganda is een zeer sterk persoonlijk
element ; dit werk vereischt, naast vakkennis, toewijding,
overtuiging, volharding. Dit werk wordt door de directies
geleid in de door haar gekozen banen ; zij zien daarop toe,
omdat zij weten van hoeveel belang het welslagen daarvan
voor de ontwikkeling der zaken is, ook : omdat de agent
tegenover het publiek de vertegenwoordiger der maatschappij is, welke naar haar orgaan wordt beoordeeld.
Door dien „buitendienst" houdt voorts de directie voeling
met het publiek, leert zij de behoeften kennen aan bijzondere verzekerings-vormen, blijft zij op de hoogte van wat
verlangd wordt ; zij tracht daarin te voorzien door nieuwe
combinaties, speciale tarieven, aparte regelingen. Zoo leidt
de voortdurende propaganda tot een gestadigen groei van
het bedrijf in de breedte en in de diepte. Er is leven,
beweging, vervorming in het vak. De (over-)talrijkheid der
vaderlandsche instellingen op dit gebied leidt tot eene
concurrentie, die zeer zeker hare schaduwzijden heeft, maar
die ook voor de verzekerden geen geringe voordeelen oplevert ; ook die scherpe mededinging prikkelt de directies
tot voortdurende waakzaamheid en werkzaamheid, tot intensieven arbeid, die aan haar „cliënten" ten goede komt.
Denk u daartegenover het beeld van een gemonopoliseerd levensverzekeringsbedrijf en dan dat monopolie in
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handen der overheid ! 0, zeker, des Ministers voornemens
zijn, blijkens zijn interview, prachtig. De propaganda
voor de levensverzekering moet, zoo zeide hij, krachtig
worden doorgevoerd en zal even doeltreffend kunnen geschieden als dit thans door honderden binnen- en buitenlandsche maatschappijen geschiedt. „Het plan is om met
de uit ervaring verkregen middelen der maatschappijen
voort te blijven werken. Goede agenten moeten het werk
voortzetten en zoo noodig ook nieuwe banen betreden."
Er zullen advertenties geplaatst en propaganda-lectuur
verspreid worden. „Het groote raderwerk mag geen oogenblik worden stopgezet." Deze woorden getuigen van
zooveel waardeering voor de propaganda der maatschappijen,
dat de Minister hoopt deze na te volgen ; de overheid zal
de kunst van de particuliere ondernemers afzien. Maar zij
getuigen ook van een merkwaardig idealisme en optimisme.
Wie ze uitspreekt, houdt geen rekening met het feit dat
een ambtenaar gewoonlijk juist niet werkt op de door
Minister Treub voorspelde wijze. Hem drijft niet het
„moeten" dat den zakenman voortstuwt. Het uitstooten
van alle mededinging stompt den daaraan verbonden prikkel
af. Waarom zal zich inspannen wie niet door inspanning
zijn deel veroveren moet, doch als eenig gegadigde alles
tot zich ziet vloeien ? Waartoe nieuwigheden invoeren,
wanneer alweer de begeerte, daardoor anderen de loef af
te steken, daartoe niet drijft? Den ambtenaar is eenvormigheid
dierbaar ; het nieuwe brengt vroeger ongekende verwikkelingen mee, past niet in het kader . ... Propaganda zal
zeker ook van overheidswege wel worden gevoerd, maar
niet in die mate en met die kracht als thans door het
heerleger van wervers gedaan wordt. Bij de Staats-directie,
van wie de stuwkracht en de bezieling voor dit moeilijk
werk moet uitgaan, zal de prikkel der door den concurrentie-strijd gevoede eerzucht, ook die van het eigen belang
bij de ontwikkeling der zaken ontbreken. Zoo is dan te
voorzien een verstarring en versteening van het bedrijf, dat,
afgeleid van de paden vol licht, leven en groei, zich zal
voortsleepen op den steenachtigen bodem der ambtenarij .
.
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Is dit een te stoute beeldspraak ? Van twee zijden
dringt zich voor Nederland eene vergelijking naar
voren : de werkzaamheid van den Staat op het gebied van
het spaarwezen en op dat der ongevallenverzekering. De
twee beelden zijn zeer verschillend, maar zeer verschillend
zijn ook de objecten en de omstandigheden.
Het spaarwezen ten onzent heeft zich van 1818-1881
ontwikkeld door de werkzaamheid der particuliere banken ;
in laatstgenoemd jaar trad de Rijkspostspaarbank op. Het
bedrijf werd niet gemonopoliseerd ; de bizondere instellingen
bleven (niet door eenige wet geregeld) naast het Rijksinstituut bestaan. Raadpleegt men de laatstverschenen
Jaarcijfers dan ziet men dat het saldo der inleggers, per
hoofd der bevolking per ulto. December was :
1860 (alleen particuliere banken)
f 1.66.
1870 (
51
51
1880 ( „
55
9.03.
1890 (particuliere banken)
„ 13.48.
„ (R. P. S.)
„ 4.65.
1914 (particuliere banken)
„ 18.63.
(H. P. S.)
„ 29.11.
De gang van zaken wordt hieruit duidelijk : de tot
1880 sterk opgaande ontwikkelingslijn der particuliere
banken is na het optreden der R. P. S. niet meer zoo
sterk gestegen als het verleden deed verwachten, maar de
uitbreiding der gelegenheid veroorzaakte een krachtige
vermeerdering van het gebruik over heel de lijn.
De particuliere banken hebben vooral in de laatste
tientallen van jaren het sparen onder de bevolking niet
weinig bevorderd door allerlei daartoe geschikte middelen.
Wat de R. P. S. betreft, Mr. G. H. M. Delprat schreef in
zijn studie over „Spaarwezen" 1 ) : „Invoering van nieuwe
spaarvormen of spaarwijzen bij de Rijkspostspaarbank is
niet waarschijnlijk, omdat het bezwaren zal medebrengen
de verschillende nieuwe spaarvormen, als kostelooze
gifte van spaarbusjes, afhaaldienst, ook bij de Rijksinstelling
„

1) „Nederland in den aanvang der twintigste eeuw ". Leiden. A. W.
Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij. 1910. (blz. 970).
O. E. XVJI 5

it
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in toepassing te brengen." Dit geeft te denken en wekt
den stelligen indruk dat „de Rijksinstelling" op het stuk
.der actieve propaganda bij de particuliere instellingen
achterblijft en dat dit feit rechtstreeks uit den aard van
het overheids-orgaan als zoodanig voortvloeit.
Overigens zie men het verschil tusschen sparen en
ievensverzekering niet voorbij. Er is bij eenige overeenstemming groot onderscheid. Voor sparen kan men slechts
algemeene, collectieve propaganda maken ; bij de levensverzekering moet daarnaast de tot een bepaald persoon
geschikte opwekking als overwegende hoofdzaak worden
beschouwd. Bovendien : indien het sluiten van een levensverzekering een spaarvorm is, dan is het er in elk geval
een, die aan den betrokkene hooge eischee stelt. De
spaarder legt het geld, dat hij missen kan, terzijde. Hoeveel
zal dat zijn ? Wanneer zal hij dat doen ? Hoe vaak zal hij
daartoe overgaan ? Dit alles hangt geheel alleen van hem
af; er is geenerlei dwang. Wil hij de opgelegde penningen,
voor welk doel ook, terugvorderen, het staat hem vrij.
Maar de man, die een levensverzekering aangaat, verbindt
zich bij overeenkomst tot geregelde premie-betaling ; hij
legt zichzelven den dwang op, de daarvoor benoodigde
gelden op zijn budget te bezuinigen ; hij aanvaardt vrijwillig
tegenover zichzelven een spaarverplichting. Komt hij deze
niet na, dan weet hij dat het doel : de beschikking over
een kapitaal voor zich of zijn nagelaten betrekkingen, in
hoofdzaak zal worden gemist. Menigeen, die zich voorneemt
te sparen (en misschien ook dat voornemen uitvoert —
zoolang het duurt !), ziet op tegen de verbintenis, die
voor hem uit levensverzekering voortvloeit. Dit zeer wezenlijk onderscheid maakt de persoonlijke, op een persoon
gerichte, propaganda voor levensverzekering veel zwaarder
dan de massale aanmoediging tot sparen. Zal die zwaardere
arbeid door Rij ks-levensverzekerings-agenten naar den eisch
worden verricht ? Voorts : het spaarwezen is veel eenvoudiger
van bouw, is veel minder gedifferentieerd dan het levensverzekeringswezen. Instellingen op eerstbedoeld gebied
zijn dan ook gemakkelijker te beheeren en te leiden dan
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organisaties op het laatstgenoemd terrein. Wanneer het
dan al waar is, dat de Staat, met zijn Rijkspostspaarbankk
naast particuliere banken optredend, wel goed werk heeft
gedaan, bewijst dit dan dat de Staat als monopolist der
levensverzekering bevredigend werk doen zal? Hoe zou
men op deze vraag een bevestigend antwoord kunnen geven
En hoe kan men dat, wanneer men let op de uitkomsten der ongevallenverzekering van overheidswege ten
onzent ? Hier werd door de wet een verzekeringsplicht geschapen ; die wet beoogde aanvankelijk aan de Rijksverzekeringsbank het monopolie van het bedrijf toe te kennen;
ten slotte nam de Regeering het beginsel van zelf- en
overdragen van risico in de regeling op. De geschiedenis
der bezorging van de wettelijke ongevallenverzekering door
het Staats-orgaan is welbekend ; de hoofd-ambtenaren
zelven dier instelling hebben na tienjarige werkzaamheid
een en ander daarvan verteld in een soort van gedenkboek,
dat ten allen tijde merkwaardig zal blijven als document
ter bepaling van de mate, waarin kan worden misgetast,
wanneer ambtenaren tot uitvoering van een dergelijke taak
worden geroepen. Laat ons, na het reeds vroeger daaromtrent opgemerkte, thans maar niet meer daarvan zeggen 1 ). Genoeg zij het, vast te stellen dat waarlijk dit voorbeeld niet tot navolging of uitbreiding verlokken kan ! 2 )
Verlokkend kan evenmin werken het denkbeeld van
een levensverzekerings-monopolie, hetzij dit beruste bij den
Staat of bij eene bijzondere instelling. De nadeelen verbonden aan de uitsluitende uitoefening van ten publieken
?

;

1) Het gedenkboek werd door mij besproken in Onze Eeuw, Januari
1914, blz. 124 v.v., de gestie der Rijksverzekeringsbank in verschillende
Economische Kronieken.
2) Toen de Telegraaf-interviewer den Minister vroeg, of de ervaring
met de Rijksverzekeringsbank hem niet had doen aarzelen, .gaf deze daarop
geen rechtstreeksch antwoord, wel op de daaraan toegevoegde vraag of de
invloed der bureaucratie niet was te vreezen. ,,Niet de bureaucratie, maar
het zaken-element zal zijn stempel op dit staatsbedrijf drukken. Daarom
moet het bedrijf ook geschoeid worden op 'de leest van het particuliere
grootbedrijf....". Inderdaad, dat zou moeten gebeuren! Die Botschaf t
hör' ich wohl..

..
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nutte verrichte diensten door een enkele organisatie, zijn
overbekend; zij komen alle hierop neer, spruiten hieruit
voort dat de velerlei uit mededinging voortvloeiende voortleelen wegvallen. Hoe geheel anders zou het beeld van
het Nederlandsch levensverzekeringsbedrijf zijn, wanneer
van den aanvang af ééne maatschappij op dit veld was
werkzaam geweest. En ook en dus — hoe geheel anders
dan thans zou het beeld worden, indien Minister Treub's
denkbeeld werd verwezenlijkt en voortaan slechts één verzekeraar in Nederland zou worden gevonden. Van de
lastige mededinging bevrijd zou die eene verzekeraar zijn
tarieven en voorwaarden vaststellen op den voet, die hem
het meest aangenaam was d.i. hem de zoetste winsten in
uitzicht stelde.
Maar zal men zeggen die tarieven en voorwaarden zouden ook dan toch aldus bepaald moeten worden,
dat de burgers zich tot de instelling aangetrokken bleven
gevoelen. Natuurlijk, doch de monopolist zou tastenderwijze
te weten trachten te komen, hoever hij gaan kon bij het
najagen van winst en het tegelijkertijd niet te zeer afschrikken van gegadigden. Dit nu moge een goed recept
zijn om in een zaak zooveel mogelijk geld te verdienen,
het is niet de weg, waarlangs men de „sociale voorzorg",
die de grondslag is der levensverzekering, tot ontwikkeling voert.
Zoude indien de overheid die monopolist ware —
door haar levensverzekeringsdwang worden uitgevaardigd
Wij hebben na de aankondiging van Minister Treub's voornemen in allen ernst die vraag hooren stellen. Daardoor,
zoo zeide men, zou immers de „acquisitie"-moeilijkheid
zijn opgelost : de wet zou den Staat-verzekeraar zijn cliëntèle toevoeren . .. De ernst, waarmee die vraag werd
gesteld, is merkwaardig als proeve van wat ten huidigen
dage al niet tot de mogelijkheden wordt gerekend ! Inderdaad zijn wij tijdens de oorlogsjaren aan veel vroeger ondenkbaars gewoon geraakt en daardoor in een stemming
van nil mirari gekomen. Maar iets als dit... ! Men zou
dan toch bij invoering van een dergelijken maatregel zich
?
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de weelde van zooiets als een „rechtsgrond" niet kunnen
ontzeggen, tenzij men meende dit ouderwetsch begrip
overboord te kunnen werpen. Wilde men een rechtsgrond
voor zoodanigen dwang zoeken, het is waar : zulke gronden
laten zich niet zelden gemakkelijk aanwijzen door wie
daaraan behoefte heeft (ze zijn er dan ook dikwijls naar !),
doch in dit geval zou het vinden van een deugdelij ken
niet zoo heel eenvoudig zijn. De bij sociale verzekering
voor het geoorloofde of noodige van dwang geldende overweging ware hier niet bruikbaar : de levensverzekering
grijpt ver uit buiten en hoog boven de sfeer der economisch-zwakken. Ook het motief dat voorkoming van
verval tot armoede een doel is, hetwelk dwang zou billijken,
kon hier niet als algemeen-bruikbaar worden aangewend.
En wat anders zou men aanvoeren om te rechtvaardigen
een zoo diep ingrijpende beperking van het zelf-bepalingsrecht der burgers, van hun beschikkingsbevoegdheid over
eigen gelden, als in levensverzekeringsdwang een over
heel de wereld (ook in Italië) onbekend begrip ! zou.
zijn gelegen ? Hoe zou men het goedpraten dat de Nederlandsche wetgever de onderdanen van dezen staat ging
nopen te sparen en wel in dien eigenaardigen vorm, waarin
dit door levensverzekering geschiedt en dan ten behoeve
van den Staat zou moeten geschieden ? Kan men zich ten
onzent een regeling denken, waarbij de premie als den
fiscus verschuldigd op het belasting-billet wordt bijgeschreven om, ingeval van wanbetaling, langs den weg van
„parate executie" te worden ingevorderd ? Dit behoort
dan toch tot die soort van gebeurlijkheden, waarvan althans
een Nederlander -- zelfs in deze vreemde tijden ! zegt,
dat hij ze eerst zien moet voordat hij daaraan gelooft !
Er is ook aan het anti-nationale een grens. Trouwens, in
het Telegraaf-interview werd over verzekeringsdwang niet
gesproken, werd daarentegen alle nadruk gelegd op de van
overheidswege te voeren propaganda. Die dwang schijnt
dus niet in des Ministers bedoeling te liggen.
En kan men het wel tot de gebeurtelijkheden rekenen
dat de overheid, na van den aanvang af dit bedrijf aan zich
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zelf te hebben overgelaten, een wettelijke regeling daarvan
steeds verschoven te hebben, geenerlei toezicht op de
maatschappijen geoefend te hebben, na zich in dit bedrijfsleven zou gaan mengen op dezen voet, dat zij de bestaande
particuliere instellingen zou verdrijven uit het arbeidsveld,
omdat zij zelve als alleen-heerscheres daarop wil werkzaam
zijn? Door de jaren- en jarenlange, moeitevolle en kostbare
propaganda, door het aanpassingsvermogen aan de wisselende
publieke behoeften, door de gestadige verruiming der
bepalingen en toenemende vrijgevigheid der voorwaarden
hebben de Nederlandsche maatschappijen onder de aanvankelijk weerbarstige en nog steeds moeilijk te bewerken
landgenooten het denkbeeld van levensverzekering ingang
weten te doen vinden. Nu dit meer en meer wordt bereikt,
komt de overheid, die geen vinger daartoe heeft uitgestoken, en legt de hand op wat door anderen is gewonnen
Moet men zulk een staats-socialistischen greep ten onzent
tellen onder de mogelijkheden ? Of is dit geen staats-socialisme ? Voorzoover hier daarvan kan worden gesproken —
zeide de Minister in het interview geschiedt er niets
nieuws, maar wordt slechts de lijn doorgetrokken, die
sedert jaren werd gevolgd en die ongetwijfeld met voorzichtigheid moet worden uitgezet. Hoevelen zal dit
antwoord bevredigen? Men kan met het „doortrekken van
lijnen" ver komen, vooral wanneer men daarbij eigenaardige
begrippen over de eischee der voorzichtigheid koestert !
Van al deze en van nog andere overwegingen, die
te dezer zake rijzen, kan men zeggen : waartoe ze aan te
voeren ? Indien zij bij den Minister wellicht hebben gegolden,
hij heeft daaraan het zwijgen opgelegd, omdat ééne enkele
overweging bij hem primeert : de geldelijke. Geen andere
althans dan die werd door hem bij de aankondiging van
zijn voornemen tot nationaliseering genoemd. Het gaat
hier niet om de belangen van de verzekerden, noch om
welke andere belangen ook, doch alleen om den fiscus'
belang. Er is geld noodig. De- Minister meent, dat hier
te kunnen vinden. Dus strekt hij hierheen zijn hand uit.
Al het overige is voor hem bijkomstig, van ondergeschikt
...

.
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gewicht. Nu, laat ons dan in zijn gedachtengang ons
bewegen en met terzijdestelling van wat daarbuiten valt,
dit fiscaal element in het oog vatten. Laat ons niet vragen
waarom een tabaks- of alcoholmonopolie door den Minister
bezwaarlijker dan nationaliseering van levensverzekering
wordt geacht, noch waarom hij meent dat die laatste niet
„te diep" „in ons algemeen economisch leven" zou ingrijpen;
ook niet hoe het mogelijk is dat hij de uitkomsten van
het monopolie in Italië zoo slecht kent of die kennende —
op dat voorbeeld zich beroept ; evenmin : op welken grond
zijn voorspelling steunt dat kort na den vrede alle Europeesche rijken verplicht zullen zijn te doen wat Minister
Treub wil dat Nederland doen zal.... Dit alles blijft dan
nu buiten beschouwing. De opbrengst van het staatsbedrijf
zoo heette het -- zal uitsluitend bestemd worden voor
snellere aflossing van de oorlogsleeningen. Cijfers omtrent
die opbrengst durfde de Minister „op dit oogenblik" (29
Maart) niet te noemen. In het interview schatte hij de
winst der maatschappijen over 1914 op ± 4 millioen en
achtte het niet onmogelijk, dat in normale tijden de winsten 7 à 8 millioen zullen bedragen. Daarom is het te
doen. Laat ons dan nu daarover spreken.
De opbrengst hangt nauw samen met de wijze, waarop
de naasting geschiedt. Niet in de Kamer, maar in het
interview heeft de Minister zich daarover verklaard. De
bedoeling is niet : gedwongen naasting der maatschappijen,
overneming van haar bestaand bedrijf om dit van overheidswege verder af te wikkelen. „Zonder groote schokken,
die slechts tegenstand zouden wekken" wil de Minister tot
monopoliseering komen. Van zeker tijdstip af zullen de
maatschappijen geen nieuwe contracten meer mogen sluiten
en zal in haar plaats de Staat als monopolist optreden.
„Vrijwillig kan daarna de maatschappij haar zaken aan
den Staat overdragen of liquideeren." Een en ander onder
nader te bepalen voorwaarden.
Door het niet-invoeren van gedwongen naasting der
bestaande portefeuilles vermijdt de Minister niet alleen.,
gelijk hij zeide, .,groote schokken", maar ook groote moei-
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lijkheden voor het Rijk. Men weet, dat elke levensverzekering-maatschappij eene „premie-reserve" kweekt en
bezit ; deze wordt gevormd ten einde in het tekort te voorzien dat ontstaan zou, wanneer de maatschappij hare toekomstige verplichtingen alleen uit toekomstige premieinkomsten zou moeten dekken. De premie-reserve dient
dus tot gedeeltelijke dekking van een schuld aan de verzekerden 1 ). De hoegrootheid van die reserve wordt beheerscht
door verschillende factoren : door de eigenaardigheden der
gesloten overeenkomst (de keuze van het tarief), den leeftijd
van den verzekerde, den duur der verzekering, den gekozen
rentevoet, de bij de berekening gebruikte sterfte-tafel enz.
Wanneer nu de Staat aanstonds de portefeuilles der
maatschappijen zou overnemen, dan zou hij in haar plaats
als aansprakelijke voor haar verplichtingen tegenover de
verzekerden optreden, maar zou dan ook, de maatschappijen van die verplichtingen ontslaande, van haar verlan
gen, dat zij hem haar premie-reserves overdroegen. Welnu,
dit zou voor den Staat een bijzondere moeilijke zaak zijn.
Hoe zou men uitmaken of de aanwezige dekking voor die
millioenen-schuld voldoende was ?
Men denke zich de berekening, die noodig zou zijn
om voor alle nu loopende (groepsgewijze geschikte) posten,
aan de hand der door de verschillende directies gevolgde
methoden en gebruikte sterftetafels, een onderzoek naar
de wezenlijke waarde der reserves in te stellen ! Bovendien
die reserves zijn belegd in zeer uiteenloopende waarden
binnen- en buitenlandsche effecten, landerijen, huizen en
gebou wen in binnen- en buitenland, hypotheken enz. Aan
1) In zijn oorspronkelijk ontwerp-Effectenbelasting stelde Minister
Treub voor, ook belasting te heffen van effecten, welke tot de premie-reserve
van levensverzekeringmaatschappijen behooren ! Door mannen uit het vak
is de Minister toen op de misvatting gewezen, deze inziende heeft hij het
daarop gegrond voorschrift uit het ontwerp weggenomen.
Men vraagt zich onwillekeurig af, of de Minister bij zijn nationaliseerings-voornemens misschien toch weer in die misvatting is vervallen. De
dwaling is trouwens algemeen: menigeen houdt eene levensverzekeringsmaatschappij voor heel „rijk", wanneer zij millioenen aan premie-reserve
(d.i. als schuld !) in haar boeken heeft staan !
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een „liquide"-maken van deze beleggingen valt niet te
denken ; de Staat zou ze moeten overnemen gelijk hij ze
rond. Maar kan men zich voorstellen dat zulk een omvangrijk, uit zoo verschillende bestanddeelen samengesteld
bezit van overheidswege zou worden beheerd ? Zou de afwikkeling van de vroeger door de maatschappijen gesloten
levensverzekerings- en lijfrente-contracten voor den Staat
winst of verlies opleveren ? En voorts : op welke bedragen
zouden de schadeloosstellingen moeten worden geschat,
die het Rijk toch zeker niet zou kunnen onthouden aan
de „genaaste" maatschappijen, wier levensdraad door de
wet wordt afgesneden ? Hoeveel zou dit kosten ? Vragen
te over en de reeks is nog lang niet uitgeput, maar
deze weinige volstaan wel reeds om te doen zien welke
bezwaren de Regeering zou ontmoeten, wanneer zij de
gedachte „nationaliseering" in de richting van dadelijke,
gedwongen naasting wilde volvoeren.
Maar deze moeilijke vragen zullen zich telkens bij een
aanbod der maatschappij om overgenomen te worden, voordoen. Wij stippen dit punt slechts aan, maar de vaststelling van de voorwaarden, waaronder het Rijksbedrijf
van zeker tijdstip af het obligo een er maatschappij op zich
zal nemen, zal een buitengewoon bezwaarlijke arbeid zijn.
En de toepassing van die voorwaarden in elk concreet
geval een tweede.
Stappen wij hiervan af dus ook de vraag in het
midden latend welke „opbrengst" voor het Rijk in de
toekomst uit deze transacties zal voortvloeien of welk
verlies daarop zal worden geleden. Letten wij nu op het
Staatsbedrijf, gelijk dat van zekeren datum af als monopolist zou gaan werken. De zaak wordt hierdoor minder
ingewikkeld, in haar opzet en uitvoering niet zóó moeilijk,
doch haar uitkomst niet minder hachelijk. Met niets beginnend, zal men van den grond af alles moeten opbouwen,
daarin gelijkstaande met elke nieuw opgerichte maatschappij, welker eerste levensjaren altijd rijker zijn aan
hoopvolle verwachtingen dan aan dadelijke baten.
Maar zullen die baten
want daar gaat het om en
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daarom is het te doen -- in de toekomst dan ruim. vloeien
Wat mag als opbrengst (baten) van het Staatsbedrijf worden
tegemoet gezien P 1 )
In antwoord op die vraag zou. men, om een parallel
te trekken, willen weten hoeveel toch wel de „groote
winsten" zijn, door de Nederlandsche levensverzekeringmaatschappijen in de laatste jaren gemaakt. Laat ons
nagaan wat daaromtrent met voldoende zekerheid te
zeggen valt. Het is niet gemakkelijk, stellige, volledige,
betrouwbare cijfers te geven, omdat er zeer veel instellingen
zijn, welker balansen daartoe onderzocht moeten worden —
men telt thans behalve de nog veel talrijker begrafenisfondsen 93 Nederlandsche levensverzekeringmaatschappijen
-- en die balansen niet alle gelijkelijk zijn ingericht. Er
zijn jaarverslagen, welke wel een winstsaldo aan geven,
maar niet de verdeeling daarvan. Bij verscheidene maatschappijen heeft de verdeeling van het winstsaldo telkenmale na 3 of na 5 jaar plaats. Bij het samenstellen der
cijfers . moet men rekening houden met afschrijvingen, die
uit de bruto-winst worden gedaan zonder invloed op het
netto winstsaldo te oefenen ; verminderingen van vroeger
gereserveerde bedragen moeten daartegenover dan ook als
verliezen worden aangenomen.
Voor het maken van een samenvattend overzicht van
de, naar eenzelfden maatstaf berekende winsten van alle
(93) levensverzekering-maatschappijen stonden ons volledige
gegevens niet ten dienste. Het overzicht, dat wij opstelden, omvat de uitkomsten van gemiddeld 46 maatschappijen
(waaronder de belangrijkste) over de 5 jaren (1909-1913),
welke jaren wij kozen omdat 1914 en v.v. wegens den
oorlog geen juist beeld van de normale bedrijfsresultaten

?

,

1) En

wanneer zouden zij gaan vloeien ? Hoe zou dit zoo spoedig ge-

schieden dat daaruit een snelle aflossing van de oorlogsleening verkregen
werd ? Wij stellen deze vraag slechts in het voorbijgaan.
Zij is door den Minister in zijn interview reeds beantwoord : de fiscus
zal niet onmiddellijk profijt van zijn monopolie trekken ; in de allereerste
jaren valt daarop niet te rekenen. De portefeuille moet eerst gegroeid en
een normale toestand ingetreden zijn ; eerst dan zal er sprake zijn van
geld voor den fiscus. -- Ja , inderdaad. En hoelang zal dit duren ?
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opleveren. Welnu, over deze 5 jaren gaven deze maatschappijen over de gestorte kapitalen een gemiddeld dividendcijfer van ± 1 t %. Voor ondernemingen welker aandeelhouders bij déconfiture tot belangrijke volstortingen zouden
verplicht zijn 1 ), is ] 1% geen woekerwinst. Een belegger
pleegt in gedachten daarvan af te trekken de rente, welke
hij over het in zulk een zaak gestoken geld zou kunnen
maken zonder kapitaal-risico te loopen. Wanneer een gemiddeld rendement van 11% op aandeelen reeds den fiscus
begeerig maakt en op naasting doet zinnen, dan kan de
studie der fondsenlijst hem nog ver brengen !
De winst aan verzekerden laten wij hierbij buiten beschouwing ; zij wordt slechts uitgekeerd aan die verzekerden,
welke daartoe een opslag op de normale premie voldoen
en is dus, wanneer zij gegeven wordt, althans grootendeels
een terugbetaling van gestorte gelden. Als „opbrengst
van het bedrijf" komt dus ten slotte de aan anderen dan
verzekerden uitgekeerde winst alleen in aanmerking.
Wanneer men uit deze beperkte gegevens gevolgtrekkingen van meer algemeene strekking wil afleiden,
dan kan daartoe de „regel van drieën" worden gebruikt.
Daar het gestort kapitaal der maatschappijen ± 10 millioen
is, kan met een rendement van 11% de totale bedrijfswinst
grosso modo op 11 ton worden gesteld, en zou dus waarschijnlijk te hoog berekend worden, wanneer men haar stelde op
12 millioen gulden. Wij geven dit cijfer niet zonder voorbehoud. Een juist bedrag ware eerst af te leiden uit
nauwgezet onderzoek van alle balansen der maatschappijen
over de aangeduide vijf jaar. Voor dit onderzoek ontbrak
ons de tijd en stonden ons, gelijk wij zeiden, de volledige
gegevens niet ten dienste. Ongetwijfeld zal, nu de belangstelling zoozeer op dit punt is gericht, klaarheid daaromtrent worden verkregen. Doch het zou ons verwonderen,
wanneer alsdan een belangrijk hooger cijfer dan het door
ons geraamde te voorschijn kwam.
De Minister noemde in het interview en in de Eerste
,

1) Van alle Nederlandsche levensverzekeringmaatechappijen zal het
geplaatst kapitaal ongeveer 35, het gestort ± 10 millioen zijn.
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Kamer een globale winst" van -f- 4 2 millioen der maatschappijen over '14 en achtte het „niet onmogelijk" dat in normale
tijd
„de gezamenlijke winsten" uit dit bedrijf 7 à 8 millioen
gulden zouden bedragen. Cijfers
zoo zeide hij --- die mee
en tegen kunnen vallen en dus niet als norm mogen gelden.
Op welke gegevens steunde deze raming ? Wij weten
het niet. Heeft de Minister het „winstsaldo" als winst
aangemerkt ? En dus voorbij ezien dat in dat saldo ook
winst aan verzekerden is begrepen ? Voorbijgezien ook,
gen en
dat uit dit winstsaldo ook voortkomen afschrijvingen
gereserveerde bedragen, welke strekken om waardevermindering van activa goed te maken en die dus in stricten
zin niet tot winst mogen worden gerekend, daar winst
immers slechts kan gezegd worden te zijn gemaakt en
slechts dan mag worden uitgekeerd, wanneer -- om het
zeer ontechnisch maar duidelijk uit te drukken — de
gaten gestopt zijn ? Wij weten het niet, maar weten wel
dat in vak-kringen des Ministers cijfers van 4 2 millioen
gulden over '14 en wellicht 7 à 8 over normale jaren
met de uiterste verbazing zijn begroet ! 1 )
Nu, men zal in komende maanden wel te weten komen,
hoe groot de werkelijke „winst" uit dit bedrijf over de
laatste jaren geweest is. Maar zouden dat dan de millioenen
zijn, die de Staat als opbrengst van dit bedrijf zich zou
1) De „vrij betrouwbare gegevens", waarover de Minister in de Eerste
Kamer zeide te beschikken en waaruit hij de 4j millioen had becijferd, zijn
waarschijnlijk de Jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Wanneer men daaruit de winstsaldi der gezamenlijke maatschappijen over
1914 bijeentelt, komt men tot een totaal van ruim 4 millioen. Maar in dit
winstsaldo zijn dan de winstuitkeeringen aan verzekerden en de afschrijvingen
enz. begrepen; deze worden, evenals de dividend-bedragen naast het totale
bedrag in afzonderlijke kolommen opgegeven. — Nog dit : de Minister deelde
mee dat buitenlandsche maatschappijen ongeveer het

3 der portefeuille van

alle Nederlandsche verzekeringen bezitten en dus ijj millioen aan winst naar
het buitenland gaat. — Het zal van belang zijn de juistheid van dit aandeel
der buitenlandsche maatschappijen te controleeren. Wat de winstquaestie
betreft, de Minister heeft geen aandacht gewijd aan het feit, dat ook Nederlandsche maatschappijen in niet onbelangrijke mate over de grenzen werken
en uit die werkzaamheid winst maken. Compenseert het een het ander ?
Het apptwoord op die vraag is niet gemakkelijk te geven.
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zien toevloeien ? Neen, die thans door het particuliere
bedrijf worden verdiend. Wat nog niet precies hetzelfde
is. Ook op dezen weg van nationaliseering zou voor den
Staat de vraag der schadeloosstelling rijzen. Wanneer men
de maatschappijen verbiedt haar arbeidsveld verder te
bewerken, enkel gedoogt dat zij haar zaken afwikkelen, kan
de Regeering dan zulk een maatregel nemen en zich niet
bekommeren over de gevolgen daarvan voor hen, die daardoor worden getroffen :' Wanneer de premie-reserve eener,
bij den overgang van den ouden in den nieuwen stand
van zaken, nog jonge maatschappij door het gemis van
in de toekomst verwachte, nu uitblijvende versterking door
aanwas, op den duur te gering blijkt, kan dan de Staat
zeggen, dat dit niet behoort tot de dingen, waarvoor hij
eenige aansprakelijkheid draagt ? Men zal niet „zoo maar",
met een enkel wets-artikel, de verdere ontwikkeling der
maatschappijen kunnen afsnijden, den Staat doen optreden
en verder niet omzien naar wat met het negatieve en het
positieve al lernauwst samenhangt. De wetgever kan —
althans in Nederland niet „mir nichts, dir nichts" zijn
wil dicteeren zonder de consequenties daarvan te aanvaarden.
En die consequenties zouden bij verwezenlijking van Minister Treub's voornemen van zeer verre strekking zijn.
Dit punt ook als zoo vele voorafgaande in ons betoog
wordt hier slechts pro memorie aangestipt. Maar duidelijk
is, dat de „winst" van den Staat bij een onvermijdelijke
regeling van verschillende hierbij betrokken belangen niet
ongemoeid zou blijven.
In hoever ziehier een tweede punt — zou de uitoefening van een monopolie (daargelaten het feit dat het
in handen van den Staat zou berusten) invloed oefenen
op het winstcijfer? Het ligt voor de hand dat velen hier
veel voordeel verwachten uit de ,,bedrijfsconcentratie". Zij
vragen, hoeveel er wel niet te besparen zou zijn wanneer
niet langer voor elk der zoo talrijke maatschappijen haar
staf van commissarissen, directeuren, bureau-personeel en
mannen van den buitendienst moet worden bezoldigd, doch
Bene enkele organisatie heel het bedrijf beheerscht en be.
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keert ? Te ontkennen valt niet dat hier een zeker „item"
is aan te wijzen. Maar de eene, enkele organisatie zal dan
ook niet bereiken wat thans door de groote verscheidenheid van instellingen bereikt wordt. Iedereen in de verzekeringswereld zal u zeggen, hoeveel „relaties" hier waard
zijn, wat aan „connecties" te danken is, hoezeer elke
maatschappij voortdurend er naar streeft haar vangarmen
uit te slaan... Wij wezen reeds op de massale propaganda,
die dagelijks door het heirleger van agenten wordt gemaakt. Zeker, het zou een groote bezuiniging zijn, wanneer men dit leger decimeerde, maar zou dan zijn „buit"
dezelfde zijn ? Dit kan toch niemand gelooven. En hetzelfde geldt van alle andere thans aan de vele maatschappijen verbonden krachten. Men zou minder te betalen
hebben, wanneer men ze naar huis zond en ze allen verving door één staf. Maar meent men dat deze even veel
energie zou ontwikkelen, als de som der energieën, welke
thans zich richt op de populariseering der levensverzekering, op de verbreiding van haar toepassing ? Bezuiniging
zou er zijn, maar door die bezuiniging ook winst?
Stellig heerscht er op dit gebied een zeer scherpe
concurrentie, welke haar nadeelen heeft. Die nadeelen
zouden natuurlijk bij een monopolie wegvallen. Maar ook
de voordeelen. En allereerst dit groote voordeel : dat de
spanning verdwijnt, dat de veer geheel verslapt, dat er
geen aanleiding meer is iets nieuws uit te denken, iets
beter te doen dan een ander, in één woord : het bedrijf
zou tot stilstand, d.i. tot achteruitgang komen, terwijl het
thans steeds nog vooruitgaat. Van winst gesproken, hoe
zou het daarmee gesteld zijn, wanneer het leven week uit
het organisme, omdat de levenwekkende kracht van den
ouderlingen strijd daaruit was weggenomen
De verzekerden -- het is de alledags-ervaring van
iedereen in dit vak moeten tot de verzekering worden
getrokken. Daartoe dient de verscheidenheid van tarieven,
de aanpassing aan wisselende behoeften, het streven (liet
thans vaak te ver gaand streven) naar „coulance". Van
dit alles profiteeren de verzekerden ; de concurreerende
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maatschappijen loopen achter hen aan met verlokkende
aanbiedingen. Zij hebben slechts te kiezen. De monopolist
zal daar gansch anders tegenover staan. Ook hier valt
voor hem de prikkel weg en cessante causa, cessat effectus.
De verhouding zal in zekeren zin worden omgekeerd. Kan
men thans tot op zekere hoogte zeggen dat de directies
zich afvragen, hoe ver zij wel met tegemoetkomingen van
allerlei aard kunnen gaan om het publiek te gerieven,
de alleenheerschende directie zal haar wil als wet stellen;
hij, wien haar voorwaarden niet aanstaan, moet dan maar
op andere wijze voor zijn ouden dag of de toekomst der
zijnen zorgen. De instelling der levensverzekering zal
daardoor aan populariteit niet weinig inboeten, de „acquisitie" veel zwaarder, de „productie" geringer en .... de
winst kleiner worden.
de monopolist heeft de
zal men zeggen
Maar
premie-bepaling in zijn hand en is dus zeker van zijn winst .
O ja zeker, maar het is een algemeen-geldende waarheid,
dat wat duurder wordt, ook minder wordt gevraagd en
gebruikt, zelfs als het noodig of bijna onontbeerlijk is. En
oIls volk is nog lang zoo ver niet, dat het 't sluiten van
een levensverzekering als noodig, laat staan onontbeerlijk
erkent. Opdrijving van premie wreekt zich in vermindering
van posten ; de belegger zoekt en vindt andere wegen,
wendt zich af van het instituut, dat hem te duur is geworden. Wie de premies „opzet", kan bij voorbaat rekenen
op een kleine portefeulle en een daaraan evenredige kleinere
„winst", die niet of nauwelijks de bedrijfskosten zou goed
maken.
wij maken
Hoe men de zaak ook wende of keere
er geen aanspraak op haar hier van alle zijden te bezien
de slotsom is altijd deze : een monopolie zou het bederf
van, een verderf voor het vak zijn. Ons dunkt, wanneer
Minister Treub had gezegd : ik zal voorschrijven dat buitenlandsche le vensverzekeringmaatschappij en in Nederland niet
meer overeenkomsten mogen afsluiten en dat alle binnenlandsche zich van zekeren dag af moeten vereenigen tot
één enkele groote organisatie, welke met uitsluiting van
.
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elke bijzondere instelling het terrein zal bewerken (terwijl
ik dan voor 's Rijks schatkist een winst-aandeel in dezen
„concern" beding); dan zou door de mannen van het
vak nauwelijks minder bezwaar tegen zulk een voornemen
zijn gemaakt dan thans tegen zijn nationaliseerings-plan,
omdat vóór en boven alles het onjuiste der monopoliseeringsgedachte bij hen onwrikbaar vaststaat.
Maar nu zal bovendien deze monopolist zijn : de Staat.
En daarmee wordt waarlijk de zaak niet beter ! Want
geen monopolie vertoont de daaraan uitteraard verbonden
schaduwzijden sterker dan een, dat in der overheid handen
berust. Reeds dadelijk, omdat er alsdan in 't geheel geen
macht meer staat boven die, welke het bedrijf uitoefent.
Verder ook : omdat die uitoefening dan door ambtenaren
geschiedt. Tevens : omdat terugkeer tot vrije bedrijfsuitoefening nog wel denkbaar is, wanneer een enkele bijzondere instelling met uitsluitende bevoegdheid blijkt haar
werk niet naar den eisch te verrichten, maar omdat die
erkenning van mislukking door de overheid zelve, waar
zij tekort schiet, schier tot de onmogelijkheden behoort.
En, zoo voor eenig, dan is voor het vak van levensverzekering een Staats-monopolie wel de slechtst denkbare
vorm van bedrijfsorganisatie. Wie dit mooie, maar moeilijke vak waarlijk kent, kan niet anders, dunkt ons, dan
zoo oordeelen.
Zeker, de Staat zou een en ander kunnen doen, wat
de particuliere monopolist niet zou vermogen en wat voor
de overheid de zaak wel wat gemakkelijker maakt. Zij
kan als in Italië geschiedde haar balans niet publieeeren, wel een lijst van activa geven, maar over de passiva
zwijgen ; wel meedeelen hoeveel lieden zich verzekerden,
maar te raden overlaten hoeveel verzekerden werden geroïeerd. Zij kan ook gelijk in Nederland geschiedt ten
aanzien der pensionneering van burgerlijke ambtenaren —
geregeld opgeven hoeveel zij aan stortingen ontvangt en
welke bedragen zij aan uitkeeringen betaalt, zonder in een
onderzoek te treden (of althans de uitkomsten daarvan
openbaar te maken) omtrent het „balanceeren" . van de
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debet- en creditzijden. Maar in tijden, waarin — terecht
— voor overheids-bedrijven op een „commercieele boekhouding" wordt aangedrongen, passen dergelijke eigenaardige handelwijzen toch waarlijk niet meer. Kan men
zich waarlijk een levensverzekerineoedrijf van Staatswege
denken, waarbij de premies als baten voor den fiscus in
de schatkist zouden verdwijnen en de uitkeeringen eenvoudig ten laste van het, op die verzekering toeziend,
departement werden gebracht ? Maar wanneer dan het
bedrijf als bedrijf wordt opgezet en beheerd, zal men jaarlijks of althans op gezette tijden de premie-reserve moeten
berekenen, die reserve in fondsen of op andere wijze moeten
beleggen, doch dan ook als „winst" of „opbrengst" slechts
dat in rekening kunn en brengen (en voor bepaalde, aan
het bedrijf vreemde, doeleinden gebruiken), wat naar den
eisch van nauwgezette boekhouding al s „winst" mag worden
aangemerkt en verbruikt.
De belegging van de premie-reserve zal voor den
Staat dit aantrekkelijke bezitten, dat bij daarin een afzetgebied vindt voor zijn eigen schuldbrieven. Uit een oogpunt van waarborgen voor de verzekerden kan er wellicht
geen bezwaar tegen zijn, wanneer de Staat als debiteur in
eigen „papieren" de kapitalen steekt, welke h ij aan zijn
cliënten is verschuldigd. Maar wel is een bezwaar gelegen
in het beperkte beleggingsveld. Hoe lang is men reeds
doende dit veld voor de Rijkspostspaarbank te verruimen !
En is het niet een uitgemaakte zaak dat zoodanige beperking tot een laag gemiddeld rendement leidt ? Maar laag
rendement beduidt b ij levensverzekering : hooge premies,
daar immers het uit te keeren kapitaal uit de premies met
rente op rente wordt gekweekt. De particuliere verzekeraar
zoekt, binnen den eisch van soliditeit, zijn beleggingen
naar vrije keuze, in binnen- en buitenland, stelt zij n premies
vast op zekere rente-basis, tracht over het gering maatschappelijk kapitaal winst te maken o.a. door een hooger
effectief rendement over zijn premie-reserve dan naar den
0-ekozen grondslag voor deze wordt gevorderd. Wanneer
b
de Staat-levensverzekeraar „goedkoop geld" b.v. voor oorO. E. XVII 5
15
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logsleeningen wil hebben, zal hij dat uit zijn bedrijf kunnen
nemen, maar zal dan ook hooge premies moeten vaststellen, waardoor hij zijn toekomstige cliënten afschrikt, zijn
zaak ziet achteruitgaan en zijn „winst" dalen ..
Tenzij ...... tenzij er levensverzekerings-dwang wordt
ingevoerd. Wij vroegen reeds naar den rechtsgrond van
zoodanigen dwang. De wetgever zou in hooge mate onoprecht zijn, wanneer hij dien zoeken ging in de overweging
dat het in het belang is van alle burgers dezen bijzonderen
spaar-vorm te bezigen. Want het ware dan wel wonderlijk,
dat dit inzicht eerst bij hem was gerijpt, toen zijn fiscaal
belang hem daarvan op het spoor bracht ! De wetgever
heeft zich aan dit vak hoezeer de ontwikkeling daarvan voor de volkswelvaart van overgroot belang is nooit
laten gelegen liggen : de verouderde wettelijke „regeling"
van de overeenkomst in het Wetboek van Koophandel is
een bespotting ; op wettelijke regeling van het bedrijf is
door de vakgenooten reeds sedert jaar en dag aangedrongen,
totdat eindelijk het ontwerp-Heemskerk werd ingediend,
dat (tot wanneer?) in de departementale archieven sluimert.
Het nut der levensverzekering voor breede volkslagen bleek
de wetgever nimmer te beseffen. Van dwang daartoe is
nooit sprake geweest, zoolang particuliere ondernemingen
de zaak dreven 1 ). Maar thans, nu de Staat de hand op
dit winstgevend geacht bedrijf wil gaan leggen ; nu de fiscus meent een slag te slaan door het werk over te nemen
van de pioniers, die hij uit het arbeidsveld verjaagt;
thans zou men het aandurven uit te spreken dat alle Nederlanders hun leven behooren te verzekeren ! ? Welke „rechtsgrond" zou daarvoor dan anders aanwezig zijn dan fiscale
inhaligheid ?
Maar durft men dit niet aan, dan vleie men zich niet
met groote winsten, want die worden er thans niet gemaakt
en kunnen alleen in een bloeiend bedrijf gemaakt worden.
.

1) Wat toch wel denkbaar ware geweest, ook al was er geen Staatsorgaan voor zoodanige verzekering. De wet eiacht b.v. dat openbare besturen goederen tegen brandschade verzekeren en neemt dus aan dat dit

wel altijd zal kunnen geschieden bij bijzondere ondernemingen.

ALS STAATS- MONOPOLIE.

227

en, voor zoover
Welnu, het is onze stellige overtuiging
wij weten, die van allen in het vak dat het Staatsbedrijf niet zal bloeien, niet tot ontwikkeling van het
levensverzekeringswezen in Nederland zal leiden noch daartoe leiden kan. En dat is het, wat ons en hen in des
Ministers voornemens het meest grieft en bedroeft. Zeker,
voor niet weinigen onder de duizenden, dip thans in dit
bedrijf hun brood verdienen, was de aankondiging van die.
voornemens een schrikwekkend bericht : waar zullen zij heen,
wanneer hun dit werk wordt geslagen uit de handen ?
Toch zou die maatschappelijke verschuiving trots de offers,.
die zij, bij welke regeling ook, vergt geen beletsel tegen
ingrijpende vervorming van het bedrijf mogen zijn, wanneer
overwegingen van hoogeren aard, b.v. de belangen der
verzekerden, de zekerheidsstelling der door hen aan de
maatschappijen toevertrouwde millioenen, de ontwikkelingvan het uit sociaal oogpunt zoo nuttig bedrijf, zulks vorderden. Hier zou het persoonlijke voor het algemeene•
moeten wijken. Doch ook zij, die voor zichzelven deze
verschuiving niet zoozeer te duchten hebben, zijn verontrust door de dreiging, welke de door Minister Treub gedachte nationaliseering over het vak brengt. Het feit, dal
men in eenig werk geld verdient, sluit gelukkig ideeële
motieven bij de verrichting van dat werk en liefde voor
dien arbeid niet uit. Er zijn er niet zoo weinigen in ons
vak, voor wie het een verheffend denkbeeld is, dat zij,
zich inspannende voor de ontwikkeling der levensverzekering
in ons land, daarmede een groot sociaal belang bevorderen..
De opwekking tot spaarzin ; de bepaling van de gedachten
der massa bij de onzekerheid der toekomst ; de aansporingtot den huisvader om zich vrijwillige o ff ers op te leggen
opdat straks de zijnen niet onverzorgd achterblijven ; de
aanmoediging tot deelneming in opvoedings- en studiefondsen ; het aankweeken van verantwoordelijkheidsgevoel;;
het wekken van een krachtig „self help-besef"; de ernstige
prediking der zelf-bepaling ; dat alles behoort tot de propaganda der levensverzekering en geeft aan dit bedrijf
zedelijke beteekenis. Niet omdat het een „goedmijn" is,
.

,

,

-

,

228

HET NEDERLANDSCH LEVENSVERZEKERINGSBEDRIJF ENZ.

waarin de millioenen voor het oprapen liggen, voelen velen
zich hiertoe aangetrokken maar omdat de populariseering
van het verzekerings-instituut een machtige factor is voor
de vermeerdering van onze stoffelijke en moreele volkskracht 1 ).
En wanneer dan een Ministsr op geen andere dan
fiscale overwegingen, uit begeerte naar de groot geachte
winsten, dit werk door Staats-ambtenaren wil laten verrichten, dan kunnen zij, wien dit vak lief is, slechts hun
overtuiging uitspreken dat in die handen de nuttige sociale
instelling zal verstarren en verstijven tot dood bureau-werk
. , ..en voorts hopen, dat de Volksvertegenwoordiging, met
open oog voor het ideeële en met nuchteren kijk op de
voorgespiegelde baten, niet het levend water uit deze bron
zal willen kanaliseeren in de cementen bedding der ambtenarij !
1) Voor Minister Treub schijnt deze opvatting verborgen. in de
Eerste Kamer zeide hij : „als uit de levens- [en uit de brand-]verzekering
niets meer te halen was, hoe zou dan moeten verklaard, dat nu reeds van

de zijde van die maatschappijen een storm is opgestoken en dat de directiën
zich nu reeds verbonden hebben om hun winsten te trachten te behouden.
Als er geen winsten meer te maken waren, zouden zij zoo'n drukte niet
hebben gemaakt."
De „drukte" en de „storm" bestonden in het houden van een vergadering, waarin tot het vindiceeren van de bedrijfsvrijheid werd besloten!

Cet animal eet bien méchant... Dit „bewijs" voor de winst is wel van zeer
bijzonderen aard. Kan er dan geen ander motief zijn dat iemand leidt tot verzet, wanneer men hem uit zijn werk wil stootera en dat werk voortaan door
anderen op ongeschikte wijze wil laten doen ?

DE CRISIS VAN HET VOLKENRECHT
DOOR

TER.
Prof. J. DE LOUTER.

Het Volkenrecht verkeert in eene niet minder bedenkelijke crisis op het gebied der wetenschap dan het
Europeesch statenstelsel op dat der politiek. Hoe men
over den oorlog in het algemeen of over den tegenwoordigen oorlog in het bizonder denke, aan welke zijde men
zijne sympathieën en antipathieën plaatse, hoe men zich
ook den afloop voorstelle — over 6én punt worden allen
het oogenschijnlijk meer en meer eens. Het jaar 1914
sluit een belangrijk tijdperk der wereldgeschiedenis af en

bepaalt den aanvang eener nieuwe staten-groepeering en
staten-verhouding. Het is een mijlpaal op den heirweg der
volkeren-samenleving.
De staatkundige indeeling van Europa hangt af van
het verdere verloop van den krijg en moet het rechtstreeksch
gevolg zijn van den eenmaal te sluiten vrede : mitsdien
het werk van strategen en diplomaten, wellicht met medewerking van de volken en hunne vertegenwoordigers. Het
is niet mijn voornemen, hierover een voorbarig en ijdel
woord te reppen. Elke beschouwing over oorzaak en aanleiding, over doeleinden en resultaten van dezen oorlog,
is vreemd aan dit opstel. De statenverhouding echter is
slechts een indirect gevolg van den krijg en veeleer afhankelijk van de wijziging in de voorstellingen en gezindheden van de volken en hunne regeeringen, nadat de
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oorlog geëindigd en de vrede hersteld is. Zulk eene wijziging
kan niet uitblijven. De oorlog kweekt eene zoo onuitsprekelijke ellende in stoffelij ken en zedelijken zin en grijpt
zoo diep in de ziel der gansche menschheid, dat de ervaringen en aandoeningen thans gewekt wel een sterken
invloed moeten uitoefenen op het denken en willen van
millioenen. Zij dwingen als het ware tot nadenken en
oordeelen over bestaande toestanden, doch gelukkig tevens
tot den vasten wil pm daarin verbetering te brengen en
dergelijke buitensporigheden voortaan onmogelijk te maken.
Het stellig volkenrecht is machteloos gebleken tegen het
ontketend geweld : het kon dit noch voorkomen, noch
zelfs beteugelen. Het heeft zijn aanhangers en beoefenaars
beschaamd, zijne tegenstanders en belagers met spot en
hoon gewapend. Herinneringen aan den smaad van vroeger
eeuwen doemen op in het geheugen van den deskundige;
den armzalige, die er van gewaagt of het verkondigt,
wordt op zijn best een medelijdende glimlach gegund. De
oppervlakkige voorliefde van het begin dezer eeuw heeft
plotseling plaats gemaakt voor onverholen minachting.
Hoe ver staat de beoefenaar van een gewaarborgd privaatof strafrecht boven hem, die worstelt met de onvolkomenheden van een weerloos volkenrecht, dat in tijden van gevaar
ruimte biedt voor grof onrecht en teugelloos geweld !
Men mag de overdrijving bejammeren, waarvan deze
en dergelijke beweringen getuigen, de grond van waarheid
waaruit zij ontspruiten moet worden erkend. Het volkenrecht is inderdaad te kort geschoten in de vervulling der
meest bescheiden eischee daaraan gesteld. Is het daarom
veroordeeld en ten doode opgeschreven ? Velen antwoorden
zonder aarzelen bevestigend, weinigen na rijp beraad ontkennend. Naar mijne overtuiging is het volkenrecht een
ontwikkelingsstadium ingetreden, dat nauw verwant is
aan een pathologisch proces. Het behoeft eene doortastende zuivering, liever nog eene hervorming, welke zich
niet bepaalt tot enkele regelen en instellingen, doch de
grondslagen aandurft en niet aarzelt het mes van den
heelmeester diep in de wonde plekken te steken. Evenals
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het ideaal der pacifisten onder onze oogen eene merkwaardige gedaanteverandering ondergaat, welke het intusschen slechts schijnbaar verzaakt, zoo moet ook het
volkenrecht zich aan eene verjongingskuur onderwerpen,
welke daaraan een nieuw en rijker leven belooft. Het is
mijn voornemen deze bewering nader toe te lichten en
achtereenvolgens aan te toonera : vooreerst dat het volkenrecht zich in een ontwikkelingsstadium bevindt, hetwelk
door zijn acuten vorm aan een crisis doet denken ; vervolgens dat de hervorming zich langs andere hoofdlijnen
dan de tot dusver gevolgde moet bewegen, indien zij niet
langs zijwegen wil afdwalen en hopeloos mislukken.
Is zulk een onderzoek voorbarig ? Dit wordt van
vele zijden beweerd, naar het mij voorkomt ten onrechte.
Is men eenmaal overtuigd van de noodzakelijkheid eener
hervorming, dan kan men niet te vroeg aanvangen met
de voorbereiding. Waarschuwt men tegen een vooruitloopen op den onbekenden inhoud van het aanstaand
vredesverdrag, dan erken ik volmondig dit bezwaar, maar
vind ik daarin alleen aanleiding om beschouwingen en
gevolgtrekkingen over de internationale rechtsorde zorgvuldig los te maken van elke bizondere statengroepeering
en uitsluitend vast te knoopen aan de algemeen gevoelde
en erkende behoefte aan een rechtstoestand, welke nieuwe
uitbarstingen van geweld voorkomt en beheerscht. Voert
men tegen dit voornemen aan, dat het een privaat persoon,
allerminst den burger van een klein en thans onzijdig
land, niet voegt om denkbeelden te opperen en voorstellen
te ontwerpen, welke grootendeels de belangen en daden
der groote mogendheden raken ; dan beroep ik mij niet
alleen op de klaarblijkelijke belangeloosheid van zulk een
persoon, welke met zijne machteloosheid gelijken tred
houdt, maar ook op de onmiskenbare verdiensten van
vroegere schrijvers uit kleine en zwakke staten met name
uit mijn vaderland wier medewerking niet weinig heeft
bijgedragen tot den opbouw van het tegenwoordig volkenrecht. Eindelijk komt het mij voor, dat de lange duur
van dezen oorlog, de steeds dringender zucht naar vrede,
,
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de stappen door belligerenten en neutralen aangewend
om den weg tot dien vrede te banen, de toenemende overvloed van geschriften en redevoeringen, zoowel officieele
als bizondere, welke hervormingsplannen bepleiten, een
opzettelijk onderzoek naar de grondslagen eener nieuwe
internationale rechtsorde reeds thans rechtvaardigen, zoo
al niet vorderen.

I.
Het eerste deel mijner taak: te bewijzen, dat het volkenrecht aan een acute maar geenszins doodelijke ziekte lijdt,
is betrekkelijk eenvoudig en gemakkelijk. Men mag zich
beroepen op wij sgeerige, historische, actueele gronden.
De Montesquieu was geenszins de eerste, die de aloude waarheid, dat geen maatschappij zonder recht kan
bestaan, op de samenleving der volken toepaste en mitsdien zelfs bij de Indianen der ternauwernood bekende
binnenlanden van Noord-Amerika een wel is waar gebrekkig volkenrecht ontdekte. Alleen een toestand van
volstrekt isolement of van onafgebroken strijd kan een
recht ontberen. Zoodra een en ander onmogelijk wordt
en derhalve vreedzame betrekkingen ontstaan, doet de behoefte aan een band of rechtsverhouding zich met onweerstaanbare kracht gevoelen. In een tijd, waarin de
internationale betrekkingen onophoudelijk toenemen in
aantal en invloed, zijn derhalve rechtsbanden onmisbaar
om ze te regelen en te beschermen. Het samenstel hiervan
vormt het volkenrecht. Zoolang de maatschappij niet is
vervallen tot volstrekte versnippering of tot onophoudelijken
strijd, m.a.w. tot ondenkbare toestanden, is derhalve een
volkenrecht onuitroeibaar en onvergankelijk.
k.
Naast deze uit de natuur van mensch en maatschappij
afgeleide stelling voegt zich niet minder duidelijk het
empirisch bewijs uit de geschiedenis. Deze toch leert, dat
de eerste kiemen van een volkenrecht zich vertoonen,
noodra vreedzame betrekkingen, hoe schaarsch en primitief
ook, worden aangeknoopt tusschen naburige volken ; dat
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het zich uitbreidt of inkrimpt naar gelang deze betrekkingen
toe- of afnemen ; dat zijn opbloei na eeuwenlang verval
zich openbaart ten tij de dat de regelmatige internationale
betrekkingen talrijker en inniger worden en dat het den
hoogsten ontwikkelingsgraad bereikt, nadat deze betrekkingen een ongekenden omvang en verscheidenheid hebben
ontplooid. Inzonderheid is leerzaam het langdurig oorlogstijdperk in het begin der 19de eeu w, dat men samenvat
onder den naam van de Napoleontische oorlogen, omdat
het eveneens eene algemeene inzinking van het toenmalig
volkenrecht vertoont en zijne aanhangers als het ware
met stomheid sloeg, totdat het na Napoleons val nit de
asch herrees en eerlang eene nieuwe periode van snellen
wasdom te gemoet ging.
Een derde en krachtig bewijs levert het heden. De oorlogvoerenden beroepen zich niet minder stellig en veelvuldig
op de voorschriften van het volkenrecht dan de neutralen,
die zich tegen onrecht en willekeur trachten te verdedigen ;
ja de eersten gaan somtijds zoo ver openlijk hun onrecht
te erkennen, doch verzachtende omstandigheden aan te
voeren, welke eene schending moeten verontschuldigen.
Blijkt dan later dit beroep ontoereikend om de schennis
in het oog van onpartijdigen te rechtvaardigen, dan worden
redenen van beter gehalte opgespoord om het gepleegde
onrecht in recht te herscheppen. Al falen zulke pogingen
doorgaans, zij blijven een merkwaardig teeken van het diep
geworteld besef van een onderscheid tusschen recht en
onrecht, dat zelfs in de gewetens van vorsten en machthebbenden en in de kabinetten der diplomaten doordringt
en niet rust, voordat men anderen en zichzelven heeft
diets gemaakt, dat men het recht heeft gehuldigd of althans
op vergefelijke wijze daar van is afgeweken. Deze
keurige hulde van het onrecht aan het recht is een der
lichtstralen in dezen donkeren tijd. Zij toont, hoe stevig
het rechtsbewustzijn zelfs hier heeft post gevat. Des te
meer is daarom te betreuren, dat de meeste persorganen
hieraan weinig aandacht schenken en alleen de ware of
vermeende belangen van partijen aanvoeren en in hunne
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beschouwingen opnemen. Wel is waar gaat het recht schuil,
doch het ontbreekt geenszins. Juist daarom is het zoo
gelukkig, dat de neutrale regeeringen niet ophouden het
op den voorgrond te plaatsen en zich daarop te beroepen
bij haar steeds meer klemmend verweer tegen de buitensporigheden waaraan zij blootstaan. Natuurlijk wist de
machtige republiek der Vereenigde Staten, reeds vóór hare
oorlogsverklaring, aan dit verweer een nadruk en invloed
te verschaffen, welke de macht der kleine neutrale staten
verre te boven gaat.
Rennis, ziedaar de slotsom, zelfs elementaire kennis
van de maatschappij, van de geschiedenis, van de teekenen
des tijds, predikt met luide stem, dat het volkenrecht niet
dood maar ziek is en dringend behoefte heeft aan genezing en verpleging.
De grieven tegen het stellig volkenrecht, zooals het
zich tot 1914 had ontwikkeld, zijn talrijk en gewichtig.
Zij betreffen niet alleen de voorschriften en leemten der
onderdeelen, maar ook den aard en omvang van de stof,
de daaruit voortvloeiende indeeliny, de grondslagen waarop
het rust en de waarborgen die het biedt. Het is niet mijn
voornemen de gebreken en leemten der onderdeelen hier
te bespreken. Een gelukkig voorbeeld hiervan gaf reeds
Mr. W. H. de Beaufort in October 1914, toen hij o.a.
wees op de voortdurende neutraliteit, op verovering en
afstand van grondgebied, op de vreedzame oplossing van
geschillen en de rechten en plichten der oorlogvoerenden t).
Overigens behoort dit onderwerp meer te huis in een rechtsgeleerd of vaktijdschrift. Anders is het gelegen met de
bezwaren, welke men aanvoert tegen inhoud, grondslagen
en waarborgen, kortom tegen het bestaan en de bestaanbaarheid van het volkenrecht zelf. Een ieder kan daarin
belangstellen. Deze belangstelling ontbreekt ook niet, zoodra men inziet, dat deze bezwaren voor het meerendeel
voortvloeien uit één en dezelfde oorzaak : teleurstelling en
ergernis, dat het volkenrecht niet in staat bleek te zijn
1) De Oorlog en het Volkenrecht. Gids 1914, N o. 10.
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om een algemeenen oorlog te voorkomen, gepaard met
den eisch, dat het daartoe moet dienen Wie zulke voorstellingen en verwachtingen koestert kan niet onverschillig
de oog enblikkelij ke inzinking van het volkenrecht gadeslaan, noch onaandoenlijk blijven voor de maatregelen tot
herstel. Het is daarom geen ijdel werk een poging te wagen
om zich en anderen rekenschap te geven van de van alle
zijden aanstormende klachten en van de middelen om
daaraan tegemoet te komen.
Inhoud en omvang van het volkenrecht zijn ontoereikend. Tot dusver verstond men hieronder algemeen
de onderlinge rechtsverhouding van onafhankelijke staten.
Dit nu is veel te eng. Daartoe behooren alle betrekkingen
niet alleen tusschen staten onderling maar ook tusschen een
staat en vreemde onderdanen of wel eigen onderdanen op
vreemd gebied, ja zelfs tusschen onderdanen van verschillende staten onderling. Aldus lost het historische volkenrecht zich op in een modern internationaal recht en blijft
voor het nationaal recht alleen over de rechtsverhouding
tusschen een staat en zijne onderdanen en tusschen zijne
onderdanen onderling, voor zoo ver zij zich op zijn eigen
gebied bevinden. Voorzeker is dit eene kolossale uitbreiding, welke de traditioneele grenzen tusschen nationaal en
internationaal, tusschen staats- en volkenrecht, geheel uitwischt. Zij kent aan het internationaal recht zeer heterogene stof toe, waarvan de onderdeelen veel nauwer met
andere takken des rechts dan onderling samenhangen. Intusschen heeft deze opvatting enkel theoretische of methodologische waarde en kan zij bezwaarlijk rechtstreekschen
invloed uitoefenen op de beteekenis van het volkenrecht
als waarborg voor den vrede.
Inmiddels breidt de volkenrechtelijke stof zich ook
binnen de beproefde grenzen der oorspronkelijke opvatting
van internationaal publiekrecht onophoudelijk uit. Men
geve slechts acht op den inhoud der verdragen, die tot
diep in de 19e eeuw schier uitsluitend politieke belangen
betroffen, daarna echter met groote snelheid een aanzienlijk deel van het maatschappelijk leven uit het nationaal
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naar het internationaal publiekrecht hebben overgebracht.
Velen gaan verder en verlangen, dat ook zuiver interne
vraagstukken van staatkundigen aard binnen het bereik
van het volkenrecht zullen worden gebracht, zooals de
eerbiediging der nationaliteiten, het bestuur der koloniën,
de vrijheid van godsdienst en andere persoonlijke staatkundige rechten. Natuurlijk nopen dergelijke wenschen tot een
onderzoek naar de juiste grenzen tusschen nationaal en
internationaal recht en wekken zij luide klachten over
aasvoldoende afbakening van recht en rechtspleging.
Van geheel anderen aard is het verwijt, dat het volkenrecht binnen te vaste en te enge grenzen besloten is,
omdat het zich niet dan schoorvoetend buiten het Christendom en buiten Europa heeft uitgebreid en ook thans nog
de plooibaarheid mist, welke de werkelijkheid vordert.
Immers Amerika is een nieuwe wereld en heeft eigenaardige behoeften en belangen, waarvoor het stellig recht
geen of onvoldoende ruimte biedt. Daarom wordt een
afzonderlijk Amerikaansch volkenrecht verlangd of wel
eene schakeering binnen het een en algemeen volkenrecht
noodig geacht, welke aan de Amerikaansche, wellicht eerlang ook aan Aziatische, Afrikaansche en Australische
problemen, eene voldoende ruimte en ontwikkelingsvatbaarheid verzekert. Dit verlangen klinkt telkens luider
over den Oceaan en leidt zelfs tot de bewering, dat er een
universeel, een continentaal en een nationaal volkenrecht
bestaat, waarvan het laatste alsdan de opvatting van een
enkelen staat of van een enkele school aanduidt 1 ).
Eindelijk wordt beweerd, dat het volkenrecht niet
voldoende rekening houdt met de politiek, die wel eens
wordt voorgesteld als een tweede regulator der internationale betrekkingen, noch met de verrassende vorderingen der techniek ; m. a. w. dat het de noodzakelijke
bestaansvoorwaarden en levensbelangen der volken, zooals
de toeneming der bevolking, de uitbreiding van verkeer,
de behoefte aan levensmiddelen, grond- of hulpstoffen,
1) Alejandro Alvarez: Le Droit Int. de l'avenir, Washington, 1916.
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tut het oog verliest en door nieuwe uitvindingen en toepassingen wordt achterhaald en op zijde gedrongen. Zonder
twijfel is dit laatste bezwaar ontsproten aan de ervaring in
den tegenwoordigen oorlog, waarin juist politiek en techniek
talrijke rechtsvoorschriften hebben ontwricht. Hier toch
ontbreekt het middel tot aanpassing van bestaande regelen
aan nieuwe behoeften, dat in menig nationaal recht
den rechter is toevertrouwd en van overwegend belang
voor het leven en den groei van het recht wordt geacht.
Deze aanpassing geschiedt alsdan veelal door eene uitlegging van regelen of aanvulling van leemten, welke in
de nieuwe behoeften voorziet, doch is in het volkenrecht,
hoe noodig of wenschelijk ook, uit den aard der zaak
uitgesloten.
De verdeeling der stof wordt bepaald door haren aard.
Breidt de inhoud zich uit, dan moet de verdeeling daarvan den weêrslag ondervinden. Doch ook zonder met de
nieuwe stof rekening te houden verzet men zich tegen de
classieke verdeeling in het recht van Oorlog en Vrede,
omdat men den oorlog als onrecht beschouwt en de
pogingen om hem te regelen als mislukt. De oorlog maakt
een eind aan normale rechtsbetrekkingen en al wat men
beproefd heeft om het ge weld te breidelen is ijdele tijdsen krachtsverspilling. Een hoofddeel, eeuwen lang het
leeuwendeel, van het volkenrecht te bestemmen voor een
toestand in strijd met alle recht gaat niet aan. Voortaan
moet eene indeeling postvatten, die aan den normalen rechtstoestand en eene volledige organisatie daarvan is ontleend en waarin de oorlog met zijn nasleep van geweld
en willekeur als rechtsschennis wordt gebrandmerkt en
onderdrukt.
Want — en ziehier de hoofdgrief — de grondslagen
deugen niet. Tot dusver ging het volkenrecht uit van de
souvereiniteit der staten en wijdde het nauwlettende zorg
aan hunne fundamenteele rechten, alsof deze alle internationale plichten konden bemantelen en desnoods ter zijde
stellen. Slechts vrijwillige overeenkomsten onder den naam
van verdragen konden hunne vrijheid beperken, doch niet

238

DE CRISIS VAN HET VOLKENRECHT.

langer dan zij zelf daaraan verbindende kracht toekenden.
De souvereiniteit nu moet plaats maken voor solidariteit,
independentie voor interdependentie, anarchie voor eene
organisatie der statengemeenschap, welke aller zelfstandigheid op voet van gelijkheid waarborgt doch onrecht en
willekeur uitsluit. Daartoe is onmisbaar een gezag boven
de staten, toegerust met de noodige organen om zijn wil
vast te stellen en te handhaven, m.a.w. bekleed met wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht, physiek en moreel
sterk genoeg om zijn wil aan weêrspannigen op te leggen.
Wat eindelijk de waarborgen betreft, deze laten alles
te wenschen. Niet alleen ontbreekt de wetgever, die het
recht vaststelt, uitlegt, wijzigt en aanvult, maar ook de
rechter, die geschillen beslecht en aan zijn uitspraken
kracht bijzet. Wel is waar zijn verschillende middelen
tot oplossing van geschillen aangewend en hebben goede
diensten of bemiddeling van derden, scheidsgerechten en
permanente hoven inderdaad nuttig werk verricht, is zelfs
door de tweede vredesconferentie van. 1907 in beginsel een
duurzaam gerechtshof van arbitrale rechtspraak gesticht ;
maar wie of wat verzekert de naleving der aangegane verplichtingen en de uitvoering der eenmaal geslagen vonnissen ?
Bovendien is zulk een oplossing onzeker, wisselvallig, vaak
tegenstrijdig, kortom onvoldoende. Alleen een supernationaal en volledig uitgerust gezag kan naar het voorbeeld
van het staatsgezag in elken beschaafden staat de rechtsorde
met klem handhaven, buitensporigheden voorkomen of
straffen, aldus de meest schreiende leemten van het volkenrecht aanvullen en daaraan eene sanctie verleenen, welke
spot en hoon tart en aan de zuchtende menschheid vrede
en rust verzekert. Ziedaar het onfeilbaar middel, dat het
nageslacht zal vrijwaren voor de rampen onzer tij dgenooten,
de sanctie van een herboren volkenrecht, dat voortaan
niet meer behoeft onder te doen voor de andere takken
des rechts, die aan hunne bestemming beantwoorden en
zich daarom in de algemeene achting verheugen.
Men meeree niet, dat al deze grieven nieuw, gelijktijdig
en gelijkluidend zijn. Het volkenrecht is altijd een stief-
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kind geweest, dat in den kring der rechtswetenschappen
ternauwernood werd geduld en tusschen moraal en politiek
als een speelbal werd heen en weder geslingerd. Nog in
het midden der 19de eeuw wijdde een scherpzinnig Duitsch
schrijver een afzonderlijk hoofdstuk aan „die Leugner des
Völkerrechts." 1 ) Wel heeft de snelle ontwikkeling van het
verdragsrecht in de tweede helft der 19de eeuw vele tegenstanders ontwapend en vele twijfelaars bekeerd, maar desniettemin werd aan een recht zonder wetgever en rechter
veelal het rechtskarakter ontzegd. Hierop volgde een
periode van ingenomenheid en voorliefde, ten deele doordien het pacifisme daarin het middel zag om zijn vredesideaal te verwezenlijken. Het is dus niet te verwonderen,
dat toen deze waan plotseling wreed werd verstoord, het
volkenrecht van den troon werd gestooten en met smaad
overladen. Klachten en bezwaren herleefden en vermenigvuldigden zich. Van verschillende zijden en met verschillende strekking werden zij verkondigd. De middelen tot
herstel liepen wijd uiteen. Aldus is een chaos van oordeelvellingen en adviezen ontstaan, die volstrekt niet uitsluitend
uit den tegenwoordigen oorlog voortvloeien, maar toch zich
daaromheen groepeeren en daarmede in min of meer
nauw verband staan. Laat ons beproeven eenige orde te
brengen in de verwarring, den weg tot hervorming en
vooruitgang op te sporen en tegen afdwalingen te waarschuwen, die wel verre van de toekomst van het volkenrecht te verzekeren, het veeleer met algeheelen ondergang
bedreigen. Niet woorden en theoretische strijdvragen,
doch denkbeelden in den vorm van doeltreffende en tevens
bereik bare hervormingen kunnen daartoe bijdragen.
Het eerst genoemd verschil van opvatting over inhoud
en omvang van het volkenrecht zou als van zuiver theoretischen aard hier geheel buiten aanmerking kunnen
blijven, indien daaruit niet bedenkelijke gevolgtrekkingen
werden afgeleid. Het is namelijk practisch onverschillig, of
men het internationaal privaat- en strafrecht al dan niet
1) Bn. Kaltenborn von Stachau : Kritik des Völkerrechts. Kap. VI.
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bij het volkenrecht inlijft; de stof zelve zarl steeds eene
sterke overeenkomst met het internationaal privaat- en
strafrecht behouden en van zelf eene toenadering te weeg
brengen tusschen de beoefenaars en de overheden, die
zich met de theorie of de practijk daarvan bezighouden.
Overigens schijnt het tamelijk onverschillig, of men het
begrip van internationaal recht meer of minder wijd uit
breidt, mits men hieruit niet afleidt, dat de subjecten van
het volkenrecht niet uitsluitend soevereine staten, maar
ook privaatpersonen zijn, die daaraan rechtstreeks hunne
rechten en plichten ontleenen. Deze dwaling behoort
echter tot de straks te bespreken grondslagen.
Inmiddels heeft het volkenrecht geen behoefte aan kunstmatigen toevoer van vreemde stof. De uitbreiding van zijn
werkkring op publiekrechtelijk gebied is van dien aard, dat
zijn omvang schier jaarlijks toeneemt en zijn invloed aanhoudend dieper in het maatschappelijk leven doordringt. Het
verkeer in zijn talrijke onderdeelen van personen en goederen, van brieven en berichten, de ruilmiddelen, de openbare gezondheid, de overheidszorg voor economische, intellectueele, straks ook moreele belangen, overschrijdt meer
en meer het vermogen van een enkelen staat en neemt
geleidelijk een internationaal karakter aan, dat slechts
door internationale samenwerking behoorlijk kan worden
behartigd. Wie den inhoud van de verdragen der laatste
vijftig jaren vergelijkt met dien der tractaten van de
voorafgaande halve eeuw staat verbaasd over de merkwaardige gedaanteverandering en gebiedsuitbreiding, welke
het volkenrecht kenmerken 1 ). Voorwaar de oogst is rijk, maar
de arbeiders zijn weinigen. Wel verre van te worden miskend
en verwaarloosd verdient het volkenrecht steeds grooter
aandacht en meer nauwlettende zorg, inz. in een klein
land, dat bij behoud en handhaving daarvan meer belang
heeft dan eenige groote mogendheid. De langdurige geringschatting van het volkenrecht bij het Hooger Onder1) Ten bewijze raadplege men het onlangs verschenen werk van
Professor v. Eysinga : Ontwikkeling en inhoud der Ned. tractaten sedert 1813,
Mart. Nijhoff 1916.
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wijs in Nederland is niet alleen een wetenschappelijk
verzuim, maar ook een staatkundige fout. Tot de uitbreid ing en volmaking in laatst bedoelde richting moeten de
kleine staten juist het meeste bijdragen.
Daarentegen moet ernstig worden gewaarschuwd tegen
opzettelijke of onwillekeurige uitbreiding van het volkenrecht tot zuiver inwendige staatkundige vraagstukken. Het
bestuur van den staat over eigen onderdanen, onderdeelen en
koloniën, is een onderwerp van inwendig staatsrecht en geheel
buiten het bereik van het volkenrecht gelegen, zoolang niet
een internationaal verdrag daaraan toegang verleent. In den
regel is het gemeenschappelijk belang, dat tot volkenrechtelijke bemoeiing aanleiding geeft, hierbij uitgesloten : wel te
verstaan in den engen en alleen juisten zin, dat het gemeenschappelijk belang overwegend is en door den eigen
staat niet of onvoldoende wordt behartigd. Zelf hebben
souvereine staten te beoordeelen, hoe zij hun binnenlandsch
en koloniaal bestuur willen inrichten en uitoefenen, zoolang het niet in directe botsing komt met de rechten van
andere staten. Een inmenging van dezen is met uitzondering
van het laatste geval eene onrechtmatige daad, welke de bijl
legt aan de wortels van het volkenrecht, gegronder argwaan wekt en van samenwerking afschrikt.
Evan bedenkelijk is het streven om de algemeenheid
van het volkenrecht aan te randen door het te splitsen in
een Europeesch en Amerikaansch, in een universeel, continentaal en nationaal volkenrecht. Een nationaal internationaal recht is een innerlijke tegenstrijdigheid en derhalve een voorbeeld van begripsverwarring. Het volkenrecht
bleéf langen tijd beperkt in territorialen omvang, doch
heeft zijne aanvankelijke grenzen reeds lang overschreden
en nagenoeg de gansche bewoonde wereld veroverd. Nu
is het zeer wel mogelijk, dat sommige werelddeelen of
kleinere territoriale gebieden eigenaardige internationale
behoeften en belangen hebben, welke aldaar bizondere
aandacht trekken en bevrediging verlangen; doch met
volledige erkenning en eerbiediging hiervan houde men
vast aan de identiteit der rechtsbeginselen, ook waar verlf>
O. E. XVII 5
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schil van omstandigheden verschil van toepassing eischt.
Zeker kan hierover twijfel ontstaan, doch deze kan nooit
eene territoriale splitsing rechtvaardigen, veel min eene
nationale opvatting dulden, welke noodwendig het internationaal standpunt uit het oog verliest en mitsdien het
volkenrecht in beginsel verzaakt.
Wordt eindelijk beweerd, dat het volkenrecht niet
genoeg rekening houdt met de politiek en de techniek
van onzen tijd, dan onderscheide men in deze bewering
zorgvuldig de kern van waarheid, die zij behelst, van de
gevaarlijke dwalingen, welke daarin besloten liggen. Eene
staatkunde, welke de levensbelangen der volken leidt en
behartigt, oefent natuurlijk grooten invloed uit op hunne
internationale verhoudingen ; eene verwaarloozing daarvan
zou eene onverschoonbare, gelukkig schier ondenkbare
fout zijn. Doch hieruit af te leiden, dat deze belangen
onder de leus van noodzakelijkheid, noodweer of nooddwang, de erkende rechtsregelen ontzenuwen en van hunne
verbindende kracht berooven, is eene principieele vergissing
en een doodelijke aanslag op het volkenrecht zelf. De
politiek heeft te waken, dat gewoonte en verdrag angstvallig met deze levensbelangen rekening houden, dat niet
voorbarig en lichtvaardig verdragen worden gesloten die
deze belangen aanranden ; doch eenmaal tot stand gekomen
verbinden zij contractanten en kunnen alleen volgens uitdrukkelijk of stilzwijgend erkende regelen worden ontbonden. De verhouding tusschen recht en politiek bestaat
niet hierin, dat zij naast elkander de internationale betrekkingen regelen, doch hierin, dat de politiek medewerkt tot vaststelling van het recht en zelve zich daaraan onderwerpt : eenmaal gesteld en erkend bindt het
recht de politiek.
Hetzelfde geldt van de techniek. De beide vredesconferentiën behelzen verscheidene bewijzen, dat men slechts
aarzelend is overgegaan tot beperkingen in de techniek
der wapenen te land en ter zee en slechts voor korten
tijd verplichtingen heeft aanvaard, welke onvereenigbaar
konden blijken met waarschijnlijke uitvindingen of ver-
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beteringen. Zijn zij echter eenmaal aanvaard, dan mogen
zij niet eenvoudig op grond van latere technische vorderingen worden overboord geworpen, doch moeten zij eerst
door nieuwe internationale overeenkomst daarmede in
overeenstemming worden gebracht.
Uit een en ander blijkt, dat de inhoud van het volkenrecht zich voortdurend en onweerstaanbaar uitbreidt
zonder eene aanvulling met daaraan vreemde stof te behoeven of te dulden.
De bezwaren tegen de gebruikelijke hoofdverdeeling
van het volkenrecht in een recht van vrede en van oorlog,
ofschoon historisch gerechtvaardigd, acht ik volkomen
juist. Zij is opstaan in een tijd, waarin bijna geen andere
internationale betrekkingen bestonden dan die, welke uit
en tijdens een oorlog ontstonden ; natuurlijk moest dus
het oorlogsrecht een overwegende plaats bekleeden. Thans,
nu de oorlog ondanks den langen duur en den geweldigen
omvang van den tegenwoordigen krijg als eene uitzondering op den normalen rechtstoestand wordt beschouwd, is
deze verdeeling verouderd en verwerpelijk : immers zij
voedt onwillekeurig den waan, alsof de oorlog een wettige
toestand was, vatbaar voor rechtsregelen en waard daarop
aanspraak te maken. Deze opvatting bleek meer en meer
eene dwaling. De overtuiging wint veld bij den dag, dat
regeling van onrecht ijdel spel is en het eenmaal ontketend geweld weldra met alle teugels den spot drijft.
Eene verdeeling, welke zich nauw aansluit bij de erkende
verdeelingen van andere takken des rechts, in materieel
en formeel recht, waarvan elk weder gesplitst wordt overeenkomstig de bekende indeeling van het privaatrecht,
moet onder voorbehoud van toepassing en wijziging naar
den eigen aard van het volkenrecht voorgoed de vroegere
verdeeling vervangen en voor den oorlog en zijne gevolgen
slechts eene bescheiden plaats open laten als eene langzaam verdwijnende antinomie, die zich oplost in het formeel
of procesrecht.
Van oneindig meer belang zijn de grieven van de
pacifisten en hunne vrienden tegen de grondslagen van het
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volkenrecht. De souvereiniteit of onafhankelijkheid der
staten is bun een doorn in het oog, de wortel van alle
kwaad ; zij rusten niet, voordat zij deze souvereiniteit hebben
besnoeid, zooal niet vernietigd. Daarom wordt zelfs het
woord zooveel mogelijk vermeden of bemanteld. Het is alsof
souvereiniteit een vloekwaardig begrip, van onheil zwanger,
aanduidt. Zulk een opvatting nu kan slechts uit misverstand voortspruiten. Zij miskent den historischen oorsprong
en het onberekenbaar nut, dat de souvereiniteit heeft
uitgeoefend. In de Middeleeuwen, toen schier allerwege
in Europa een teugellooze anarchie heerschte en de onmacht van den staat tot een stelsel van eigenrichting
voerde, dat met recht de vloek van Europa is genoemd,
ontstond langzamerhand het besef, dat alleen versterking
van het staatsgezag onrecht en willekeur kon beteugelen
en dit derhalve boven elk ander gezag moest worden verlieven en gehandhaafd. In Frankrijk werd het eerst de
theorie der souvereine macht verkondigd, die in de practijk
bijna zonder uitzondering neerkwam op het alvermogen
van den vorst in de absolute monarchie. Eerst langzaam
en doorgaans veel later ging dit gezag van den persoon des
monarchen over op den onpersoonlijken staat en dientengevolge op het staatshoofd, hoe ook genoemd en ingericht,
dat met de taak der vertegenwoordiging van den staat
naar buiten was belast. Aldus is de souvereiniteit van
den staat het product eereer eeuwen lange ontwikkeling,
eenmaal gezegend, thans verfoeid. Immers men bespeurt
daarin een struikelblok tegen de ontwikkeling van het
internationaal recht.
Verdient zij dien afkeer ? In geenen deele. Verstaat
men onder souvereiniteit het oppergezag, m. a. w. het gezag
aan geen andere aardsche macht onderworpen, over een
volk door nationale of politieke banden vereenigd, dan
mag geen oogenblik worden vergeten, dat dit oppergezag
door eene overheid wordt uitgeoefend, die evenzeer plichten
als rechten heeft en gebonden is door beginselen van
moraal, recht en godsdienst. De meening dat zij uitsluitend
de belangen van den eigen staat heeft te behartigen en
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met die van anderen niets heeft te maken, ja deze zonder
schroom aan eigen belang mag dienstbaar maken, is even
dwaas als die van den privaatpersoon, die slechts bedacht
is op de belangen van zijn gezin, desnoods met verwaarloozing ja verkrachting van die zijner naburen. Zeker is
elke staat, even als ieder individu, verplicht allereerst de
belangen van eigen kring voor te staan, maar de zedelijke
krachten, die individu en gemeenschap beheerschen, dwingen
beiden tot eerbiediging van de belangen en aanspraken
van anderen. Daarom is niet de souvereiniteit de schuld
van overmoed en willekeur, maar de onjuiste opvatting en
verkeerde gezindheid van degenen die haar uitoefenen. Bij
juister opvatting en humaner gezindheid zullen zij inzien,
dat hun gezag zich ver uitstrekt buiten den engen kring
hunner eigen belangen en dat hunne plichten jegens anderen
niet minder zwaar wegen dan hunne rechten.
De souvereiniteit van den staat is niet eene belemmering voor de rechtsontwikkeling maar het onmisbaar middel
daartoe. Verwerpt men dit middel, dan blijft slechts over
een hooger gezag over de soevereine staten, m. a. w. een
oplossing van allen in een alomvattenden wereldstaat of
wereldbond, die zijn wil aan allen oplegt en oppermachtig
over aller welzijn, desnoods over hun bestaan, beschikt. Wie
de staatssouvereiniteit aanrandt of afkeurt wegens het
misbruik daarvan gemaakt verkondigt tegelijkertijd een
supernationaal gezag en vergeet het veel schromelijker
misbruik, waaraan dit laatste blootstaat : schromelijker,
omdat er niemand of niets overblijft om het te weerstaan
en eene slaafsche onderwerping met inbegrip van leven en
dood daaruit moet voortkomen. Met verklaarbare maar
desniettemin oppervlakkige vergelijking verwijst men naar
de anarchie der middeleeuwsche samenleving, waaraan een
sterk staatsgezag een eind heeft gemaakt, of liever nog
naar een vereeniging van verwante eerst gescheiden en later
verbonden publiekrechtelijke lichamen, zooals provinciën,
kantons, koloniën, ook wel staten genoemd, die door eigen
verwantschap en den drang der omstandigheden in eene
hoogere eenheid onder den naam van statenbond of bond-
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staat zijn verbonden en mitsdien een enkele internationale plaats bekleeden en gemeenschappelijk hunne
taak vervullen. Doch men ziet over het hoofd, dat de
vereeniging van personen of groepen onder een enkel
staatsgezag plaats had, hetzij onder den invloed of de heerschappij van nationale krachten, hetzij door gewelddadige
of kunstmatige bemoeiingen, en dat zij alleen in het eerste
geval met goeden uitslag werd bekroond ; men vergeet,
dat de bedoelde samengestelde staten eveneens hetzij door
innerlijke ontwikkeling bf door uitwendig geweld werden
gesticht en dat zij slechts in het eerste geval tot geleidelijk
toenemende aaneensluiting hebben geleid, in het tweede
geval eerlang met geweld zijn uiteengespat. Zulk een
uiteenspatting zou het onvermijdelijk gevolg zijn van eene
poging om de bonte reeks van talrijke staten van den
meest verschillenden oorsprong en aard, van vaak tegenstrijdige behoeften en belangen, onder één oppergezag te
vereenigen, dat over hun wel en wee beschikte en waartegen geen enkele bestand zou wezen.
Met opzet zweeg ik over de theoretische eischen van een
volkenrecht, dat immers geen zelfstandig bestaansrecht heeft,
maar zijn waarde ontleent aan de realiteit der staatkundige
toestanden, welke het beheerscht. Ondergaan deze eene verandering, welke voor een volkenrecht geen ruimte meer overlaat, dan moge dit laatste zwijgend te gronde gaan. Immers
het is klaar, dat in een wereld, waarin alle bestaande
staten waren vereenigd in een enkelen staat of bond, die
toegerust was met organen voor de uitoefening van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, het aldus georganiseerd gezag zich langzaam maar zeker zou verheffen
en uitbreiden, totdat de samenstellende deelen waren afgedaald tot autonome of zelfbesturende corporatiën, onderworpen aan een onbegrensd en niet te beperken toezicht
van het staats- of bondsgezag. De bijna standvastige ontwikkelingsgeschiedenis van den statenbond tot den bondstaal
toont dit ondubbelzinnig aan. Het volkenrecht onderscheidt
zich van het staatsrecht niet alleen door de stof maar ook
door den oorsprong : namelijk hierdoor, dat het niet ontstaat
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uit den wil van een oppergezag, waaraan de subjecten
onderworpen zijn, maar uit den overeenstemmenden wil
van onderling onafhankelijke eenheden. Onderwerp deze
laatsten aan een oppergezag en het volkenrecht stort ineen : een der pijlers, waarop het rust, wordt verbrijzeld en
het volkenrecht lost zich op in het staatsrecht.
Vooral in Amerika zijn er velen, die dit over het
hoofd zien. Onder de bekoring van het schitterend voorbeeld van hun eigen voorspoedigen en machtigen bondstaat vergeten of verkleinen zij de bizonder gunstige omstandigheden, welke dezen hielpen stichten, te weten : de
gemeenschappelijke oorsprong en lotgevallen, de zeldzaam
gunstige bestaans- en ontwikkelings-voorwaarden, de gelijkof gelijkvormigheid van belangen en behoeften, en zooveel
meer. Zij stellen hunne constitutie tot voorbeeld voor een
bond van eeuwenoude staten van totaal verschillenden
oorsprong, aanleg en ontwikkeling, met gansch andere
lotgevallen en wijd uiteenloopende zeden, gewoonten en
godsdiensten, met geheel andere en vaak tegenstrijdige
neigingen en idealen. De Unie der Vereenigde Staten berust
eveneens, wellicht met gradueel verschil, op denzelfden
grondslag als de eenheid van het Koninkrijk Italië en van het
Duitsche Keizerrijk. Geen opoffering der staten-sou verei.niteit ten behoeve van een supernationaal gezag, doch eene
krachtige vooruitgang der internationale rechtsgemeenschap door middel van de souvereiniteit der onafhankelijke
staten wijst de richting aan van de toekomstige rechtsontwikkeling.
Dit laatste voert ten slotte tot de vierde hoofdzaak :
de waarborgen. Reeds werd erkend, dat deze veel te
wenschen overlaten. Op de souvereiniteit der staten moet
derhalve een luid klinkend en onweerstaanbaar beroep
worden gedaan om deze te versterken en te vermeerderen.
Het gemis eener wetgevende macht worde als tot dusver
vergoed door Bene, gestadige uitbreiding van het verdragsrecht in de richting eener codificatie van de erkende
regelen van het gewoonterecht, eene aanvulling der leemten
en eene oplossing van controversen. Bij ontstentenis van
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een nationalen rechter, vaak geroepen tot beslissing van
internationale rechtsvragen, stelle men zich niet tevreden
met een arbitrage, welke zich op beperkt. terrein beweegt
en onzuivere elementen onvoldoende uitsluit; noch • met
een internationaal prijzenhof, dat moet oordeelen over
vragen van een ten doode opgeschreven onderdeel des
rechts ; noch zelfs met een hof van arbitrale rechtspraak,,
dat wel ontworpen maar niet samengesteld is en daarenboven reeds in zijn naam een kiem van bederf bevat; maar
stichte men vastberaden een internationaal gerechtshof,
belast met de beslissing van alle geschillen over stellig
recht, welke niet tot de bevoegdheid van den nationalen
rechter behooren, en daarnaast een adviseerenden raad van
onderzoek en verzoening, welke kennis neemt van alle
niet-juridische geschillen. Voorts moeten de administratieve
uniën worden vermeerderd en dientengevolge eveneens de
administratieve colleges onder den naam van internationale
bureaux, commissiën, e. d. m. met de uitvoering harer besluiten belast. Daarentegen is een dwang-apparaat onder
den naam van internationale politie theoretisch onmogelijk
en practisch onnoodig. Dwanguitoefening tegen soevereine
staten strijdt tegen alle logica en gerechtigheid. Zelfs bij
onvolledige internationale organisatie maken eigenbelang
en openbare meening haar volkomen overbodig. Geen staat
zal het wagen zich te verzetten tegen de uitvoering van
internationale vonnissen, noch lichtvaardig in den wind te
slaan de adviezen van internationale raden. Dit laatste
blijft echter te zijner beslissing. Alleen geweld is uitge.
sloten als gemeen gevaar en worde daarom, zoodra het
wordt beproefd of aangewend, met vereende krachten afgeweerd of onderdrukt. Dit laatste is niet een nieuw instituut, doch het eenvoudig en noodwendig gevolg van een
rechtsorde, welke allen samen vrijwillig hebben gesticht
en natuurlijk alleen gemeenschappelijk kunnen handhaven.
(Slot volgt,)

LEERING UIT M'IDDELEEUWSCHE STEDEN
DOOR

J. DE VRIES.

Men begint in onze dagen de Middeleeuwen weer
interessant te vinden, al zeggen we niet met Bild endij k :
„ik leef in de 10e, 11 e, 12e eeuw, ik kom daar niet uit".
Wat Bilderdijk in de Middeleeuwen aantrok, is trouwens
iets anders, dan wat ons den blik naar dien tijd doet
wenden. Wij maken ons geen zegel en wapen als „de heer
van Teisterbant". De poëzie, waarin de ridders verheerlijkt
werden, is niet meer naar onzen smaak ; voor de „Wundervolle Märchenwelt", waarvan de Romantiker zong, hebben
wij weinig oog.
Maerlant, dat is wat anders. Maerlant las men nog
wel, toen de Romantiek in 't zand verloopen was en de
Middeleeuwen door velen slechts beschouwd werden als
een stuk historie „waarover nevelen der ruwheid en onbeschaafdheid hingen". Maerlant las men en van den Vos
Reynaerde en langzamerhand won de middeleeuwsche
literatuur weer eenige belangstelling, maar de begeerte, om
de middeleeuwsche maatschappij nader te leereen kennen,
bleef langen tijd gering. Men sprak smalend van middeleeuwsche toestanden, maar werkte zich niet op tot het
inzicht, dat deze toestanden voor die dagen wel juist en
goed geweest konden zijn, om van de mogelijkheid, dat
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voor ons uit die toestanden nog wel eenige leering te
putten zou vallen, niet eens te spreken.
Sinds het sociale vraagstuk in onze dagen echter naar
voren begon te komen, werd het anders. Onder invloed
van de heerschende strooming begon men weldra aan sociale historie te doen of om met van der Vlugt te spreken
aan 't geen men sociale historie noemde. „Meer met een
instinctief gevoel dan met een klaar besef van het beoogde"---heet het in „Eenti halve eeuw." (1848—'98). De schrijver,
die eerlang de geestelijke stroomingen in de kwart eeuw,
welke op die halve volgde, zal behandelen, zal vermoedelijk eenige verbetering van dit besef constateeren en
daarbij wijzen op de inmiddels verschenen studiën over
middeleeuwsche toestanden.
Uitteraard kwam men met de sociale historie al spoedig
in de Middeleeuwen terecht. Want al vindt men tegenwoordig de stelling : ,in de oudheid was alles staat, in de
middeleeuwen alles maatschappij" te absoluut, zeker is, dat
poen in een tijd van maatschappelijke vraagstukken als de
onze eerder naar de Middeleeu wen het oog zal wenden
dan naar de
1 ). Het onlangs verschenen aardige
boekje van Brugmans over de Middeleeuwen wijst er in
de Inleiding op, dat de middeleeuwsche mensch zich in
tegenstelling tot den klassieken mensch klein en beperkt
gevoelt, onderworpen aan God en de door Hem gestelde
machten en juist daarom, als de moderne werkman, behoefte
heeft aan organisatie. „Organisatie, het wachtwoord van
den allerjongsten tijd, is ook de meest karakteristieke
eigenschap der Middeleeu wen." 't Loont wellicht de moeite
eens na te gaan, of de organisaties uit de Middeleeuwen
voor ons nog eenige beteekenis hebben.

* *
^

Was bij de oude Germanen het geheele economische
leven .communistisch georganiseerd, dit werd anders sinds
ze landbouwers werden. Langzamerhand werden de oor1) „In geheel het tijdvak der Middeleeuwen is de Maatschappij en
niet de Staat hoofdzaak" (Quack).
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spronkelijk tijdelijke gebruikers van den bouwgrond werkelijke eigenaars van dien grond, aanvankelijk zonder groote
ongelijkheid, maar lang bleef die ongelijkheid toch niet
uit en in de 9e en 10e eeuw is 't zoover, dat het grootgrondbezit regel is geworden. Of dit grootgrondbezit als
grootbedrijf dan wel, — in de verstrooid gelegen onderdeelen — als kleinbedrijf geëxploiteerd werd, hierover
loopen de meeningen uiteen. Treub zegt in het eerste van
zijn „Hoofdstukken" : „de vroonhoeve van den grondheer
met de daarbij behoorende lijfeigenen en hoorigen staat
tot de hoeve van den vrijen Germaan uit de 6e en 7e eeuw
als de moderne fabriek met haar leger van ondergeschikten
staat tot het handwerk". En hij voegt er bij : „Rn wat
hulpmiddelen èn wat inwendige organisatie betreft stonden
deze groote landbouwondernemingen op veel voordeeliger
en sterker standpunt dan de uit vorige eeuwen overgebleven kleine vrije hoevenaren". Maar de toeneming van
het aantal onvrijen dan, welke met de ontwikkeling van
het grootbezit samengaat ? — zal men na deze lofspraak
vragen. Brugmans tracht ons op dit punt gerust te stellen.
Die kleine vrijen verloren wel formeel hun vrijheid zegt
hij — maar ze wonnen in ieder ander opzicht. „Zij vonden
een plaats in het goed georganiseerde maatschappelijk gebouw, zij werden deelhebbers aan een groot, stevig georganiseerd sociaal en economisch geheel. In het algemeen
werden de hoorigen goed behandeld door de grondbezitters,
het belang van deze laatsten bracht dat natuurlijk van zelf
mede. Ook was de hoorige volstrekt niet rechtloos. Op de
hoeven der heeren en der meijers ontwikkelde zich een geregelde rechtspraak, die weldra tot een vast recht, het
hofrecht werd. Aan dat hofrecht waren de heeren ten slotte
zoo zeer gebonden, dat de rechtspositie der hoorigen vol1 omen verzekerd was." Zoo heel gerust ben ik op dit
„volkomen verzekerd" niet. Volkomen verzekerde rechtsposities zijn ten allen tijde zeldzaam geweest. En het doet
eenigszins vreemd aan, dat men dit zeldzaam voorkomende
bij de onvrijen zou moeten zoeken. Maar misschien was
het lot der onvrijen in werkelijkheid veel beter dan wij,
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vrije menschen, ons meestal voorstellen, al kost het ons
eenige moeite met Brugmans aan te nemen, dat de menschen,
die in allerlei vorm van afhankelijkheid de groote massa
der middeleeuwsche maatschappij vormden, dit regime niet
alleen natuurlijk, maar ook goed en rechtvaardig gevonden
hebben. 't Zal ook hier wel geweest zijn : man trägt, was
man nicht ändern kann. En naar 't schijnt hebben de
boeren in ons land althans hun juk zonder veel verzet
gedragen ; van „kaas- en broodspel" hooren we niet veel
en dan nog alleen in hongerjaren. Zulke geweldige boerenopstanden als in verschillende andere landen hebben we
hier niet gehad; blijkbaar is allengs op vreedzame wijze
in den toestand der dorpers verbetering gekomen. Hoe
dit precies in zijn werk gegaan is, weten we niet. We
weten, dat de groote middeleeuwsche landbouwondernemingen van edellieden of kloosters onder den rook
van den burcht werden allerlei ambachten en verderop
werd door de hoorige en niet hoorige boeren de landbouw
uitgeoefend langen tijd alleen voor eigen verbruik
werkten, terwijl de grondheer tevreden was, indien de
onderneming een overschot overliet, waarvoor hij op een
jaarmarkt in de buurt of van een reizenden koopman de
sieraden voor wapenrusting, kleedij en woning kon koopen,
die hij begeerde. We weten ook, dat de grondheer zich
later uit het eigenlijke bedrijf terugtrok en zich vergenoegde
met uitkeeringen van zijn onderhoorige boeren en handwerkslieden, die hierdoor gelegenheid kregen zich allengs
van den grondheer grootendeels onafhankelijk te maken,
maar we kunnen moeilijk nagaan, hoe zich de vrijheid
van de boeren verder heeft ontwikkeld en bevestigd. Wel
van degenen, die stadrecht verwierven en zich vrij maakten
uit de landelijke omgeving ; niet van degenen die plattelanders bleven. Fruin vertelt in de „Tien jaren", hoe nog
in den tijd van Karel V op het platteland van West-Friesland bijna geen geld in omloop was en eieren als gewone
pasmunt dienst deden, 32 voor een stuiver. „Welk een oorspronkelijke toestand ! zegt hij nauwelijks veranderd
sedert den aanvang van het graafschap Holland, toen de
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West-Friesche boeren aan de abdij van Egmond als tiende
betaalden : van een kalf vier eieren, van een schaap drie
eieren, van een doode een penning." Hoe die arme boeren
aan de vrijheid gekomen waren, welke zij in de 16e eeuw
bezaten, hieraan hebben de beoefenaars van de geschiedenis
der Middeleeuwen nog weinig aandacht gewijd. En hoe
't recht gesteld was met de positie van de handwerkers op
het platteland, staat ook nog niet vast. De vraag, of de
vroonhoeve de bakermat van het handwerk geweest dan
wel of naast en onafhankelijk van de vroonhoeve een
economisch-vrij handwerk is opgekomen, is nog onlangs
door den heer van Dillen in zijn dissertatie behandeld.
De heer v. D. is laatstgenoemde meening toegedaan. Volgens hem zijn het juist deze handwerkers, die in de l le en
12e eeuw in massa naar de steden stroomen, en is naast
de toeneming van het handelsverkeer de opkomst van dit
economische-vrij handwerk op het platteland een van de
algemeene oorzaken, die het karakter bepaalden van de
nieuwe economische periode, welke met het ontstaan der
steden aanbrak. Hoe dit zij, indien we- in de Middeleeuwen
willen zoeken naar organisaties, die voor onzen tijd nog
belangstelling verdienen, moeten we niet zijn op het platteland. In de steden zullen we echter allicht iets van onze
gading vinden.
-X-

*
a^

't Is meer dan veertig jaar geleden, dat bruin zijn
bekend opstel schreef over een Hollandsche stad in de
Middeleeuwen (Leiden). Ik kan niet nalaten de woorden te
herhalen, waarin hij belangstelling voor dit onderwerp
vroeg. „Een ieder weet, dat de hedendaagsche maatschappij
geboren is en opgegroeid in de middeleeuwsere steden, in
tegenstelling en in strijd met het leenstelsel, dat overal
buiten de stadsmuren heerschte en een geheel verschillenden
vorm van maatschappelijk leven vereischte. Op het land
de onderdanigheid, in de steden de zelfregeering. Daar
landbouw en stilstand, hier handel en beweging. Eeuwen
heeft het geduurd, eer de steden het voor goed van liet
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platteland gewonnen hebben, en haar geest en instellingen
gewoon zijn geworden aan dorp en stad en staat. Wie
zich in die zegepraal verheugt, wie beweging en vrijheid
lief heeft en aan haar de toekomst onbezorgd toevertrouwt,
moet wel soms met belangstelling terugzien naar de oefenschool, waarin zich eens het voorgeslacht van die beginsels doordrongen heeft, waarin de menschheid zich heeft
toegerust tot de taak van het hedendaagsche leven en
werken." Het ontstaan van een stad schetst hij daarna als
volgt : „Werd een welvarende en vooruitstrevende buurtschap door den landsheer tot een poort verklaard en met
poortrecht begiftigd, dan werd zij meteen onttrokken aan het
gezag van het gemeene bestuur der streek waarin zij gelegen was. Zij werd, naar bet toemalige spraakgebruik,
geëximeerd. Natuurlijk vloeide daaruit voort, dat zij een
eigen stadsbestuur kreeg, naar het gewone type ingericht,
een schout en schepenen. De schout was vertegenwoordiger
van den landsheer, de schepenen vertegenwoordigden de
gemeente, de poorters, al duurde het ook lang, eer zij
door dezen zelf gekozen werden." Leiden werd geëximeerd
uit het ambacht van Soeterwoude, Amsterdam uit Amstelland enz. „Stadrecht beteekent steeds exemtie, emancipatie
van het dorp uit het omliggende gebied" — zegt Brugmans. Die exemtie en dat eigen recht had zoo'n plaats
noodig voor de grootere veiligheid, die in een plaats met
marktverkeer vereischt werd. De starre vormen van het
oude landrecht voldeden daar niet meer.
Marktverkeer hoort bij een stad. Volgens den Saksenspiegel is een stad een ommuurd met een markt begiftigd
dorp. Muren kon de stad desnoods missen — Amsterdam
heeft het langen tijd alleen met grachten moeten stellen —
maar zonder markt was een stad eigenlijk geen stad 1 ).
Wat een weekmarkt voor een plaats destijds te beteekenen
had, kunnen wij ons moeilijk voorstellen. „We moeten
alle winkels wegdenken en al den koophandel van de ge1) „Een markt is in de Middeleeuwen haast karakteristiek voor een
stad. Dit verhindert natuurlijk niet, dat ook dorpen een markt kunnen
hebben, maar de steden hebben zoo goed ale alle een markt." (Brugmaus.)
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heele week op één marktdag samendringen" (Fruin). Gansch
Rijnland kwam op de Zaterdagsche markt in Leiden te
zamen, hoewel de boeren van Rijnland niet verplicht
waren daar ter markt te komen, zooals die van „ZuidHolland" te Dordrecht. Zonder monopolie kreeg Leiden de
klandisie van de boeren in den omtrek toch. Ook onze
andere steden hadden zoo'n kring, waaruit ze de marktgangers trokken. In Duitschland was dit eveneens zoo ;
bijna overal kon ook daar de boer op één dag de markt
van de naaste stad bereiken en 's avonds weer thuis zijn.
Hierop heeft Bücher zijn bekende theorie van de gesloten
stadshuishouding gebouwd. De bewoners van het platteland
— zegt hij — brachten levensmiddelen en grondstoffen in
de stad, om die daar te ruilen tegen de producten van het
stedelijk handwerk. Hand werkproducten uit vreemde
steden werden alleen toegelaten, indien ze in de stad niet
gemaakt werden. Indien eenigszins mogelijk werd alles,
wat in de stad geproduceerd kon worden, daar ook werkelijk geproduceerd en moest er in het openbaar en uit de
eerste hand gekocht worden (directe ruil). De eigenlijke
handel beteekende volgens Bücher weinig ; wel vond men
in de steden een vrij groot aantal kleinhandelaren, die de
armere klasse, welke niet voor langeren tijd voorraden
kon opdoen, van verschillende benoodigdheden voorzagen,
maar groothandel was slechts mogelijk in artikelen, die in
het toevoergebied van de stad niet geproduceerd konden
worden en zulke artikelen waren er volgens Bücher slechts
een vijf- of zestal. De opvatting van Bücher heeft veel instemming gevonden, al heeft het ook aan kritiek niet ontbroken. De heer van Dillen geeft van deze kritiek een
overzicht en wijst aan, dat het aantal handelswaren in
het interlokaal verkeer belangrijk grooter was dan Bücher
aangaf, de tusschenhandel veel meer beteekende en het
directe ruilverkeer niet in die mate overheerschte als hij het
voorstelde. Doch al moge de karakterschets, die Bücher
van het economische leven der middeleeuwsche stad heeft
gegeven, ietwat eenzijdig zijn, toch moet erkend worden,
dat in die gesloten stadshuishouding een kern van waar-
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heid zit: ten aanzien van veel artikelen bestond de handel
inderdaad uit buurtverkeer en de industrie der eigen stad
leverde de meeste fabrikaten, die men noodig had. Tot
die economische afgeslotenheid der steden zullen allerlei
factoren medegewerkt hebben, niet het minst de lage
stand van de productie- en van de verkeerstechniek, maar
de betrekkelijke afgeslotenheid zelf is niet te on tkennen
en de zelfgenoegzaamheid en de directe ruil de heer
van Dillen geeft het ook toe — mogen als wezenlijke
karaktertrekken van het economische leven der middeleeuwsche stad beschouwd worden.

* *
^

Men heeft de gesloten „Stadtwirtschaft" wel den
„toekomststaat" der handwerkers genoemd. Te verwonderen
is dit niet. Zoo'n arbeidsverdeeling en bedrijfswijze moet
den handwerker in menig opzicht wel toelachen. Zijn arbeid
werd beter betaald naarmate hij 't beter, kunstiger deed.
En zooals het tegenwoordig nog gaat in vakken, die geen
kapitalistisch bedrijf toelaten men denke aan de geneeskunde nam in het handwerk destijds de specialiseering
steeds toe. Terwijl bij de moderne arbeidsverdeeling elke
verbetering het den arbeider moeilijker maakt tot zelfstandigheid te geraken, werd destijds het aantal zelfstandige bedrijven uitgebreid en de beteekenis van den arbeid
voor het vooruitkomen van den arbeider werd grooter in
plaats van kleiner. In zoo'n middeleeuwsche stad, waar de
overgroote meerderheid der zelfstandig werkende bevolking
met eigen hand en eigen werktuig aan de productie meedeed, vond „jenes parasitische Ueberwuchern der distributiven Berufsarten, das die Gegenwart beklagt", geen ruimte.
In Biicher's schildering van de middeleeuwsche stad wordt
dermate de nadruk gelegd op het anti-kapitalistisch karakter van het handwerk, dat dit wel de aandacht van de
hedendaagsche arbeidersbeweging moest trekken.
De economische begrippen der Middeleeuwen waren
trouwens het kapitaal niet gunstig. Fruin wees in zijn opstel
over „Een Hollandsche stad" er op, dat de kerk het leenera
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op intrest streng verbood en slechts erfpacht (rente) op
grond toestond. Een gelukkige inconsequentie : „door die
bres zegt Fruin is in het onware en heillooze systeem
een beter begrip van waarde en kapitaal ingedrongen".
Toen Fruin dit schreef, was Marx reeds begonnen zijn
meeningen over het kapitaal uiteen te zetten. Volgens
hem ontving de handwerker in de middeleeuwen, toen de
bourgeoisie zich aan hoorigheid onttrokken had en het
stelsel van vrijen arbeid in toepassing bracht, de opbrengst
van het product van zijn eigen arbeid. Maar later, toen de
machine het handwerk verdrong, kwam het product van
den gemeenschappelijken arbeid in de fabriek niet langer
aan de arbeiders zelven, doch aan den kapitalist, in wiens
dienst zij hun werk verrichtten en die hun daarvoor in ruil
gaf niet de waarde van hun arbeidsproduct maar slechts
die van hun arbeidskracht. In plaats van een bondgenoot
zooals Fruin meende zou het kapitaal dus een vijand va n den arbeider geworden zijn. Is het wonder, dat
men onder den indruk hiervan met meer belangstelling
ging kijken naar den vóór-kapitalistisch en tijd?
Wat de middeleeuwsche stad deed tot uitbreiding van
haar bedrijfsmonopolie — ten koste van het platteland
vooral — interesseert ons in dit verband niet veel : zoo
iets leent zich niet tot navolging in een tijd, dat de welvaartsbescherming gelijkelijk moet werken binnen en buiten
de grenzen van het stadsgebied. Meer interesseert ons,
wat de stad door haar marktreglementen deed in het belang der stedelijke verbruikers en tegen vreemde concurrentie. Door allerlei voorschriften trachtte ze de koopers
te waarborgen, dat ze niet bedrogen zouden worden ten
aanzien van kwaliteit en kwantiteit. Zulke voorschriften
kennen wij ook ; niet zoo gewoon echter zijn de voorschriften tegen het opkoopen van levensmiddelen en het opdrijven der prijzen. Voorkoop, eer de markt geopend was,
was verboden en wat men op de markt had gekocht,
mocht men dien eigen dag niet weer verkoopen, terwijl
de poorter, die koren in voorraad had, verplicht was de
geheele week door te verkoopen tot den prijs, waarop hij
O. E. XVII 5
17
--
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het op de markt had gelaten. Meer dan één zak koren
mocht men zonder verlof van de overheid niet tegelijk
uitvoeren en op tijd, althans op langen termijn, mocht
niet gekocht worden. Deze bepalingen uit de Leidsche
keurboeken, die ten doel hadden het opkoopen van koren
tegen te gaan, en te bevorderen dat ieder slechts zooveel
kocht, als hij voor zich en zijn gezin behoefde, ontlokken
Fruin een opmerking over de vaderlijke zorg der overheid
en over „de verderfelijke dwaling, die door dwang wilde
uitwerken, wat slechts door vrijheid te verkrijgen is, n.l.
lage en weinig wisselende prijzen". Nu moet erkend worden,
dat men inderdaad geen weinig wisselende prijzen had in
de middeleeuwen. Uit het prijslijstje in Blok's loll. stad
blijkt, dat men voor het dagloon van een timmerman
(4 à 5 stuivers) in 1448 kon krijgen 28 liter tarwe, in 1467
22 1 /2 liter, in 1481 9 1 /3 liter, in 1488 4 liter, in 1495 14
liter. Zooals men ziet : wisseling genoeg in die halve eeuw.
Maar er zijn oorlogsjaren bij burgeroorlog nog wel —
en of men in zulke jaren bij Fruin's recept, de vrijheid,
zooveel baat zou gevonden hebben, is nog zoo zeker niet.
In de twee oorlogsjaren, die wij nu meegemaakt hebben,
heeft de Regeering telkens maatregelen genomen, die in
den kring van middeleeuwsche begrippen beter gepast
zouden hebben dan in den kring van de economische begrippen, die Fruin in genoemd opstel huldigde. Men denke
aan de maximum-prijzen ! Weliswaar heeft de lange duur
van de broodzetting, (tot 1850) bewezen, dat in den kleinhandel de prijszetting niet zoo geheel onmogelijk is, maar
dat men in onze dagen zou herhalen, wat in de Fransche
revolutie, om van de ervaring van Diocletianus niet te
spreken, zoo deerlijk mislukt was, was waarlijk tot voor
kort niet te denken. Evenmin, dat men zou komen tot een
dwang, als waartoe de distributiewet de Regeering gelegenheid geeft. Het telen van zekere gewassen kan nu verboden,
beperkt of aan voorwaarden gebonden worden, indien de
verbouwing van andere gewassen door de Regeering van
meer belang voor de voeding van mensch of dier wordt
geacht. Men moet veel toelaten, om niet te verhongeren,
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zullen de voorstanders van de vrijheid wel bij zich zelf
gedacht hebben, toen ze de distributiewet aannamen. Voor
den terugkeer naar de vrijheid en de staatsonthouding, is
het echter niet onbedenkelijk, dat aan deze oorlogsjaren
een periode onmiddellijk is voorafgegaan, waarin met ijver
werd gestreefd naar versterking van het socialistisch element
in de maatschappij. Bij de Staats-bemoeiingen in deze
richting sluiten zich nu de Staats-socialistische maatregelen
van de oorlogsjaren aan, wat deze maatregelen een meer
dan gewone beteekenis geeft 1 ). De hoefijzer-correspondent
van het Handelsblad dacht hieraan blijkbaar ook, toen
hij 25 Juli '16 naar aanleiding van de distributiewet
schreef: „al gelooft de liberaal in het heil der meest mogelijke individueele vrijheid, hij mag dit geloof niet kluisteren
in bepaalde dogma's of het doen verstarren in een bepaald
economisch systeem ; geen enkele maatschappelijke vorm
kan voor alle tijden dienstig zijn ; alles wisselt, ook in het
economische leven". Dit klinkt anders dan het onbezorgde
vertrouwen op het vrijheidsstelsel, waarmee Fruin zijn
beschouwingen over de middeleeuwsche stad inleidde. Maar
daartusschen ligt een periode, waarin zich de denkbeelden
omtrent de tusschenkomst van den wetgever op maatschappelijk gebied zeer hebben gewijzigd, gevolgd door een
paar jaren, die ons een uitbreiding van overheidszorg
brachten, waarvan we vroeger niet hebben gedroomd. Tot
nog toe kan men trouwens niet zeggen, dat de Regeering
bezig is deze uitbreiding populair te maken. Of het middeleeuwsche stadsbestuur, als het als graankoopman optrad,
het den burgers beter naar den zin maakte dan onze
Regeering met haar meel, rijst, aardappelen, groenten,
1) Troelstra zei in de rede, waarmede hij 31 Juli '16 de socialistische
conferentie van neutrale landen te 's Hage opende : „De eerste taak van de
partij zal wel zijn de nieuwe kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling der
maatschappij, welke de oorlogstoestand schiep, ten volle te benutten

.

De financieele nood, de dictatoriale macht, die de Regeeringen gedurende den
oorlog over allerlei private industrieën hebben verkregen, de publieke levensmiddelenvoorziening, ziehier enkele feiten, die onder een

over wegenden

politieken invloed der socialistische arbeidersbeweging leiden kunnen tot
een ontwikkeling in de door ons gewenschte richting."
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varkens, zink, enz. ? 't Zal ook destijds niet gemakkelijk
geweest zijn in dure tijden de menschen tevreden te stellen.
Het toevoer- en afzetgebied, waarmee toen de overheid
rekening moest houden, was echter veel kleiner dan thans,
het stadsbestuur kon den prijs gemakkelijk beoordeelen,
alles was zooveel beter te overzien. En de overheidsbemoeiing, die ons thans alleen toelaatbaar lijkt in zeer
buitengewone omstandigheden, was destijds in overeenstemming met de zeden en gewoonten. Men was met een behoorlijke winst tevreden, ieder bleef in zijn stand en men
trachtte vermogensverschillen te vermijden. „A.11e leden
van hetzelfde bedrijf moesten ongeveer gelijk zijn en gelijk
blijven, allen moesten ongeveer hetzelfde verdienen, niemand
moest rijk en niemand moest arm worden." Treub zegt,
dat de middeleeuwsche economische politiek waardeering
verdient, omdat ze er standvastig op uit geweest is, in de
steden, voor zoover zij daartoe bij machte was, gelijkheid
in de verdeeling van het maatschappelijk vermogen tusschen
de poorters te bevorderen. En Blok komt tot de conclusie,
dat de toestand van den werkman destijds in gewone
dagen niet in tijden van plotselinge duurte en hongersnood, „dien kanker der middeleeuwen" — beter was dan
tegenwoordig ; welke conclusie gegrond is op een vergelijking
van prijzen en loonen. Gaan we nu na, wat destijds invloed op prijzen en loonen had en wat nu hierop zoo al
van invloed is, dan valt terstond in het oog, dat in de
dagen van de eenvoudige „Stadtwirtschaft" met geen andere
productie dan voor de behoefte, de overheid beter het
terrein der welvaartsbescherming kon overzien en beter
tot ingrijpen in staat was dan in onze dagen van Volksen Weltwirtschaft met haar productie voor de wereldmarkt.
Mr. Muller schildert in zijn Schetsen uit de Middeleeuwen,
hoe de raad den prijs van verschillende artikelen en de
winst der verkoopera vaststelde, nu en dan het loon der
arbeidslieden bepaalde en den geheelen handel reglementeerde. In onze dagen kunnen we ons geen regeering
denken, die zich hiertoe in staat zou achten. Wat de
regeering in deze oorlogsjaren in die richting doet, maakt
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den indruk, dat ieder — de regeering zelf niet het minst
blij zal zijn, als ze van dit „onmogelij k" werk weer ontslagen wordt. Wat bij het veelszins op zich zelf staande
verkeer eener middeleeuwsche stad doenlijk was, zou —
naar Mr. Muller terecht opmerkt niet mogelijk blijken
bij het reusachtig wereldverkeer van onzen tijd. Er moge
den laatsten tijd veel mogelijk gebleken zijn, wat vroeger
onmogelijk scheen, het samenstel van onze maatschappij
is door de veelsoortigheid van het ruilverkeer zoo ingewikkeld geworden, dat elke benaoeiing van de overheid
met prijzen en loonen de uiterste behoedzaamheid vereischt.
Wel zou de overheid, in navolging van de middeleeuwsche
stadsbesturen, er beter voor kunnen zorgen, dat de prijs,
dien de burgers moeten betalen, is a fair price, een prijs
niet door verkeerde praktijken en knoeierijen kunstmatig
opgedreven. En ook moet ze, waar ze zelf als werkgeefster
optreedt, behoorlijke loonen geven. De Middeleeuwen kenden
het leerstuk van het justum pretium. Volgens Treub beteekende dit, dat de prijzen van arbeid zoowel als van.
arbeidsproducten zoodanig moesten zijn, dat zij den arbeidenden in staat stelden volgens de eischen van hun stand
te leven. In de Middeleeuwen vroegen de geleerden (Thomas
van Aquino b.v. als hij het justum pretium, de redelijke
prijs, behandelt) ook als ze 't over economische zaken
hadden : „wat is zedelijk geoorloofd ?" Later vroegen de
fiscale juristen in de eerste plaats ,,wat is wettelijk geoorloofd?" en de mercantilisten vroegen : „wat is nuttig?"
Volgens Roscher zijn de staathuishoudkundigen in den
laatsten tij d tot het inzicht gekomen, dat het werkelijk
en duurzaam nuttige slechts kan verkregen worden door
het wettelijk geoorloofde gepaard met het zedelijk geoorloofde. De overheid mag dus ook in onze dagen wel haar
aandacht wijden aan het justum pretium, aan den rechtvaardigen prijs, en al kan ze zooals gezegd — in deze
niet zoo veel doen als in de Middeleeuwen, ze kan er b.v.
in deze oorlogsjaren wel voor zorgen, dat ten aanzien van
het loon van de menschen in openbaren dienst niet van
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de lagere alleen — het justum pretium wordt toegepast.

**
^

Naar boven werd opgemerkt badden de middeleeuwsche
marktreglementen niet alleen het belang van de stedelijke
verbruikers op het oog, maar ook het tegengaan van
vreemde concurrentie. „Die mittelalterliche Stadt läszt
fremder Wettbewerb nur ausnahmsweise zu", zegt Bücher.
Naar 't schijnt, geldt dit in zoo sterke mate alleen voor
de latere middeleeuwen. De markt, de jaarmarkt althans,
meestal ook de weekmarkt, stond voor de vreemde kooplieden wel open ; Quack noemt dit het eenige correctief,
om de werkbazen tot goed en goedkoop werk te nopen ;
werkten de gilden niet goed, dan kochten de inwoners
veel bij de kramers. De detailhandel was den gasten
(vreemdelingen) echter „in de weecke" meestal geheel verboden. En vreemdelingen waren alle menschen van buiten
de stad. In Kampen mochten vreemde lakenkoopers niet
bij de el verkoopen, in Groningen evenmin, in Utrecht
werden vreemde vleeschhouwers niet toegelaten enz. Was
men om de eene of andere reden genoodzaakt de vreemde
handelaars een enkele maal in de stad te dulden, dan
werd hun het verblijf zooveel mogelijk bemoeilijkt —
schrijft Muller. Vreemde kooplieden moesten verschillende
rechten betalen, waarvan de ingezetenen vrijgesteld waren.
Kenmerkend is, dat de Utrechtsche raad, toen hij in 1481
een ordonnantie op den vleeschverkoop afkondigde, er het
dreigement aan toevoegde, dat ingeval de vleeschhouwers
zich niet aan de nieuwe regeling onderwierpen, aan vreemdelingen verlof zou gegeven worden binnen de stad vleesch
te verkoopen. Welke de algemeene oorzaken waren, die
tegen het eind der middeleeuwen het protectionisme deden
toenemen, is niet gemakkelijk na te gaan. Toenemende
concurrentie in verband met de gestadige uitbreiding van
het handelsverkeer kan een voorname oorzaak geweest
zijn en onder de bijzondere oorzaken werkte hier en daar,
dat de handwerkers het stadsbestuur in handen gekregen
hadden. Men meeree echter niet, dat de handwerkers
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destijds in elk opzicht voor bescherming waren. Wel voor
hun eigen bedrijf, maar als consument hadden ze ten
aanzien van andere vakken belang bij vrijen invoer ; de
meest democratische stadsbesturen hebben de protectie
dan ook niet bijzonder ver doorgevoerd. 't Zou interessant
zijn na te gaan, hoe zoo'n stadsbestuur als een soort kartel
zijn zorgen wijdde aan den export der waren, die de handwerker toch gaarne op vreemde markten wilde brengen,
al wilde hij op zijn eigen markt concurrenten geweerd
zien. De ieigenlijk karakteristieke tijd der middeleeuwen
was toen echter reeds voorbij. Dat was, toen de débouch4,
de markt van elke stad, in de stad zelve was begrensd en
niet verder reikte. In dien tijd vervulden de gilden een
hoogst belangrijke taak.
„Die gilden zegt Quack -- waren werkelijk een
bewonderingswaardige inrichting, omdat zij zoowel de belangen der producenten als die der consumenten op het
oog hadden. In den bloeitijd der middeleeuwen waren die
gilden een waar kunstwerk. Zij waren gegrondvest op
het karakteristieke Germaansche denkbeeld, dat men onder
zekere voorwaarden verbintenissen sloot, om elkaar als
broeders te helpen en te ondersteunen. En die verbindingen
werden nu toegepast op alle bedrijven in elke stad. De
inrichting van de gilden had het oogmerk, dat de stad
behoorlijke koopwaren kon koopen en dat de handwerkslieden behoorlijke waar leverden en goed hun brood konden
verdienen. De producenten in de stad werden verplicht
goed werk te leveren en de consumenten van de stad
moesten het werk van deze producenten koopen." Boven
is hierop reeds gewezen, maar toen is er niet bijgevoegd,
dat de stadsbesturen bij hun zorg voor de welvaart der
inwoners zooveel hulp hadden van de gilden 1 ), de orga-

nisatie van de stedelijke bevolking in de middeleeuwen.
Zooals op het platteland bijna alles verband hield met het
leenwezen, hield in de steden bijna alles verband met het
gildewezen. „Nagenoeg de geheele Utrechtsche burgerij
I) „die de steden in haar opkomst als een schaduw vergezellen" (Treub).
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behoorde tot deze corporaties -- zegt Muller ieder
gildebroeder toch moest burger zijn en omgekeerd moest
ieder burger gildebroeder zijn, om al zijn rechten te k unnen uitoefenen." Dit laatste wijst op de omstandigheid,
dat de gilden in de 14e en 15e eeuw in Utrecht het stadsbestuur in handen hadden en dus ook als kiescolleges dienst
moesten doen. Dat was hier te lande echter uitzondering.
Hier waren de ambachtsgilden in hoofdzaak economische
vereenigingen. Als zoodanig hadden ze ten doel : le. de
gildebroeders te waarborgen, dat ze in hun ambacht een
behoorlijk bestaan zouden vinden en 2e. de verbruikers te
waarborgen, dat de gildebroeders bekwaam waren voor
hun vak en goede waren zouden leveren tegen redelijken
prijs. Van de zijde van het stadsbestuur beschouwd, dat
het oppertoezicht over de gilden had en deze min of meer
als takken van stedelijke administratie behandelde, moest
het onder 2 genoemde vooraanstaan. In de eerste plaats
dus waarborg aan de verbruikers. De zorg voor de bekwaamheid der ambachtslieden uitte zich o.a. in de voorschriften omtrent het leerlingwezen. In den regel moest
men twee jaar leerling zijn en in dien tijd behoorlijkk in
het vak ingewijd worden ; meer dan een paar leerlingen
mocht de meester niet tegelijk hebben, wegloepen mochten
ze niet en lichamelijke kastijding was niet verboden, maar
de meester mocht die kastijding niet aan zijn vrouw overdragen. Om van leerling gezel te worden, behoefde men
geen examen te doen, behalve bij de barbiers (chirurgijns).
Aanneming van leerlingen op proef vond men alleen bij
de zadelaers, met het oog op de hierbij ingedeelde kunstenaars (schilders). De leerjongen ontving geen loon en
moest, als hij bij den meester in de kost was, hiervoor in
den regel betalen, bovendien moest hij, ingeval hij geen
zoon van een lid was, aan de kas van het gild zeker bedrag betalen. De leerjongens werden dus geacht niet ten
bate van den meester, maar in hun eigen belang, om 't
ambacht te leeren, bij hem te zijn ; hen voor zich laten
werken, mocht de meester, het eerste jaar althans, dan
ook niet. Voor een enkel ambacht vinden we vermeld, dat
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de leerling niet vóór zijn 16e jaar gezel mocht worden,
hieruit volgt, dat hij niet vóór zijn 14e leerling werd. Van
kinderexploitatie hoort men in den gildentijd niet. „Zoodry
echter de machine de handkracht en de handvaardigheid
begon te vervangen — lezen .we in een der geschriften,
uitgegeven door het bestuur van het congres voor kinderbescherming (1913) gevoelden de werkgevers de behoefte
zich te bevrijden van de oude gildebanden en ontstond
allerwege de strijd tot vrijmaking der beroepen en tot
invoering der contractvrijheid. Deze beide, onmisbaar voor
de ontplooiïng der moderne productie, althans in de eerste
tijden, brachten onmiddellijk het nadeel niet zich van de
kinder-exploitatie." ,,Met de zegeningen der groot-industrie
en der arbeidsverdeeling treedt ook haar gevaarlijke gezellin,
de exploitatie van het kind, allerwege in de fabrieken op"
zegt het Handwörterbuch der Staatswissenschaften. In het
oude ambacht had de kinderarbeid het karakter van opleiding en voor bescherming zou hier weinig reden zijn,
indien het oude ambacht was blijven bestaan. Op genoemd
congres werd door den Inspecteur de Groot de stelling verdedigd, dat een wettelijke regeling van vakonderwijs en leerlingwezen noodig is, en aan het slot van zijn betoog deelde
hij mede, dat de Regeering zich reeds ernstig met de voorbereiding van zoo'n regeling bezighield. Bij het debat
wees Dr. van der Waerden erop, dat de groote massa der
arbeiders aan het oude vak- en ambachtsonderwijs geen
behoefte heeft, daar het grootbedrijf genoeg heeft aan
een kern van geschoolde arbeiders. Hoe dit zij, onze
tijd is op het punt van vakopleiding tot het inzicht gekomen, dat men indertijd niet verstandig heeft gedaan,
door met de gilden ook de vakopleiding overboord te werpen
en men tracht nu, rekening houdende met de zeer gewijzigde omstandigheden, de schade in te halen, tot nog toe
meer door het oprichten van ambachtscholen dan in de richting van het leerlingwezen. Dit leerlingwezen werd trouwens
in den tijd der gilden als waarborg voor de vakbekwaamheid
van de ambachtslieden ook niet geheel voldoende geacht.
Werd men in den regel eenvoudig op een bewijs, dat men
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zijn leertijd had uitgediend, als gezel aangenomen, weldra
werd het noodig gevonden voor de bevordering van gezel
tot meester andere eischen te stellen. Aanvankelijk kon
elk gezel, indien hij genoeg geld overgewonnen had om
als meester aangenomen te worden, zich als zoodanig
vestigen. In Leiden kon dit in 1400 nog; in Utrecht moest
men toen reeds geen proefstuk leveren, wat later algemeen
werd. Voor de beoordeeling van de afgelegde proef waren
in elk gild proefmeesters aangesteld, die over den uitslag
rapport uitbrachten aan de oudermannen (gildeoversten).
Was het geleverde werk onvoldoende, dan verboden dezen
den candidaat zich als meester te vestigen ; gewoonlijk
was het niet geoorloofd de proef binnen 't jaar te herhalen.
In onze dagen, na de ervaring, dat de vrijheid, om zich
zonder eenig blijk van bekwaamheid als mr. smid enz. te
vestigen, toch een bedenkelijke zijde heeft, begint men
weer met onderzoek naar de vakbekwaamheid, o.a. bij de
hoefsmeden.
't Ware te wenschen, dat men van de oude gilden
ook de gelegenheid overnam, om. de burgerij gehoor te
verschaffen voor gegronde klachten tegen ambachtsbazen
en leveranciers. Destijds wist de burger, dat hij bij de
oversten van de gilden met zijn klachten terecht kon.
„Scheen het geleverde werk niet goed, dan werden twee
leden van het gild door de oversten met de beslissing over
de klacht belast; luidde de uitspraak ongunstig, dan verbeurde de leverancier zijn loon en betaalde bovendien een
boete aan het gild, welks eer hij geschonden had." De
eer van 't gild kwam de burgerij ten goede.
Over de tallooze tot in kleinigheden afdalende voorschriften aangaande het ambacht, voor zoover ze ten doel
hadden de kwaliteit van het product zoo goed mogelijk
te doen zijn, zal ik niet uitweiden. 't Zij genoeg, dat
stadsregeering en gildebestuur met de uiterste zorg er voor
waakten, dat aan het fabrikaat alles in orde was, de grondstof zoowel als de bewerking en ook de prijs.
En nu het andere doel : de gildebroeders te waarborgen,
dat ze in hun ambacht een behoorlijk bestaan zouden
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vinden. De gilden huldigden de meening, dat elke gildebroeder een even groote kans moest hebben om iets te
verdienen ; de kunstmatige vergrooting van die kans vond
men onbillijk. Had een gildebroeder een voordeeligen inkoop van grondstof gedaan, dan was hij verplicht anderen
desgewenscht een gedeelte tegen inkoopsprijs over te doen.
Is dit recht van medekoop kenmerkend voor den gildegeest, niet minder is dit het geval met het verbod, dat
men bij nagenoeg alle gilden vindt om „twee tonen te.
doen" d.w.z. twee winkels te houden 1 ). Men vond het
blijkbaar onbillijk het eene lid meer uitzicht op klandisie
te geven dan het andere. De gelegenheid tot uitbreiding
van een zaak was zeer beperkt. Er was bepaald hoeveel
knechten men ten hoogste mocht houden. In Utrecht
mocht elk linnenwever slechts drie weefgetouwen in zijn
huis hebben en mocht een tapper niet meer dan twee
vaten wijn op één dag opensteken. Ook kon men zijn gildebroeder niet den loef afsteken door langer te laten werken,
't was precies bepaald, hoe lang de arbeidsdag mocht duren
en welke dagen rustdagen moesten zijn. Neemt men nu
nog in aanmerking, dat niemand het bedrijf mocht uitoefenen zonder lid van het gilde te zijn en dat oneerlijke
concurrentie zooals het weglokken van een klant, terwijl men nog aan het onderhandelen is streng werd
tegengegaan, dan is het duidelijk, dat de kans om meer
te verdienen dan zijn gildebroeder in den regel niet groot
was, te minder, daar de loonen, die men aan de gezellen
betalen moest, niet verschilden : de loonen werden door
het gild of door het gerecht bepaald. Het gilde- en het
stadsbestuur hadden in alles de hand, 't streven was steeds,
dat ieder werk zou vinden en voor zijn arbeid betaald zou
worden op zoodanigen voet, dat hij behoorlijk volgens zijn
stand kon leven, niet minder maar ook niet meer. Er in gewone tijden gelukte dit wel. Blok schrijft van Leiden :

1) De „Open-lucht-winkeliers" op de A.msterdamsche Nieuwmarkt
mogen tegenwoordig ook geen „twee tonen doen", de reden is hier echter
een andere.
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„over 't geheel was de toestand der werklieden zeer bevredigend ; hun loon was in dien tijd voor hunne behoeften
gewoonlijk toereikend ; wijze maatregelen van de regeering
verschaften hun voortdurend en geregeld werk." En in
die wijze maatregelen van de regeering hadden de gilden
een belangrijk aandeel, daar het stadsbestuur de inwendige
regeling grootendeels aan hen overliet.
In onze dagen, nu de overheid nog wel niet zooals
de Leidsche destijds — zelf lakenververijen opricht, maar
de overheidsexploitatie zich toch voortdurend uitbreidt
wordt wel de vraag gesteld, of aan de vakvereenigingen
uit den openbaren dienst niet eveneens een deel van die
inwendige regeling zou kunnen worden overgelaten. Voor
een zekere mate van medezeggingschap is wel iets te zeggen,
indien die vakvereenigingen zich maar konden losmaken
van de politiek. Mr. Drucker meent, dat ze dit bij het
klimmen der jaren wel zullen leeren ; 't lijkt er echter nog
niet veel op. Voor zoover iets te bespeuren valt van mindere
harmonie tusschen politiek en vakbeweging bij den openbaren dienst, ligt het niet aan verandering van inzicht bij
de vakbeweging ; de vakvereenigingen zijn nog lang niet
zoover, dat ze de politiek over boord zullen zetten en zich
alleen zullen bepalen tot de propaganda voor de vakbelangen en de economische belangen der leden. In sommige
kringen meent men trouwens, dat de politiek in deze
volstrekt geen bezwaar is, integendeel „de overheid zou
door de diverse vereenigingen van verschillende politieke
kleur juist goed worden ingelicht". Het komt mij voor,
dat de dienst met al die gekleurde adviezen niet zoo bijzonder gebaat zal zijn. En 't is de vereenigingen ook niet
alleen om het adviseeren te doen. Sommigen wen schen,
dat „de ambtenaren bij de gemeentebedrijven in rade zullen
beslissen, hoe de arbeidsverdeeling en de geheele bedrijfsregeling zal zijn, onder oppergezag van de regeering en
haar organen nog wel, maar toch onder zelf gekozen bedrijfsleiders, die aan de gezamenlijke collega's verantwoording
schuldig zijn. Geen absolutistische, maar een republikeinsche
of althans een democratische regeling, dan eerst zullen de
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de bedrijven tot een gezonde ontwikkeling komen." Men
ziet, dat gaat heel wat verder dan het adviseeren over
aanhangige regelingen. Of het inderdaad zoo'n gezonde
toestand zou wezen onder die zelfgekozen leiders en die
ambtenaarsraden, hierop zal niet ieder even gerust zijn.
Maar 't is niet onmogelijk, dat het mettertijd dien kant
zal uitgaan. In het buitenland houdt hier en daar „de
democratie reeds haar intocht in de industrieele productie".
In de Middeleeuwen is het in de Hollandsche steden
de overheid over 't geheel gelukt het roer ten opzichte
van de gilden in banden te houden. Wat men in het
buitenland ondervonden had van gildenheerschappij, maande
de Hollandsche stadsbesturen tot behoedzaamheid. Ze zorgden er voor, dat ze de benoeming van de hoofdlieden der
gilden in handen hielden. In Utrecht ging het anders ;
hier werden de gilden in 1304 de baas. Heel best zijn
burgerij en de gilden zelf hierbij niet gevaren. 't Begon
met de vervorming van de 21 gilden tot kiescolleges voor
de verkiezing van raden, schepenen en burgemeesters. Daar
dit getal stationair moest blijven, kon voortaan geen rekening gehouden worden met het uitelkaar gaan van oude
en het opkomen van nieuwe bedrijven, zoodat heterogene
elementen bij elkaar moesten blijven en komen, wat in de
gilden als handswerkscorporatie een kiem van desorganisatie bracht. Erger was, dat de aanzienlijke burgers weldra
gelegenheid vonden zich tot lid van een gild te doen
aannemen, al oefenden ze het bedrijf niet uit. Men kreeg
nu twee soorten van gildebroeders, één die het handwerk
uitoefende en één, die alleen meedeed aan de verkiezingen
en aan de militaire plichten. 't Kwam zoover, dat nieuwe
burgers bij een bepaald gild werden ingedeeld, ook al
oefenden zij een ander ambacht uit. Zoo bevorderde het
stadsbestuur dus willens en wetens de ontwrichting van
de gilden als bedrijfscorporaties. En toen men later naast
gilden met politieke rechten ook gilden zonder deelneming
aan de raadsverkiezing kreeg, drongen de aanzienlijken
zich zooveel mogelijk naar de hoofdgilden en zag men 't
gebeuren, dat het stadsbestuur, 't welk in 1304 alle aan-
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zienlijken had uitgesloten, later een gedeelte van de lagere
klassen buitensloot. „Wat heeft nu dit ingewikkelde volksbestuur aan de Utrecb tsche burgerij gebracht ?" vraagt
Muller. „Bracht het vrijheid ? 't Mag betwijfeld worden.
Bracht het geluk ? Neen ; op het jaar 1304 volgden twee
eeuwen van onophoudelijke twisten en woelingen, partijschappen en oproeren, tot de stad eindelijk in 1528, moegestreden en ten einde raad, hare poorten opende voor
den alvermogen den keizer Karel V. Toen werden de woelige
gilden zonder genade onttroond."

* *
^

Nu was die tijd van de Utrechtsche gildenheerschappij
voor de gilden in 't algemeen al niet meer de bloeitijd,
ze begonnen toen reeds te ontaarden in bekrompen vereenigingen, die hoofdzakelijk het belang van de gildemeesters moesten dienen. Voor de gezellen had dit ten
gevolge, dat hun kans om tot meester op te klimmen
steeds geringer werd. Tusschen patroons en knechten ontston d een klove, die aanvankelijk niet breed was, doordat
de gildereglementen tegenhielden dat de patroons groote
zaken gingen doen, maar later door de opkomst van manufacturen en machines in uitgestrektheid dermate toenam,
dat zich tegenover de gilden gezellenvereenigingen vormden
en de klassenstrijd tusschen ondernemers en werklieden
een aanvang nam. De revolutie van 1789, die onder de
leuze van vrijheid van arbeid de gilden afschafte en den
arbeider op den voet van rechtsgelijkheid stelde met den
ondernemer, trachtte door het coalitieverbod te voorkomen,
dat de gilden onder een nieuwen naam hersteld zouden
worden ; het duurde echter niet lang, of aan de patroons
werd onder zekere voorwaarden het vereenigingsrecht weer
toegestaan, terwijl 't aan de werklieden ontzegd bleef. De
bezitlooze arbeiders geraakten in een toestand, nog erger
dan onder het ancien régime. In Engeland leidde dit al
spoedig tot opheffing van het coalitieverbod, maar het
duurde geruimen tijd, eer de arbeidersvereenigingen er
rechtspersoonlijkheid verwierven ; de laatste wettelijke be-

LEERING UIT MIDDELEEIIWSCHE STEDEN.

271

lemmeringen voor de volle ontplooiing van het vakvereenigingsleven werden eerst opgeheven door de trade-union
act van 1871.
Hier te lande werd het vereenigingsrecht door de
grondwet van '48 erkend en werd in '55 geregeld, aan
welke eischen een vereeniging heeft te voldoen, om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, doch het duurde tot 1872,
eer het coalitieverbod geheel uit onze wetgeving verdween 1 ).
In alle beschaafde landen behoort thans het coalitieverbod
tot de geschiedenis : het b erstel van de gilden onder nieuwe
namen schrikt niemand meer af, integendeel — overal streeft
me n naar organisaties, die in gewijzigden
den vorm doen herleven, wat voor onzen tijd uit het gildenwezen nog bruikbaar is.
„In onzen tijd hebben de arbeiders stil en ongemerkt
de oude gildenoverleveringen onder elkander opgewekt en
in hun trade-union doen herleven" schreef Quack in
1875. Destijds waren de werkliedenvereenigingen kalme
vereenigingen, die vooral voor loonsverbetering en voor
coöperatie werkten. Sedert is in de tactiek van de vakvereenigingen veel veranderd. In hoever gildenoverleveringen hierop van invloed geweest zijn, is moeilijk te zeggen.
De verhoudingen en toestanden zijn zooveel anders. De
vakvereeniging uit het vrije bedrijf staat in andere verhouding tot de overheid dan het gild, dat, door het stadsbestuur ingesteld, aan dit bestuur zijn bevoegdheid ontleende.
En de verhouding tusschen patroon en arbeider is ook
anders. In de dagen van de huisindustrie, toen er weinig
verschil in belangen, weinig maatschappelijk verschil ook,
tusschen meester en gezel bestond, kwamen afzonderlijke
organisaties van gezellen weinig voor; in hoofdzaak waren
die gezellenbonden ziekenfondsen, al hebben ze soms ook
wel looneischen gesteld. In Groningen, de klassieke stad
der knechtsgilden, vinden we deze trouwens eerst tegen
het eind der Middeleeuwen.
Maar bij veel, dat anders was, is er ook veel overeen1) De in 1872 erkende vrijheid om het werk te staken is in 1903
voor ambtenaren en personen in het spoorwegverkeer werkzaam weer beperkt.
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komstigs. Collectieve arbeidscontracten, waarvoor in onzen
tijd de vakvereenigingen zoo ijveren, kenden ook de gilden ;
petitionneeren en demonstreeren deden ze ook en als klachten
over lage loonen en gedwongen winkelnering niet hielpen,
staakten zij ook. De eerst bekende werkstaking hier te
lande is die van de Leidsche vollers in 1372. Meesters
en gezellen staakten toen gezamenlijk : de meesters kwamen
in verzet tegen de stadsregeering, die het geheele bedrijf
aan banden legde, en sleepten de gezellen mede. Veelal
gingen de stakingen toen gepaard met een „uutganc",
dikwijls naar het destijds „roode" Utrecht. Verbodsbepalingen tegen staking bleken ook in die dagen niet houdbaar. Dat men vooral in Leiden met stakingen te kampen
had, kwam doordat hier de industrie zich zoo ontwikkelde.
Sinds het midden der 14e eeuw trad hier de drapenier op,
de lakenkooper, die in 't groot voor export werkte. Dit
leidde er toe, dat de Leidsche lakenindustrie op modere
wijze georganiseerd werd ; men kreeg er betrekkelijk groote
groepen loonarbeiders en de strijd tusschen kapitaal en
arbeid bleef niet uit. Vooral de vollers roerden zich in
dien strijd ; de aard van hun bedrijf, die gemeenschappelijken arbeid van velen noodig maakte, en de vele vreemde
elementen onder hen, grootendeels uit het woelige ZuidNederland, werkten dit in de hand. „Het sociale conflict
der middeleeuwen wordt eigenlijk alleen doorgestreden
door de vollers". -- schrijft Brugmans. De laatste „uitde grootste Noord-Nederlandsche
gang" van de vollers
in 1478 is met een
werkstaking in de Middeleeuwen
overwinning der stakers geëindigd : ze kregen loonsverhooging, terwijl regeering en drapeniers het grootste deel
van de onkosten van den „uitgang" op zich namen. De
maatregelen, welke men toen nam, om de loonen op peil
te houden, hebben echter niet veel geholpen, weldra kwam
de tijd van achteruitgang voor de Leidsche lakenindustrie,
zoodat de vollers en de andere arbeiders in bittere ellende
kwamen, waartegen geen staking of wat ook kon helpen.
Heeft men in de Middeleeuwen ondervonden, dat
stakingen voor de stakers niet altijd voordeelig zijn, onze
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tijd weet van het v6cir en tegen van werkstakingen ook
mee te praten. Er gaat geen dag voorbij, of men hoort
van staking of stakingsmogelijkheid. Er zijn echter teekenen, die er op wijzen, dat de groote vakvereenigingen
van lichtvaardige stakingen afkeerig worden. Waar de
werkgever de vakvereeniging erkent en de vakvereeniging
zich bewust is, dat de staking als uiterste middel naar
achteren moet worden geschoven, mag men hopen, dat
lichtvaardigheid in deze meer en meer voorkomen zal worden.
-X-

*

De hedendaagsche economische leer kent een tweetal
Christelijk-sociale richtingen, waarvan de eene, de katholieke, haar idealen zoekt in terugkeer tot zekere instellingen van het verleden, vooral van de gilden, terwijl de
andere — de protestantsche school — de oplossing zoekt
in een anderen vorm van samenwerking, namelijk in de
coöperatieve vereeniging. Coöperatie beteekent samenwerking en van de kracht en het voordeel van samenwerking
wist men ook in de Middeleeuwen mee te spreken. Muller
spreekt in een van zijn Schetsen van „de aan coöperatie
zoo gunstige middeleeuwen". Over de moderne coöperatie
met haar groote beteekenis en nog grootere perspectieven
zal ik echter niet uitweiden, daar leering uit de middeleeuwen hier niet aanwijsbaar is. De tijd zal moeten leeren,
in hoever die coöperatie tot de maatschappelijke ontwikkeling zal bijdragen en in welken vorm ze dit het meest zal
doen. 't Is te hopen, dat er voor een middenstand en
voor individueele energie ruimte zal blijven. Bücher
meent, dat de moderne grootindustrie een nieuwen middenstand zal scheppen ; hij ziet reeds krachten aan het werk,
die een nieuwe verdeeling der sociale rechten en plichten
voorbereiden. „Betonte die zünftige Ordnung des mittelalterlichen Handwerks das „gemeine Beste" dem ihre Vorschriften zu dienen batten, wer will sich vermessen zu
behaupten, dasz den modernen Betriebsformen des Gewerkes
für alle Zeiten eine Ordnung versagt bleiben werde, die
dem Gemeinwohl in noch vollkommenerer Weise entspricht?"
O. E. X.11 5
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't Zou voor ons reeds een geruststelling zijn, indien uitzicht bestond op een arbeidsorganisatie „welche dem Einzelnen und der Volksgesamtheit in gleichen Masze gerecht
wird wie ihrer Bürgerschaft die soziale Organisation der
mittelalterlichen Stadt".
Op de groote uitbreiding van overheidsexploitatie in
onzen tijd is boven reeds met een enkel woord gewezen.
De inzichten omtrent hetgeen dienaangaande al dap niet
tot de overheidstaak behoort is in den loop der tijden
nogal gewijzigd. Het middeleeuwsche stadsbestuur was van
meening, dat het tot zijn taak behoorde de welvaart van
de poorters met alle het ten dienste staande middelen te
bevorderen. Was het daarvoor noodig, dat het bestuur als
graankoopman of als lakenverver optrad, dan deed het dit
zonder eenigen schroom. De burgerij verwachtte niet anders
van haar bestuur : ze voelde zich solidair. De stad moest
alles zijn voor haar burgers, de burger moest leven voor
zijn stad. 't Was hier : allen voor één, één voor allen.
„Al wat door schepenen en schout tot nut en voordeel der
stad besloten en vastgesteld wordt, moet door alle burgers
in acht genomen worden" heet het in het oudste privilege van Leiden. Het nut en voordeel van stad en staat
is ook in onze dagen het motief, om steeds meer taken
tot gemeenschapswerk te maken ; daarbij geldt in den laatsten tijd in 't bijzonder het belang der economisch zwakkeren, die tegen woeker en winstbejag bescherming vragen.
Het argument, dat „door het opzuigen van private kapitalistische bedrijven de terzijdestelling van de kapitalistische
productiewijze wordt voorbereid" werd bij de municipalisatie
van bedrijven niet naar voren gebracht : men sprak van
meerderen waarborg tegen verwaarloozing van het publiek belang en van winsten ten bate van de publieke kas. De naasting
van monopolistische bedrijven ging trouwens mede uit van
partijen, die de productie in 't bezit van en geleid door staat en
gemeente nu juist niet als het Benig goede sociale type
beschouwen. De tegenstanders spraken van de mindere
geschiktheid van gemeentebesturen voor leiding en toezicht
in bedrijfsaangelegenheden, van den nadeeligen invloed
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van partijpolitiek, van de onmogelijkheid voor onzen wetgever, om de ontwikkeling van staats- en gemeentebedrijven bij te houden, van het groote bezwaar van nog meer
personen in openbaren dienst, van ambtenaarsmacht
en ambtenaarsgebreken. Verschillende middelen worden
aanbevolen, om aan het overheidsbedrijf te ontkomen,
maar naar 't zich laat aanzien ontkomt men er niet aan
en zal men er iets op moeten vinden, om de bezwaren,
voor zoover ze gegrond gebleken zijn, zooveel mogelijk te
ondervangen. Misschien valt ook op dit punt in de middeleeuwsche steden nog iets te leeren. Bij de zorg voor
de „policien, neringen ende wvelvaert der stadt" hadden
de middeleeuwsche stadsbesturen veel hulp van gildeoversten en van buurt- en wijkmeesters. Wellicht zouden
ze thans dienst kunnen hebben van de organisaties, die
in onzen tijd van beteekenis geworden zijn of wat de
buurtvereenigingen aangaat beginnen op te komen. De
Amsterdamse he gemeenteraad heeft onlangs tot een proef
in die richting besloten : de organisaties van gemeentewerklieden zullen hier aandeel krijgen in het maken
van de inwendige regelingen, welke de stadsbesturen in
de middeleeuwen aan de hoofdlieden der gilden konden
overlaten. Of dit in onzen democratischen tijd, nu aan
verkiezing uit in plaats van door de organisaties, zooals
in de middeleeuwen gewoonte was, niet meer te denken
valt, bevredigende resultaten zal geven, moet afgewacht
worden.

* *
^

Vindt men bij de gilden „nagenoeg alles terug, wat
de klagers van heden ongaarne missen" tot een arbeidsbeurs toe, ook buiten het gildewezen valt in een middeleeuwsche stad nog wel het een en ander op te merken,
dat voor onze dagen van eenig belang zou kunnen zijn.
Ik denk hierbij aan de immigratie, die de steden destijds
met het oog op de groote sterfte niet ontberen konden,
maar die ze beter konden regelen en beperken dan in onzen
tijd. In 't laatste gedeelte van de middeleeuwen valt een
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trek naar de steden op te merken, die eenigermate gelijkt
op den trek naar groote plaatsen, die onzen tijd kenmerkt.
De grootere veiligheid van persoon en goederen, de meerdere gelegenheid om wat te verdienen, trok de menschen
van het platteland aan en de stadsbesturen lieten hen toe,
tot de stad „vol" was en de bedrijven geen menschen van
buiten meer plaatsen konden. Wel kwam het voor, dat
de stad uitgelegd werd en bij dien uitleg toonden de besturen dikwijls een ruimeren blik dan de stedenuitleggers
van onzen tijd, maar groote steden, zooals wij die kennen,
waren toen onbestaanbaar en het stadsbestuur greep dus
weldra naar maatregelen, om de immigratie te beperken
en trok een scherpe grens tusschen stad en land. Dit gaat
nu niet meer en met bezorgdheid vraagt men, of onze groote
steden maar altijd door grooter moeten worden. Biicher
meent, dat we thans evenals in den tijd van den middeleeuwschen trek naar de steden in een overgangsperiode
zijn, toen naar de Stadtwirtschaft, thans naar de „Periode
der nationalen Arbeitsteilung und Volkswirtscha f tlichen Güterversorging, in welcher die Unterschiede zwischen städtischen
und ländlichen Wohnplätzen durch zahlreiche Ubergangsbildungen ausgeglichen werden". En hij troost ons met
de verzekering, dat deze beweging evenals de middeleeuwsche
haar doel bereiken en dan tot rust komen zal. Wanneer
dit zal zijn, is nog niet te zeggen ; daarvoor is deze grootstad-ontwikkeling van nog te jongen datum en is onze
tijd, vooral wat de grootindustrie betreft, te veel een tijd
van onbegrensde mogelijkheden. Onze groote steden moeten
evenals de kleine middeleeuwche hoofdzakelijk direct
of indirect van industrie leven, maar terwijl het afzetgebied van de middeleeuwsche stad begrensd was, zijn de
grenzen van het „Erwerbsspielraum" der moderne stad nog
niet te zien.
Opmerking verdient, dat onze steden de zelfstandigheid in eigen kring, welke de middeleeuwsche stad genoot,
moeten ontberen. Vroeger haast een staat in den staat,
zijn ze thans weinig meer dan leden van het staatorganisme. Bij de gemeentewet is het platteland beter gevaren
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dan de oude steden. 't Is vooral voor de groote steden
noodig
ook al worden de verhoudingen gelukkig niet
geheel door het geschreven recht beheerscht
dat het
staatsrecht bijgewerkt wordt. Het „dwangbuis" is niet
alleen hinderlijk, maar ook schadelijk.
Ik zou nog wel Benige vraagstukken van onzen
tijd kunnen noemen, die in de middeleeuwsche steden
reeds de aandacht trokken, b.v. het vrouwenvraagstuk :
er waren ook toen meer vrouwen dan mannen en 't is
merkwaardig, tot welke vakken ze b.v. in Frankfort zoo al
toegelaten werden (arts, barbier, belastingpachter, opzichterstadswaag, beheer wisselkantoor). 'k Moet echter eindigen.
Nog één opmerking ten slotte.
De vraag komt bij me op, of de middeleeuwsche burgerij meer of minder leveinsvreugde heeft genoten dan de
menschheid in onze dagen. Als ik denk aan de groote
sterfte, de vele ziekten, de hongersnood, de inwendige
twisten, dan kan ik me de pretmakerij bij gildemaaltijden,
optochten, kermissen etc. haast niet voorstellen. Eén ding
had men op onzen tijd echter voor : men had meer pleizier
in zijn werk. Wat de handwerksman toen afleverde, was
zijn werk, niet --- zooals tegenwoordig het werk van
velen. 't Was een stuk van zijn wezen. En daardoor
was zijn arbeidsvreugde grooter dan thans. Onze moderne
arbeidsverdeeling weet weinig van vreugde over een goed
stuk werk. En er is reden voor de vraag, waarmede
Bücher een van zijn opstellen eindigt: „Ist das Leben
durch die moderne Arbeitsteilung bl osz genuszreicher, aber
auch freudenarmer geworden P"
.

VON BULOW OVER DE DUITSCHE POLITIEK
DOOR

Dr. N. JAPIKSE.

Vijf rijkskanseliers waren er tot dus verre en reeds
drie van hen schreven „Mémoires". Het woord is sedert
lang in zoo ruimen zin gebruikt, dat men er de „Gedanken und Erinnerungen" van Bismarck, de „Gedenkwürdigkeiten" van Hohenlohe, de „Deutsche Politik" van Biflow
wel onder kan samenvatten. Verschillend van aard en
van inhoud zijn deze drie boeken, in overeenstemming met
het groote onderscheid tusschen de drie schrijvers en het
doel, dat zij willen bereiken. Bismarck schrijft voor het
Duitsche volk, om het in te lichten, voor zoover hem dit
oirbaar schijnt, over de grootsche periode in de Duitsche
geschiedenis, die het pas beleefd heeft, en om opbouwend
te leeren, wat verder noodig is ; heel de overmachtige,
hartstochtelijke persoonlijkheid, maar die zich gewoonlijk
te bedwingen weet, ligt in zijn boek, dat niet alleen historische bron van waarde, maar bovenal nationaal goed geworden is. Hohenlohe's geschrift staat op veel lager plan;
het is ook een historische bron van den eersten rang,
want het vermeldt onbescheidenheden, die een staatsman
van zoo hooge positie gewoonlijk voor zich houdt : het
bevredigt nieuwsgierige belangstelling, opbouwen doet het
niet. Bülow, wiens hier bedoelde boek een omwerking
onder invloed van den oorlog is van een vroeger uitge-
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geven verhandeling, houdt het midden tusschen beide. Het
is het onpersoonlijkste van de drie, het bevredigt de
nieuwsgierigheid naar de histoire intime heelemaal niet,
het geeft alleen de ook voor niet-Duitschers in vele op.
zichten leerzame, bezonken beschouwing van een politicusdiplomaat, die jaren lang een belangrijke rol op het Duitsch
staatkundig tooneel gespeeld heeft en hierover een en ander
heeft te vertellen, waarom wij het hier ter sprake brengen.
Wanneer men Von Biilow's Deutsche Politik naast
Bismarck's Gedanken legt, zal men een gevoel van teleurstelling over het eerste niet kunnen onderdrukken. Het is
alles zoo vlak, zoo afgerond, wat hier geboden wordt. De
stijl is in de verste verte niet met dien van Bismarck te
vergelijken. Het verhaal, netjes in hoofdstukken over de
buitenlandsche politiek, over de partijen, over het leger
en over nog veel meer gesplitst, loopt maar geregeld door.
Op allerlei plaatsen roept men, vraagt men om wat meer
licht, wat meer bizonderheden. Neen, het is geen hartstochtelijk man, die hier aan het woord is. Deze oudrijkskansëlier is altijd in elk opzicht meester van zich zelf.
Hij is uitermate koel. Had hij niet meer dan dit te vertellen ? Natuurlijk wel. Maar hij wilde niet. Hij gaf
alleen een overzicht van de Duitsche staatkunde, vooral
uit zijn eigen ambtstijd I), met wat historisch perspectief.
Maar op zich zelf is het toch wel een merkwaardig verschijnsel, dat een hooggeplaatst Duitscher dit in dezen
tijd kan. Zelfs wordt de onbevangenheid van oordeel bier
en daar aantrekkelijk. Geen boos woord over één der
vele vijanden van het Rijk, wel woorden van waardeering
over de prestatiën van het Fransche leger. Evenmin veel
booze woorden over de vijanden, die den kanselier zelf
indertijd het leven zuur maakten. Daarentegen vele wijze
lessen aan vroegere tegenstanders over staatskunst en partijschappen in het algemeen. Deze onbevangenheid en deze
leering vragen ten slotte het meest de aandacht. En wij,
Nederlanders, kunnen hiermede zeker ons voordeel doen.
1) Von Billow werd in 1897 minister van buitenlandsche zaken, in
en trad in 1909 af.

1900 rijkskanselier
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Het was in 1871, dat in een onzer groote dagbladen 1 ) een
voortreffelijk artikel verscheen, waarvan de quintessens
luidde, dat het voor ons hoog noodig was er naar te
trachten de Duitschers' en Duitschland beter te begrijpen
dan men toen ter tijd deed. Er schijnt inderdaad wel iets
verbeterd te zijn, volgens bevoegde beoordeelaars. Maar
nog altijd is in breede kringen van ons volk een ééndagsoordeel, dat van zekere intellectueele zijde bevorderd wordt ,
verspreid, wat op den duur zekere gevaren zou kunnen
medebrengen. Tegen zulk een oppervlakkige en in hooge
mate eenzijdige beschouwing is de lezing van Billow's werk
een voortreffelijk correlatief.
Die wat thuis is in de Duitsche literatuur, tijdens den
oorlog verschenen, en in de gelegenheid geweest is met
ontwikkelde Duitschers te spreken, zal over de betrekkelijke onbevangenheid en gematigdheid van dit werk niet
zeer verbaasd staan. Maar men dient zich dan eerst los
te maken van zekere vooropgezette meeningen. Natuurlijk
is Von B il low een voortreffelijk vaderlander. Hij juicht
over de geweldige krachtsinspanning, waartoe zijn land
zich in staat betoont in dezen wereldoorlog, die den Duit
naar zijn meening natuurlijk opgedrongen is. Menig--scher
een zal dit reeds aanstoot geven. Waarom eigenlijk ? Omdat
men, ook in de onzijdige wereld, geneigd is, deze inspanning als een den Duitschers door het militairisme opgelegde,
niet als een werkelijke volksuiting te beschouwen. Von
Billow zegt hierover in het hoofdstuk over „Wehrkraft
und Militarismus" een paar zeer rake dingen (S. 155) :
„Das Zerrbild, das Deutschlands Feinde vor sich sehen,
und an dessen Naturtreue sie leider deshalb so fest
glauben gelernt haben, weil deutsche Hände an diesem
Bilde mitgezeichnet haben, zeigt den deutschen Militarismus als die despotisch über das Volksleben gesetzte Gewalt,
die, im Auftrage der Monarchie von einer Soldatenkaste
geleitet, die Freiheit der deutschen Menschen und die
Wirksamkeit auch berechtigter demokratischer Strömungen
.

1) Ten deele herdrukt in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
25 April 1916.
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des Jahrhunderts brutal unterdrückt. — Der deutsche
Bürger müsse es als Erlösung begrüszen, wenn die Armee
mit ihrer straffen Ordnung von Befehl und Gehorsam aus
dem deutschen Leben herausgebrochen würde."
Wat het Duitsche leger in werkelijkheid is ?
„Die Armee ist heute das, was sie geworden ist in der
Geschichte : der starke Ausdruck der Einheit von Reich,
Staat und Volk. Dat ist sie auch in Frankreich. Der
republikanische Staat un d die französische Nation sind.
verwachsen in der Armee. Das wird kein Deutscher leugnen und hat kein Deutscher bezweifelt, als die Katastrophe
des Weltkrieges über Europa hereinbrach. In Deutschland
drückt sich, der anderen Wesensart von Staats- und Volksleben entsprechend, die nationale Einheit in der Armee in
andern Formen aus. Das hat men jenseits der deutschen
Grenzen nicht erkennen wollen und hat sich sehr zum eignen
Nachteil einen nicht vorhandenen Antagonismus zwischen
dem deutschen Heere und dem deutschen Volk vorgestellt."
De wording van dit Duitsche volksleger, waarvan de
kiem in den staat van den grooten keurvorst ligt, wordt
op zeer eenvoudige en duidelijke wijze door Von Billow
uiteengezet. Ieder, die over Duitsche toestanden wil medepraten, dient zich hiervan althans eenigermate een voorstelling te maken. Hij zal tot de slotsom komen, dat
zonder dit oorspronkelijk Pruisische leger de stichting van
den Duitsch en staat een onmogelijkheid ware gebleven.
Heel anders ligt het met de Duitsche vloot. Het zal
wel niet zonder bedoeling geschied zijn, dat Von Billow
de wording hiervan bespreekt in het eerste hoofdstuk, dat
over de buitenlandsche politiek handelt, terwijl aan het
leger een afzonderlijk hoofdstuk gewijd wordt. In elk
geval is dit volkomen logisch gedacht. De vloot is een
gevolg van de wording van het Rijk en de positie als
groote mogendheid, die Duitschland sedert innam. Toen.
in 1864 Engeland in den Deenschen oorlog een eenigermate dreigende houding aannam, voegde Bismarck den
Engelschen gezant toe : „Ja, was wollen Sie uns denn
eigentlich tun ? Schlimmstenfalls können Sie ein paar
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Granaten nach Stolpmünde oder Pillau werfen, das ist aber
auch alles". Zeer juist ! Want Duitschland had toen nog
geen koopvaardijvloot noch een overzeeschen handel van
eenige beteekenis. Hoe anders werd dit na 1870 en het
lag dan ook geheel in den natuurlijken loop der dingen,
dat het Duitsche rijk als steun voor zijne buitenlandsche,
over zee reikende betrekkingen zich een vloot schiep.
Het lijkt eigenlijk zoo naïef, dat in overigens voortreffelijke artikelen in één onzer dagbladen tijdens den
oorlog gesproken kon worden van ,,Duitschlands ruïneuse
vlootpolitiek" 1 ).
Von Bülow geeft keizer Wilhelm II de volle eer deze
behoefte van Duitschland gevat en er in voorzien te
hebben (S. 19) :
„Dasz Kaiser Wilhelm II das erkannt und an die
Erreichung dieses Zieles die ganze Macht der Krone und
die ganze Kraft der eigenen Individualität gesetzt hat, ist
sein groszes geschichtliches Verdienst. Dieses Verdienst
wird noch dadurch erhöht, dasz das Oberhaupt des Reiches
für den Bau der deutschen Flotte in dem Augenblick
eintrat, wo sich das deutsche Volk über seine weitere
Zukunft entscheiden muszte und nach menschlicher Berechnung die letzte Möglichkeit vorlag, für Deutschland den
ihm notwendigen Panzer zu schmieden".
Het doel van de vlootpolitiek, sedert het optreden van
admiraal Von Tirpitz (1897) als minister van marine door
zeer krachtige hand geleid, werd omschreven in dezen zin :
„binnen bepaalden tijd een oorlogsmarine te scheppen
van zoo beperkte sterkte, dat zij tot daadwerkelijke vertegenwoordiging 2 van de zee-belangen van het Rijk voldoende was". Door de wrijving met Engeland, een
gevolg van de krachtige economische ontwikkeling van
Duitschland, werd de beteekenis van den vloot-bouw meer
en meer gevoeld. De eerste voorstellen van 1897, later
door nieuwe gevolgd, werden het sterkst bestreden. Het
verzet luwde allengs. De verandering in den gedachten)

1) Nieuwe Rotterdamsche Courant 19 Sept. 1915.
2) „Vertretung" heeft de tekst van het voorstel van 1897.
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gang van die Duitschers, meest in de Fortschrittspartei te
vinden, die zich tegenstandere betoonden, wordt zeer
duidelijk gemarkeerd in een door Von B il low gereleveerde,
particuliere uiting van Eugen Richter : „Sie (nl. Von Billow
met een vloot- novelle in 1900) mögen recht haben. Ich
bin aber zu alt, ich kann die Wendung nicht mehr mitmachen." Ietwat meer pathetisch laat Von Billow deze
nieuwe aera zien in de beschrijving van een bezoek van
Bismarck, na zijn aftreden als rijkskanselier, aan de haven
van Hamburg :
„Herr Bailin führte den achtzigjährigen Fürsten nach
einer Rundfahrt im Hafen auf einen der neuen transatlantischen Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie. Fürst
Bismarck hatte noch nie ein Schi ff von solchen Dimensionen gesehen. Er blieb beim Betreten des Riesendampfers
stehen, sah lange auf das Schiff, die vielen umherliegenden
Dampfer, die Docks und Riesenkräne, das mächtige Hafenbild und sagte endlich : „Sie sehen mich ergriffen und bewegt.
Ja, das ist eine neue Zeit, eine ganz neue Welt". Der
gewältige Reichsgründer der unsere nationale Sehnsucht,
der Deutschlands kontinental politische Aufgabe erfüllt
hat, erkannte an seinem Lebensabend mit dem nie befangenen Blick des Genius die Zukunft, die neuen weltpolitischen Aufgaben des Deutschen Reichs."
Niet alleen hier staan het oude en het nieuwe Duitschland in dit boek zij aan zij. Men voelt ze haast overal.
Wel het sterkst in het aan de Wirtschaftspolitiek gewijde
gedeelte. Er wordt ook hierin niet veel nieuws verteld voor
iemand, die de inwendige ontwikkeling van Duitschland
in de laatste jaren geregeld placht te volgen. Het zijn de
agrariërs en hunne tegenstanders, over wie hier gehandeld
wordt. De eersten hebben in de protectionistische tolpolitiek van het Rijk hunne inzichten, die door de regeering
doorgaans gedeeld werden, weten te doen zegevieren. In
den oorlog vinden zij de proef op de som, •dat hunne denkbeelden de ware geweest zijn en Von B il low jubelt met
de velen, die hem reeds voorafgegaan zijn, over deze waarmerking van de regeeringspolitiek. „Zeker niet zonder be-
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zwaren, maar toch met goed gevolg vervult de Duitsche„Landwirtschaft" sedert het begin van den oorlog de geweldige taak, om de geheele Duitsche civiele bevolking, de Duitsche millioenen-legers en de millioenen krijgsgevangenen
met de voortbrengselen van Duitsche landbouw en veeteelt
te voeden (ernähren)". Dit moge lichtelijk euphemistisch
uitgedrukt wezen, de toestand zelf in enkele gedeelten van
Duitschland bewijst ten duidelijkste, dat de Engelsehe zgn.
blokkade-politiek zeer waarschijnlijk voor Duitschland in
de hoogste mate gevaarlijk had kunnen worden, ware er
ook maar iets verslapt in de hooge intensiteit van den
landbouw in Duitschland. En dat hierop alle kans bestaan
had, indien de handelspolitiek den vrijen invoer van landbouw- en veeteelt-producten in Duitschland had veroorloofd, bewijst het voorbeeld van Engeland zelf ten duidelijkste. Von Biilow laat niet na hierop te wijzen. Hij
vertelt met leedvermaak, hoe lord Selborne, de Engelsche
landbouw-minister, kort geleden in een openbare vergadering bekende, dat Disraëli, toen deze vóór 70 jaar naar
aanleiding van de overwinning der anti-corn-law-league
profeteerde, dat de vrijhandel den ondergang van de
„Landwirtschaft" zou ten gevolge hebben, ten slotte in het
gelijk gesteld was en dat na den oorlog de houding van
het Parlement in de vragen der „Landwirtschaft" aan een
grondige herziening onderworpen zou moeten worden. En
dan zelf te kunnen verklaren, dat een oud tegenstander
U in de elfde oorlogsmaand gezegd heeft : „Goddank, dat
wij met onze oppositie tegen uw toltarief geen succes
gehad hebben. Wat zou er zonder een krachtige „Landwirtschaft" van ons geworden zijn ?" Het geeft gerechte
reden tot trots aan een staatsman.
Menigeen zal in Von Bi low's boek een hoofdstuk missen
over de „Kultur." Het begrip, waarmede vriend en vijand
van Duitschland elkander zoo heerlijk bestookt hebben.
Maar waarlijk het kán in een boek over politiek zeer
goed gemist worden en geheel zwijgt de oud-rijkskanselier
er niet over. Hij roert de zaak aan in het hoofdstuk over
„Ostmarkenpolitik" en doet dit in zeer algemeenen zin :
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„Die Nationen sind nun einmal von dem höheren
Wert und deshalb dem besseren Recht ihrer Kultur überzeugt und beseelt von dem einer unbewuszten Naturkraft
gleichenden Drange, der eigenen Kultur weite mid weitere
Geltung zu erobern. Nicht allen Völkern ist diese Kraft
be wuszt. . Ein solches unbeirrbares nation ales Kulturbewusztsein lebt im englischen Volk. Der Engländer ist
»durchdrungen von der Ueberlegenkeit der an gelsächsischen
Kultur. Er miszbilligt es, wenn andere Nationen mehr
oder minder energisch mit der Propaganda ihrer Kultur
vorgehen, aber er wirft nie die Frage auf, ob England
selbst zu solchem Vorgehen berechtigt ist. Er ist überzeugt,
dasz englische Herrschaft und die ihr folgende Anglisierung
eine Wolthat ist, und er entnimmt das Recht zu Ausdehnung und Eroberung seinem. Bewusztsein von der Ueberlegenheit der angelsächsischen Kultur und angelsächsischen
Institutionen." Deze geest maakt het Engelsche wereldrijk
mogelijk. En Von Billow onderstreept de Engelsche opvatting met de woorden : „Höhere Kultur hat zu allen
Zeiten einen politischen Rechtstitel verliehen. Der Glaube
an eine wirkliche oder vermeintliche höhere Kultur hat
stets einen Rechtsanspruch hervorgerufen." Hij wijst in
dit verband op de veroveringsoorlogen van de Fransche
revolutie, toen Frankrijk op grond van de vermeende zegeningen van de republikeinsche vrijheden zich een veroveringsrecht schiep. En men noteere dan dezen zin:

„Die Kulturmission der französischen Revolution herniae
auf einer grundsätzlichen Verkennung des Wesens der
Kultur, innerhalb deren neben Religion, Sitte, Recht und
Bildung politische Institutionen nur einen nebengeordneten
Wert haben . . ."
Duitschland, gaat de schrijver dan verder, heeft een
cultuur-missie te vervullen gehad bij het voortdringen over
Elbe en Oder. Hier hebben de Duitschers in de vroege
Middeleeuwen het Christendom gebracht, hier hebben ze
landstreken gekoloniseerd. De ongelukkige staatsontwikkeling van het koninkrijk Polen heeft ten slotte gemaakt,
dat belangrijke deelen van deze door Duitschers gekoloni-
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seerde streken (West- en Oost-Pruisen, Posen) onder den
scepter der Hohenzollerns kwamen. De Duitsche cultuurprestaties in deze streken geven Duitschland hierop ook
een zeker recht, zegt Von B il low, en begrijp ik hem goed,
dan wil hij hierin ook de rechtvaardiging zoeken van de
Pruisische politiek tegenover de Poolsche onderdanen..
Hier ligt de moeilijkheid van iedere cultuur-missie. Wanneer is zij geëindigd ? In hoe verre moet het cultuur-volk
het onderworpene, indien dit eigen aspiratiën toont, ter
wille zijn ? Het is bekend genoeg, dat Pruisen hier niet
voortdurend, maar toch vrij geregeld en vooral tijdens
Von B il low's ministerschap — zeer hardhandig is opgetreden. Om de Poolsche ontwikkeling tegen te houden,
heeft de Pruisische regeering haar toevlucht genomen tot
de onteigeningswet van 1908, die den staat het recht gaf
door onteigening land voor kolonisatie, natuurlijk door
Duitschers, te verwerven. Niet strijd tegen de Polen, zoo
vergoelijkt Von Biilow dit harde optreden, is het doel van
onze Oostmarken-politiek, maar bescherming en versterking
van het „Deutschtum" naast de Polen, dus een strijd om
het „Deutschtum." Dit verandert aan het onaangename
van het geval voor de Polen . niet veel en hunne ontevredenheid over den toestand, die bij meer dan ééne gelegenheid aan het licht trad, bewijst, dat Pruisen het
Polen-probleem nog evenmin heeft opgelost als Engeland
het Iersche vraagstuk. Er steekt een angel in elke cultuurmissie en zij wordt waarschijnlijk gevaarlijker, nu Duitschland en Oostenrijk samen een koninkrijk Polen hersteld
! Het is niet van onpas hier te herinneren aan
woorden van Bismarck, die Von B il low zelf aanhaalt
Und was wollen wir denn machen, wenn wir Ruszland
besiegt haben ? Etwa Polen wiederherstellen ? Dann könnten wir ja 20 Jahre später ein Bündnis zwischen den drei
Kaiserreichen zum Zweck einer neuen und vierten Teilung
Polens abschlieszen. Aber dies Vergnügen lohnt doch
eigentlich nicht einen groszen und schweren Krieg !" Zij
werden neergeschreven, vóórdat Von B il low de stichtingvan het nieuwe koninkrijk kon weten. Zou Bismarck een
„
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slecht profeet geweest zijn, nu de daad, waarvoor hij
uit militaire overwegingen wel in de
waarschuwde,
allereerste plaats toch gekomen is ?
Het zwakst komt mij Von Billow's hoofdstuk over de
partijpolitiek in Duitschland voor. Hier vindt men niet dan
buitengemeen zwak den naklank van den dikwijls zoo hartstochtelijken strijd, in den Rijksdag gevoerd, tusschen den
man van de „blok"-politiek en zijne tegenstanders : eentrumspartij en sociaaldemocratie, die immers door het
„blok" van conservatieven en liberalen moesten worden
schaakmat gezet. Een lichte herinnering klinkt na in
het wantrouwen, dat deze oud-rijkskanselier, die zich zelf
in vele groote vragen van het politieke leven ronduit conservatief noemt, tegenover de sociaal-democraten nog aan
den dag legt, niettegenstaande hunne houding tijdens den
oorlog. „Het zal in de toekomst geen gemakkelijke taak
voor de sociaal-democratie wezen, de belijdenis voor staat
en vaderland, door haar in dezen oorlog afgelegd, in overeenstemming te brengen met het socialistische, radicaaldemocratische program, waaraan zij besloten schijnt vast
te houden" (S. 244) .... Waaruit de matheid te verklaren,
die overigens over dit hoofdstuk ligt ? Omdat er in de
Duitsche binnenlandsche politiek zoo geweldige nog onopgeloste moeilijkheden liggen, gevolg van de wording van
het nieuwe Duitsche rijk ? Toch niet alleen dit, geloof ik.
Ook omdat Von Biflow in de eerste plaats het Rijk in zijn
geheel ziet, waaraan al het andere beslist ondergeschikt is.
,Alle Treue im Parteidienst, Prinzipien und Mannentreue in Ehren, aber über dem Parteidienst steht der
Dienst für das Vaterland" (S. 188). Hij hoopt zelfs, .dat het
noodlot, „das bekanntlich ein vornehmer aber teurer Hofmeister ist", dat Duitschland nu voor den zwaren wereldoorlog heeft gesteld, het staatkundige talent zal geboren
doen worden, waarin de Duitschers tot nu toe naar Von
Billow's meeping niet uitgeblonken hebben.
Het Rijk en de positie als wereldmacht, die het na
1870 zich verwierf, dat zijn de dingen, die als twee
hoogten overal uit dit boek uitsteken. De diplomaat, die
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Von Biflow van huis uit is, verloochent zich hierin niet ;
maar ook iemand, die geen diplomaat is, zal zich tot het
beschouwen van het Rijk in zijn geheel, vooral nu, in de eerste
plaats aangetrokken gevoelen. De uiteenzetting over de
buitenlandsche politiek van ongeveer 1890 tot ongeveer
1910, al vindt men er geen verrassende openbaringen in,
is het leesbaarste en aantrekkelijkste gedeelte uit dit werk.
De houding van Duitschland tijdens den Zuid -Afrikaanschen
oorlog, Tanger, Agadir, Algeciras, de Bosnische kwestie —
wat staan ze reeds verre van ons en hoe actueel is toch
weer elk dezer namen, ook voor het begrijpen van het
wereldgebeuren van nu. Wij, Nederlanders, weten van
deze dingen doorgaans veel te weinig en het is ook daarom
aanbevelenswaardig er het bezadigde, duidelijke exposé van
Von Billow over te lezen. Even leerzaam is het dezen oudselier te hooren over de verhouding van Duitschrijkskanselier
land tot elk der groote mogendheden in het bizonder.
Het gaat niet aan hier op dit alles nader in te gaan.
Teleurgesteld zou men worden ik herhaal het zocht
men naar; nieuwe gegevens of zelfs naar een omstandiger
uiteenzetting over het ontstaan van den grooten oorlog.
Er zijn bier en daar aanwijzingen, hoe men zich Von
Billow's meening hieromtrent moet denken : Na een herinnering aan Bismarck's beroemde redevoering in den
Rijksdag op 6 Februari 1888, waarin als het ware een profetie
van den tegenwoordigen oorlog gedaan wordt, gaat Von
Billow aldus voort :

,,Fürst Bismarck hat die Verhinderung eines Koalitionskrieges gegen uns gerade zu als sein grösztes Verdienst in
der auswärtigen Politik bezeichnet und ist bis an das Ende
seiner Amtszeit unermüdlich bestrebt gewesen, eine solche
Katastrophe zu vermeiden. Es müsse, äuszerte er noch am
Abend seines Lebens, in 1896, in einem Gespräch mit
dem Chefredakteur der „Hamburger Nachrichten", auch
Österreich erwünscht sein, dasz ein Krieg, der von allen
kontinentalen Mächten die ungeheuerlichsten Opfer an
Blut, Geld und Vermögen fordern würde, überhaupt ver
-miednwr.DutschRükveringta
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mit Ruszland hätte also auch im Interesse Osterreichs
gelegen, da er die Sicherung des Weltfriedens gedient habe.
Dasz Fürst Bismarck in jedem Allianzverhältnis die Führung
für sich beanspruchte und sich nie das Leitseil überwerfen
liesz, lag in seiner Art".
Twee vragen in Dultschland's buitenlan dsche politiek
worden hier aangeroerd, die de besten onder de Duitsche
staatslieden van tegenwoordig voortdurend moeten bezig
houden : was de niet-verlenging van het „Rückversicherungsvertrag" met Rusland van 1887, die een der voornaamste oorzaken van Bismarck's aftreden schijnt geweest
te zijn, een politieke flater ? en : hoe ver gaat onze alliantie
met Oostenrijk ? In de wijze, waarop Von Bülow zich in.
de pas geciteerde passage uitlaat, vrij duidelijk opgesloten, dat hij de eerste vraag bevestigend beantwoordt
en naar aanleiding van de tweede waarschuwend laat hooren,
dat Duitschland zich niet door Oostenrijksch-Hongaarsche
belangen op sleeptouw moet laten nemen.
Opmerkelijk is ook deze uiting uit de voorrede over
de Duitsche politiek tegenover Engeland: „War 1913 von
mancher Seite bemerkt worden, ich habe unser Verhältnis
zu England zu sehr grau in grau gezeichnet, so wird man
heute sagen, dasz in meiner Darstellung nur die Hoffnung
auf die künstige friedliche und vertrauensvolle Entwicklung
der deutsch-englischen Beziehungen nicht durch die neuen
Tatsachen bestätigt worden ist". De uitlatingen over de
Engelsche politiek in het algemeen, hoe gematigd ook,
behoevens ons niet in twijfel te laten, hoe Von Bülow gedacht heeft over het zeer ernstige streven van zijn opvolger,
dat door invloedrijke kringen in Duitschland — en ook
in Engeland — gesteund werd, om met Engeland tot een
overeenkomst betreffende de vele geschilpunten tusschen
de beide landen te geraken. In zoo verre in deze pas
geciteerde uitingen een kritiek op de politiek van zijn
ambtsopvolger ligt opgesloten, is het niet ongepast er op
te wijzen, dat ook Von Bülow zelf als minister er niet in
geslaagd is de gevaren, waaraan Duitschland sedert de
Fransch-Russische toenadering meer dan te voren blootO. E. XVII 5
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stond, te ondervangen en dat hij in het midden laat, hoe
dit mogelijk ware geweest, terwijl een Duitsch-Engelsche
overeenkomst, ware zij tot stand gebracht, ongetwijfeld
feld.
zeer wezenlijk hiertoe zon bijgedragen hebben.
Over de oorzaak van het ontstaan van den wereldoorlog verkondigt Von Billow dezelfde meening, die hier
ter plaatse reeds vroeger geopperd werd 1 ). Hij voegt er
een herinnering aan toe, die het geval te aanschouwelijker
voorstelt, aan een gezegde van een Engelsch gezant te
Rome een jaar of twintig geleden : „Wie viel gemütlicher

und bequemer war es doch in der Politik, als England,
Frankreich und Ruszland den europäischen Areopag bildeten, und höchstens gelegentlich Österreich herangezogen
zu werden brauchte". Die goede oude tijd is voorbij. Duitschland laat zich gelden : het heeft hiertoe de kracht en den
wil. Heeft het zijn invloed te ver zoeken te drijven, zooals
zijne tegenstanders beweren ? Ik weet het niet en volsta
met te verwijzen naar wat ik reeds vroegei hierover gezegd
heb. Maar wat moet nu de oorlog brengen, die naar Von
Billow's oordeel 'natuurlijk met Duitschland's overwinning
zal eindigen ? Het is met één woord te zeggen : „Existenzsicherung", dit is z(5ó in Duitsche harten ingeslagen, dat
iemand, die ongetwijfeld een diepgaande studie van de
Duitsche geschiedenis gemaakt heeft, op dat stramien een
heel boek heeft gesponnen, dat als symptoom van den
Duitschen geest in dezen tijd stellig zijn waarde heeft 2 ).
Von B illow zegt het aldus : „Wir müssen uns an

unsern Grenzen und an unsern Küsten stärker, schwerer
angreifbar machen, als wir es zu Begin dieses Krieges
waren. Nicht in dem uns angedichteten Streben nach
Weltmacht, sondern um uns zu behaupten. Gegenüber
der Stimmung, die dieser Krieg gegen uns zurücklassen
1)

Onze Eeuw, Maart 1916.

2)

Matthieu Schwann, Der Sinn der deutschen Geschichte (Berlin,

1916), S. 2 : „Ob die Menschen ein Haferfeld bauen oder eine Kirche gründen,
ob eine Frau zum Studium greift oder Krupp eine Kanone gieszt, ob man
in einen Kegelverein eintritt oder Jurisprudenz studiert — , die Existensicherung ist in irgendeiner Form dabei immer im Spiele."
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wird, würde die einfache Wiederherstellung des Status quo
ante bellum für Deutschland nicht Gewinn, sondern Verlust bedeuten. Nur wenn die Verstärkung unserer politischen,
wirtschaftlichen und militärischen Machtstellung durch den
Krieg die durch ihn entzündete Feindschaft erheblich
überwiegt, werden wir uns mit gutem Gewissen sagen
können, dasz unsere Gesamtlage durch den Krieg verbessert wurde". In anderen vorm treft men dezelfde gedachte meermalen in dit boek. Natuurlijk vloeit hieruit
voort een op hoog peil houden van de weermacht. Echter
alleen, zoo wordt ook meer dan eens herhaald, een handhaving, ter verdediging. „Von allen Völkern der Erde ist
das deutsche dasjenige, das am seltensten angreifend und
eroberend vorgegangen ist." Kan iemand de waarheid
hiervan ontkennen, al zullen velen de uiting met hoon
overladen ? En over den oorlog : „Kein Verständiger wünscht
ihn. Eine gewissenhafte Regierung sucht ihn zu verhindern,
solange es Ehre und Lebensinteressen der Nation erlauben.
Aber jedes Staatswesen musz so geleitet werden, als ob es
morgen einen Krieg auszuhalten hätte". Hoe tam klinkt
dit, als men het legt naast een der hartstochtelijke bladzijden uit Treitschke :
„Der Staat ist das zu einer souveränen Macht organisirte Volk und sein erster Beruf die Selbstbehauptung,
der Schutz gegen äuszere und innere Feinde. Er mag bei
reifender Gesittung noch andere, höhere Culturzwecke sich
zur Aufgabe stellen, aber ohne Gerichte gegen den Störer
der inneren Ordnung, ohne Waffen gegen den fremden
Feind kann ein Staat gar nicht leben. Ein Staat, der auf
den Krieg verzichtet, der sich von vornherein einem Völkergerichte unterordnet, giebt seine souveräne Macht auf —
das will sagen : sich selben." Volgt een philippica tegen
den eeuwig en vrede. Ook Von Bülow beschouwt met
Moitke dezen als een droom en niet eens een mooie ! —
maar hij waarschuwt ook krachtig tegen de groote gevaren, in een oorlog, hij moge dan een deel van „Gods
wereldorde" zelf wezen, gelegen, bovenal voor het „wirtschaftliche" leven. Is hier alleen verschil van temperament,
-
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van graad dus ? Ik geloof, dat er meer is : Treitschke is
de vertegenwoordiger van het Duitschland van vó6r 1870,
dat den oorlog als een noodwendigheid voelde, om te geraken tot de stichting van het Duitsche Rijk ; Billow
representeert een jonger geslacht, dat dit rijk bezit en het
heeft te verdedigen. Daar „Selbstbehauptung" hier
„Existenzsic h er un g".
Maar beide begrippen in het bewustzijn van een zeer
groote macht zijn vaag en men ziet niet duidelijk, waartoe
ze kunnen leiden. Ook Lodewijk XIV zeide naar de bevestiging en. veiligheid van zijn rijk te streven, toen hij
de Rijngrens zocht ! En zeggen de Fransche republikeinen
van nu veel anders ? De aanpassing van de wederzij dsche
veiligheidszones daar ligt de zwarigheid. En hier ligt
tevens een gevaar voor de kleinere staten, in deze zones
gelegen.
Over Nederland spreekt Von B il low niet veel. Na er
op gewezen te hebben, dat ook die Duitsche patriotten,
die de met stroomen van bloed in België en in het bizonder
aan de Noordzee-kust in bezit genomen stelling zouden
willen vasthouden, dit doen om werkelijke en duurzame
zekerheid tegenover Duitschland's tegenstanders, laat hij
volgen (S. 262) :
„Aber kein Verständiger wird sich mit dem Gedanken
an die Wiedergewinning von Gebieten tragen, deren Erwerbung keine strategische oder wirtschaftliche Notwendigkeit für uns ist". En hieraan gaat eenige regels vroeger
vooraf: „Niemand in Deutschland denkt an die Wiedereroberung der Quellen- und der Mündungsgebiete des Rheins.
Die uneingeschränkte Selbständigkeit und die volle Souveränität der Schweiz wie der Niederlande sind von uns immer
respektiert worden, wir werden sie in Zukunft auf das
gewissenhafteste achten".
Wij mogen met vreugde va n zulk een uiting van een
der eerste Duitschers van dezen tijd nota nemen : Von
Bülow zou haar zeker niet neergeschreven hebben, ware
hij niet overtuigd, dat zij de wezenlijke opvatting in verantwoordelijke regeeringskringen weergeeft. Zij komt eigen-
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lijk neer op hetzelfde, wat Treitschke haast vijftig jaar
geleden aan het einde van zijn in vele opzichten voortreffelijk en nog altijd zeer leesbaar opstel over „die Republik
der Vereinigten Niederlande" 1 ) neerschreef:
„Diese kleine Nation besteht mit einer Selbständigen
Sprache, mit fester Eigenart und starkem Selbstgefühl,
und für die Völker ist das Dasein gemeinhin schon das
Recht des Daseins. Wir würden, wenn wir je als Eroberer
aufträten auf Hollands Boden, zwar schwerlich einen
neuen achtzigjährigen Krieg entzünden, wohl aber ein Volk
von untreuen, meuterischen Bundesgenossen uns erwerben.
wer darf einen so zweifelhaften Gewinn wünschen ? Nein,
was wir wollen ist gerecht und redlich : ein treues freundnachbarliches Verhältnisz, also dasz uns unser Strom, den
Holländern ihr weites Hinterland zu schrankenlosem Verkehre offen stehe."
Inmiddels — de opmerking mag niet achterwege blijven,
dat Von Billow zich wat al te sterk uitdrukt, wanneer hij
ontkent, dat ook maar iemand in Duitschland zich aan het
smeden van heroveringsplannen zou wagen. Zoo menige
onvoorzichtigheid van Al-Duitschen kant is nu eenmaal
begaan en heeft ook meermalen hier te lande terecht
onrust en misnoegen gewekt. De invloed der Al-Duitschers
op de regeering moge tot dus verre nihil wezen -- ook
Von Billow lacht hen uit om hunne politieke aspiratiën
(S. 174) men kan het den Nederlanders moeilijk ten
kwade duiden, dat zij in den aard der Al-Duitsche beweging
een gevaar voor zich zien en er daarom op letten. Even
goed als het noodig is zich op de hoogte te stellen van
wat de Belgische annexionisten eigenlijk willen : deze heeren,
in de sfeeren van het Belgische dagblad, de „XXe Siecle"
te vinden, zijn gedurende den oorlog een tijdlang zeer
roerig geweest en hebben zich happig getoond op kleinere
of grootere brokken van onze Zuidelijke provinciën. Men
1) Preussische Jahrbücher, XXIV ( 1869), S. 254; herdrukt in: Hist.
und Pol. Aufsätze, II. Wat Treitschke later (1886) over de NederlandschDuitsche betrekkingen schreef (t. a. p., S. 569), verandert aan deze uiting
in den grond der zaak niets.
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hoort hen echter ook reeds vroeger. Schreef niet Emile
Banning in een voor koning Leopold II bestemd rapport 1 )
van ± 1880:
„La destination de la Belgique est intimement liée à
la possession et à la libre disposition des deux fleuves
qui la traversent. L'Escaut est un fleuve commercial ; noire
avenir au point de vue économique ne sera pleinement
sauvegardé que par la co-souveraineté de ce fleuve jusqu'à
là mer, c'est a dire par la possession de la Flandre Zélandaise".
Hier is reeds het uitgangspunt der annexionisten ! Wij
weten nu gelukkig uit de allerbeste bron, dat de tegenwoordige Belgische regeering de annexionistische idealen, althans
voor zoover ze op ons land betrekking hebben, afwijst —
evenals de Duitsche regeering de Al-Duitsche neigingen. Maar
dit mag ons toch geen oogenblik over het hoofd doen zien,
dat in tijden van crisis -- zooals in de internationale verhoudingen ten allen tijde mogelijk zijn zekere bewegingen
van luttelere omvang plotseling grootsche aspecten kunnen
verkrijgen, zooals een bergbeekje bij een orkaan in een
woedenden, zielenden stroom kan omslaan. Een gevaar,
hoe gering ook, wegmoffelen, is altijd bedenkelijk. Men
realiseere, begrijpe het dan overvalt het U nooit.
„Men schenfreundlische Anteilnahme pflegt selten einen
überwiegenden Einflusz auf die politischen Entschlieszungen
der Regierung eines groszen Staates auszuüben", zegt Von
Biilow ergens. Het belang overweegt, wil hij zeggen.
Ja, ook deze oud-kanselier is in zijne staatkundige
opvattingen zeer realistisch. Welke staatsman van ondervinding is het eigenlijk niet? „Meer nog dan onder particulieren wordt in het leven der volkeren de te zeer onderstreepte plicht van dankbaarheid als een last ondervonden,
dien de tot dank verplichte zoekt af te schudden". „De
politiek is een ruw handwerk, waarin sentimenteele zielen
het zelden tot een geslaagd gezellen-stuk plegen te
1) In 1901 door E. Gossart uitgegeven in : La Belgique au point de
vue militaire et international (Bruxelles, Alfred Castaigne). De publicatie
schijnt tot dus verre hier te lande vrijwel onbekend gebleven te zijn.
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brengen". Staatsmanswijsheid van iemand, die gegadigden
voor het staatkundig bedrijf den huid van een rhinoceros
aanbeveelt . . . men doet in elk geval goed zulke uitspraken
te overwegen, alvorens zich dit ambacht te kiezen. Zie hier
nog een paar proefjes : „Ook in de politiek is het eenvoudigste wel niet altijd, maar toch meestal het beste".
— „In alle politiek, vooral in de buitenlandsche, is slechts
de verandering bestendig. En het is de zaak van den verantwoordelijke, zich de eigen taak naar de wisseling in den
toestand steeds anders en steeds nieuw te stellen, zonder
de oude doeleinden der nationale geschiedenis uit het oog
te verliezen".
Evolutie dus toch in de gestadige verdere ontwikkeling in nationale lijn. Wat moet haar doel in Duitschland wezen ? Men overwege het slothoofdstuk in Von Billow's
werk, dat de uitwerking van deze gedachte behelst : Er
is een hoogstaand geestelijk Duitschland, dat de wereld
geleerd heeft te bewonderen en waaraan ook Napoleon
eer bewees, het is overwegend het product van het Westen
en het Zuiden van het land. Er is de Pruisische staat, in
het Noorden en Oosten gevormd : hij is voor Duitschland
geworden, wat Rome voor de oude wereld was. „Unsere
geistige End innerpolitische Zukunft hängt davon ab, ob
und wie weit es uns gelingt, den deutschen Geist mit
der preuszischen Monarchie zu verschmelzen". Dit is de
vraag van wereldhistorische beteekenis, die een niet al te
verre toekomst zal beslissen. Hopen wij, dat de „Selbstbeschränkung", waarover vele Duitschers schrijven en
spreken, hierbij een der voornaamste deugden zal worden,
die ook een groot volk siert : een boek als dat van Von
Billow geeft in dit opzicht moed.

VLAANDEREN
(fragment)
DOOR

LAURENS VAN DER WAALS.

Aardenburg, het oude in zich zelf gekeerde, bijna stugge
stadje, is voor een goed wandelaar van Sluis gemakkelijk
te bereiken. Een grazige kronkellooze landweg voert aanvankelijk langs welige bouwlanden en boomgaarden, waar
in de ochtendlijke schaduw welgedane zeeuwsche koeien
grazen. Een oude witgekalkte herberg, die met haar puntigen gevel in het loover der olmen dringt, vangt in haar
witheid weerspiegeling en weerschijn van licht en tint,
zoodat zij van oud ivorig paerlemoer schijnt ; het kakelen
der kippen op haren hof is het eenige leven dat wij bemerken. Later wendt de weg zich langs laag hout en
heesters om het „Kasteelke" heen en voert dan tusschen
afgeknot wilgenwas en pasgeploegd bouwland recht op den
weloverwogen renaissance toren van Aardenburg toe, die
in de verte rustig oprijst uit een ring van nevelig loover.
De zon, de ongetemperde wijde zon van Vlaanderen,
die haar eigen licht beschijnt, houdt een rijkdom van
weerschijn verborgen in de schaduwplooien van de vettige
voren en houdt de verte vaag door haar wijkenden guldigen mist.
V66r men Aardenburg binnentreedt, vindt men, als.
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een laatsten groet van de gulle overgegevene goedheid
van het openhartige landschap, een groenbeluikte eenvoudige woning, geheel begroeid met rozige en witte klimroosjes, die door den goudachtigen poeierdauw van vroege
zon zijn bestoven ; daarna neigt een haag tot de volgende
wegbocht, en dan vangt het stadje aan, eerst ietwat boersch
van aanzien, maar later — nadat wij de poort doorgegaan
zijn — correct, stijfjes en zéér terughoudend.
Aardenburg is de eenige plaats in Zeeuwsch Vlaanderen,
welke niet het gulronde en gastvrije heeft, dat direct en
onverdeeld inneemt, het is integendeel eenigszins benepen
van deftigheid, maar wij gevoelen Well in de lucht, als
een onvangbare melodie, een bekoorlijk waas van verborgen
behaagzucht.
Wij volgen de hoofdstraat, de kronkelig lange en
gluren naar de menschen, die achter de gordijntjes ons te
begluren zitten. Deze straat is van bouworde betrekkelijk
gewoon, zonder bekoring en zonder hinderlijkheid, maar
er leeft — ofschoon bedwongen — de geestelijke vreugde
van het verwordene en de glimlach van God over de pijnlijke zorg waarmee het stadje zijn stand en statigheid
tracht op te houden en zijne overwogenheid tracht te
verdedigen tegen de vroolijke aanvallen van de ongeheimzinnige lente. Aan de marktplaats, beheerscht door het
potsierlijke stadhuis, ligt het belangrijkste koffiehuis, de
herberg van de weduwe Meijer, niet meer dan een boerenkroeg, die, ware de weduwe zelf niet van een rustige ingetogenheid — die ons aanvankelijk een onrustigen eerbied
inboezemde — de welbewustheid van 't stadje zeer slecht
zou representeeren.
Ook in Aardenburg is Vlaanderens streelende harmonie
te vinden. Op het hofjesachtige kerkplein heeft de schoonheid zich vereenigd met de strenge hoogheid van het
verleden. Om dit plein, waar niet de ons afwerende
huizen der notabelen staan, maar waar de woningen der
mindergegoeden de ruwbekeide straat en de plantsoen-.
achtige kerkomgeving begrenzen en in het zachtriekende
loover de luchtige morgenschijn zich ternauwernood ver-
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schuilen kan, straalt openhartig de vreugde en stijgt er
tot eene hoogheid die haar voert tot aan de spits van
Aardenburgs begeeren, zóó dat zij de statigheid van de
gothische kerk die streng van lijn, pover van eenvoud,
toch bijna gemoedelijk wordt door de verweerdheid van
haar uit der aard reeds zachtmoedige baksteenmaterie —
in zich opneemt en in de bevalligheid van de gothisch opgetrokken renaissance toren versmelt.
Voor het raam van een ontluisterd renaissance huisje
zit een meisje dat ons niét achterdochtig bekijkt en zich
niet in het duister van haar kamer terugtrekt; als wij,
daarom blijde, haar groeten, knikt ze ingetogen glimlachend
terug. Wat verder hoorera wij een deurtje openslaan en
zien wij een uitgelaten kind op haar luidruchtige kloefjes
de grofbekeide straat oversteken. Als wij haar uit het oog
verloren hebben en nog slechts zwak het klikkend geluid
van haar stappen vernemen, zien wij aan elkanders glimlach,
dat wij beiden begrijpen, dat nu het oogenblik is gekomen,
waarop wij Aardenburg, langs een buitenweg, moeten. verlaten. Het kerkplantsoen, dat aan de grens van het stadje
ligt, leidt ons langs een zijner paden naar een omheinden

weg, de Busschieterstraat genaamd, die ons later langs
weelderig bloeiende kweekerijen weer op den Sluiser landweg
brengt.

Achter de wijdheid van de weiden voelen wij steeds,
als een onvatbaar verlangen, als een onbereikbare herinnering, de gróótere wijdheid van de zee. De wind bezwangert
de zachte lucht om ons met de verijlde ziltige en geurende
zuiverheid van het vallende en wassende zeewater en het
schijnt alsof de landelijke stilte hier aldoor overstoven
blijft door de vér verechode echo van het verwijderde
golvengezang.
Dit alles wordt natuurlijk sterker naarmate men de
zee nadert.
Wanneer men van Sluis, den met hooge populieren
beplanten kanaalweg een eindweegs volgt, ademt men ge-
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stadig er de zeelucht in en bemerkt men dat het geritsel
van de schuchtere zilveren peppelblaadjes heftiger wordt,
de in kracht groeiende, schoon nog zeer zwakke zeemelodie wekt reeds onbedwingbaar verlangen naar het eindelooze paerlige spel der met schuim beladen baren. Eerst
in de nabijheid van het dorpje Retranchement, waar de
Cadzanderweg naar het Westen buigt en geheel boomloos
wordt, krijgen de gave geuren en de roepende stemmen
van de zee de bovenhand over de vervloeiende geuren
en de wankele stilten van het land.
Retranchement, een buitengewoon klein dorp, ligt als
een festoen van huisjes — groengeluikt en de gevels
ingevreten door de vochtig zoute lucht langs een bocht
van den weg geslingerd en men ziet er reeds, ofschoon ons
nog een groote wij dheid van bouw- en weilanden van de
duinen scheidt, hoe langs de woningen in den wegelboog
het duinzand zich opgehoopt heeft. Een jonge boer, die
op een zwaar ongetuigd paard onstuimig tegelijk met ons,
onvoorzichtige fietsers, den hoek omrent, drijft er zijn
beest met kracht in, z66 dat het zand ons voor de wielen
stuift.
Cadzand ligt niet ver van den duinvoet, in loover verscholen, tusschen de welige zeekleiwei- en bietenlanden
verloren. De welvarendheid is zelfs kenbaar aan de geringste
huisjes, die alle pas geverfd schijnen. Er heerscht eene
helderheid die ons aan de Noordhollandsche boerderijen
doet denken. Voor ons is dit Cadzand echter het ware
Cadzand niet, dat toch vangt eerst aan daar boven op de
duinen, waar het zéér kleine, zéér primitieve, herberghotelletje „het Badhuis" ligt, en waar verder niets is dan
zand, helm, strand en de onverwacht rijzende onbegrensde zee.
De duinen zijn er niet breed maar zeer hoog, zoodat
men oostwaarts over het vlakke welige land een eindloos
uitzicht heeft, dorpen en gehuchten ziet men er als verloren vlekjes liggen op het dauwigbewaasde gras, waardoor
zich de wittige wegen slingeren ; het kanaal naar Sluis
schijnt als een materielooze leegheid te schitteren tusschen
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de ontastbare tinten ; populierenreken aan den horizon
hangen als duistere franje, die de aarde beroert, van den
blauwigen flauwbewaasden hemel af, die in zijn breeden
koepel de onbeperktheid van zee en land omvat.
De groeiende wind, die het dreunend gedruisch van de
zee in wilder wordende vlagen langs ons drijft en met
wolken stuifzand dreigt, noodzaakt ons beschutting te
zoeken in de met glas beschoten waranda van het op het
hoogste duin gelegen logement. Door de met zand en
ziltigheid bestoven ruiten kunnen wij de woeling van het
water gadeslaan en zien wij hoe de golven in splinterig
schuim en vlokkig weerschuim op het zonbeschenen strand
breken. Over het weerstrevende water, waar door het wisselend spel van vluchtenden zonneschijn en jtgende
wolkenschaduwen de grauwige blauwige bewogenheid van
den westerhemel op het paerlig, steeds verstoven oppervlak zich kleurloos weerkaatst, reikt onze blik tot aan de
nauwlij ks nevelige verte, waarachter wij den horizon weten.
Het is ten slotte de zon die overwint, de nevel in de verte
wijkt, de wolken worden van den westerhemel gevaagd,.
het water wordt kleurrijker en geeft aan zijne oppervlakte,
als een gedempte gloed, de weerspiegeling van den gestadiger moordenden zonneschijn. Voor ons rijst in het Noordwesten onverwacht, ijllijnig en beslagen van kleur als een
oude Japansche houtsnede, de teedere bekoring van de
nog in neveligheid gehulde zandkleurige hoogheid der
Walchersche kust.
.

BU ITEN LA N D.
De regeering te Washington heeft den W en April eindelijk
partij gekozen en, zooals te verwachten was, tegen Duitschland,
in het belang der „menschelijkheid" — waarvoor blijkbaar ook de
kolossale leveringen aan munitie en wapens door Amerikaansche
particulieren totnogtoe hebben gediend, welke handel nu nog meer
kan bloeien -- en der ,,democratie" — waarom zij zich meer in
het bijzonder richt tegen de autocratische Duitsche regeering, niet
tegen het Duitsche volk. Wilson zelf is zeker een braaf idealist
maar of de groote meerderheid der juichende Amerikanen dat ook
is, valt te betwijfelen. Het onmiddellijk gevolg was intusschen de
inbeslagneming van de 100 Duitsche stoomschepen, die totnogtoe
in de Amerikaansche havens geïnterneerd lagen, welk voorbeeld
spoedig werd gevolgd door Cuba en het evenzeer van menschenliefde en democratische gevoelens blakende Brazilië.
En zoo staan dan de Centralen — want Duitschland's bondgenooten hebben zich natuurlijk bij dat rijk aangesloten -- tegenover een nieuwe wereld van vijanden, die met hunne geweldige
kracht aan geld, materiaal en mannen inderdaad groot gewicht in
de schaal kunnen leggen. Zij zijn het antwoord op Amerika's
oorlogsverklaringen of daartoe inleidende af breking van diplomatieke betrekkingen niet lang schuldig gebleven. Tegenover het

algemeen dreigende gevaar heeft de Duitsche keizer in een plechtige Paaschboodschap den band tusschen dynastie en volk in
Pruisen willen versterken door de toezegging van een beter ingericht kiesrecht en een hervorming van het Heerenhuis, totnogtoe
burcht van het conservatieve jonkerdom. Dat is zeker een zegepraal van Bethmann-Hollweg, die dezen weg reeds lang op gewild
heeft maar altijd stuitte op den tegenstand der militair-conservatieve jonkerpartij, de machtige partij van het oude Pruisen. En
zoo is ook zelfs de Duitsche sociaal-democratie voorloopig tevreden
gesteld, zoodat zij geen onmiddellijke aanleiding meer heeft om te
trachten het Russische voorbeeld, zij het op een afstand, te volgen,
waarvoor in Entente-kringen „gevreesd" werd. Inderdaad blijkt
Duitschland meer en meer zich nauw aaneen te sluiten in het
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steeds grootere gevaar. De juist voorgestelde uitvoering der reeds
in 1913 besloten intrekking der Jezuietenwet uit den tijd van den
„Culturkampf", de aangekondigde opheffing der Polenwetten wijst
in dezelfde richting. De verhouding tusschen Pruisen en andere
Duitsche staten zal door dat alles ook verbeterd worden. Als één
man staat geheel Duitschland, ondanks den nijpenden, bijna ondragelijken hongersnood, die nog een paar maanden tot den oogst
dreigt, nauw verbonden in leven en dood, tegenover meer dan
3 4 van de wereld --- een verheffend verschijnsel, wanneer het niet
gepaard ging met de vreeselijkheden van een oorlog op leven en
dood. Een verheffend verschijnsel, dat ook in het zwaarbezochte
Frankrijk op te merken is en de kracht van het nationalisme opnieuw toont.
Een tweede pareerslag der Centralen is het door den Oostenrijkschen minister-president graaf Czernin aangekondigde plan tot aanbod van vrede aan bet, ondanks alle geruststellende en triomfeerende
berichten van de in de handen der Entente zijnde telegraaf, bedenkelijk gistende Rusland, en wel op den grondslag van „geen annexatie".
Dat is inderdaad ook het door de nieuwe Russische regeering als
Rusland's oorlogsdoel thans uitgesproken beginsel : geen annexatie
maar alleen opening van Bosporus en Dardanellen met een schikking
alleen de
over Armenië. De sociaal democratie van alle landen
Engelsche totnogtoe niet — vond er aanleiding in om een groote
bijeenkomst te Stockholm tegen 15 Mei voor te bereiden ten einde
de mogelijkheid van een algemeenen vrede op dezen grondslag van
„geen annexatie" te bespreken. Ook geen schadeloosstellingen ?
Of die bijeenkomst den vrede brengen zal ? Wij zijn al zoo
dikwijls in onze hoop teleurgesteld, dat wij ook tegenover deze
poging sceptisch moeten staan. Maar wie zal zeggen, of de in
zichzelf verdeelde Russische sociaal-democratie mèt de liberalen
-- als zij het op den duur daarmede vinden kan — sterk
genoeg zal zijn om de leiding in Rusland te behouden en of niet
de in aantal vele malen sterkere Russische boeren ten slotte hun
wil of de wenschen en belangen der, deze onontwikkelde massa
beheerschende elementen van kerkelijken en grondbezittenden aard
zullen laten gelden. Rusland blijft voorloopig een reusachtig
vraagteeken. Er valt daar zooveel te hervormen in de aanvankelijk
ingeslagen richting van democratisch-parlementaire regeering, van
federatieve aaneensluiting der tallooze deelen van het reuzenrijk,
van betere en vooral eerlijker administratie, van persoonlijke vrijheid, van landverdeeling, van legerhervorming, van wat al niet
-
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meer, dat Rusland op het gebied van den oorlog en de buitenlandsche verhoudingen voorloopig niet veel gewicht in de schaal
zal kunnen leggen. Ook hierom is de toetreding van Amerika
voor de Entente van overgroote beteekenis, in ieder geval als vergoeding voor eventueel verlies van Rusland's steun en hulp.
De Centralen blijven op het oosterfront tegenover den Russischen brouwketel, die bruist en borrelt, een afwachtende houding
aannemen, niet door een overigens goede kansen aanbiedenden
stoot naar Moskou of Petrograd het wagend de Russische volksziel
uit te dagen tot een overwkddigende nationale aaneensluiting harer
talrijke fragmenten. En de Russische legers, thans onder generaal
Alexejef, blijken door de revolutie in ieder geval ook eenigszins
gedesorganiseerd te zijn : wat er in Helsingfors gebeurde, waar
honderden officieren om het leven werden gebracht door de revolutionair gezinde soldaten, zal wel niet alleen staan, wat men ook in
de Entente-telegrammen dienaangaande vermeld vindt. Het zou een
wonder zijn, als de door de revolutie overvallen Russische reactie
nu kalm het hoofd nederlegde bij de omwenteling, die haar en
hare belangen ten eenenmale dreigde te verslinden.
Aan het westerfront daarentegen woedde sedert Paschen de
grootste slag, waarvan de wereldgeschiedenis melding maakt. Na
een voorbereiding door een artillerie-actie eveneens zonder voorbeeld -- een hel van vernielend vuur — drongen de Engelsche
honderdduizenden bij Atrecht en Lens, de Fransche tusschen
Soissons en Rheims op de Duitsche liniën in en hadden succes.
Meer dan 30000 gevangenen en 300 kanonnen. voornamelijk uit
de door het ondragelijke spervuur van het overige Duitsche leger
afgesneden loopgraven en onderaardsche schuilholen, vielen den
Entente-legers in handen. Maar de nieuwe Duitsche linie zelve,
de „Siegfried-linie", door honderdduizenden met taaiheid verdedigd,
werd niet doorbroken, alleen ernstig „gedeukt" en de Ententelegers drongen Benige kilometers verder door in een ten deele door
den altijd terugtrekkenden vijand, ten deele door de eigen artillerie deerlijk vernield terrein, waar slechts droevige puinhoopen
van eertijds rijke en bloeiende steden en dorpen, fabrieken en
mijnen overgebleven zijn. Het is nu overigens wel gebleken, wat
de „strategische terugtocht" van Maart beteekende : overtuigd van
de onhoudbaarheid van de door een reuzensterke artillerie aangevallen oude. niet langer bomvrije loopgraven-liniën, wilde Hindenburg's legeraanvoering den vijand brengen in een verwoest en
vernield terrein, waarachter de Duitsche legers snel een nieuwe
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oorlogvoering in het open veld konden voorbereiden. Daartoe
werden tienduizenden gevangenen en kostbaar maar grootendeels
vernield materieel opgeofferd, terwijl de vijand zelf ernstige verliezen leed in mannen en zijn munitie geducht moest aanspreken.
En na een paar weken van verwoedere strijd liggen de reuzenlegers dan weder tegenover elkander, in afwachting van den
nieuwen, offensieven stoot, die weldra volgen zal, misschien reeds
begonnen is. Is het wonder, dat men zich ook aan de zijde der
Entente afvraagt, of de op die wijze en met zulke verliezen verkregen voordeelen op den duur niet zullen moeten leiden tot een
Pyrrhus-zege ? Als het zoo voortgaat, komen niet meer dan eenige
uitgeputte Engelsche en Fransche divisiën aan de Maas en de
Moezel, om te zwijgen van den Rijn. En wanneer dan nog ? En
wat laten zij achter zich ?
Intusschen weerklinken nog steeds de ideale leuzen van „persoonlijke vrijheid" en „democratie", waarvoor alleen immers de
Entente-mogendheden strijden ! Men hoort voorloopig minder van
nationale verlangens naar grondgebied ; men zwijgt van „Irredente",
van „Elzas", van te annexeeren Duitsche koloniën, van handelsoorlog en nijverheidsconcurrentie ... Zouden werkelijk de volkeren
ten slotte slechts door grootsche idealen worden voortgedreven op
dezen weg des doods aan de eene en aan de andere zijde ? Aan
de eene zijde gaat het zonder eenigen twijfel om leven of dood,
om de beruchte „plaats in de zon" later, aan de andere ... Wij

twijfelen, maar met angst en vrees in het hart, angst en vrees voor
de wereld, voor de beschaving, voor de toekomst van ons geslacht.
En wij zelf, wij Nederlanders, zijn nog steeds in dezelfde
netelige positie, waarin dood en verderf onze schepen, onze zeelieden, onzen handel dagelijks bedreigen, waarin gebrek aan allerlei
ons dagelijks kwelt en nog erger voor de deur staat. Telkens
komt een crisis op maar telkens weet onze Regeering de klippen
te ontzeilen. Tot nog toe !

24 April.P. J. B.
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Mr. F. F. Posthumus Meyes. Taal en spelling. De „Vereenvoudigde" nogmaals geoordeeld. -- Baarn. Hollandiadrukk.erij 1917.
In dit vlugschrift wil mr. Posthumus Meyes , opnieuw" en op
zijne wijze trachten ,,het onhoudbare, het afkeurenswaardige of het
naar evenredigheid geheel onbelangrijke van de meeste Kollewijnsche
leerstellingen aan te toonen, en voor de gevaren te waarschuwen
die onze Nederlandsche taal bedreigen, indien zij op gelijke rechten
aanspraak kregen als de thans heerschende of, erger nog, boven
deze verheven werden, en zelfs als ze, ook zonder van hooger hand
gedecreteerde gelijkstelling of officieele sanctie, meer en meer bleven
doordringen in ons volk." Wel voorziet hij, lettende op de samenstelling der bekende Staatscommissie, geen „overwinning der
Kollewijnisten over de geheele linie", maar hij vreest dat, gelijk
vaak, ook hier een compromis zal worden gevonden, hetwelk aan
de vereenvoudigde spelling eenige haar (z. i.) niet toekomende
rechten verleenen zou. En „indien ooit, dan is het dus nu nog de
tijd, een waarschuwende stem te doen hoores." . . .
Aldus schr. Hiertegenover kan men vragen of het inderdaad
„nu nog de tijd" is voor een pleidooi als hier wordt geleverd.
Over de zaak der „vereenvoudigde" is pro en contra al heel wat
geschreven ; aan stevige kritiek heeft het haar niet ontbroken.
Wanneer de leden der Staatscommissie, welke de Regeering te
adviseeren heeft, in de váór haar instelling verschenen geschriften
gronden voor of tegen zoeken willen, zullen zij waarlijk niet verlegen zijn. Was het dan nog noodig -- zoo kan men vragen —
thans „nogmaals" te getuigen ? Of zelfs, moet men niet zeggen :
„sub judice lis est?" Nadat „partijen " hun beweringen hebben gestaafd, wachten wij nu een uitspraak ; „tacere oportet." Deze overweging heeft bij mr. Posthumus Meyes niet gegolden en dat is
begrijpelijk. Men leert hem uit dit warm gesteld betoog -- dit
fel, scherp, ook wel geestig, voortdurend met gloed geschreven
0. E. XV I I 5
20
;
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pleidooi — kennen als een man, die wel „de bestaande regeling op
vele punten gebrekkig acht", maar van de voorgedragen wijziging
daarin een hartgrondigen afkeer heeft, haar veroordeelt niet alleen
op allerlei (laat mij zeggen :) taal-technische gronden en omdat aan
de „vereenvoudigde" haar feitelijke grondslag (liet „Algemeen Beschaafd") ontbreekt, maar die bovendien in de mentaliteit, welke
deze beweging deed ontstaan, de uiting ziet van den „ellendigen
geest," van een „teloor gaan van alle hoog en laag, van alle
distinctie en smaak en goede manieren, dit jammerlijk en steeds
voortwoekerend nivelleeringsproces." Niets ter wereld, zoo zegt hij,
zal hem kunnen verzoenen „met de geestelijke armoede en ellende
die oorzaak zijn van dit alles, en die er, in steeds klimmende mate,
het noodlottig en doodelijk gevolg van zullen blijken."
Daarom begrijpen wij wel, dat Mr. P. M. ook thans nog en
H. S.
,,nogmaals" getuigen wilde.

P. C. Boutens. Lente-maan. Bussum. C. A. J. van Dishoeck.
Wie zich van Boutens de magistrale verzen herinnert (en wie
die ze las zou ze ooit vergeten ?)
Hoe schijnt van avondstrand
Doods overkant
Lichter dan heel dit land van leven :
Zoo twee jonge oogen sterre stom
Zien klaar geheven
Dood in uw schemer om -hij zoekt in een nieuwen bundel aanstonds naar dergelijk geluid
en dergelijke visie.
Ook in de Rubaiyat heeft Boutens een hoogte van stijl verworven en een beschouwelijke gedragenheid, die in onze dichtkunst zeldzaam is ; hij is daar effener, subtieler, minder visionaer en meer bepeinsd dan in het hier geciteerde vers ; terwijl
toch ook een geestelijke vervoering door de strofen zwiert: maar
veelmeer ingehouden en vol van een mystieken gloed die het aesthetische achter zich laat en het zedelijke in zijn eigenaardige
beperkingen te hoven stijgt. De Rubaiyat is de taal van den
vrij geworden geest, vrij van alle instelling en konventie, vrij van
alle levensdoel, overtuigd van de grootheid en de kleinheid der
dingen en in zijn vrijheid verheven. Daar is het naturalisme van
een vroegere generatie volkomen in het geestelijke omgezet.
Ik zag een kluiznaar in zijn woestenij ;
Geen ketter, geen geloovige; arm was hij ;
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noch waarheid, recht noch rede —
dien man in moed nabij ?

De zwaarder pracht van 't eene vers en de kristallen klaarheid
van het andere schijnen mij de beide polen, waarbinnen Boutens'
dichtkunst zich beweegt.
In Lente-maan nadert het gedicht eer de tweede dan de eerste
pool. Het vers van Boutens is echter al te vaak een onverwachte
verschuiving van dichterlijke beelden. De inspiratie van dezen
dichter is alsdan bepaald door het individualisme en, laat mij
zeggen. mornentanisme van zijn dichterlijk temperament. Bet is
spontaan èn cerebraal. Deze eigenschappen, die bij anderen elkaar
uitsluiten, zijn bij hem aan elkaar verbonden. Niets schijnt bedacht
en toch schijnt alles gedachte. Om deze verzen te genieten is
noodig dat men tegelijk hoore en denke en beide uitvoere met een
zeer ingespannen koncentratie van aandacht. Daarom zal men bij
vele verzen uit dezen bundel eer bewonderen dan meeleven. De
spontaniteit van het cerebrale is somtijds zoo vleugelvlug dat het
als een schittering van vallende sterren verschiet zonder een haan
na te laten ; het is alles subtiliteit ; en misschien weet de dichter
zelf lang niet altijd den weg terug te vinden, zoodat ook hier zou
waar zijn wat Sokrates in de apologie van de dichters zei. De
kunst van Boutens is echter èok enkelvoudig en is dan op haar
schoonst, gel ij k in de verzen die ik aanhaalde. Wij zouden vaak de
spontaniteit willen tegenhouden, om een grootere egaliteit, waardoor
de geestelijke atmosfeer klaarder werd. Ook dit heeft hij herhaalde
malen in dezen bundel bereikt, waardoor het vergeestelijkte beeld
ontstaat, voor welks verrijzing wij dankbaarder zijn dan voor allen
rijkdom Wel is de rijkdom van Boutens nooit uiterlijk, pralend
of rhetorisch ; maar de ruimste-sfeer waarin deze dichter ka,12

wonen is een andere en het verkeer daarin zal bij zelf tot zijn
beste oogenblikken rekenen.
En geen kommer kan den glimlach droeven
Dezer lieflijken wier lichte leven
Slechts bedoelt in eerlijkheid te geven
Wat zijzelf niet weten of behoeven.
En zij wonen in het hart van 't wonder
Als die thuis zijn en zich nooit verbazen
En hun dagelijks verjongd verdwazen
Stijgt in God en gaat in God weer onder.
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kiest tot middelaars en boden
Deze kleinen die als kinderen blijven
En zij zijn het die voor hem bedrijven
De geheime heeling onzer nooden.
Want hij

B. D. H.
Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van. Eysinga. Roode
rozen. L. J. Veen. Amsterdam.
De vraag of deze verzen mooi zijn is spoedig beantwoord.
Wie ze voorleest, weet aanstonds dat gemak van 't woord, virtuositeit, aan den schrijver in hooge mate eigen zijn. Dr. v. d. B.
v. E. is een geboren improvisator, ook waar hij dicht en daardoor
komt de lezer aanstonds in de atmosfeer van zijn gedicht. Meende
ik nu dat dichtkunst er is om het woord in zijn klank, zijn zwaarte
en zijn lichtheid, zijn vlucht en zijn rhythme, dan zou ik deze verzen
aannemelijk achten. Maar ik acht dat het dichterlijke woord
bode is van den Geest en dus juist boven de sfeer moet uitreiken
waarin Dr. v. d. B. v. E. zich als dichter beweegt. In hem zijn
wijsgeer en dichter niet verbonden, maar gescheiden en dit acht
ik jammer. Wie de Idee kent, waarom leeft zijn dichterlijk woord
niet in de sfeer der Idee ? Wij hebben genoeg dichters en gedichten wier zwaar geladen woord ons stuwt door de weeldeparken
van het zinnenleven. Wij hebben te weinig dichters in wier werk
een ruim, geestelijk, een kosmisch geluid vernomen wordt. Toch
zal de nieuwe dichtkunst haar schoonheid ontleenen aan haar
hoogere zending. Een enkle maal nadert de schr. ook wel deze
fijner atmosfeer; maar over 't algemeen staan deze verzen in een
geheel ander teeken dan dat der schouwing. Zij zijn vol van een
te zwaren wijn. Het is niet vooral wat men den „inhoud" noemt,
het is de heele versbouw en woordkeus, het is rhythme en toonwaarde van het woord waardoor dezen verzen hun stempel is ingedrukt. Ik wil dezen toon niet verbannen, want de kunst omvat alle
ontroering en de geheele wereld, ik wil haar vernemen maar als
ondergeschikt, als opgenomen èn opgeheven. Zooals de wijsgeer de
kunst begrijpt, en gelijk ook Dr. v. d. B. v. E. weet.
B. DE H.
F. van Eeden. „gabir". Naar het engelsch van Evelijn
Underhill en Rabindranath Tagore. Geautoriseerde vertaling.
Amsterdam. W. Versluys.
Na een inleiding over den dichter Kabir (geb. 1440 bij Benares)
een honderdtal meestal kortere gedichten, in Nederlandsch proza,
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vertaald uit het Engelsch naar het Hindoesch origineel. Ik weet
niet of het wel heilzaam is van Dr. van Eeden om ons op deze
tweedehandsvertaling te vergasten. De kritische lezer weet toch
nooit of hij met het origineel in aanraking blijft waar hij het Hollandsch leest; hij kan wel mooi vinden wat hij hier aantreft, maar
hij wil het boekje lezen om iets anders, n.l. om den Oostersch-geestelijken inhoud; en nu vraag ik mij af of het Nederlandsch publiek
er aan toe is om bij Kabir zijn licht te gaan ontsteken. Eenerzijds
is al wat goed is belangrijk, anderzijds moet men niet alles geven;
niet vandaag Spinoza, morgen Eckehart, overmorgen Kabir, daarna
Omar Khayyam. Dr. van Eeden gelooft aan het Oosten ; hij staat
hierin niet alleen ; wanneer een licht van het Oosten opgaat is hij
zeer bereid het in ontvangst te nemen ; maar om het waarlijk te
introduceeren is toch eerst noodig dat me n zelf de taal van het
Oosten beheerscht en met eigen persoon en geweten instaat voor
de zuiverheid der vertaling, daarin Oost en West zoo dicht mogelijk te zamenbrengend. Wat Boutens met zijn Rubaiyat deed is
ander werk : daarin is alleen maar menschelijkheid die naar het
Westen toegebracht wordt; maar in deze Kabir-vertaling is de
toon exotisch en wij worden uitgenoodigd om Oostwaarts te gaan :
„zoek in uw hart want daarin zult gij zoowel Karim als Ram vinden.
Kabir is kind van Allah en kind van Ram : Hij is mijn Goeroe,
Hij is mijn Pir. !" Wij behoeven niet in deze sfeer te leven om de
waarheid onzes geestes te verstaan ! Een goudgehalte zooals Martin
Buber uit Tschuangtse opdolf (Reden und Gleichnissen, Insel-verlag
Leipzig 19 i 0) of een diepte als der Upanishads wordt hier niet gevonden. In de Westersche denkers is een wijsheid, onderschat door
de vereerders van het Oosten en de mystiek van een Angelus Silesius
is heel wat forscher en grootscher dan wat in dit boekje staat.
Er is ook meer voorbereiding noodig om een Oostersch mystisch
denker te verstaan, dan het Nederlandsch publiek heeft; en beter
is het den hiertoe noodigen arbeid te besteden voor inwijding in
de Westersche filosofie. Zoon Kabir-boekje leest men voor genoegen
en niet voor geestelijken arbeid en zoo is de lektuur literair en
niet filosofisch, en zij vermeerdert het dilettantisme. B. DE H.
Orplid. Verzen van J. Jac. Thomson. Zwolle. Ploegsma.
Geen sterk sprekend dichtertalent is Thomson, maar hij is
wel een dichterlijke natuur ; men hoort in zijn gedicht hier en daar
een van elders ontleend geluid, en hij is niet altijd het woord
meester, maar hij heeft verzen gemaakt die mogen gehoord worden.
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Virtuositeit heeft hij weinig, maar hij heeft inhoud en gedachte ;
hij is eer een schoonheid gevoelend dichter dan een geïnspireerde,
en is niet meeslepend, doch maakt aanspraak op onze erkenning.
Ik zou deze uitspraken met voorbeelden uit den bundel, welks
titel hier vermeld is, kunnen toelichten ; men heeft echter maar
voor het grijpen om het talent van Thomson dat zich vrijwel gelijk
blijft te karakteriseeren.
Want is mijn diepste levensdroom niet heen,
Verdampt zooals een wolk verdampt in 't blauwe ?
Nu is de lente ongetrouw, de trouwe,
En land en zee zijn met haar ontrouw een;
Het bloeiend veld is eenzaam, leeg van droomera
De zee heeft haar geheim in zich teruggenomen,
Dat eens haar ruisohen sprak ; ik ben volmaakt alleen.

Dit is een koeplet uit het voornaamste gedicht uit den bundel s
en waarmee hij aanvangt. Het heet Elegie en richt zich tot „Mijn
bleekera Broeder" den Dood. Het herinnert hier en daar aan Goethe's
Zueignung; poëzie van overwegend en beschouwend karakter,
gelijk deze, maar zonder het meesterschap, waardoor het gedicht
onvergetelijk blijft voor den lezer. Toch zijn er vele schoonheden
in, gelijk het laatste koeplet:
Liefde, zijt gij dan toch het uiterste aan

Wat is, wat draagt, wat lijdt, wat schreit gebogen,
En strijkt gij alle wanen van onze oogen
Tot we eindlijk zien wat boven allen waan
Het wezen is -- met allen, die beleden
Uw macht, voeg mij tot 't volgen uwer treden
En laat mij in het licht van uwe landen gaan.

De liefde als uiterste toevlucht... is dit het Evangelie der
humaniteit? Thomson is de redacteur van het positief-christelijke
Tijdschrift „Omhoog", dat stelling neemt in het kerkelijk leven
van dezen tijd. Is hij als dichter... humanist? Daar in zijn poëzie
het meditatief element naar voren treedt verwacht men bier de
Christelijke overtuiging terug te vinden, doch ten onrechte. Ik verwonder mij hierover niet, daar ik niet geloof aan de mogelijkheid
eener Christelijke dichtkunst in onzen tijd en ook niet vermoed
dat er aan een Christelijke dichtkunst behoefte is, want degenen
die haar zouden begeeren op weinigen na, zijn gehecht juist aan
ouderen en meer konventioneel en dichttrant en er wordt buiten
de Christelijke kringen (ook nu cum grano salis gezegd) meer naar
dichterlijke verheffing gezocht dan daar binnen. Het positieve Christendom schuwt alle panthëisme en heeft dus geen spekulatieve noch
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mystische vrijheid, zoodat het van het dichterlijk element verstoken
is. Het was meestentijds zeer ondichterlijk, of ook schijndichterlijk bij
monde zijner woordvoerders. Uit dien hoofde heb ik onlangs gezegd,
dat het geen (dichterlijke) taal meer had. Alsof Thomson dit beseft
blijft hij in zijn kunst buiten het Christelijke erf. Hier ligt een
onuitgesproken erkenning van den redacteur van „Omhoog" dat
een geestelijke kultuur een kultuur is der vergeestelijkte humaniteit.
Ik wil nog dit koeplet aanhalen, dat welluidender is dan veel
wat in dezen bundel staat:
Kom dan avond; uitgefloten
Zijn de vooglen in het hout:
Waar de lichte stroomen vloten
Staan de hemelen vergrauwd;
Kom dan avond, laat de verre
Verten branden van uw sterren,
En wat niemand had gedacht
Geef het heden -- kom nu nacht. -

B. D$ H.
Miek Janssen. Aan de Bron. Met teekeningen door
Jan Toorop. Amsterdam. L. J. Veen.
In toon, in stemming en in taal is deze verzenbundel Bene
getrouwe voortzetting van het in den vorigen jaargang (I, 159)
aangekondigde „Aan den Einder". Misschien zou men kunnen
zeggen dat de stijl in welken zich de vrouwelijk-mystieke devotie
van deze katholieke dichteres uit, zich nog enger dan te voren aansluit
aan de belijningen van Toorops kunst. Van hare diepe vereering

en haar napeinzend gevoel voor die kunst geeft trouwens een
proza-stuk in dezen bundel een zeer klaar begrip, ik bedoel de
vertolking van Toorops fresco in de R.K. kerk te Oosterbeek, voorstellende den doop van Christus door Johannes den Dooper. Men
moet, dunkt mij, de oogen van deze dichteres hebben, om met even
sterk en onvermengd welbehagen Toorops zeer geometrisch behandeld tafreel te aanschouwen, en zoo geloof ik ook dat men slechts
als katholiek ten volle kan komen onder de bekoring harer eigene
vrome gedichten. Aan de waardeering voor de gekuischtheid harer
taal, den reinen klank en den verzorgden stijl doet intusschen deze
meening niet te kort, te minder omdat ik zeer wel inzie dat juist in
deze katholieke devotie voor den lijdenden Christus en de Moeder
der Smarten het eigenlijke levensbeginsel der poëzie van Mick
Janssen ligt besloten. K. K.
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J. J. Reijnders Azn. Eerste vier en twintig. Tweede
oplage.
Spotten met zwakke poëzie is een gemakkelijk doch lang
niet altijd onschuldig spel. Ik zou daarom het liefst dezen bundel
alleen door vermelding in onze boekenlijst als ontvangen hebben
gewaarmerkt, ware het niet dat op den titel „tweede oplage" stond
gedrukt. Nu moet ik van mijn' wensch dat geene derde oplage
moge verschijnen wel even rekenschap geven. Deze poëzie is vroom
gestemd maar doet aan de vroomheid geen goed. Een der liederen
„Bij het 50-jarig bestaan van de „Kosmos", LevensverzekeringMaatschappij te Zeist" luidt aldus :
Zekerheid voor 't leven rust alleen in God.
Zorgeloosheid tevens maakt dien God tot spot.
Zekerheid in 't leven biedt de Kosmos aan.
Hulde voor dat werken, bij 't vijftig jarig bestaan.

In smakeloosheid overtreft dit gedicht de andere drie-en-twintig
wel, doch niet in banaliteit. Laten wij hopen dat de „Kosmos" het
niet in zijn gevel heeft doen beitelen. K. K.
De Noodhoorn. Vaderlandsche Liederen van René de
Clercq. Utrecht. Uitgeverij Dietsche Stemmen. 1916.

_.

De titel van dezen bundel teekent zijn inhoud duidelijk._
Want de klank der meeste liederen is als een stoot op den hoorn
een roep voor het Vaderland, met name voor Vlaanderen, kloek
en krijgshaftig. Die krijgskreet heeft iets dat meesleept en eerbied wekt, naast eerbied ook diep gevoeld medelijden, maar desniettegenstaande zouden wij er De Clercqs eigenlijke gave, zijn
persoonlijk geluid niet in herkennen, ware het niet dat in dezen
krijgsbundel ook het woord aan koning Albert was opgenomen,
edel en manlijk manifest voor de rechten van Vlaanderens eer en
Vlaanderens taal, in gedragen doch niet gezwollen taal en in een
schoonen langzamen rhythmus die den ernst der bede verhoogt.
Toch stelt onze persoonlijke smaak ook deze bede om gelijk
recht als poetischen arbeid beneden de enkele liedekens die in dit
bundeltje getuigen van des dichters eigen liefde voor zijn dorp,
zijn ouderhuis en zijn gezin zooals dit geschiedt in het lied dat
aldus aanvangt :
,

Ik kan u niet vergeten
mijn simpel landekijn
bij menschen die veel weten,
veel hebben en veel zijn ;
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niet omdat wij meenee dat slechts in deze eenvoudige poëzie de
ware dichtergave van René de Clercq aan den dag zou treden,
maar omdat in de zoogenaamde nationale liederen van Vlaanderen
bijna onvermijdelijk een rhetorische, conventioneele toon klinkt, die
ons verhindert des dichters eigen stem duidelijk te onderscheiden.
K. K.
Thoukudides' Navorschingen. De Peloponnesische oorlog.
Vertaald uit het Grieksch door Mej. H. M. Boissevain met
medewerking van Dr. H. J. Boeken. Haarlem. J. W.
Boissevain en Co., 1917.
Het tweede deel dezer Thucydides-vertaling, Boek III bevattend, geeft ons na de uitvoerige karakteristiek van den gemeenschappelijken arbeid van Mej. Boissevain en Dr. Boeken, die wij
in den l5den jaargang van O. E. hebben getracht te geven, geene
aanleiding tot opmerkingen die voor de lezers van ons tijdschrift
van gewicht kunnen worden geacht. Immers, daargelaten dat —
over het geheel genomen -- de controle op den tot afdruk gekozen Griekschen tekst zorgvuldiger is dan in het eerste deel, de
methode van bewerking is de zelfde gebleven ; misschien is nog
iets meer dan te voren terwille van de begrijpelijkheid der overzetting afgezien van de poging om den zeer persoonlijkere stijl van
Thucydides in de Nederlandsche vertaling weer te geven.
De constructie-moeilijkheden in den Thucydideïschen zin, de
stroefheid zijner syntaxis, en die merkwaardige overvolheid van
denkbeelden die aan zijne dictie zoo ongeëvenaarde compactheid
geeft, verdwijnen op die wijze, als gladgestreken door de effenende
en vaak transigeerende hand der bewerkers. In de eigenlijk verhalende hoofdstukken is de daardoor aangerichte schade gering, al
zal menig lezer nauwelijks vermoeden over welke moeilijkheden
van den grondtekst de vertalers hem wel heen leiden. Maar èn
in de redevoeringen èn in de bespiegelende hoofdstukken staat
deze Hollandsche Thucydides een heel eind af van den Atheenschen.
Moge desniettegenstaande deze Nederlandsche bewerking den ernstigen historieschrijver onzen lezers nader brengen. K. K.
Chineesche Verzen, bewerkt door Jules Schürmann.
Bussum. C. A. J. van Dishoeck, 1916.
Chineesche Verzen. Onwetend omtrent taal en volk, maar
met een soort van eerbied voor die oude-oude beschaving, voor de
distinctie hunner kleeding en de zekerheid van hun fijn penseel,
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vatten wij alles voorzichtig aan wat ons van dit geheimzinnig aristocratische volk wordt gegeven. Zoo ook deze verzen. Natuurlijk weten
wij in het geheel niet of ze gelijken op het oorspronkelijke. Maar
we vermoeden het wel. We hebben reden om te denken dat zelfs
ziende door het glas van de Duitsche of Fransche overzetting Jules
Schürmann den toon, dien toon van licht aangeduiden doch niet
zwijgenden weemoed goed heeft bewaard, dat zeker ook in de
origineele poëzie die fijnheid van tint en die zekerheid van omlijning ligt, welke ons in de overzetting de chineesche porceleinteekening steeds voor den geest roept. En ook dit zal wel
chineesch zijn dat tusschen de poëzie der eerste en der achtste
eeuw zóó gering verschil is, en dat deze eerst in de 19e eeuw —
en dan niet geheel in haar voordeel — Westerschen invloed in
hare kleeding verraadt. K. K.
Eenzame Paden. Een bundel verzen van Hélène Swarth,
Amsterdam. Van Holkema en van Warendorf, 1916.
Eenzaamheid is in dezen bundel niet het zoete alleen-zijn der
dichterziel met haren schat, doch de verlatenheid van eene dichteres
die niet kan vergeten. Het pad dat zij gaat is een slingerpad in den
doolhof der herinnering en altijd weer voert het de zangster langs
het graf harer liefde, en altijd weer heft de dichteres haar klaagzang aan, melodieus als steeds, doch ook eentonig van vorm,
beeld en gedachte.
Deze verzen zijn zuiver en welluidend, zij dalen over u heen
als een stille regen, maar met de regen hebben zij de onafgebroken
gestadigheid en den ongetemperden overvloed gemeen.
K.K.
Insulinde. Reisindrukken van Emiel Hullebroeck. De
Vlaamsche Boekenhalle. Leiden, 1917.
In de laatste jaren, voordat de wereldoorlog in alle opzichten
storend optrad, kwam Indië meer en meer in aanmerking voor een
bezoek van Nederlanders en van vreemdelingen ; en het is te verwachten dat, wanneer eenmaal normale toestanden zullen zijn teruggekeerd, de toeristen van verschillende landen opnieuw hunne oogera
zullen wenden naar onze schoone bezittingen in het verre Oosten.
Wanneer zij in dat opzicht nog mochten aarzelen, -- dat zij
dan kennis nemen van het voortreffelijk geschrift van den heer
Hullebroeck !
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Meer zal ik er niet van zeggen ; de lezers — ik hoop zeer
dat het mooi verluchte boek de algemeene aandacht trekken zal -mogen zelf oordeelen. E. B. K.
Theo Mann-Bouwmeester. Mijn jeugd- en tooneelherinneringen. Geïllustreerd. Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1916.
Wanneer zich de gelegenheid aanbiedt, zooals bij jubilé's, dan
is het publiek er getuige van, hoezeer onze eerste tooneelspeelster
bemind is bij hare „confraters en confrateressen" (bl. 139) . .
omdat zij, vrij van alle zelfzucht, steeds bereid is tot hulp en
steun ; hoezeer zij gewaardeerd wordt, zoowel door den Raad van
Beheer van de Koninklijke Vereeniging waaraan zij meer dan dertig jaren verbonden is, als door de „zorgzame Grietje" (bl. 90.)
Wie het thans verschenen boekje leest, zal deze verhouding
tot allen begrijpen. Als zij over hare collega's zegt: „Ernstige
werkers! Zijn ze het niet allen, steken ze elkander in plichtsbetrachting niet naar de kroon ?". . . dan moet het antwoord luiden :
zeker, maar Gij, Mevrouw Mann, gaaft hun ook zoovele jaren een
zeldzaam voorbeeld !
En juist omdat dit zoo ongewild uit hare herinneringen blijkt,
wensch ik dat deze veel lezers zullen vinden.
E. B. K.
Onze Koloniën, Serie IL no. 9. J. J. Hazewinkel. De
Javaan gelijk hij schijnt en is. Baarn, Hollandiadrukkerij.
1917.
Eene m.i. zeer goed geslaagde apologie van den Javaan ; zij
moge in handen komen van velen, in de eerste plaats natuurlijk
van hen die een werkkring op Java hopen te vinden. E. B. K.

Herman Middendorp. De Klop van het Bloed. Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon. 1916.
„In ieder mensch roept een inwendige stem, maar niet in
ieder spreekt ze luid genoeg om verstaan te worden. Zoo ver
moet het juist komen, dat iedereen die inwendige stem weer verstaat. Die stem wijst ook niet iedereen den weg om goed bezorgd
te zijn : zij roep den een tot het leven, en den ander tot den dood,
al naar den klop van het bloed. Medelijden is in zoo'n geval totaal
misplaatst."
Deze uitspraak aan een geniaal krankzinnige, Courtillat in
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den mond gelegd en door den held van het verhaal als waarheid
beaamd, is de hoofdgedachte, die aan tal van personen en 't
uitvoerigst aan den held van dezen roman wordt waargemaakt.
André de Grave heeft zich tot levensideaal gekozen, deze lijn van
noodzakelijkheid te volgen, d.i. eerlijk te zijn tegenover zich zelf.
In de praktijk komt het hierop neer, dat hij alle impulsen volgt,
en eigenlijk telkens zoekt, wat hem op dat oogenblik het geluk
schijnt te zijn. Hij wordt ons voorgesteld als „verfijnd maar sterk".
Die sterkte moeten wij blijkbaar zoeken, in de zekerheid, waarmee
hij na mislukking of vergissing weer zijn eigen lot en dat van
anderen van zijn impulsen laat afhangen. Wat ook wel wordt genoemd : „de oplossing van z'n leven zoeken." Overigens toch heeft
hij niet eens de kracht, zijn principe van een onmaatschappelijke
levenshouding, waar eerst heel zijn geschiedenis op schijnt te
berusten, vol te houden. In de ons beschreven levensperiode komt
hij in intieme aanraking met zijn vriend, Otto van Oldenrode en
diens beide zusters, Liane en Ada. Ook deze drie jonge menschen
zoeken de oplossing hunner levens, wat hun vrij zwaar valt, daar
hun vader aan alle drie „een voorraad wanhoop heeft nagelaten."
Geen wonder dan ook dat André, wiens leven, na de scheiding
van een meisje, dat hij „krankzinnig had liefgehad" een „beetje
funest" is, spoedig met sympathie bedenkt, dat Otto en Ada
eigenlijk beide „heel tragisch" zijn en Liane, die evenwicht en rust
schijnt gevonden te hebben, als een moderne heilige vereert.
Trouwens beide meisjes maken diepen indruk op hem ; ze zijn
„heel voornaam" en „angstwekkend verfijnd", -- en na eenige
dagen is hij in ernstigen twijfel op wie hij eigenlijk verliefd is.
Weldra volgt het „angstig-gelukkige wèten" dat het Liane is. Na
vier maanden van samenleven te Brussel is hij echter tot de ontdekking gekomen, dat hij Liane slechts adoreert en haar niet
met zijn volle mensehelijkheid liefheeft. Gelukkig vindt nu Liane
een andere oplossing voor haar leven. „Nu de aardsche liefde haar
niet gaf, wat zij bedoelde, koos zij de geestelijke" ; zij trok zich
terug in een klooster. Daarmee is de band tusschen André en
Otto's familie verbroken, echter niet definitief. Otto schrijft geruststellend, dat André voor Liane niet bang behoeft te zijn, haar
feillooze intuïtie zou haar veilig naar haar bestemming leiden.
En Ada, het schoonzusje, naar wie André's hartstocht uitgaat, belooft hem dat zij geen vreemden voor elkaar zullen worden. Voorloopig troost André zich in zijn eenzaamheid met een cabaretmeisje Madelon, totdat deze, ook al weer door den klop van haar
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bloed, gedreven wordt, terug te keerera tot haar obscuur leven. Na
eenigen tijd ontmoet André in den Haag Ada weer. De inwendige
stem brengt hen tot elkaar. Eigenaardig is het dat André, wiens
onmaatschappelijk huwelijk een ernstige principe-zaak was, nu op
eens wél voor een officieel engagement en een wettig huwelijk
te vinden is. Ada voelt hier haarsondanks een geruststelling in,
wat ons na het gebeurde met haar zuster niet zoo heel vreemd
voorkomt. Otto vertrouwt blijkbaar het geluk van zijn tweede
zuster volkomen aan André toe. Ook nu weer brengt het volgen
der impulsen geen geluk. Ada's hartstochtelijke liefde verteert
zich zelf. Op Oldenrode gevestigd ziet zij André in zijn werk opgaan (hij is schilder) terwijl haar de verveling enerveert. Haar
nerveuse aard is hiertegen niet bestand en nog vóór de geboorte
van haar kind, maakt ze een eind aan haar leven. André wordt
zwaar ziek en vervloekt zijn kracht, die hem tenslotte toch weer
verhindert Ada te volgen in den dood.
„Maar het leven liet zich niet afwijzen. Toen zijne krachten
terug keerden, drong, zooals het genezende bloed naar een wonde,
het bewustzijn in zijn hart, dat hij voort moest, of hij wilde of
niet. Gaandeweg aanvaardde hij opnieuw het leven, al wist hij,
terugzinnend op de gegane jaren, niet waarheen het hem leiden
zou. Naar een ingekeerd bestaan van contemplatie, als de teedere
Liane, of een opgaan in onbeheerschte verbeeldingen, als de wonderlijke Courtillat, of een verdwalen in onbekende vernedering, als
de zoete Madelon, of naar den roemloozen dood, als de arme,
arme Ada. . . ."
Met deze ietwat onnoozele vragen eindigt dit boek, vol tragische gebeurtenissen, die echter, zooals ons geleerd wordt, ons
medelijden niet behoeven op te wekken. Nu, dit gebeurt dan ook
eigenlijk niet. Dit komt echter niet zoo zeer doordat wij berusten

in de leiding der inwendige stem, als wel door het feit, dat al
deze personen zoo weinig voor ons leven. We kunnen de vereering,
die de schrijver blijkbaar voor hen heeft, niet deelera. Deze menschen, die allereerst „voornaam en verfijnd," soms zelfs „angstwekkend verfijnd" zijn, deze „teederzinnige wezens", allen min of
meer tragisch, aangetrokken tot wat „droef en ongelukkig" is en
voor elkaar vervuld van een „verfijnd medelijden", ze maken een
onwezenlijken, en, wat nog erger is, een weëen indruk op ons.
Sommige van hen die bij al die kwijnende teerheid, toch fel
hartstochtelijk hun verlangen uitleven, ten koste van wie ook,
boezemen zelfs van tijd tot tijd een gevoel van weerzin in. En
overtuigend reeël worden ze nooit voor ons.
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Even zwak als de karakterteekening, is de uitwerking der
vele motieven, die in dit boek opeengestapeld zijn. Dit zal gedeeltelijk komen, doordat de schrijver veel te veel heeft willen geven.
We hoorera rechtstreeks of zijdelings o.a. van één familie-breuk,
één mislukt samenleven, één verbroken engagement, één moord en
drie zelfmoorden. Er is iets kinderlijks in de gretigheid, waarmee
de stof voor verscheiden romans hier is samengebracht. Een groot
en rijp talent had zeker van dit alles een doorwerkte eenheid
kiinnen maken, maar den Heer Middendorp is dit geenszins gelukt. Een enkel voorbeeld moet hier volstaan. — Een hoofdmotief
is de weifeling van André tusschen zijn geestelijke vereering voor
Liane en zijn zinnelijke liefde voor Ada. Daartegenover staat dan
de stille, maar volledige overgave van Liane, haar strijd als zij
zich bewust wordt dat André haar niet ten volle lief heeft, haar
overwinning en de wending van haar wezen tot de contemplatie
van het kloosterleven. Op den achtergrond Ada's onrustig verlangen. Wat nu Liane betreft, moeten we eenvoudig geldoven dat
zij dit alles heeft doorgemaakt en overwonnen. Een dieperen blik
in haar zieleleven krijgen we niet. André's innerlijke verandering wordt iets uitvoeriger geteekend, maar daarom nog niet
duidelijker. Soms meenen we met zooveel woorden te lezen, dat
het hier gaan moet om een conflict tusschen André's liefde en zijn
kunst maar dan weer wordt dit conflict vertroebeld, doordat we
een andere botsing zien, n.l. tusschen André's geestelijke vereering en het sensueele in zijn natuur, en 't komt ons voor dat
dit de oorzaak is van zijn tragische verhouding tot de beide
zusters, een oorzaak, die met zijn kunstenaarschap in geen duidelijk verband staat.
Nu is 't mogelijk, al is hij er niet in geslaagd, dat het juist
de bedoeling van den auteur is geweest, het grillig spel dezer
dooreengewarde motieven voor ons bloot te leggen. Immers, we
zien telkens in dit boek dat streven, om belangwekkende verhoudingen en karakters te behandelen. Misschien mogen we daarin
een belofte voor de toekomst zien, maar dan blijft het toch wenschelijk, dat de schrijver met de oude waarheid ernst maakt : Qui trop
embrasse, mal étreint. Van het eenvoudig gegeven van „Het schoone
Mysterie", is hij wel zeer tot zijn schade zoo opeens tot deze zeer
ingewikkelde en veel omvattende stof overgaan. Want waar hij
zich aan een minder gecompliceerd geval waagt, is zijn psychologie
aanstonds veel overtuigender. Zoo is een van de beste gedeelten
de geschiedenis van Ada's eerste engagement met den goedhartig
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kalmen Victor, in wiep ze rustige kracht hoopt te vinden. De
onbevredigende afloop van deze poging is ons volkomen aannemelijk gemaakt.
In nog een ander opzicht zal de Heer Middendorp moeten
streven naar zelfbeperking. Hij gevoelt blijkbaar behoefte zijn geschiedenis uit te doen komen tegen den achtergrond van zijn eigen
tijd. In de w ijze, waarop hij dat doet, is iets onhandigs, iets al te
opzettelijks. Diepgaande levensvragen worden als reeds geheel
opgelost voorgesteld en in enkele korte zinnen saamgevat. Ik kan
dit niet beter duidelijk maken dan door een enkel citaat, daar
't juist de naief-overtuigde toon is, die zulk een bijna komisch effect
veroorzaakt. „Nu de Godsdienst dood is, zoodat de cultuur niet
meer stijgen kan, en de maatschappij in haar tegenwoordigen
vorm reddeloos aan bet verworden is, beeft ook het huwelijk zijn
ethische waarde verloren. Het is nog een nuttige instelling, om
loszinnige naturen bij elkaar te houden, waar-door ook de maatschappij nog een beetje langer in de voegen gehouden wordt. . .
— Je zei zoo even, dat de maatschappij in haar tegenwoordigen
vorm aan het verworden is, zeide André nu. Ben je daar zoo
zeker van ?
— Ja natuurlijk, antwoordde Otto. Een samenleving die geen
Godsdienst meer heeft, is in den vorm waarin zij bestaat, niet
meer te redden. . . ."
Wel wat heel gemakkelijk is het overigens dat vele dergelijke
groote beweringen aan den krankzinnigen Courtillat worden in
den mond gelegd, waardoor wij den schrijver er nooit geheel verantwoordelijk voor kunnen stellen.
Ook in dit gedeelte vertoont zich de onrijpheid, die den eigenlijken roman kenmerkt.
Trouwens, dit is een bezwaar, dat altijd overwonnen kan
worden. Bedenkelijker verschijnsel lijkt mij de atmosfeer van weekheid en teerheid, waarin dit boek gedrenkt is. De stijl ook krijgt
daardoor ondanks veel goeden, rustigen eenvoud, iets wee's. Het
sterkst komt dit uit in de woordenkeus. Kenschetsend zijn wel de

geliefkoosde woorden: zacht, teeder, broos en brekelijk, verfijnd, min-

nelijk, onwezenlijke schoonheid, nerveuse gratie, vreemde droefheid,
harmonieuse kleuren, glad om het hoofd gekamde haren, mooie en
tragische dingen, tragisch en aantrekkelijk, enz. enz.
Dit onmannelijke en sentinienteele culmineert voor mijn besef in de veel-voorkomende combinatie : „een beetje tragisch", „een
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beetje triest", „een beetje funest". 't Is of hier de ee ri e pennestreek weg wil doezelen wat de andere neerschrijft.
Er is in den stijl, in de menschen, in de heele atmospheer
van dit boek te veel kunstmatigheid en te veel weekheid
A. C. S.D. K.
.

Onze Koloniale landbouw, XI, Cacao, door Dr. W. Roepke.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1917.
Toen, een 25 a 30 jaar geleden, de koffiecultuur op Java
met geheelen ondergang scheen te worden bedreigd, waren er
optimisten volgens welker meeping de cacaocultuur weldra hare
plaats zoude innemen ; ziet slechts, zeiden zij, hoe in de residentie
Semarang de uitvoer van cacao reeds toeneemt ; de teelt van dit
product is niet bijzonder moeilijk ; zij stelt geen te hooge eischee
aan den bodem. . . .
De verwachting werd niet verwezenlijkt. Liet de zaak zich
aanvankelijk gunstig aanzien, — al spoedig hadden de ondernemers
met allerlei ziekten en plagen te kampen, en in 1900 scheen het
alsof de geheele Java-cacaoteelt ten doode was opgeschreven. Maar
ook hier was het: „nood leert bidden' ; in 1901 werd, te Salatiga,
het „proefstation voor cacao" opgericht, dat later als zelfstandig
onderdeel in het „algemeen proefstation" aldaar is opgenomen.
Jarenlang zijn toen, met buitengewone inspanning en onder
bekwame leiding, de voorwaarden bestudeerd waaraan de cacaoteelt
moest voldoen, en nagegaan hoe hare vijanden het best konden
worden bestreden. Nog is de studie niet afgeloopen ; telkens doen
zich nieuwe vragen voor, maar uit het hierboven genoemd boekje
van Dr. Roepke is wel na te gaan dat men al een heel eind gevorderd is; men weet nu, aan welke fouten de planters zich in
vroegere jaren onwetend bezondigden, en hoe de voornaamste
plagen (o.a. motten en helopeltis) en ziekten kunnen worden bestreden. En het komt mij, na lezing van dit duidelijk geschreven
en (evenals de vorige deeltjes van „Onze Koloniale landbouw")
mooi geïllustreerd werkje, voor dat, zoo het bovenvermeld optimisme indertijd voorbarig was, er goede kans bestaat, het in de
nu volgende jaren niet meer ongegrond' te kunnen noemen ; er is
toch geen twijf& aan, of de planters zullen met de op kennis en
ervaring berustende lessen van den Schrijver hun voordeel doen.
E. B. K.
,

Overn eming verboden.
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Door de drukke straten, vol winkelende menschen, liep
Eline van Waalre ; onverschillig ging ze langs hen heen,
niet lettend op het gewoel om haar, zonder een blik te
werpen op de lokkende etalages. Haar elegante verschijning trok menig oog, zooals zij daar ging met haar vluggen, wiegelenden gang, in het donkerblauw tailleurcostuum
met skunks afgezet, toque en mof van hetzelfde bont. De
frissche wind had haar wangen zacht gekleurd en een
paar blonde krulletjes kwamen ondeugend onder de bontmuts uitkijken ; zij zag er zóó lief en zóó bekoorlijk jong
uit, dat zooveel te meer trof de afwezige, droomerige uitdrukking der groote, grijsblauwe oogen.
Reeds een paar keer had ze in haar gedachteloos
loopen tegen iemand aangebotst, reeds eene enkele onheusche
opmerking van een ongeduldigen voorbijganger was haar
toegebeten, maar zij, in haar onbewogenheid, hoorde en
zag niets, gaande als eene eenzame onder de menschen.
Plots bleef ze staan. De groote electrische lampen van
een banketbakkerswinkel verlichtten schel en hevig twee
kleine jongens, die, de armen om elkander geslagen, vol
aandacht het lekkers, dat voor het raam uitgestald lag,
bewonderden. Hun bleeke, armelijke gezichtjes, met de
O. E. XNII 6
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gretige oogjes, waren tegen de ruiten aangedrukt. De jonge
vrouw legde haar hand op den schouder van een der
kinders.
„Wacht even, ik ga wat voor jullie koopera", en weg
was ze den winkel in om er heel spoedig weer uit te
komen met voor elk een grooten koek.
De kinders, te verbaasd en te verlegen om te bedanken,
zagen haar aan met van geluk stralende gezichtjes, ze
knikte hen nog eens toe en ging verder.
Maar nu, wakker geschud uit haar gepeins, zag ze de
blikken, waarmee de omstanders haar aanzagen, die dit
tooneeltje ieder op zijne wijze beoordeelden. Dat trof haar
onaangenaam.
Het was geen liefdadigheid geweest van haar, slechts
toegeven aan een impuls, toen ze de twee knaapjes zag,
even groot, even blond als de jongetjes, die ze had verloren, nu anderhalf jaar geleden. Haar kleine, lieve mannekes,
vijf jaar waren ze geweest.... Sinds hun dood was het
leven voor haar verkild, voelde ze zich zoo eenzaam, zoo
verlaten .... Haar man, van wien ze veel hield, was wel
heel lief en goed voor haar, maar hij had zijn werk, waarin
hij opging met hart en ziel. Daarom, al trok ook hij zich
den dood zijner lievelingen erg aan, toch voelde hij hun
gemis niet z66 als zij, wier geheele bestaan met het hunne
had saamgehangen : zij, die rondliep door het nu zoo stille
huis, vroeger gevuld door gelach en gestoei ; zij, wier hart
en handen niet meer de voortdurende zorg en liefde konden
geven ; zij, die ze 's morgens niet meer zag komen in hun
witte hansopjes aan haar bed, en ze 's avonds niet meer
kon instoppen in de kleine ledikantjes
Het groote, zonnige landhuis leek haar nu zoo somber;
het park, waar ze ravotten, de tuin, waar ze speelden, zij
als een kind met haar kinderen, misten hunne bekoring.
Ze zag hun tuintjes verlaten liggen. . . , hoe ijverig hadden
ze erin gewerkt met hun kleine schopjes en harkjes, hoe
trotsch waren ze geweest als ze haar hun eerste viooltjes,
hun eerste radijsjes brachten !
Als ze nu ging langs het koetsiershuis en de vroolij ke
.
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stemmen van de jongens daar haar tegenkloeken, draaide
ze vlug om. Ze kon het niet verdragen, ze kon niet berusten in haar verlies, haar hart was vol bitterheid en opstand. Hoe goed had ze zich niet altijd weten bezig te
houden, zij buitenkind, dat geheel opging in het park en
den moestuin, haar bloemen, haar dieren, haar huis ! Hoevele liefhebberijen had ze niet om zich de lange winterdagen te vullen, haar gezonde, blijde levenslust wist van
geen verveling waar alles om haar heen haar genot en
interest gaf.... nu was dat niet meer zoo .... Ze dwaalde
buiten rond, zonder de bloemen te zien of de vogels te
hooren, liep onverschillig door de verlaten kamers van het
groote huis, wierp zich in een stoel met een handwerk,
een boek, om weer op te staan en haar troostelooze
wandelingen opnieuw te beginnen. Nergens vond ze
rust .... .
Toen meende haar man, dat een tweede winter buiten
te veel voor haar zou zijn, dat ze afleiding behoefde, eene
vroolij ke omgeving. Een paar maanden in den Haag zouden
haar goeddoen, de rouw was voorbij, wat theaters, Benige
dinertjes, vriendinnen ... .
Ze liet zich meenemen naar de stad en werkelijk leek
het soms alsof de nieuwe, drukke omgeving haar ontrukte
aan haarzelf. Ze deed boodschappen, bestelde kleerera, bezocht tentoonstellingen, ze lachte en praatte met haar
vriendinnen op tea's en jours .... Doch als ze alleen was,
viel ze weer terug in haar droevig denken, voelde ze dubbel haar groot verlies, haar groote eenzaamheid ... .
Wat vlugger liep Eline nu door de straten, zich haastend naar het hotel in een hernieuwde vlaag van droefheid, zich verlaten voelend tusschen al die vroolij ke menschen ; werktuigelijk groette ze een enkele bekende. Tot ze
staande werd gehouden door een harer nieuwe kennissen.
„Mag ik een eindje met u meeloopen P" vroeg hij, naast
haar gaande op het smalle trottoir.
„O graag", zei ze spontaan, blij eene afleiding te hebben voor haar treurige gedachten, en haar mooie grijze
oogen lachten hem vriendelijk toe.
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Hij, gewend aan zijn succes bij de vrouwen, glimlachte
even, dacht al aan eene nieuwe conquête.
„Nu moest u mij het genoegen doen, en ergens met
me gaan theedrinken, toe, doet u dat."
Eline bloosde onder zijn blik en die blos maakte haar
nog bekoorlijker. Ja, dat wilde ze doen, het zou haar den
tijd korten voor ze met haar man naar een diner ging.
Dankbaar keek ze hem aan, terwijl ze opgewekt toestemde.
„En waar ?" vroeg Elsloo. „Waar zullen we gaan ? Bij
Boyal ?"
„O nee", schudde ze beslist en de blonde krulletjes
onder de bontmuts dansten als zonnestraaltjes om haar
hoofd.' „O nee daar is het me veel te druk. Laten we
ergens gaan waar het stiller is, de Indes b.v..... Ik ben
maar een buitenmenschje, nog wat overbluft door al die
ongewone drukte", voegde ze er lachend bij.
Maar Elsloo had zijn eigen gevolgtrekkingen al gemaakt.
Het vleide zijn ijdelheid, dat ze een rustig samenzijn met
hem verkoos boven een volle tearoom, al had hij 't heel
aardig gevonden . daar binnen te komen met dat mooie,
jonge vrouwtje.
In levendig gesprek liepen ze door de straten en weldra waren ze er. In de groote hall installeerde hij haar
makkelijk in een der diepe stoelen, waarin haar kleine
persoontje bijna geheel verdween. En vol bewondering
keek hij toe, terwijl ze met vlugge, handige bewegingen
de toast boterde en thee. inschonk.
Onderwijl vertelde hij haar van het leven in de residentie, kleine piquante anecdotes uit de Haagsche wereld
en ze luisterde, het fijne kopje achterover geleund in eene
behagelijke rust. Ze voelde zich werkelijk tevreden : zijn
vlotte manier van spreken, voor haar zoo geheel nieuw,
amuseerde haar, ze vergat zichzelf en haar leed al luisterend,
„Nog een kopje ?" vroeg ze, en terwijl ze 't . inschonk
zei hij :
„Ik- ben zoo blij, dat u hier is gekomen en u zult zien
hoe prettig u den Haag zult vinden. 't Moet vreeselijk zijn
een winter buiten !"
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Eline glimlachte even om den afschuw, die uit zijn
woorden sprak.
„O nee", zei ze levendig, „het is heelemaal niet „vreeselij k". Maar men moet van buiten houden .... .... en zich
gelukkig voelen."
Zacht zei ze de laatste woorden, de glimlach was weg,
weer kwam de oude, droeve uitdrukking in haar oogen.
Elsloo zag de verandering en plots dacht hij aan haar
verlies. Wat vervelend, dat ze er over begonnen was, nu
moest hij er wel iets van zeggen .... Wat ? Hij kende
haar zoo weinig, wist niets van die kinders af. . . . Waren
't jongens geweest of meisjes ? wat had hen gemankeerd
Het was zoo prettig geweest te badineeren, hier in die
mooie, comfortable hall met dat gracieuse vrouwtje in
haar groote fauteuil en nu was ineens de stemming weg.
Hij keek naar haar bedroefd gezichtje en zei :
„Ja, u heeft veel verdriet gehad, wij hebben dat allen
met u meegevoeld."
Ze zag hem even aan, eene lichte rilling schokte door
haar heen. Afwerend strekte ze de handen uit.
„O, zeg niets meer, ik kan 't niet hebben.... U
heeft ze niet gekend,.... u kunt niet weten...."
Haar stem brak, ze beet zich op de lippen, de grijze
oogen vol tranen.
Elsloo was inwendig nu werkelijk boos. Wat een vrouw !
Eerst zoo blij, zoo vroolij k, nu, bij het even beroeren van
haar verlies zoo tragisch. Welk een gebrek aan zelfbeheersching ! Mon Dieu, voor een ander was dat niet prettig...
Beiden zwegen. Elsloo dronk zijn thee en at zijn toast
om zich Bene houding te geven ; hij voelde zich in Bene
ietwat belachelijke positie en was nu blij, dat ze hier
waren in de stille hall inplaats van in een drukke tearoom.
Eline speelde zenuwachtig met haar ringen en streed om
haar kalmte te herwinnen.
Na een poosje herstelde ze zich en begon te praten
over een nieuw stuk, waarvan gisteren de première gegaan was, maar haar stem klonk mat, de ongedwongen
stemming was weg. Al spoedig stond ze op.
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„Ik moet naar huis, we eten vanavond uit, dus wil
ik niet te laat zijn."
't Was Elsloo eene verlichting.
Terwijl hij betaalde kwam eene nurse de hall binnen
met een paar kindertjes, een jongetje en een meisje.
't Meisje bleef dicht bij de nurse, maar de jongen liep
vooruit en was vlak bij Eline toen deze in een harer
plotselinge opwellingen hem een kus op de blonde krullen
drukte. Het kind bleef staan en zag naar de vreemde dame.
, Mother won't have me kissed by strangers", zei hij
met zijn hooge kinderstem.
„0, Freddy", riep de nurse verschrikt naderbij komend
„you are a naughty boy, you must not say such things !"
Maar Eline had zich al voortgespoed, de hall uit, door
de groote draaideur naar buiten. Daar haalde Elsloo haar in.
Wat 'n dwaze scène, dacht hij verveeld. Hoe geëxalteerd is ze en veranderlijk als de wind. Haar man kan zijn
plezier op met zoo'n vrouw... .
Zwijgend liepen ze 't korte eindje naar de Doelen. Daar
reikte Eline hem de hand en toen hij den zachten indroevigen blik harer oogen zag en haar lieve stem hem zei :
„vergeef me, dat ik zoo'n allersaaist gezelschap was", toen
vergat hij al zijn boosheid en voelde zich weer opnieuw
bekoord door haar groote charme ... .
Eline liep vlug naar haar kamer. Hoe warm en behagelijk zag die er uit ! Haar man had den banalen hotelsalon doen veranderen in een gezellig interieur, veel gemakkelijke stoelen, een antiek bureau, kleine tafeltjes,
bloemen en planten overal. Zelf had ze er haar portretten,
wat kuss ns en kleedjes gezet. Een groot vuur brandde in
den open haard en verspreidde een vroolijken gloed, zacht
verlichtten de lampen onder hun teergekleurde kappen
het vertrek.
Eline liet zich neervallen op haar chesterfield, hoed en
mantel nog aan. Ze voelde zich moe en ellendig. Stil zat
ze, de handen in den schoot. Groote tranen rolden over
haar wangen.
Toen nam ze van een tafeltje naast haar een der vele
'

e
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portretjes van haar jongens. De een zat in den bokkenwagen en mende, de ander liep er naast. Zoo flink, zoo
dapper zagen ze er uit in hun vlugge matrozenpakjes, de
stralende gezichtjes gewend naar het toestel, waarmee
moeder hen kiekte met de nieuwe bok en wagen! O God!
Ze snikte....
Langzaam stond ze op, nam haar bont en mof van de
sofa en wilde naar haar kamer gaan om zich te kleeden.
Maar eene duizeling overviel haar, ze moest zich aan de
canapé vastgrijpen.....
Na eenige oogenblikken herstelde ze zich ; ze zag heel
bleek, nog waren de lange wimpers nat van de tranen,
zooeven geschreid, maar in de grijze oogen was een nieuw
licht, een nieuwe hoop gloorde erin, haar zooeven nog
droevig gesloten mond glimlachte teeder .... Ze vouwde
de handen om het portretje samen als tot dank. Haar
wensch, haar innige wensch, scheen vervuld te worden ;
wat ze vaag vermoed had, nog niet had durven hopen,
was dus waar
Vol liefde kuste ze 't portretje.
...

.

„Jullie bent niet jaloersch, dat weet ik", zei ze zacht
en haar stem trilde van geluk. „Jullie vindt het heerlijk,
dat moeder weer een kindje zal hebben, ze zal er niet
minder van jullie om houden. O, hoe zouden je beidjes er
blij mee geweest zijn ! ...."
Haar man vond haar nog met hoed en mantel, zittend
op den chesterfield, eene uitdrukking op het gelaat, zooals hij in lang niet gezien had. Verheugd kuste hij haar.
Werkelijk, het verblijf in den Haag scheen haar goed te
doen, afleiding had ze noodig ..
Eline glimlachte stil, dicht tegen hem aangeleund
op de breede rustbank. Ze wilde het hem nu nog niet
vertellen, haar heerlijk geheim ; ze moesten zich gaan
kleeden, het was niet het moment om samen van hun
nieuw geluk te genieten. Vanavond, als zij thuiskwamen
van het diner, dan zou ze 't hem zeggen.
Ze stond op.
„Het is laat, kom", en neuriënd ging ze hem voor.
.
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In haar japon van ivoorkleurige charmeuse, een enkele
rose roos in het en coeur gesneden décolleté, leek ze een
jong meisje, zoo luchtig als ze een uurtje later hun salon
vóór het vertrek kwam binnentrippelen, de korte rokjes
wijd uitwapperend boven de coquette wit satijnen schoentjes. Vol bewondering keek haar man haar aan. Zoo was
ze weer zijn lieve, mooie Eline van vroeger, de levenslustige, altijd opgeruimde. Droefheid hoorde niet bij haar,
nooit had hij kunnen vermoeden dat ze zóó zou kunnen
treuren, zijn vroolijk zangvogeltje. En hoewel hij er haar
te liever om had, om die diepere zijde van haar gemoed,
toch was hij innig verheugd dat de oude levenslust weer
bovenkwam.
Vol teedere zorg hielp hij haar in den avondmantel
van pauwenblauw fluweel met een grootera skunkskraag,
die haar blanke teint zoo bijzonder goed deed uitkomen.
Toen nam hij haar in zijn armen en kuste haar. Ze keek
hem aan met een blik vol liefde, zacht gleed haar hand
over zijn dik donker haar en terwijl haar oogera afdwaalden

naar de portretjes harer jongens fluisterde ze :
„Lieveling, je hebt zooveel geduld met me gehad, maar
nu zal alles beter worden .... "
Aan het diner praatte Eline drukker dan anders, haar
heldere lach klonk een paar maal over de tafel naar haar
man, die verbaasd en verrukt haar gadesloeg.
Ook Elsloo keek naar haar, over het milieu van donkerroode rozen dat hen scheidde.
Mon Dieu, was dit dezelfde vrouw, die dezen middag
zoo treurig en lusteloos was ? Hoe capricieus was ze ! maar
dat was 66k een charme, tenminste in zoo'n mooie vrouw.
Want mooi was ze ! Hoe trotsch stond het fijne kopje op den
blanken hals, hoe verhoogde dit eenvoudige, maar toch zoo
ingedistingeerde toilét haar schoonheid ! Ras zat er in haar...
Het kon piquant zijn haar het hof te maken, háár te veroveren was de moeite waard. En ieder zou hem benijden
als de cavalier servant van de mooie mevrouw van Maarle...
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Eline voelde Elsloo's blik op haar rusten en over de
rozen zag ze hem aan. Ook zij bedacht hoe vervelend ze
geweest was dezen middag en ze wilde het goed maken.
Weer gehoor gevend aan een harer kinderlijke impulsies
lichtte ze haar champagneglas op en zei vroolij k, met een
harer bekoorlijkste glimlachjes :
„Laten wij eens samen klinken, mijnheer Elsloo."
Gevleid boog hij. En ijdel als hij was, blij de kleine
wereld om hem heen getuige te kunnen doen zijn van zijn
succes :
„Maar mevrouw het is aan mij om u te bedanken
voor uw gezelschap van vanmiddag ; ik hoop, dat het de
eerste van vele keeren zal zijn geweest. Ik ben altijd tot
uwe dispositie voor welke afspraak u wilt .... En dat is
waar ook, de volgende week is er een weldadigheidsbazar.
O, u moet werkelijk meehelpen .... Net iets voor u ... .
Mag ik er u na tafel meer van vertellen ? Ik zit in het
Comité."
Eline bleef hem aanzien, haar mond glimlachte nog,
maar terwijl hij sprak veranderde de uitdrukking harer
oogen. Veraf schenen ze te zien, dingen, waarvan niemand
hier wist, en ook als van verre klonk haar stem :
„De volgende week, mijnheer Elsloo? Het spijt me
heusch heel erg, maar dan zullen we niet meer hier zijn,
maar weer thuis."
Want eensklaps, onder zijn woorden, had ze gevoeld,
dat ze nu niet langer hier kon blijven, in deze vreemde,
drukke stad, onder vreemde menschen in eene vreemde
woning, maar dat ze terug moest naar haar eigen huis,
naar het huis, waar haar jongetjes geboren en gestorven
waren, waar ze haar grootste geluk en ook haar grootste
verdriet gekend had; daar moest ze de maanden doorbrengen vóór de komst van het kindje, dat haar leven
weer zou maken tot dat wat het eens was, al zou ook
altijd blijven de groote heilige droefheid over het gemis
harer eerste kleine lievelingen.

TAMAR
DOOR

RENÉ DE CLERCQ.

VOOR DE VEEHUT.
Zilpa strompelde, dat ieder en elk
dat meid en knaap en hurkende man het zagen,
uit de veehut met een kruik vol melk,
die ze moeilijk, die ze smartverbijtend toch zou dragen,
wijl de eens geliefde thans gehate
Basmath, veerend onder hare kruik,
in zwier van kracht vooropging en praatte
met Sjela. Jachtvaardig heenschrijdend keek
de jonge man, niet eens ter sluik,
maar stuursch zijn schouder over, en hoonend lachte,
daar achter hem zijn eigen bedvrouw niet bij machte
leek
om, met gezonden arm en met gebronsde hand,
zooveel te doen als elke deern in 't land.
Voor hun deuren
stonden Efer en Kesed, arm over arm in kruising leggend.
Reuma, kijkgraag, kwam dichterbij.
Ziende Sjela's vrouw met een melkkruik sleuren
van haar linkerzij tot haar rechterzij,
zoo spottede zij, zeggend:
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„Zie, daar komt Zilpa !" en nijgend groette haar.
Daar werd der zwakke plots de zwenkende last te zwaar:
„Drage verder, kreet zij, wier grove handen passen
bij 't grove werk."
Neer stiet zij de kruik, dat de melk opplassen
en spillen moest.
Sjela keek om, zag woest.
Zij, woest daartegen:
„Zal uwe vrouw de runderen melken, de wollen wasschen?
Ik ben genoeg vernederd, naar ik merk."
Donker nu trad Sjela op haar aan
en deed zijn woorden wegen:
„Niet wasschen zal mijn vrouw, noch in de veehut staan,
zoodra zij ganschelijk vrouw zal zijn en kinderen plegen.
Gij kunt met eere doen wat Tamar heeft gedaan."
Laas, tijd gaat snel en jeugd een vreemden gang.
Waar bleef, vóor haar gezang
en zinnelijk zoet betooveren,
zijn stralend welgevallen?
Als liefde is uitgezomerd, zwijmelen uit den boom
des harten lust, begeerte, zoet gedroom
en liederen die de kruine schoon doen schallen,
nog rasser dan de looveren
uit den appelaar vallen.
Zilpa sprak : „Wel zachter was uw mond,
toen gij mij sierdet hoofd en leden
en den grond
te hard voor mijne voeten voedt,
daar ik, op trouw,
u na zou treden.
Maar thans zijn u die liefde en die beloften leed.
Toen ik een meid was hieldt ge mij tot vrouw ;
toen ik uw vrouw werd hieldt ge mij tot meid.
Ik heb u niet gebedeld om een schitterend kleed;
ik heb u niet gevraagd om grauwe dienstbaarheid.
Doch, volgt uw ooge mij niet langer
lief en smachtelij k,
dewijl ik gaf, dewijl gij hebt genoten,
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ben ik voor uwe ziel verachtelijk
en heet ik toegesloten
ach, dragen moet ik, schoon niet zwanger —
zoo ware ook Basmath u geen waarborg, want zij is maagd,
geen Bilha ware u waarborg, want zij is maagd,
noch Rizpa, noch Ruth, noch Merab, alle zijn zij maagd;
want vóor de vrouw de vrucht des lichaams draagt
kan nooit de man op kroost en erven hopen.
Maar Tamar moest gij huwen, uw gebannen bruid.
Zie toch, de wind uit Nahor brengt het uit :
de treurige vijgeboom kwikt op ; haar schoot gaat open
en teelt een spruit.
Een man heeft Tamar in haar weduwschap bekend."
Het zware
woord viel in de toegedichte schare,
daar omtrent,
gelijk een steen in het water luid gaat dompelen.
't Verwekte een grauwen schrik en rondom mompelen,
totdat, veraf, in kring op kring,
stil leedvermaak aan 't rimpelen en aan 't glansen ging.
Sjela, rood tot in zijn hals, riep door 't gedruis :
„Gij, met uw taal die bij de veehut klinken
mag, doch nimmer in mijn huis,
wees niet bezorgd om Tamars eer:
Heeft haar een man bekend, hij leeft niet meer.
Op met uw kruik !" Wel zag hij tranen blinken,
doch haar zijn kroeskop en zijn rechten rug
toekeerend, schreed hij vlug
de menschen door in 't woud, gaan zwerven en gaan jagen.
Zilpa zat
vernederd bij de gestorte melk
dat ieder en elk
dat knaap en meid en hurkende man het zagen,
en, snikkend in de schaduw, verborg haar aangezicht.
Maar Juda kwam hoog wandelend door het licht
en vroeg de lieden wat dier vrouwe schortte.
Zij zeiden: „Wijl zij niet dragen kan en stortte,
heeft Sjela tegen haar een harden mond gehad."
,
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Kesed zeide:
„Tamar heeft gehoereerd."
Efer mede : „Tamar heeft gehoereerd."
En velen na ; maar oude Hagar zweeg en schreide.
Juda, horkende, hoorde de luide menschen aan
en, gauw geloovend, sprak verbolgen:
„Zoo is mijn goed vertrouwen tot mijn smaad gekeerd.
Nahor is slecht, daar Tamar voor zijn blik ontaardde.
Blijkt de schuld, ik zweer, de straf
zal bitter zijn en ongenadig volgen."
En zwerend zwaren zweer stiet hij zijn nieuwen staf
grammoedig tegen de aarde.
En hij beval de lieden uit den weg te gaan.
De mannen gingen
elk hun kant ;
de vrouwen gingen ;
en allen zeiden: „Wee Nahor, Tamar heeft gezondigd."
Zoo werd, eer iets in het land
bekend stond van haars vaders wapeningen,
wonder roert de wereld -- Tamars schand verkondigd.

DE KEMELEN.
Te dezer zaak was Juda rechtspartij en rechter.
Daar hij echter,
hoe heet zijn hart van toorn ontstak,
uit wraak niet, maar naar rede en zede handelen woede,
zoo riep hij Hira, den vertrouwde,
te rade en dienste en zich betoomend sprak :
„Wat doe ik tegen Nahor ?" Hira zeide :
„Stuur iemand derwaarts, die
de waarheid achterhale
en u bescheide.
Eer ik met eigen oogen anders zie
geloof ik in haar onschuld." Juda zeide:
„lieg dan zelf. want wie,
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behalve gij, is scherp ter ooge en stout ter tale,
vrijmoedig en gestreng,
dat hij gevoegelijk dezen last volbreng
en recht naar rechten eisch ?"
lira zeide : „Noode en gaarn aanvaard ik deze reis.
Doch, Juda, dit is mijn bedingen en begeeren;
schuldig of schuldloos zal Tamar herwaarts wederkeeren,
schuldloos ten huwelijk en schuldig tot haar straf."
En Juda, niet twijfelend aan haar schande, gaf
hem volmacht tot de dagvaarding : „Kies kloeke knechten
en beproefde wapenen, sprak hij, want ik gis
onwillig blijkt haar maagschap." Maar Hira zeide :
„Komt het tot vechten
met Nahor, half Adullam is
nauwlijks genoeg. Mij dienen, bij dien tocht, noch zwaarden
noch helmen, noch harde krijgeren op verharde paarden.
In vrede wil ik recht ; dat weigert Nahor niet.
Geef, tot geleide,
mij zeven kemelen slechts en zes bedaagde mannen.
Rijd ik op last, zoo wijd als Jahwe's hemelen spannen
hoogzittend trek ik door. Wat Jahwe wil geschiedt."
En Hira, de man des ijvers,
toog met zijn bereden mannen
door den diepgang van het dal.
Prachtig schreden de kemelen.
Over de koppen, aloveral,
tusschen klare herfstwolken stonden staande hemelen
als hooge blauwe vijvers.
En lira was gedachtig zijnen eed.
Na drie dagen en drie nachten,
klimmend in het land der heuvelen, reed
de stille stoet verbaasd op Nahors wachten
en kreupelen Bethuël.
En deze zeide: „Kent gij hem wel ?
Dit 's lira uit Adullam !" Daar lachten
de krijgeren met groote keel en schrijdend voor den kop
der kemelen, brachten
de geven naar de hooge woningen
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in 't westen op.
En het geschiedde dat de koningen
vergaderd waren in Nahors tent
en daar beslissen zouden omtrent
den krijg met Hebron en Adullam.
En Tamar, angstig, was uitgegaan om te bidden
in het veld,
tegen het naken van den avond en sloeg
haar oogen neer en zag toe, en zie, te midden
het wemelen
der stadslieden, ringsom toegesneld,
daar kwamen de kemelen.
Hira, haar ziende, sprong van den zadel af, boog neer en
(vroeg:
„Laat deze vrouw met mij tot Nahor treden."
En Tamar wees niet af
en opwaarts ging naast Hira, den gevangen bode.
Toen, wijl de kemelen met de mannen verder reden,
bracht Bethuël in 't roode
schijnsel, dat de zon nog gaf,
hem voor de groote middentent en trotschelijk meldde
zijnen vader de vangst der zeven uit Adullam aan.
Maar Hira droeg zijn kruin niet lager, noch ontstelde
toen hij de rijen van de kr ij geren door moest gaan,
en blikkend in den blank der spiezen, sterken staan
te woord. En zie, op zwaargevlochten matwerk, zaten
naast ouden Nahor norsch
en forsch,
de koningen Kanaäns, zwijgend met strenge gelaten,
een kalme kracht in ruwe uitwendigheid gebonden
als eikenhout in ruige schors.
Nahor vroeg : „Zijt gij door Juda hier gezonden?"
Hira, tot antwoord, zeide: „Gij hebt het gezegd."
Maar Serug stapte naar hem toe: „Verrader,
leeft gij nog, en voert den mond zoo breed?
Een kwade hand is onder mijne heup gelegd.
Hoe durft gij met die vrouw te treden tot haar vader?
Hebt gij, voor nieuwe valschheid, nieuwen eed?
.
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Spreek op." De koningen, donker, bleven zwijgend
en wachtten op de woorden van den voorman van de zeven.
Tamar stond daarbij, met neergebogen hoofd,
doch met gedachten stijgend
tot Wie de zon voert uit de nachten van het leven
en in het uur des wankelens rechthoudt wie gelooft.
Vast nu sprak Hira, als wist hij zijne voeten op eigen
en niet op vreemden onbetrouwden grond :
„Geen vreeze boezemt mij uw vragen in en dreigen,
noch 't bliksemblikken van uw ijzeren mannen.
Uw vijand ben ik niet, noch ken de plannen,
de verborgene, die gij smeeddec saam met uwe wapenen.
Tot Nahor, den vroedzinnigen en rechtschapen en,
aldus spreekt Juda door mijn mond :
Zoo waar de takken van een goeden boom verdorden,
wordt niet de boom gezuiverd, 't drooge hout verbrand
Zijt gij van huis gereisd, of zijt gij blind geworden,
dat gij onwetend blijft van uwe en mijne schand ?
Zie toe, de weduw mijner zonen,
de bruid van Sjela, welke tot haar huwlij lesdagen
om voegelijker staat bij Nahor in zou wonen,
heeft slijk geworpen op haar vader en haar magen,
en mede op ons.
Ontucht heeft zij gepleegd in uwe, haars vaders woning."
Serug wrong zijn vuist en beurtelings bleek en rood,
riep : „Leugenaar, dat liegt ge !" En Bethuël : „Slaat dood !"
Een steenen beeld leek elke koning;
en Nahors voorhoofd kerfde een woest gefrons.
Dan, of ze moordden met de snede van hun blikken,
of grimmig loerden op de scherpte van hun zwaard,
zonder aarzelen, zonder schrikken,
koel van kop sprak Hira uit zijn baard :
„Nog meer zegt Juda tot ulieden :
Is Tamar kuisch, zoo liegt de mare in onze steden.
Wat weten wij, zoo verre, van de waarheid af?
Zij rij ze en kome — haar zal gerechtigheid geschieden —
onschuldig tot der bruiloft feestlijkheden,
schuldig tot haar vonnis." Straf
?
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stond Hira Nahors oogen, Nahor stond de zijne.
Toen voer hij voort:
„Zoo ver luidt Juda's woord.
Nu hoort het mijne.
Geen tong of teeleen doen mij ooit gelooven
dat Tamar viel.
Zoo zuiver als de zuivere zon is hare ziel.
Wat, nachtgelijk, haar thans
wil duisteren en verdooven,
zoodra de morgen klaart, geeft haar een sterkeren glans.
Laat Tamar met ons reizen. Zij verschijne
vóor Juda, voor Sjela, niet in het donker kleed
der schuld, maar in het schitterend bruidsgewaad,
dat wel haar staat.
Zoo, Serug, let ik op mijn last en op mijn. eed."
Gelijk witrood spakerend, gereed om alles te verslinden
wat daarin valt
het brandelvuur ten oven ligt te gloeien,
zoo laaide Serugs toorn. Zijn vuist hield hij gebald.
De kreupele schamper lachte
een lach vol fellen hoon.
En Nahor opstaand zeide : „Laat den bode binden.
Juda voele hoe wij hem, zijn zoon,
en al zijn volk verachten."
Daar schoten de knechten toe met lederen boeien.
Doch Tamar trad opeens voor hen
en vallend op haar beide knieën:
„Mijn vader, wees niet hard,
dewijl ik schuldig toch onschuldig ben:
Die man sprak waarheid."
't Werd nacht opeens voor Nahor.
Vreezend in hun bijzijn nader korde en klaarheid,
beval hij : „Zoo gaat toch, laat ons hier gedrieën."
Zijne zonen, de koningen, de knechten, alle gingen zij
en gaande lieten lira ongebonden.
Doch Tamar zag haar vader aan.
Dan smeekte zij :
„Heer, heb ik voor uw aanschijn ooit gena gevonden,
O. E. XVII 6
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doe ook dezen gaan."
Toen, in zijn smart, vond hij genade voor haar smeeken
en brekendoogs deed lira teeken.

VADER EN DOCHTER.
De donkerten zijn heilig.
Voor ooges veilig
en voor licht
lang zwegen dochter en vader,
elkander vreemder, elkander nader,
aangezicht vóor aangezicht.
Toen zeide Nahor : „Het is duister
in de tent.
Ik zie u niet ; ik hoor alleen en luister.
In waarheid, spreek, heeft u een man bekend ?"
Tamar zeide : „Een man heeft mij bekend."
Daar raasde Nahor : „Moet ik u worgen
met eigen handen ?" Tamar nu lag voor hem neer.
Mede in het zware zwart verborgen
Nahor wachtte.
Toen, lijk een bron kan ruischen, zachte,
zuchtte zij : „Laat Jahwe spreken tot mijnen heer."
Maar Nahor zeide : „Tot mijne schaad zijt gij geboren.
Zal Mamre, zal Machpéla hooren :
Nahor wou vechten om zijn eer,
en had ze niet ?
Mijn dochter, ach, geen spies kan dieper boren
dan dit verdriet.
Zie toe, ook in het duister kan ik u niet dooden,
noch in mijn oude hart, dat schreit, mijn kind verwenschen.
Doch, spreek, wie is de man die zich vermeten heeft,
die mijn geslacht aan u vergeten heeft ?"
Zij vroeg : „Zult gij de goden dienen, of de menschen ?"
Hij zeide : „Zelf ben ik mensch, ik dien de goden."
-- „Zoo ken ook Dezen die mijn wil gebiedt.
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Mijn vader, toen ik den hoogen weg van Nahor liet,
mij dreef geen wrok om het ongewenscht verwijderen
uit Adullam,
noch lage lust : mijn hart is lang verwoest.
O, dat ik ooit, tot vreugde der benij deren,
dien schijn van schuld op Nahor laden moest !
Ik heb geleden
en gebeden
om minder last, om dragelijker lot.
Weet dan, wanneer ik voor het aanschijn uwer lieden
met hoogen hoofde ging, droeg ik mijn lendenen gebroken
en wandelde geleid.
Want Juda's God en zijner vaderen God
had tot mij, schamele, menigen nacht gesproken :
Mijn ooge gaat met u van in der eeuwigheid.
Door uwe moederschap zal Juda heil geschieden,
zijn volk en ieder volk ; Tamar wees bereid...
Daar werd ik Er tot vrouw en, na diens dood, zijns broeders.
En zie, terwijl ik toegesloten, kroost noch troost verwierf,
zag ik veel jongere van jaren blijde moeders.
Want haastiglij k als Er ook Onan stierf.
Toen werd ik Sjela's bruid."
Nahor sprak bitter:

„En Juda zond u hier en Sjela huwde de deern.
Dien dag schoof er een wolk voor het geschitter
uwer oogen. Wee mij, hun zonnen zag ik geern.
En daarom moest ik wraak en kamp verkiezen
boven rust en kalm verdragen ;
daarom liet ik spaden gloeiend slaan tot spiezen,
werd elke korenwagen oorlogswagen ;
daarom zijn de koningen, ten bloedigen tocht beslist,
nog wachtend hier ter stede.
Tamar,
vaak heb ik mij in vrouwen, meest in u vergist."
De dochter zeide : „Telken dage smeekte ik : vrede.
Want dringend, onweerstaanbaar klonk de Stem :
gij hoort tot Juda's huis. Maar sinds het uur
waarop ik had vernomen
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dat Juda met Hira langs de heuvelen zoude komen
naar Timna tot zijn scheerders, bleef mij rust noch duur.
Angst dreef tot angst. Ik zeide : zal ik neer tot hem ?
Toen, in mijn slaap, sprak Jahwe."
Tamar nu verhaalde
haar bidden in 't woud en haren rozendroom
en hoe zij, gesluierd, van den heuvel daalde
en bij de twee Fonteinen neerzat, koud van schroom,
vol afkeer voor zichzelve. Nahor gromde : „Gruwbaar.
Kwam Juda ?" Tamar antwoordde : „Hij kwam." En verder
(zeide
wat loon hij haar beloofde en ook welk pand hij gaf,
zijn zegelring, zijn snoer, en uit zijne hand den staf.
Nahor dacht : zoo deed zij, dewijl men haar misleidde,
overmits zij weduw was en Sjela huwbaar.
En hij vroeg : „Wist Juda, toen hij u verliet,
wie bij den ingang beidde ?"
-- „Hij wist het niet."

— „En Hira ?"
— „Ook Hira niet."
Nahor sprak : „Waar bleef het pand ?"
Zij zeide :
„De ring is aan mijn hand.
Snoer en staf verborg ik op mijn kamer."
Daar juichte Nahor : „Ik heb genoeg gehoord.
Sla Jahwes vloek en Serugs hamer
wie twijfelt aan de waarheid van éen woord !
Thans schijne licht !" Zoo stond hij op, en naar het midden
gaande, bracht zelf de vlam in de lamp.
En Nahor zag zijn dochter knielend nog aan het bidden.
Toen liet hij zijne knechten komen uit het kamp,
zijn zonen, de koningen en de zeven
uit Adullam. En hij sprak :
„Mijn edel kind, wat knielt en ligt gij daar ?
Kom toch, mijn zegen moet ik geven.
Want morgen reist gij mee met Hira."
Toen, voor aller oogen, zegende hij haar
en op haars vaders harte Tamars harte brak.
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HET VONNIS.
Terwijl nu nederreden naar het oosten
de zeven uit Adullam
met Tamar en haar dienstmaagden, gebogen
te kernel zittend en zwijgend, kon Hira zich niet troosten.
Want gestadig, vóor de oogen
zijner ziel,
zag hij Nahors dochter liggen op den grond der tent
en hoorde van haar lippen 't woord dat diepe viel:
die man sprak waarheid.
Voor al de wereld was het openbaarheid:
in hare weduwschap had haar een man bekend.
En Hira's geest kon niet begrijpen
hoe de oude vader de gevallene zegende
bij klare lamp, voor aller aangezicht.
Hij echter met hetzelfde ontzag bejegende
de dochter Nahors ;
maar dacht : gewisselijk zal zij sterven ;
dan komt de krijg. En donkere dingen zag hij rijpen.
De lucht aloveral had weinig licht.
Het landschap, de heuvelen beneden,
miste verven.
Want de herfst week voor den winter uit.
Zij reden
drie droeve dagen, en niet éen sprak luid.
En het geschiedde, wanneer zij Adullam naderden,
dat Kesed aan de stadspoort op den uitkijk stond;
en zie, hij zag hen komen.
Juichend riep hij zijn vrouw en Efer en diens vrouw
en Uz en Hur en Gomer en velen die vergaderden.
De ronde ruime grond
tusschen de tenten zag spoedig grauw
van de graag door leed vermaakte menigt
der boozen, dwazen en geveinsde vromen,
hard van voeten en luid van mond,
die nooit ontbreken waar verbrand wordt of gesteenigd.
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Kruisend boven de hoofden werden de kreten menigvuldig :
„Hira is teruggekeerd.
Tamar is mede. Weduw en schuldig ! Bruid en schuldig !
Weg de overspelige, de zondezwangere, de vloekaan(brengende !
Wreekt Er, wreekt Onan.
Ter dood, ter dood ! Zij heeft gehoereerd !"
Hun doorgang borend tusschen de scharen, steeds verengende,
daar handen en vuisten hieven omhoog,
geduldig
stapten de kemelen.
Hira, die de voorste toog,
wierp op het dringen en wilde wemelen,
links en rechts, een vertoorend en verachtend oog.
Ongebogen, licht verbleekend,
starend, in ver aanschouwen
en wonder droomen,
naar beter land en heiliger rijk,
was Tamar boven hare vrouwen
uitstekend
hoog en schoon, den palm gelijk
die uitsteekt boven andere boomen.
Op het razen van het volk
omheen haarzelve en de haren
sloeg zij nauwelijks
acht, niet meer dan op een wolk
vol grauws en grauwelij ks,
die barsten moet om op te klaren.
Want wie daar gaat op Jahwes wegen
vindt ook de zorg een zegen
en niets benauwelij ks.
Hagar, indachtig wie eens haar kruik droeg naar de bron,
hief Tamar hare armen tegen;
en toen zij voorbij was, volgde met betraande
trouwe oogen, zoolang zij kon.
Zilpa, naast hoogen Sjela staande,
nieuwsgierig, reikte met haar mooien hals
om toe te zien; doch beet haar lip. Bloeddorstig

TAMAR.

343

valsch,
alzoo ruigborstig
wijdgemuilde
wolven, wolvemenschen huilden.
Met hun lange koppen hoog boven de hoopen
hielden de kemelen, lankmoedig, midden de drommen halt.
Juda kwam de scharen door;
de scharen gingen open ;
en 't volk viel stil gelijk een morrige zwoegzee valt.
Toen zeide Kesed : „Tamar is daar."
En Juda : „Breng ze hervoor."
Af gleden de mannen. De dienstmaagden, meer dood dan
(levend,
daalden uit de zadelen en gaande tot Tamar bevend
boden
tot nederstij gen haar
een helpende hand.
Daarna bracht Hira de gedaagde voor haren heer en rechter,
zeggend : „Armzaligste der boden,
wat klaag ik ? Klachten toonen onverstand.
Den tocht heb ik aanvaard wijl ik geloofde
in Tamars deugd. Zij echter,
vóor eigen volk en ons, herkende schuld.
En toch heeft Nahor haar gezegend."
Juda zag haar van den hoofde
tot de voeten verachtelijk aan,
en sprak : „Hoor toe, en zie wat gij nu zeggen zult.
Ik hield u in mijn stede steeds voor wijs en kuisch,
en gij, kuisch, wijs en vroom, zijt ontucht plegend
in uws vaders huis.
Verborgene, wel heeft mijn volk gedaan
toen het smadelijk van u sprak."
Hoorend deze woorden,
voor lippen die dreigden, voor oog-en die moordden,
nog sprak Tamar niet, ofschoon haar harte brak.
Want haar uur was niet gekomen.
En Juda, zijnen arm en zijne stem verheffend, riep :
„Gijlieden uit Adullam hebt vernomen
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hoe Nahors dochter heeft gezondigd, zwart en zwaar,
tegen hare, tegen onze vaderen,
en tegen Jahwe, die de stammen schiep.
Zij zwijgend kent de straf. Laat komen dan en naderen
wie ten aanschijn van haar schande spreken wil voor haar."
Géen stilte heerscht bij vriesnacht in de grafspelonken
als heerschte hier om de ijzige menschen. Niemand kwam,
niemand roerde.
Zoo zweeg ook Hira. Hagar, roodoogig, knielde en snikte.
Maar Jubal, die de kemelen ter stalling voerde,
voorbijgaand blikte
met blikken hard en gram,
smalend : „Zie toch, Hagar is bedronken."
En Juda's toorn kwam over Tamar.
wat kan ik voor die vrouw ?
Er en Onan was zij ten verderve.
Mijn huis heeft zij ontheiligd, rouw en trouw
geschonden. Thans spreekt de wet : zij sterve.
Maak haast, en bouw
van brandbaar hout een stapel voor de stad."
Toen zeide Hira : „Nahor is vol zwaarden.
De koningen zijn ginds."
Maar Juda grimmig : „Dol is hij of kindsch
wie krijg met Hebron zoekt. Is Nahor niet gerecht ?
Moet niet de vlek gezuiverd,
die ook zijn huis bespat ?
In 't vuur ! Weg, weg, de ontaarde !"
Aan Tamars rechterzijde schreed een knecht ;
aan Tamars linkerzijde schreed een knecht.
Zij, daar ook Juda volgde, liet zich hooger leiden.
Maar Zilpa, sidderend, angstdoorhuiverd,
vroeg Sjela om van daar
te scheiden ;
want vreeslijk klom de vreugd der woeste schaar.
Zoo keerde zij zich af en zuchtte : „In den tijd
dat zij machtig was, heb ik die vrouw benijd.
Want smadelijk keek zij neder op mijn tooi.
Thans echter zal men haar verbranden.
„
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Kom, Sjela, de reuk des stapels kan geen goed."
En haastiglij k zij gingen,
mijmerig, met verdeeld gemoed.
wande zeide Zilp
a :»
„'t Is zonde van haar ringen,
g ,
zonde van haar handen.
In waarheid, haar handen had ze mooi."

DE BRANDSTAPEL.
Scherper voeren,
rijzend ter helling voor, de winden door 't rumoeren..
De menigte loeide Da. Op de hoogte
werden, splijtensklaar
laaiensklaar
van droogte,
schieren en stompen vastgestapeld : sparrenhout
dat knapt door cederhout dat geurt,
en gansch van boven
blank berkenrijs, dat o ffer en offeraar
met smook besmeurt,
eer het, brandend zelf, doorzakt in den oven.
Een dunne regen waaide schuin.
Die zou de gloeden
der vlammen voeden,
wanneer ze dwarrelend sloegen om de heuvelkruin..
Nijdig bij de nijdige droppen
stonden de vuisten, stegen de koppen,
en donker dromden om het strafaltaar,
waarop de vloekaanbrengend
schrikkelijke, vlammenomkronkeld, smachtend, zengend,
in stervensnood
hare armen op zou beuren
om neer te scheuren
in misbaar.
Tusschen de ruwe knechten stond Tamar, lijdzaam, lijdelijk,
mat en schoon in haar losse waaiende lokken.
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En Juda sprak : „Dochter Nahors, uw dood
k
is onvermijdelijk
om uwe zonde.
Toch eenmaal scheept gij goed, waart aangenaam voor mijn
(aangezicht.
Dies gun ik u, eer he t vonnis wordt voltrokken,
tot korte bede korte stonde."
Tamar hield haar handen en oogen hoog gericht.
Dan knielde zij en viel ter aarde,
stortend haar goddelijk gelaat
in stof en slijk.
En lag zoo lang.
Over al de menigte, die somber staarde,
kwam machtig huiveren, daar haat
met meelij vocht; en vóor het levend lijk
werd het hun bang.
Nahors dochter, opstaande, hief
haar beslijkt gelaat tot haren rechter en o.otmoediglij k
sprak : „Zijn u gerechtigheid en waarheid lief,
zend spoediglij k
een mijner maagden dat ze hale. en brenge voor
hetgene in mijne wisselkleederen ligt gewikkeld."
Juda, door weetgierigheid geprikkeld,
mild voor het einde, gaf gehoor.
Zoo liep der maagden eene neder naar de tenten.
Maar de lieden boven, hoofdschuddend, morden :
„De listige, zij ruikt het vuur.
Lispelen niet addertongen ? kronkelen niet serpenten
Gevaarlijkst zijn de boozen in het uur
der angsten." Kesed, vreezend dat het nat zou worden,
ried: „Dek het hout." Daar wierpen zij een kemelhuid
en opperkleederen op den stapel uit.
Doch zie, reeds kwam de dienstmaagd opwaarts van de stede.
En allen met scherpe blikken zochten wat zij droeg.
Dina, kleiner dan hun zuster, vroeg:
„Kijk toch, Reüma, wat brengt zij mede ?"
Reuma riep : „Een snoer zwaait zij hooguit en hijgend
sleept na zich den wandelstaf eens mans."
?
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De scharen lieten de klimmende door
naar het midden.
Tamar, door bidden
en Jahwe sterk, trad thans,
schikkend tot haren zweer, in al het volk naar voor.
En hare vingeren opwaarts heffend zeide:
„Bij den man, wien deze dingen toebehooren, ben
ik zwanger. Beken,
wiens zij die zegelring, dit snoer en deze staf?"
Hira schrok en Juda schrok ; want beide
herkennend deze dingen, kenden tegelijk de vrouw
aan wie, bij de twee Fonteinen, Juda de panden gaf.
Schaamte vervulde
Sjela's vader, zwaar en wonderlijk berouw.
Zoo riep hij uit : „Zij is rechtvaardiger dan ik,
daarom dat ik haar Sjela niet gegeven heb."
En hij verhulde
zijn gelaat.
En over al de menschen voer een heilige schrik.
Rillend weken zij, gelijk de zee bij eb
terugwijkt, van hun haat en kwaad.
Maar Tamar lag v6or God.
Juda, zich onthullend, schreed tot haar en sprak :
„Niet gij, maar ik moest in het stof der aarde buigen.
Uw leed is zwaarder dan uw zonden.
Door Jahwes schikking werd uw lot,
vernederde, aan mijn lot verbonden.

Sta toch op. Want, vóor mijn dochteren, moet gij treden
als huisvrouw onder mijn dak.
Gijlieden heden
zijt getuigen."
Tevens boog hij zelf en hielp haar op met eigen hand.
En zie, een geitenbok zat in de verwarde struiken
vast met zijn hoornen.
Hira zag daarin een teeleen. Door de knechten
liet hij den vastgeraakte ontdoornen,
slachten, en op den stapel hechten.
Toen werd, tot boete en zoen, voor het geloste pand
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het dier naar heilige gebruiken
in Tamars plaats geofferd en verbrand.
En, wonder, • de wind had opgehouden en de regen.
Zonlicht dreef zilveren boorden om 't gewolk ;
en over al het land
en over al het volk
viel nu wat zon als eerste zegen.
Schoon kronkelden de vlammen als kromme gouden zwaarden
van het outer hoog, als ringsom hoogte en dal
weergalmden van vreemd luid krijgsgeschal,
geroep van mannen en gebriesch van paarden.
Dat was Nahor, met zijn zonen, de koningen en hun krijgeren.
Bij het zien der vlammen stormden zij de helling op,
al schreeuwend. Wie hun paarden voelden steigeren
sprongen af, bonden ze aan boomen vast,
en kamper te voet en paardegast
ijlden, met schrik vooraan, en kregen den heuveltop.
Angstbevangen staarden
de lieden op elkander, in hun weerloosheid verrast
en overrompeld, wankel op loonre voeten
die niet deugden tot de vlucht.
„Tamar !" riepen de bestormers. „Tamar !"
Nahor, vóor de rookende roode lucht,
raasde : te laat ! Serug liet de hoornen toeten
en de voorste, woest, zwaaide zijn nieuwe zwaard.
Maar ook boven riepen zij : „Tamar !
Tamar leeft !" De zwarte zondoorwaaide hoopen,
uitschuivend, klaarden open.
Geen vrouw stond in den brand.
Tusschen een grijzen baard en een zwarten baard
zag Serug zijne zuster, beslijkt nog en verduisterd,
maar rechtehoofds te voorschijn treden, nader en nader.
Juda nam hare hand in zijne hand.
Hira toen hief hoog zijne armen en riep uit : „Gijlieden,
(luistert,
gij, Nahor, Tamars vader.
Serug en Bethuël, haar broederen, en gij, koningen
Kanaäns ! Wat overvalt
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gij Adullam en zijn woningen
met zwaard en spies ? Wat schalt
uw krijgshoorn over onze heuvelen,
waar vrede heerscht, waar vriendschap huist?
Ziet, wapenloos is onze vuist.
Eervol kunnen wij sneuvelen,
gij roemloos overwinnen.
Doch Nahor, bedenk, wilt gij den strijd beginnen
met Jacob en zijn volk, zoo treft ook u de rouw.
Want heden werd uw dochter Tamar Juda's vrouw."
Nahor stond vóor Juda : „Is zij uw vrouw, in waarheid ?"
Juda zeide : „Vraag deze lieden. Zij werd het, v6or gij
(kwaamt."
Nahor sprak : „Geloofd zij Jahwe, die der menschen euvel
doen met onverdiende zegening beschaamt.
Blaast van den heuvel
vrede, en geef dit wonder openbaarheid."
Vrede werd geblazen in de gouden zon.
Wapenen zonken voor den vreugdetraan der moederen.
Hira stond met Serug en de koningen, al broederen,
Maar Bethuël hinkte de helling neder,
en in het prikkelend licht,
kwam lachend weder
met in zijn helm klaar water uit een bron
En Tamar waschte zich.

OMKEER.
Er was een heerlijkheid in alle dingen,
die, van Adullam uit, alover Kanäan gingen.
Dat was de vrede, door den krijg bedreigd
en toch bewaard gebleven;
schooner nog daarom, gelijk ieder leven
dat, van gevaar ontdonkerd, wondere glansen krijgt.
Dat was de lente
waaiend den hemel hoog en groen uit aarde en boomen,
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dat was de zon, met allerkostbaarst goud
bestrijkend eiken heuveltop en elke tente,
gebroken spiegelend in de branken van het woud,
en met haar wolken gaaf in het breede blauw der stroomen..
Dat was, in Juda's huis,
de kalme minzaamheid en heldere zorg
de deuren openend naar het nieuw geruisch
en nieuwe licht, den zegen, waarvoor Jahwe borg.
Er was een heerlijkheid in alle dingen
ook in Tamars diep gemoed.
Herinneringen
aan Nahor, aan Sjua, deden goed.
Aan Nahor dacht zij vaak, aan Sjua dacht zij meest.
En al 't verlorene,
en 't verworvene,
wat komen moest en was geweest,
het ongeborene
en 't gestorvene
verbond zij in haar geest.
En Jahwe was met haar en met de vrucht haars lijdens.
Maar over Juda kwam een groote vrees,
die zwellend als een voorjaarsch wolkgevaarte
grauwelij k rees
en schuine schaduw afwierp - op de klaarte
zijns verblijdens.
Bleef niet de dood naast Nahors dochter staan
wenken en dreigen?
Sloeg niet een noodstraal uit haar oogera ?
Ging van haar wezen geen verderven
uit, daar ramp haar volgend was en eigen?
Juda mijmerend ging gebogen
onder den waan
dat hij, in Tamars licht, verbleeken moest en sterven.
En sluipend door groen en nacht midden de rotsenscheuren,
bij de grafspelonken van zijn erfbegrafenis,
waar Sjua rustte en zijne zonen lagen,
ging hij veel dagen
met troebel hart in eenzaamheid en droefenis
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vertreuren ;
zuchtend dikwerf: „Jahwe is gerecht.
Mijn zonen sloeg hij ; mijn zonen waren slecht.
Zoo moet ik zelf vergaan om kwade lusten.
Merkt gij het niet, die mij benijdt, en gij, mijn hateren ?
De hand des doods is op mijn hoofd gelegd.
Eer mijn geslacht vernieuwt zal ik bij Sjua rusten."
En in de spiegeling der wateren
zocht hij op zijn aangezicht,
in kleur en lijning,
de sporen der verkwij ning ;
maar vond ze niet. En toen hij uit de pijngewrongen
pijnboomen en duistere cederen trad in het licht,
de warme lucht van 't jonge jaar,
die bloemen kuste uit veld en weide
en bloesemen uit den appelaar,
en alle vogelen zongen
en ieder loover lispelend zeide :
leef! en Tamar stond in zijner tente deur,
vol klaarte en kleur,
niet schrikkelijk meer, maar moederzacht, schoon mensche(lij k teeder
minzaam als de zuivere hemel zelf, daar scheurde en zwond
van Juda's hart de doodsangst neder.
Ineens rees hij gezond,
ademend weder
in wondersterk behagen,
leefde hoog en hoopte nog te leven vele dagen.
En Juda's lust werd liefde, Tamars zorg werd zegen.
Doch over zijne dochteren en haar mannen sloop de nijd ;
maar over Zilpa niet, en over Sjela niet.
Kesed, op den avondstond, trad Juda tegen,
zeggend : „De kudden zijn te talrijk voor de weiden.
Gedenk den tijd
dat gij om eigen huis uw vaders huis verliet."
Juda vroeg : „Zal ik uw schapen uit mijn schapen scheiden,
en runderen uit mijn runderen ?" Kesed sprak :
„A.dullam groeit. Ook Efer wenscht een eigen dak."
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Juda, zich opnieuw verwonderend,
zeide : „Die wensch komt gauw." Doch wou niet moederstaan,
en sprak : „Wat geef ik u ? Wat wenscht gijlieden ?"
Kesed zeide : „Wil morgen door uw kudden gaan,
-daarvan afzonderend
het gespikkeld en gevlekte vee. Het wordt niet veel.
Gun Efer zijn deel en mij mijn deel."
Juda sprak : „Het zal geschieden."
En hij schonk hun het gevlekte vee, en uit den velde
en uit zijn huis wat hij ten overvloed bezat;
doch stelde
zeven dagen tusschen hen en zijne stad.

JAHWES ZEGEN.
Met den groenen groei der heuvelen
voor hun ver overzienden
rustigen blik,
met zon in hart en oogen,
bij vrome gepeinzen en wij zelfij k keuvelen,
wandelden de vrienden.
Juda, voelend in het gaan zijn hoofd en voet verhoogen,
sprak : „Was niet de dag zoo klaar en klaarheid in mijn ziel
en mijn geluk, nog twijfelde ik.
Jahwe dank, die mij genadiglijk
heeft opgericht wanneer ik viel.
Moge Hij zijn knecht en Tamar voort behoeden."
}lira zeide : „Wij, menschen, vaak wijken van den goeden
weg ; Hij volgt gestadiglij k
zijn doel.
Vóor Timna sprak uw wild gevoel:
laat mij lenen dag een kostbaren beker gebruiken
en laat hem morgen gebroken zijn.
En zie, hoe gij voor Tamars baren bangt !
Wie maar een stonde geurs verlangt
snijdt van de struiken
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geen roos. Doch, Juda, kijk, hoe schoon de zonneschijn
Adullam en de landstreek slaat met gouden. blijheid."
Zij stonden dalend in de nabijheid
van een boomgaard stil.
Er was een edele strijd van groen
en wit en roze en helle vlammen,
er was een sterk getril,
bij elken zoen
en wonnezucht
des voorjaars, in de kruinen op de zwarte stammen,
er was iets rijks : het hart wou bloesemen in die lucht.
Niet dartel thans noch droef, maar liefelijk in het spelen
van blanke schalmen
en bruine kringen,
liet Zilpa door dit wevend licht
haar rug en schouderen warmer streelen
en half haar aangezicht ;
en luisterend naar der vogelen kweelen,
spande om hare vingeren uit lange halmen
groene ringen.
Onder de boomen
kwam een jonge mansstem galmen.
Dat was Sjela, die Zilpa riep.
Zij, rijzend uit haar droomen,
stiet blijde kreten voor en, zelf al glimlach, liep
tot haar hoogen man, die schreed voluit uit gulden gloed
en wenkte haar
en naderde met lieve namen.
Daar stond het bloeiend paar
onder een goudbrank samen.
Hun armen wrongen naar elkaar
strak van het zinderend bloed.
Toen wees hij in de branke, reikte, rukte neder
en hield ze krachtig met zijn rechterhand omprest.
Zilpa, hooger op haar voeten, schouwde alteeder,
met moederzoet nieuwsgieriglijk behagen,
in 't kleine nest.
En keek zoo lang. Hij, wachtend op haar vragen,
O. E. XVJI 6
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dwong voort den tak omlaag. Doch vragen deed zij niet,
vervuld gelijk zij was van innerlijke vreugde.
Schonk hij met zijn hand
zij schudde met het hoofd. En toen hij, op een teeken
van haar, de branke schieten en springen liet,
mee volgde zij het vliegende geluk in veiliger stand,
alsof van al de wereld slechts dat ene deugde.
Sjela zag haar oogen wónder spreken ;
en zachtkens plukte hij een sluitend
bloesembloemken af,
twelk hij haar gaf.
Juda en zijn vriend begrepen. Gaande om niet te storen,
in 't gras, daalden zij beneden naar de gouden stad.
Zoo hel als thans de vogelen tallenkante fluitend
en trillend sloegen in 't struikgewas en 't malsch jong koren,
werd nimmer blij der lied door blijder oor gevat.
Vóor Tamars tent kwam Hagar naar hen zien en zoeken,
wuivend hooguit met twee klaarkleurige doeken,
scharlaken het eene, het andere blauw.
Vol verwachting snelden
zij, de lieden door, daarhenen. Hagar juichte : „Komt
(toch gauw,
Juda en Hira. Heil moet ik u melden.
Maar gaat en ziet gij zelf." Zij dan gingen met haast,
doch zachten tred,
in huis ; en vonden op haar barensbed
de moede moeder, tot zalig rusten ingeslapen,
een reine bloem ; en trotsch daarnaast,
komend in 't licht, de vroedvrouw met schoone tweeling(knapen,
eender morgenfrisch en weeldewarm.
Zij hield ze voren, éen op eiken arm,
en noemde volgens hun geboorte, Perez eerst,
dan Zerah. Juda stond verrukt, en vroom,
door heiligen drang beheerscht,
aleer hij nog de kleine hoofden nemen konde
en zoenen, danklovend, zeeg voor zijne huisvrouw neder,
liggend zoo, met grauw omhuld
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gelaat, ootmoediglijk ten gronde.
En het geschiedde dat Tamar, vervuld
van zuivere moedervreugd, ontwaakte uit haren droom.
Haar gade zag ze knielen. Toen sprak zij, fluisterend:
„Juda, rijs en zie, hier zijn
uw zonen, de verlorene, weder."
Hira stond naast Nahors dochter, luisterend
getroffen naar die woorden.
En allen was 't alsof zij Jahwes zegen hoorden
en voelden over de aarde een blauwen zonneschijn.
.
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In het jaar 1640, toen de vrijheidsoorlog haast uitgestreden was, deed classis Gorinchem ter synode van
-Gouda een verstandig voorstel. Zij had meermalen opgemerkt, dat vele ingezetenen dezer landen, in het bijzonder
jonge lieden, volstrekt onkundig waren „van 't fondament
van onsen rechtvaerdigen oorlog" en van de wettigheid
der tegenwoordige regeering, welke zelfs door kwaadwillige
menschen ontkend werd tot misleiding van de goedgezinde
burgers. Daarom achtte zij het gewenscht gelijk immers
de kinderen op school ook de religie uit goede en stichtelijke boeken leerden -- dat er over die verleden tijden
een bondig relaas werd opgesteld, om voorts van overheidswege in de lagere en latijnsche scholen te worden
ingevoerd. En de vergadering juichte dat plan toe, insgelijks overtuigd, dat „de oude weldaden Gods, tegen de
Spaansche tirannie bewezen", bij velen in vergetelheid
waren geraakt. De overheid echter voelde er weinig voor,
en de Staten van Holland en West-Friesland antwoordden
B Mei 1641 op het hun gedane verzoek, dat men zich
houden moest aan wat er op dit punt al bestond, het
1) Naar aanleiding van Acta der particuliere synoden van ZuidHolland 1621-1700, uitgegeven door Dr. W. P. C. Knuttel. Rijks geschiedk.
publicatiën. Zes deelen, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908-1916.
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plakkaat van de afzwering in 1581, de apologie van den
Prins mitsgaders de bekende historieschrijvers. Maar juist
onder deze laatsten waren er, zooals b.v. Emanuél van
Meteren, met wie de kerkelijken weinig waren ingenomen,
zij begeerden een boek in hunnen geest geschreven, gelijk
zij eenige jaren later de kerkelijke historie van Trigland
boven die van Wtenbogaert verkiezen en het (nu klassieke)
werk van Gerard Brandt bij monde van Dakobus Leydecker fel
bestrijden zouden. Tendentieuse geschiedsch rij ving was voor
zuivere wetenschap nimmer dienstig, maar verstandig was
het besef der Gorinchemsche voorstellers, dat de kennis
van het verledene bij de groote menigte gering is, dat
zelfs de heugenis van het zelfondervondene ras verdwijnt
en dat dit eene schade is, waartegen liefde voor dat verledene op maatregelen zinnen doet. De gereformeerde kerk
onder de Republiek, al is het haar nimmer gelukt hare
geschiedenis te doen beschrijven, heeft althans belangrijke
bouwstoffen daartoe verzameld door de zorgvuldige notuleering van het verhandelde op de vergaderingen van
kerkeraad, classis en synode. Ziedaar meteen de merkwaardige inrichting genoemd, gedenkteeken van kalvinistisch organisatie-talent, door de kerk uit de handen der
Zwitsersche en Fransche g eloofsg enooten ontvangen, toen
zij sinds 1555, uit het Zuiden binnengekomen, overal in
de Nederlanden gemeenten verzamelden uit de oude nationaal-gereformeerden, die tot hiertoe geene organisatie
hadden gekend. Nu verrezen alom „gemeenten onder 't
kruis", door kerkeraden bestuurd, onderling voeling houdend
in classicale, straks synodale samenkomsten, gelijk wij reeds
in 1563 en volgende jaren Fransch-kalvinistisch-gereformeerde synoden hebben in de Zuidelijke Nederlanden. „Onder
't kruis", ook deze vergaderingen. Doch, als in 1572 „God
de Heer het land opent", geven de geus geworden steden
den gemeenten verlof zich openlijk in te richten, de
ballingen keeren terug, de weifelenden: bekennen kleur, de
organisatie, in den vreemde gereed gemaakt, blijkt proefhoudend en, naarmate de gewesten onder het Spaansche
juk uitkomen, vertoont zich de gereformeerde kerk als een
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welgeordend lichaam, de gemeenten tot classes te samen
gevoegd, de classes vereenigd in provinciaal, synodaal verband. Aldus werd, naar eene Deventer synode in 1594
zich uitdrukt, „de reformatie in de landen, door Godes
genade van den viant gevrijet, geëffectuiert." Ditzelfde
Overijsel leert den snellen aanwas der gemeenten : in 1579
zijn er drie Glassen, Deventer, Kampen en Zwolle, het
verraad van Dennenberg en Leycester's slap bestuur houden
een poos allen groei tegen, maar, als in 1590 Maurits den
tuin der Nederlanden aan de oostelijke grenzen bevestigt,
breidt ook de kerk zich ongehinderd uit, er komt eene
vierde classe Steenwijk, in 1598 eene vijfde Oldenzaal, met
nagenoeg reeds het getal gemeenten van tegenwoordig.
De kerk kent in de 16de eeuw enkele synoden, waarop
een aantal gewesten te zamen vertegenwoordigd waren;
alle negen gewesten zijn ééns en tegelijk voor het laatst
vergaderd geweest op de beroemde, nationale synode van
Dordrecht 1618/19 ; sinds dien heeft de overheid nog slechts
provinciale synoden toegestaan, maar deze zijn dan ook
geregeld gehouden, eenmaal per jaar, tot in den Franschen
tijd toe. De Waalsch-gereformeerde afdeeling der kerk
vergaderde tweemaal jaarlijks.
De acta of notulen van kerkeraden en Glassen zijn
veelvuldig gebruikt, maar nog niet uitgegeven. Van de
synodale acta zijn gedrukt die der 16de eeuwsche nationale
synoden ; de Dordtsche van 1618/19, de handelingen der
provinciale synoden in de Noordelijke Nederlanden van
1572 tot 1620, terwijl thans kort geleden Dr. W. P. C.
Knuttel de uitgave ten einde heeft gebracht van de acta
der Zuidhollandsehe synoden van 1621 tot 1700. In zes
kloeke deelen ligt zij vóór ons, van inleidingen, registers
en aanteekeningen voorzien, een werk waarvan de voltooiïng een gelukwensch waard is. Sinds deel I in ] 908
verscheen, hebben velen op dezen arbeid de aandacht gevestigd, de schrijver dezer bladzijden grondde op deel IV
Bene studie „De gereformeerde kerk aan den arbeid", opgenomen in de „Handelingen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde 1912/1913." Nu wij het geheel
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tot den aanvang der 18de eeuw kunnen overzien, is er
aanleiding den lezers van dit tijdschrift iets te verhalen
van dit „oudvaderlandsch kerkeregiment", dat met de geschiedenis van land en volk zoo nauw verbonden is. ZuidHolland was niet „het" vaderland, zeker neen, maar, wat
van de vaderlandsche historie geldt, kan ook van de kerkelijke geschiedenis gezegd worden : Holland speelt in het
(kwalijk) geünieerd orkest de eerste viool. Er is verschil.
De kerk vormde hechter eenheid dan de gewesten in politicis
ooit hebben bereikt, gelijk hare bijbelvertaling, als die der
Staten bekend, een nationaal werk is ; ook kan men niet
zeggen, dat Holland in het kerkelijke de hegemonie voerde.
Maar het politiek en oeconomisch overwicht der provincie
moet men toch in rekening brengen en zeker ook de talrijkheid der gemeenten. Zuid-Holland telde in de 17de eeuw
elf classen, Leiden en Neder-mijnland, Woerden en OverRijnland, 's-Gravenhage, Delfi and, Schieland, Gouda, Voorne
en Putten, Dordrecht met de Langstraat, Gorinchem, Buren
t. w. Buren, Leerdam, Kuilenburg en Yselstein, domeinen
van den Prins en eindelijk Breda, de baronie van dien
naam. In de talrijkheid der jaarvergadering van zulk een
gewest spiegelt zich zijn aanzien af: ik neem de eerste de
beste, de synode van 1636 te Leerdam. Daar „compareeren"
.

en toonera hunne geloofsbrieven uit elke classe drie predikanten en één ouderling, volgens die opmerkelijke behoedzaamheid der oude, gereformeerde kerk, die uit vrees voor

kettersche stoutigheden het leekenelement der ouderlingen
zoo gering mogelijk hield. Classis Breda zond slechts twee
predikanten. Voorts zijn tegenwoordig afgevaardigden van
de „benabuurde" kerken, van Noordholland, Gelderland,
Utrecht, Friesland en Groningen, die hier mededeelingen
zullen doen uit eigen gewest en, teruggekeerd, van hunne
bevindingen verslag zullen uitbrengen, regeling welke
eenigszins te gemoet kwam aan het gemis eener nationale
synode. Zeeland zond nimmer gedeputeerden : de overheid
der provincie verbood het en de dusgenaamd „heerschende"
kerk had te gehoorzamen, in Zeeland vooral uiterst onderdanig. Drenthe was zelden vertegenwoordigd, om den
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afstand en in den beginne uit zekere verlegenheid en
onbeholpenheid van taal. Verder bevinden zich ter vergadering de vier deputaten der eigen synode, soort van
moderamen, dat de zaken behandelde, als de synode geen
zitting hield en ook de correspondentie voerde met de
overheid. Vanwege de Heeren Staten van Holland en Westfriesland zijn met behoorlijke credentiën verschenen de
erntfeste, achtbare heeren Meester Pieter Persijn, raadordinaris in den Hove en de achtbare Frans Adriaensz.
Cool burgemeester van Leerdam, de commissarissen-politiek,
die, als de broeders de autoriteit der regeering zouden te
na komen, de vergadering zouden schorsen, of dié hun
veto zullen uitspreken over elk besluit, waarbij de kerk,
naar hun oordeel, hare macht zou te buiten gaan. Zij
worden, meest een hoog rechterlijk ambtenaar en een der
burgemeesteren van de hoofdstad der ontvangende classe,
met „onderdanigh respect" ontvangen en onder veel
strijkages naar hunne plaatsen geleid : belichaming van
dat gezag, dat de bevoorrechte kerk in strengen band
hield. Omdat Leerdam prinselijk domein is, woont ook de
Heer Verboldt, „raet van mijn heere de Prince van Orangiën" de zittingen bij. Vergaderde de synode te Leiden,
dan noodigde men de „eerwaarde, hooggeleerde, wijse en
seer voorsienige heeren professoren sacrae theologiae" uit,
om zitting te nemen en van hun advies te willen dienen,
wat zij ook geregeld deden. Eene godsdienstoefening ging
aan de vergadering vooraf, in 1621 heet dat nog sober :
„D. doctor Festus Hommius heeft aen de vergaderinge
een vermaninge gedaen", in 1698, naar den geest des tijds,
gezwollener : „dese weleerwaarde christelicke vergaderinge
door een seer geleerde, stichtelicke, geheel gepaste en wel
doorwrochte predicatie met veel ernst en veerdigheydt door
D. Joh. Wilh. Feylingius geopent sijnde", gelijk in die
'dagen iemand voor een rapport „op eene solemnele wijse
en met de efficatieuste termen seer hartelick" bedankt
wordt. Ook de dagverdeeling ondergaat den invloed van
den tijdgeest: in den aanvang vergadert men van 8 tot 11
en van 3 tot 6 ure, op 't eind der eeuw begint men eerst
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om 9 uur. De kosten der vergadering kwamen ten laste
der provincie, die daarom toezag, dat alleen de wettig gecommitteerden zich ten synodalen maaltijd begaven. Toen
de synode van Schoonhoven in 1630 beschuldigd werd
„enige honderden guldens in tabark tot 's landts tosten
geconsumeert" te hebben, heeft die van Schiedam het volgend jaar tegen die „grote blame" zich met overlegging
van stukken verweerd. De magistraat der stad, waar de
synode vergaderde, placht de vergadering met een „afscheydtmaaltij dt heerlij ck te onthaelen", waarvoor dan
praeses, scriba en assessor 's anderen daags bij Heeren Burgemeesteren „instonden" en voor „het onthael, liberteyt ende
liefde hartgrondelij ck" bedankten.
Waarover ging nu het kerkeregiment ? Welke waren
de belangen, waaraan de vergadering hare aandacht wijdde ?
Het zou gemakkelijker vallen te zeggen waarmede zij zich
niet inliet, t. w. met de politiek. Dat was der kerk sinds
haar ontstaan in 1572 wel duidelijk geworden, dat de
regeering van land en gewest geene inmenging in hare
zaken duldde en dat zij reeds de handen vol zou hebben
om zorg te dragen, dat niet de overheid ook de zuiverst
kerkelijke aangelegenheden naar haren wil, zonder vorm
van proces, bedisselde. Deze weinige woorden raken aan
een van de zwaarste problemen des toenmaligen bestuurs,
de verhouding van Kerk en Staat. Tot de oplossing van
den modernen tijd, de vrije kerk in den vrijen staat, hebben
de vaderen het niet gebracht ; ten deele kwam het, naar
de pretensies van het kalvinistisch-gereformeerd stelsel,
tot eene samenwerking tusschen beide machten ter uitbreiding van het Rijk der uitverkorenen, maar voor een ander
deel tot eene machtsoverschrijding van den kant der overheid,
slechts te verontschuldigen door hare ondervinding, dat
ook de kerk van hare zijde hare bevoegdheid vaak te buiten
ging. Zoo althans sommige heethoofden onder hare dienaren.
Maar ter synode blijkt slechts van onderworpenheid aan
de voedsterheeren der kerk, bij wier bemoeiïngen men zich
neêrlegt. Zoo bij Jan de Witt's befaamde regeling van
het publieke gebed in 1663, waaruit een felle agitatie
-
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tegen Holland ontstond. Voor de Zuidhollandsche kerk
was het genoeg te weten, dat het nieuwe formulier in 't
minst niet „intendeerde, omme yetz bij der hand te nemen,
't welk tot krenkinge van de synode nationael sonde
kunnen strekken", d.w.z. tot onderdrukking der gereformeerde religie. Er was gevreesd, dat de machtige provincie
Holland op de besluiten van Dordrecht zou terugkomen,
ja de vonnissen van 1619 herzien. Dit laatste althans ware
zeer begrijpelijk geweest. De vrees was echter ongegrond :
De Witt (zijn jongste biograaf heeft het ons nog eens
herinnerd) wenschte het verledene te ' laten rusten, hij had
aan het tegenwoordige genoeg. Wat de synode altijd heeft
gedaan, is het begroeten van een nieuwen Oranje-vorst.
In 1625 „congratuleerde" de kerk aldus Frederik Hendrik,
waarbij zij Z. V. G. „ootmoedelij ck recommandeerde de sorge
ende welstant der kercken Jesu Christi in dese geünieerde
provintiën ende specialij ck in Hollant". Het provincialisme
der laatste woorden zij den broeders vergeven bij hunne
vrees, dat de nieuwe stadhouder de remonstranten beschermen zou, die juist in Holland nog talrijk waren en het hoofd
weder begonnen op te steken. Ook deze vrees was ongegrond : Frederik Hendrik kon niet, wat hij wilde of half wilde,
Huig de Groot o.a. heeft het tot zijne bittere teleurstelling
ondervonden. In 1647 schijnt Willem II niet begroet te
zijn geworden, wel is in 1672 Willem III „over zijn becomen verder avancement met alle eerbiedigheyt en crachtigen segenwensch gecomplimenteerd" en nog eens, in
1691, toen hij als koning van Engeland in ons land vertoefde, uit naam der N. en Z. Hollandsche synoden toegesproken in eene wel gezwollen, maar toch oprecht geestdriftige rede, waarin de spreker gewaagde van de hoogachting, eerbied, liefde en dankbaarheid der kerk voor
's konings „geheylighde persoon". Z. M. antwoordde toen
en bedankte de „Kercken van Suyd- en Noord-Holland
voor de ijverige en onophoudelicke gebeden" voor hem
uitgestort, wijders „danckende uyt gront sijns harten den
Heere der Heyrscharen, wiens name is krijghsman, dat hij
onder sijne goedheyt en door sijne mogentheden zijne
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rechtveerdige onderneminge met sijnen goddelicken segen
soo genadelick hadde gelieven te achtervolgen". Over Jan
de Witt, wiens gruwelijke vermoording door den synodalen
assessor van 1672, ds. Simon Simonides, van den kansel
als eene wrake Gods geprezen was, vinden wij in de acta
van 1673 geen woord.
Geen politiek. Wat dan wel ? De gereformeerde kerk
dier dagen gevoelde zich de draagster der volstrekte, goddelijke waarheid, zoo was het dus haar plicht elke afwijking
dier ware leer te bestrijden. Zij gevoelde zich de geroepen
opvoedster der natie, tuchtmeesteresse der onbesnoeide
schare, zoo had zij toezicht te houden op al wat zich in
maatschappij en huisgezin, in kunst en wetenschap vertoonde, op het volksleven in den uitgebreidsten zin. Zij
liet zich daarbij in met wat thans verre buiten haar gebied
ligt, maar het gevolg is geweest, dat in hare acta de
onderscheidenste belangen worden genoemd, huwelijksordonnanties, tooneel, drukpers, banken van leening, volksfeesten, kwakzalverij, wat niet al. Het baart eenige teleurstelling, dat de behandeling van deze stoffen zoo kort is.
Wij lezen van het verzoek aan de overheid, om „danserijen en mommerijen" te verbieden. Wij zouden veel geven
voor eene uitvoerige beschrijving dezer spelen, om b.v. te
hooren, met welke oude, zinnebeeldige bewegingen en
figuren er nog door de jonge jeugd „aan de reien" gedanst
werd. Ook zijn de Hollandsche acta op dit terrein veel
armer, dan de G-eldersche of Drentsche. Dáár in het Oosten
leefden nog tal van overoude gebruiken bij geboorte,
huwelijk en dood, bij zaaien en maaien, bij koop en verkoop ; dáár bloeide nog de oude volkswijsheid en hoorden
de spinavonden nog menige sage, menig raadsel, menig
lied wel door de kerk als „heydensche irregulariteiten"
met de terughoudendheid van den afkeer in hare acta
genoemd, maar genoemd althans en soms, als bij ongeluk,
met eenige uitvoerigheid. In Holland was reeds grooter
armoede aan deze folklore de kerkelijke acta zijn er
de weerspiegeling van. De kerk gaan wij voort — had
te zorgen voor hare eigene, inwendige belangen, zoo schonk
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zij hare aandacht aan het onderwijs der studenten, aan
leven en arbeid der predikanten, aan predikkunde en gezang, aan catechisatie en armenzorg. Zij had te zorgen
voor de handhaving of de uitbreiding van het christendom
in de koloniën, zoo zendt zij hare boden naar de uiteinden der aarde en behartigt de belangen van eene gemeente
in Brazilië of aan de kust van Koromandel. Wijd uitgebreid dus was het kerkeregiment ; die het voerden waren
mannen, wier gebreken voor de hand liggen ; nochtans
omvatten zij de geestelijke belangen van moederland en
volksplanting met een stoeren ijver en eene geduldige toewijding, die onze oprechte bewondering wekken en ons
over die gebreken, heerschzucht, breedsprakigheid, vrees
voor nieuwigheden zachter doen oordeelen.
De heerschzucht en de onverdraagzaamheid van het
kerkeregiment, die tot een soort van protestantsche inquisitie voerden, , zijn bekend. Met eene volstrekte zekerheid,
die zielkundig wel zeer moeielijk te begrijpen is, maar
historisch moet worden aanvaard, was de gereformeerde
kerk overtuigd de eenige ware kerk op aarde te zijn. Aangezien immers eene synode de onfeilbaarheid harer besluiten ontleent aan hare overeenstemming met Gods Woord:
en aangezien dit bij de Dordtsche synode in volstrekten
zin het geval was, is haar leer onfeilbaar. Aldus oordeelde
men in gemoede en handelde er naar vaak minder gemoedelijk. Zonder aarzeling bestreed de kerk elke afwijking van
haar leer, vroeg tegen de ketters strenge overheidsmaatregelen en zou hen liefst allen den lande uitgebannen
hebben. In de roomschen zag zij nog bovendien vijanden
van het gemeenebest en niet gansch ten onrechte, want
nog tot ver in de 17de eeuw was een deel hunner antinationaal, in 1672 liever „Frans dan Prins" en allen waren
zij door hunne talrijkheid, hunne rijkdommen, hunne (sinds
de vorige eeuw) gelouterde en goed onderlegde priesterschap eene machtige partij en bedreiging voor het vaderlandsch protestantisme. Zoo bestreed de kerk hen dan
rusteloos, en bij deze (en elke andere) polemiek openbaren
zich de grover zeden in ongezouten woordenkeus. Men
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nam bij aanval en verweer geen doek voor den mond en
was van eene ongebreidelde openhartigheid ; echter klinken
vermoedelijk sommige woorden in onze oorera ruwer dan
toen. Geen synode dan of er rijzen klachten over de
,,onlij delij cke", de „uitspattende" stoutigheden van het
„baerlijcke pausdom", over de klopschooltjes, die overal
gehouden worden, maar in Kuilenburg openlijk, over het
ongehinderd omgaan van priesters en missionarissen, het
doopen van kinderen van gereformeerde ouders door priesters
en over eene dusdanige insolentie, dat sommigen dier geestelijken „stout en onbeschaemdelijck sich indringen in de
huysen van de ingesetenen deser landen, oock zelfs haer
verstouten te komen voor de sieckbedden der gereformeerden,
om deselve buyten haer weten te olij en en tegen haren
wille de besworen hostie in de mondt te steken, tot onruste (als daernaar de ervarentheyt geleert heeft) en bijnaer
desperatie van de patienten." Dit laatste verbaast ons
waarlijk niet. Ging het zoo boven den Moerdijk, in de
Generaliteitslanden, waar de roomschen, trots de strengheid
waarmede zij bij afzonderlijke wetgeving werden geregeerd,
wezenlijk de meesters waren, bleef „de afgoderij schrikkelij ck
in zwang." De verbanning van alle „praetense, geestelijke
personen" was daar een doode letter gebleven, omgekeerd
zaten de predikanten in hunne dusgenaamde gemeenten,
waarheen zij onder militaire bescherming waren gebracht,
als gehate indringers, gelijk die ds. Paulus Arleboutius
te Tilburg, wiens tragi-komische geschiedenis boekdeelen
spreekt. „De papen in de meyerij van Den Bosch", heet
het in 1634, „blijven ongemoeid en onze predikanten tot
kwelling hunner ziel en tot groot nadeel der teedere gemeenten worden of gevangen genomen of vluchten". Inderdaad werd dezelfde ds. Arleboutius (zooals uit de familiepapieren blijkt) 2 Mei 1634 opgelicht en naar Breda gevoerd,
gevangen gezet in een „stinkgat" (geyool) en eerst na
maanden door de „gespanglioseerden" vrij gelaten. Roomsch
en onroomsch was daar gelijkelijk slachtoffer van een
slecht stelsel van politiek. Te Made bij Geertruidenberg
dreigden die van het pausdom den predikant met het af-
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houwen van de boomen op zijn erf, verdrijven van vee,
vergiftigen van het drinkwater en dus van hemzelven.
Toen, nog in 1688, bij eene processie te Zevenbergen, men
het dochtertje van ds. Westhovius het crucifix vóórhield
om te kussen en zij weigerde, werd zij „kwalij ck behandeld". Gereformeerde kinderen werden er door „paapsche
bloedverwanten" geroofd ; wel zuchtte de kerk daar nog
„onder de onverdragelij cke stouticheyt des pausdoms".
Ergernis wekte het ook bij de synode, dat binnen haar
ressort dus niet alleen in de Generaliteitslanden telkens meer roomsche bedehuizen verrezen, in Oudewater
zelfs eene, die „boven de vesten uytsteeckt". Ons schijnen
de magistraten en officieren, die dit alles toelieten, verdraagzamer dan het gereformeerde kerkeregiment ; ook
waren sommigen hunner inderdaad vrijzinnig uit beginsel;
maar de meesten, helaas, lieten zich voor hunne lijdelijkheid goed betalen, bij zijne in-dienst-treding bood de pastoor
hun de „gouden handschoenen" aan en er waren parochieën,
die tegen een jaarljksch abonnement vrije godsdienstoefening verkregen hadden. Geldzucht, zegt Fruin, was de
groote zonde van dien tijd. En van later, voegen wij er
thans bij. De predikanten op hun beurt waren onverdraagzaam, maar onomkoopbaar en, in hunne felle eenzijdigheid,
meteen tegenover hoog en laag gelijk. Toen in 1694 uit
berichten van onzen resident te Lissabon, Wolfzen, en van
den ambassade-predikant aldaar, Van Haeften bleek, dat
de koningin door haren biechtvader, een jezuïet, drie
kinderen van den chirurgijn (der ambassade ?), George
Rolle, na diens dood, in een klooster had doen zetten,
drong de synode telkens bij de Staten om hulp daartegen
aan. Eerst toen vijf jaren later de tijding inkwam, dat de
kinderen roomsch geworden en in dienst bij 't Hof gegaan
waren, besloot de kerk „de zaak voortaan uit de acten te
laten".
Tegen de protestantsche dissenters (en hier waren
geene politieke belangen, die ons het rigoristisch optreden
helpen begrijpen) trad de kerk niet minder streng op. Zij
doleert over de „onbepaalde vrijheid der mennonieten",
.
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vraagt een regeeringsverbod tegen het „timmeren van
nieuwe vermaanhuizen", eischt, dat de doopsgezinden hunne
huwelijken zouden doen sluiten (niet voor schout en schepenen, gelijk de wet hun toestond, maar) voor den gereformeerden predikant en beschouwt hen in 't algemeen als
gevaarlijke lieden, onder wie, als een soort van inlandsche
heidenen, zij zendelingen uitstuurt. Met miskenning van
den toch geoorloofden ijver der doopsgezinde leeraren, om
hunne gemeenten op te bouwen, wil de kerk, dat het den
„mennonistischen bisschoppen" verboden worde rond te
trekken, opdat de secte niet gevoed, maar, omgekeerd,
den misleiden menschen gelegenheid gegeven worde tot
kennisse der waarheid te komen. Zulke vermaners moeten
zich stil houden en vooral niet van de eene plaats naar
de andere „trotteeren", met veel gewoels hunne vermaningen doende, „voorgevende dat dit is de appostelen naevolgen". Dit „voorgevende" toont wel hoe moeielij k het der
kerk afging bij andersdenkenden zuivere beweegredenen
te erkennen. Dat de doopsgezinden onder verdenking lagen
niet ongevoelig te zijn voor de „verdommelij cke ketterijen"
van Socinus, wat inderdaad bij sommigen het geval was,
wakkerde den ijver der gereformeerde synoden aan, gelijk
zij om die en andere redenen de remonstranten te keer
gingen, die in 1630 heeten „hoe langer soo meer door te
breken", wier seminarium te Amsterdam als „remonstranzsocinians" aanstonds moest worden opgeheven en wier conventikelen, met name te Dockum (dat in alle stukken als
een haard van ketterij voorkomt, gevolg o.a. van Camphuysen's leven en werken aldaar) dienden te worden verboden. Alleen tegenover de lutherschen was de houding
der kerk in den loop der jaren vriendelijker geworden.
Als John Durie, een Schot, lutherschen en gereformeerden
tracht te vereenigen, vindt de synode van Rotterdam, 1641,
in 's mans geschrift ten gunste dier samensmelting nog
„verscheyden sorghlicke, bedenckelicke ende slibberige
gronden", maar in 1657 is de toon al zachter, ofschoon de
pogingen tot syncretisme nog „impracticabel" heeten. Eerst
de 18de eeuw zou, onder den drang der veldwinnende
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tolerantie, dichte toenadering tusschen de preciese gereformeerden en orthodoxe lutheranen te weeg brengen.
De kerkelijke tucht gold natuurlijk ook kettersche
bewegingen in eigen huis. Sinds 1666 veroorzaakte Jean
de Labadie, Waalsch predikant toen nog te Middelburg,
beroering, door zijne prediking, dat de kerk eene vereeniging van heiligen en wedergeborenen zijn moet, wat op
scheuring en het -stichten van de „huisgemeente" (te Amsterdam) uitgeloopen is. . Ter synode van Schiedam in 1670
klaagden de broeders over het „groote onheyl en verdèrf,
dat politie en kercke en alle eerlij cke familiën daervan
hadden te wachten", beschuldigden de labadisten bij hun
streven naar eene gezuiverde kerk gezegd te hebben, dat,
indien Jezus-zelf het avondmaal op aarde bediende en. Judas
daarbij tegenwoordig ware, zij niet met den Heer zouden
willen communiceeren en bleven ook het volgend jaar, toen
De Labadie reeds voor den drang des gereformeerden
kerkeraads uit Amsterdam geweken was en te Herford, bij
Elisabeth van de Paltz, schuts gevonden had, acht geven
op zijne „emissarissen", door wie hij voortging zijne „schadelicke gevoelens ende kerckverdervende maxymen" te verspreiden. In dezen merkwaardigen mysticus bestreed de
kerk meteen het euvel der conventikelen. Tevergeefs.
Want wat zit ons meer in het bloed dan splijt- en splitsingzucht ? Wat is eigenlijker nationaal dan sectevorming en
samenkomen in telkens nieuwe groepen ? Onze gansche
vaderlandsche kerkgeschiedenis door vinden wij deze buitenkerkelijke vergaderingen, onder wisselende namen, collegia
piëtatis, huisgemeenten, sluipvergaderingen, oefeningen,
réunions, conventikels, waar het gehoor zich door leekenpredikers stichten en in antikerkelij ke gezindheid voeden
liet. Zoo is het tot op dezen dag - wij zijn den oefenaar
van „Rotterdams geestelijken zelfkant" nog niet vergeten.
De kerk nu waarschuwde tegen deze samenkomsten, waar
allerlei „extravagantiën van problematique quaestiën" werden
behandeld" en de „publij cke dienst der predicanten door
het neuswijs gewoel (der oefenaars) in verachting e" gebracht
werd. Om nog niet te spreken van een ander (maar zoeter !)
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kwaad, dat bij deze particuliere oefeningen de vrijers en
vrijsters „den pretext van die godtsalige oeffeningen namen
. . . tot een deckmantel van vrijagie". Het scheen daarom
den kerkelijken heeren wenschelijk, dat zulke stichtelijkamoureuze colleges althans door een ouderling werden
bijgewoond.
Op het eind der eeuw was het vooreerst professor
Röell van Franeker, die de discipline van het kerkeregiment
tot zich trok. Dit „gevaerlij ck quaedt", dat de classen
zeggen te verfoeien en te verwerpen, school niet slechts
in des hoogleeraars christologische ketterijen, maar evenzeer
in de gevoelens, die hij in 't algemeen bleek te bezitten,
als daar waren : „Het zou dwaasheid zijn van mij het geloof
te eischen in iets, waarvan niemand zich eene voorstelling
vormen of mij geven kan." „Vóór ik geloof, begeer ik
het waarom en hoe te kennen van wat mij te gelooven
aanbevolen wordt." Wanneer de kerk bij de regeering
aandringt op het „supprimeeren" van Röell's boeken en
door speciale vragen bij het examen de rechtzinnigheid
der proponenten ten dezen weegt, dan drijft haar de vrees,
voor wat de groote controvers der zeventiende eeuw op
godsdienstig-kerkelijk gebied was : mag de rede over de
geopenbaarde waarheid oordeelen ? Dat zag de groote handhaver van het Dordtsche systema, Gisbertus Voetius zeer
goed in, dat, als de rede medezeggingschap kreeg in geloofszaken, dit te zamen brengen van het ongelijksoortige de
grootste verwarring stichten zou. Hij hield niet van de
nieuwe filosofie op zich zelve, maar vooral niet als indringster in de tent der theologie : Sara was dáár meesteresse
en Hagar moest uitgedreven worden in de woestijn.
Intusschen, wat Röell bestond, deden ook anderen. Wie
kloeker, wie klaarder, wie suggestiever dan de Franeker,
straks Amsterdamsche predikant Balthasar Bekker ? „Zelf
zien gaat boven anderer zeggen" -- ziedaar 's mans richtsnoer bij een onderzoek, waartoe krachtige waarheidsliefde
hem dreef. Hij is niet de eenige, maar hij is, onder de
weinigen, de schitterendste bestrijder van kometen- en
vooral heksenbijgeloof in de 1 i de eeuw geweest. De roep
0. E. xVJ I 6
24
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zijner „Betooverde wereld" klonk verre over onze grenzen,
de beteekenis van • het beroemde boek is internationaal.
De kerk echter heeft dat niet begrepen. Zij had slechts
oog voor de „grove dwalingen, schrikkelijcke bespottingen
ent -verdraeyingen der H. S., lasteringe tegen onse ware en
na Godts Woord gereformeerde reliegie, beschimpinge van
onse nederduytsche oversettinge en vele stellingen aanloopende tegen de formulieren van eenigheyd in dit
heylloos boek." Herroepen of afgezet worden, dat was de
eisch der kerkelijken door het gansche land. Bekker
dacht niet aan het eerste, dus deed de kerk het laatste,
1692, bij monde van de synode van Edam, en nog jaren
laag liet zij door opzettelijk daartoe opgestelde predikaties
en door vragen aan 'de proponenten de. gemeente beschermen
tegen dit „meer en meer inkruipend kwaad." Dat het
ongeloof in hekserij en toovenarij toenam, kon zij niet
loochenen ; maar zij hield voet bij stuk, te goeder trouw,
onbewust van het vruchtelooze van haar pogen. De derde
ketter op het einde der 17de eeuw tegen wien het kerkeregiment zich richtte, Pontiaan van Hattern, heeft in de
verte niet . de beroemdheid van Bekker verkregen. Maar
deze piëtist, van spinozisme verkeerdelijk beschuldigd,
heeft ook gestaan voor herroeping of afgezet worden. En
hij heeft ook het laatste gekozen boven ontrouw aan eigen
overtuiging. Dit was 1683. Maar nog elf, veertien jaren
later let de kerk op den uitgestooten zoon, hoe hij wel
„zich stilhoudt, maar echter zoekt zijn zaad te zaaien
onder pretext van koffie te drinken bij de vrienden", of
hoe hij „door zonderlinghe minnelijkheid in de huysen
en harten der menschen weet in te sluypen, het land
doorreyst om discipelen te maken" en bedenkelijke conventikelen in 's-Gravenhage houdt. Tegen doode ketters
was de kerk rekkelijker. Toen in 1 622 te Rotterdam een
nieuw standbeeld voor Erasmus verrees, hadden enkele
predikanten daarover in felle woorden hun ongenoegen
uitgesproken, maar de synode van dat jaar droeg den
kerkeraad op de ontruste lidmaten (van wie velen, vermoed
ik, als eenmaal die van Efese, niet recht wisten om wat
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oorzaak zij in beweging gekomen waren) te onderrichten,
dat het plaatsen van zulke „statuen een middelmatighe
saecke is ende een politijck gebruick heeft" d.w.z. eene
voor de religie ongevaarlijke burgerlijke handeling is „ende
dat zij daarom sich niet daeraan behooren te stootera."
Tot dit. gedeelte van het kerkeregiment heeft men ook de
boekencensuur te rekenen, wel soms bruikbaar, toch meest gevaarlijk wapen. De kerkelijke censuur richtte zich zoowel
tegen „godslasterlicke boeken, die de autoriteit van de H.
Schrift infringeeren als alle onkuysche boeken en die strijden
Leghen de goede seden." Van deze laatste, vertaald of
eigen, kwam er ten onzent heel wat van een schaamtelooze
pers, en, wie onze 17de eeuwsche almanakken en liedboekjes
kent, kan medegaan met een kerkelijk verzoek aan de
overheid, 1648, „om de ongesouten woorden uyt den almanack te weeren", gelijk met dat andere om geen „schadelicke
boecken in de weeckelicke courante" te adverteeren. Maar
op de beoordeeling van dat begrip schadelijk kwam het
aan. Het verzet tegen den „Haegsen Mercurius", als „opgepropt van sotternijen en profaniteiten" laat zich nog
aanvaarden, maar wij schrikken toch als wij maatregelen
hooren vragen tegen „dat leelick en vuyl boeck onlangs
gemaeckt en uytgegeven bij Vondelen en geïntituleerd
Maria Stuart", wat aan den groven spot over des dichters
„Luynevaer" denken doet. Dan ziet men duidelijk het gevaar
van een voorstel van 1655, dat voor visitatoren „de druckerij en ende druckperssen open mochten staen", al erkent
men, dat de vrijheid van drukpers tot groote „scandala"
aanleiding gaf. Maar met den gereformeerden Index van
verboden boeken kunnen wij toch moeilijk vrede hebben.
Daarop komen o. m. voor Huig de Groot's Aanteekeningen
op O. en N. Testament als „schadelij ck fenij n" ; van Braght's
Bloedig tooneel of martelaersspiegel der doopsgezinde
christenen als een „vuyl en gefingeert boeck" ; Spinoza's
De philosophie, d' uytlegster der H. Schrift (1667, vertaling uit het Latijn van 1666) als „schaedelijk" en zijn
Tractatus theologico-politicus, 1670, als „soo vuyl en godslasterlijk als men weet, dat ooyt de werelt gesien heeft",

372

OUDVADERLANDSCH gERgEREGIIlLENT.

voorts werken van Pierre Yvon den opvolger-van De Labadie,
van Röell en Bekker, van socinianen of wie met hen gelijkgesteld werden, maar evenzeer een boek als Het leven
van Philopater (1691, 1697), een soort van godgeleerden
roman, waarin de dwaze typologie der coccejanen geestig
maar vinnig gehekeld werd. De wenschelijkheid van boekencensuur blijve buiten debat, maar de bezwaren er tegen,
eenmaal door B. Bekker zelven ontwikkeld, verdienen nog
de aandacht : het verbod geldt al te vaak slecht- of ongelezen boeken ; het bereikt altijd het tegenovergestelde
van wat men zich voorstelde, want het boek wordt meer
gevraagd en stijgt tot vreugde des boekverkoopers in prijs ;
door het verbod • wordt de nieuwsgierigheid gewekt en het
boek te aandachtiger gelezen. Auto-da-fé's van verboden
boeken komen nog lang voor : 19 November 1687 deden
Gedeputeerde Staten van Friesland 9 exemplaren van een
boek van Foeke Floris verbranden, vermaner te Surhuisterveen, die onder verdenking lag van socinianisme. Gold al
dit toezicht de afdwalingen der christenheid, de gereformeerde kerk achtte het ook van haren plicht op het jodendom te letten, dat haar echter weinig te doen gaf. Propaganda voor hun geloof maakten de joden niet. In 1614
is er eene geruchtmakende zaak geweest van twee mannen
en een vrouw uit Avenhorn, die zich tot Israël hadden
bekeerd, en van dien aard is nog 't een en ander te
noemen ; in 1659 is er een klacht over den groei der joodsche gemeente in Groningen, over hare daarmede samenhangende insolentiën en stoutigheden t.w. het houden van
eene school. Maar de overheid verloochende ook tegenover
de joodsche natie hare verdraagzaamheid niet en Spinoza
getuigde in de voorrede van het genoemde Tractatus, dat
hem het zeldzaam voorrecht was te beurt gevallen van in
een gemeenebest te leven, waar aan ieder volkomen vrijheid van meening en godsvereering werd toegestaan en
waar men niets dierbaarder en liefelijker achtte dan de vrijheid. Die vrijheid hun toegestaan was niet volstrekt, meer
een gunst dan een recht, niet nog naar het moderne beginsel, maar toch had die Zwitsersche schrijver over ons
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kerkelijk leven, tijdgenoot van Spinoza, gelijk toen hij van
de joden zeide : „qu'ils y ont une liberté entière en leur
synagogue, oú ils font leur assemblée pour la service de
Dieu et qu'on n'a jamais eu la pensée ni de les chasser,
ni d'en faire mourir aucun". De gereformeerde kerk, overgangen naar het jodendom tegengaande, bevorderde die
uit Israël en was zeer geneigd bekeerde joden te steunen.
Zoo de bekende Isaäk Pallache, zoon van Jozef den agent
van Marokko, 1631 ; zoo Fred. Rachstad van der Weylen,
thans theologiae candidaat, 1673, die vermaand wordt „met
den gekruysten Christus alles te verdragen" en later, als
predikant van Ossenisse in Nulster Ambacht, zendingsarbeid onder Israël begeert ; zoo Samuel van Mets, joodsch
rabbijn geweest, nu, 1692, krankbezoeker en naar Codechin (Cochin) gezonden om Portugeesch te leeren en te
zien, of hij iets zou kunnen toebrengen tot de „bekeringe
van het overblijfsel der joden, dat noch heden aan dien
oort gevonden wordt en welcker voorouders daar een verblijf gehad hebben lanck voor de eerste aenkomst der
Portugeezen in Indië". Jan Huygen van ]tinschoten had
hen daar ook al gezien. Wie eenmaal eene geschiedenis
der joden in Nederland schrijven zal naar modernen eisch
-- wij doen Koenen met deze woorden geen onrecht —
zal ook de Acta der gereformeerde synoden als bron kunnen gebruiken.
Tegenhangster der leer- is de zedentucht, de kerk,
zeiden wij, gevoelde zich ook opvoedster der natie en zij
is het in menig opzicht geweest. Hier was de eenzijdigheid
van het kerkeregiment wederom zijn kracht, gelijk het betrekkelijke der dingen te zien de kracht verlamt. De kerk
veroordeelde en bestreed vooreerst wat zij de zonden van
het volksleven achtte, tal van feesten van den jaarkalender
met al de zinrijke, fleurige gebruiken er aan verbonden
en velde over alle hetzelfde oordeel des doods, over meiboom
en pinksterblom, over johannisvuur en vastelavondvermomming, over sinterklaaspop en kerstblok. Zij had gelijk,
dat het op volksfeesten soms „heidensch" toeging (in den
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letterlijken zin des woords) en dat er bovendien zwaar
gedronken en gevochten werd, maar zij maakte geen
onderscheid, en wel akelig nuchter is de opvatting (niet
van eene synode, maar toch) van een predikant-auteur
der periode : „Sondigen soodanige ouders die op sekere
tijdt des jaars voor hare kleine kinderen eenige snoeperijen,
wat poppengoed in de schoorsteen laten vallen of deselve
des nachts in hare schoenen steekera en dan des morgens
hare kinderen een deel leugens wijs maecken van een
zekere paepsche Sanct, genaempt St. Claes, seggende dat
Sinter Claes dat gedaan heeft ende maken haer selve
alsoo schuldig aan die paepsche superstitie en prenten die
haar kinderen in." Ziethier de starheid, de kilheid van
een rigorisme, dat bevriezend over de bloemenvelden van
het volksleven is heen gegaan. Het dansen in reien, om
den Meiboom hand aan hand, onder het zingen van oude,
half-begrepen liederen, geschiedde ongetwijfeld door
vleeschelij cke lieden". Maar wij hebben de vleeschelijke
lieden behouden en zijn de kleurigheid, de levendigheid
en het schilderachtige der oude feestgebruiken voor
goed kwijt.
Hier behoort ook de strijd om den sabbath thuis. Er
was in de gereformeerde kerk ten dezen eene preciese en
eene rekkelijker opvatting. De eerste wenschte den strengen
Zondag, zonder arbeid hoegenaamd, met kerkgang en
bijbellezen, met een sober maal, waarvoor het niet noodig
is den vleeschketel over te hangen de partij, die den
Zondag voor talloozen gemaakt heeft tot een schrik van
verveling, een akeligen last van grauwe doodschheid. Ook
gaf de vraag, wat op Sabbath al dan niet geschieden mocht,
aanleiding tot eindelooze, scholastieke haarkloverijen. Er
waren ook anderen, die wel „de heydensche lossicheden"
veroordeelden, waaraan de onbesnoeide schare zich op
Zondag overgaf (en een goed deel der natie wist onder de
Republiek van zondagsrust noch zondagsheiliging), maar
ook de „joodsche precisicheden" niet wilden, de „profanatie"
niet, maar ook niet de „superstitie." Tot „judaïzeeren
tegen de christelijke vrij heyt" was men in Zeeland zeer
„
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geneigd, in Holland kwamen velen tot „mutilatie der
heilige tien geboden." Aan de academiën stonden de
voetianen als strenge sabbathtisten tegenover de coccejanen,
die het „gedenkt den sabbathdag" als zedelijk voorschrift
aanvaardden, maar als gebod door het N. T. „geabrogeert"
achtten. De Zuidhollandsche synode heeft getracht te
Leiden bemiddelend op te treden, waar Coccejus en
Heydanus tegenover Hoornbeeck stonden, maar gelijk zoo
dikwijls was er eene scherpe statenresolutie noodig, die
„wel expresselijck" partijen het zwijgen oplegde, om den
strijd tot een einde te brengen (1659). Niet tot eene
beslissing natuurlijk. De kerkvergaderingen spraken voorts
over bijzondere gevallen haar oordeel uit, ter eene zijde
streng afkeurende de „insolentie van de hengelaers, die
het gras, hoy en turf verderven, en sulck een schade
doen in de veenen, dat de huysluyden daerom moeten uyt
de kerck blijven des Sondachs om haer lant te bewaren",
(Hildebrand's peueraar heeft in zijn tabaksdoos een briefje
van den commissaris van politie, dat hij „misschien wel
geen hout zal kapen"), ter andere zijde zich keerende
tegen een predikant, die het avondmaal alleen op den
dag des Heeren, zelfs niet op kerstdag als die op een
anderen dag komt, bedienen wil. Het had den synodalen
gedeputeerden mogen gelukken dezen Ds. Jonas Palingh
tot beter inzicht te brengen ; nationale eigenschappen als
van de veenbedervende hengelaars laten zich niet zoo
snel uitroeien.
Het kerkeregiment over het volksleven het is duidelijk, dat zoowat de gansche beschavingsgeschiedenis er
bij te pas komt. Hier is de strijd tegen de lombarden,
de houders der leentafels of pandjeshuizen, wier bijtende
woeker de schamele gemeente uitputte. Zij waren zelven
de slachtoffers van een slecht stelsel, volgens hetwelk de
meeste steden de bank voor grof geld verpachtten en dus
de lombardiers tot hooge rente dreven. Maar de kerk,
die de volksnooden wel kende, nam het op voor den kleinen
man, weerde de lombardiers van het avondmaal, doch
wekte dan weder den toorn der magistraten, volgens wier
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autoriteit immers de leenbanken gedreven werden. Over
deze merkwaardige conflicten bevatten de synodale handelingen veel stof, o.a. een uitnemend rapport over de geruchtmakende zaak van den Leidschen bankhouder Sebastiaan
Coninck in 1657. Hier is wij kunnen slechts aanstippen —
de strijd tegen de weelde, de overdaad bij de gastmalen,
de lugubere uitspattingen bij de rouwmaaltijden, de „groeve-,
leed- of troostelbieren" of bij het „falieverdrinken", het
afleggen van den sluier bij gëeindigden rouwtijd, weelde
van tooi en kapsel, door de kerk kortweg veroordeeld als
„lange haren en de brooddronken fatsoenen in de kleeding",
maar waartegen zij weinig vermocht. Hier is het allergewichtigst punt : kerk contra tooneel. Telkens protesteeren
de synoden opmerkelijk blind voor het wijde verschil
tusschen het hooge en lage, het verhevene en gemeene
van wat op de planken werd gebracht tegen het tooneelspel in 't algemeen. Zij doen het o.a. in remonstranties
bij de Staten, waarvan het ons vergund zij als voorbeeld
te geven die der N. en Z. Hollandsche synode van 1678,
luidende „dat sij onnodigh achten om opnieuws in het
breede aan H.E. Gr. Mog. te verthoonen den oorsprongh,
vuylen aard en de schadelij cke effecten van de hedendaegsche
comediën, gelijk voor dezen meermalen was geschied, als
dewelke uyt het heydendom gesproten sijnde, in haere
natuure niet anders waren als wercken der duysternisse, en
enkelij ck strekkende tot alle wulpsheyd en ongebondenheyd,
soo ten aansien van de acteurs als van de aenschouwers
en daerom den waren christen onbetaemelijck, jae die onder
den heyligen niet meer behoorden genoemd te worden.
Dat de kercken haer verheugd hadden" (dat vele steden
een poos geleden de komedies hadden verboden), „maer
dat desniettegenstaande de onbeschaemtheydt van de comedianten soo verre doorgebroken was, dat sy in verscheyde
plaetsen van dese provincie haerselve hadden terneder
geslagen en nieuwe schouwburgen opgericht, selfs in dese
tijd van continuatie van Gods swaere oordeelen over ons
lieve vaderland." Wij geven niet het gansche stuk, maar
deze laatste woorden wijzen op wat telkens geschiedde
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trof de natie oorlog, overstrooming of ziekte, bedreigde
de paalworm onze zeeweringen of dunde de runderpest den
veestapel, aanstonds steeg wêer de actie tegen het tooneel,
dat immers den toorn Gods gaande hield? Kerkelijke schrijvers
als Voetius, Coccejus, Hondius hebben die zonden breed uitgemeten : bijbelstoffen op het tooneel, hekelen van publieke
personen op de planken, misbruik van Gods naam, onbehoorlijke houdingen en gedragingen, schanddaden in iets lachwekkends veranderen, spreken van ijdele, vuile en onkuische
woorden, optreden van mannen in vrouwekleederen, wat
tegen Deuter. 22 : 5 streed. Zoo maakten zij geen onderscheid en troffen niet dit of dat stuk, maar „het" tooneel
met den ban. Vondel o.a. heeft zich tegen die eenzijdigheid met kracht verdedigd, want het paste „den voorstanderen der tooneelen niet altijd stomme honden te zijn,
maar hun loflijke kunst tegen dwarsdrijvers te verdedigen,
opdat het stichtelijk gebruik des schouwburgs in eere"
blijven mocht. De overheid trachtte naar vergelijk door,
als de Utrechtsche, de stukken vooraf ter lezing op te
vragen en „obscure of ergerlicke farces" te verbieden, of,
als de Amsterdamsche, te bepalen, dat „zoodanige tragediën,
commediën en kluchten alleen vertoond mochten worden
die niets aanstootelij ks zoo ten aanzien van politieke, kerkelijke als andere personen noch ook ten opzichte van de
zeden in zich begrijpen."
Op geen gebied was de kerkelijke tucht ijveriger, maar
ook meteen haar arbeid opbouwender dan op dat van het
huwelijk. Onze acten getuigen ervan op elke bladzijde.
Het ging ter eene zijde om de bekamping van ontucht,
van ongetrouwd samenwonen, van verlating en bigamie,
om de bekamping ook van het huwen in (volgens de kerk)
verboden graden. De gereformeerde kerk nam op dit punt
eene dubbele verhindering aan, eene volgens O. T.sch
(goddelijk), eene andere volgens Romeinsch en kanoniek
(menscheljk) recht. Terwijl nu ook voor • de overheid een
aantal verboden graden vaststonden, was het vooral het
huwelijk van den man met de betrekkingen zijner overleden vrouw, waaromtrent onzekerheid heerschee en waar-
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omtrent de kerk niet moede werd hare rigoristische beginselen, waardoor ook de verste bloedverwante zijner
vrouw den weduwnaar als echtgenoot ontzegd werd, in
wetsbepalingen te doen vastleggen. Want er bestond geen
nationale huwelijkswetgeving, in de onderscheiden gewesten
volgde men ook verschillende beginselen en telkens deden
zich de soms zonderlingste gevallen voor, waarover dan
eerre resolutie werd uitgelokt. Op zulk eene algemeene
huwelijksordonnantie heeft de kerk altijd aangedrongen,
maar haar nooit verkregen. Stellig was zij op dat punt
der verboden graden al te angstig, maar het blijft haar
roem, dat zij zoo zorgvuldig voor de zuiverheid des huwelijks
heeft gewaakt. Want het ging ter andere zijde om de
vaststelling van wat een huwelijk wettig maakte. Ook hier
is kerkelijke invloed in de ontwikkeling der bepalingen
merkbaar. Het strengst-eenzijdige, b.v. het huwelijk ook
van niet-gereformeerden voor den gereformeerden predikant,
heeft de overheid ook hier vermeden, maar ten slotte bepaald, dat deze allen zich aan elkander ten huwelijk zouden
geven voor schout en schepenen en daarna vrijheid zouden
hebben tot hunne eigene, kerkelijke plechtigheden, terwijl
de gereformeerden óf voor schout en schepenen bf voor
hunne predikanten trouwen konden. Huwelijken tusschen
hare lidmaten en die van andere kerkgenootschappen heeft
de kerk ongewenscht geacht, maar niet verboden kunnen
krijgen, wel heeft zij vaak een huwelijk verhinderd met
een krankzinnige of een melaatsche en geweigerd „die
droncken sijnde comen om getrouwt te worden" in den
echt te verbinden. Van huwelijksaangelegenheden dan zijn.
de synodale handelingen vol, en wie weet welk eene wezenlijk hopelooze verwarring er op dit allerbelangrijkste gebied
in de eerste tijden der Republiek heerschte, zal den gezegenden invloed van het kerkeregiment dankbaar erkennen.
Buitengemeen aantrekkelijk is het de kerk aan deli
arbeid te zien als een soort van kamer van navraag voor
allerlei vervolgde geloofsgenooten en een instituut voor
het verleenen van hulp over de gansche wereld. In haar
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leer- en zedentucht vertoont zij ons niet zelden onverdraagzaamheid, zekere benepenheid van oordeel, vrees voor
de vrijheid van geestelijk bewegen, rigorisme hier is
zij voortvarend, vol van toewijding, volgens beginselen in
1637 ter Dordtsche synode schoon geformuleerd : „De
christelij cke synodes ... ooverweghende in godes vrees haren
schuldig-hen plicht te sij n, dat se metten bedroefden bedroeft behooren te zijn ende sigh erbarmen, voornemlijck
oover dieghene, die om der waerheydt smaedtheydt en
verdruckinghe lijden, ende aen soodanighe elendighe behooren te ghedencken alsof sij selve in elende waren ende
daromme der gedeylsaemheydt ende der mildadigheydt
Leghen deselve, als lieden eenes lighaems niet en moeten
vergeeten." In het steunen van vervolgde geloofsgenooten
openbaarde zich die wezenlijk nationale liefdadigheid,
waarvan later Napoleon's ambtenaren getuigen zouden, dat,
het slechts jammer was, dat zij, tegenover de behoeftigen
binnen eigen grenzen, niet samenging met wijze armenzorg. De heer Knuttel heeft in de inleiding vóór het zesde
deel der Acta enkele bladzijden aan deze weldadigheid voor
de huisgenooten des geloofs gewijd en een overzicht gegeven van de streken, waarheen onze gaven zoo wildelijk
vloeiden. Ik zal hem niet op den voet volgen, maar wijzen
op Gulik en Bergsland, dat zoo wonderlijk lag ingedrongen tusschen het Staatsche land en waar de algemeens
Staten, op aandrang der kerk, maar mede uit politieke
overwegingen, zelfs een agent, Lucas van Ho ff, heenzonden
om bij den hertog van Gulik-Paltz-Neuburg op beter behandeling van zijne ~gereformeerde onderdanen aan te
dringen. Dit was in 1658, maar een reeks van volgende
jaren door blijkt hulp nog zeer gewenscht en wordt ook
geregeld gegeven. In deze streek vroeg ook het seminarium
van Lingen voortdurend steun. Ter synode van 1687 stortten de Z. Hollandsche classen voor Gulik f 744-6-0, voor
Lingen f 521-16-8. Desgelijks wordt telken jare voor Glückstadt gecollecteerd, voor Landsbergen in Brandenburg met
afwisselende bedragen (Glückstadt in 1670 f 430-8-0 over
eenige voorgaande jaren), voor Lesna in Polen met wel
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4000 uit Bohemen gevluchte gereformeerden, voor Soims,.
Anhalt, Hanau en tal van andere plaatsen. Van den nood
in het vorstendom Tweebruggen worden ter synode van
1636 ijselijke bijzonderheden medegedeeld van de „hongerige, rasende menschen, die de dooden uyt ter aerde tot
voedsel" opgroeven. Zoo zorgt de kerk ook voor de oude,
beroemde gemeente Frankenthal, thans, b.v. 1647, zóó
verarmd, dat zij hare drie predikanten niet onderhouden
kon. Er is toen f 1054-5-8 heen gegaan. In de synodale
acta komen telkens staten van ingekomen en uitgekeerde
gelden voor, soms met klachten over het vele wat aan
den strijkstok hangen bleef. Sinds 1641 beleefden de
protestanten in Ierland booze tijden, er gingen vier afgezanten naar ons land, die in korten tijd f 300.000 collecteerden. Zeker een ontzaglijk bedrag. Opmerkelijk dat,
Zeeland er nadruk op legt, dat wij deze hulp bewijzen
„sonder eenige eenzijdigheid te toonen tegen Z. M. van
Groot Britanië ofte sijn parlement, aengesien het kerckelij cke van het politieke kan en moet altijd onderscheiden
worden". Hadden de vaderen dit in het eigen land ook
bedacht ! Bij al de gelden, aldus gestort, moeten nog de
reusachtige bedragen geteld worden voor de Waldenzen,
de Saltzburgers, de Fransche refugiés, wier belangen de
kerk onvermoeid behartigde en waarvoor de beurzen (ook
van katholieken en joden hier en daar) willig opengingen.
Niet alleen echter voor eigenlijk vervolgden zorgde zij.
Soms deed zij wat thans de Gustaaf-Adolf-vereeniging doet,
als daar is eene subsidie geven „voor de gereformeerde
kercke van Roermond, die gebouwt wert omtrent een half
uyr buyten de stadt op een territoir, daer den bisschop
van Roermond gantsch geen gesagh heeft", of „voor den
opbouw van een dubbelde kerck voor de hooghduytse en
fransche gemeynte tot Monheym". En telkens treffen ons
daarbij uitingen van warm medegevoel. Als de synode van
Den Briel in 1653 hoort van den bitteren nood der gereformeerde kerk in het genoemde Lesna, die is „als een
enige overgebleven putte in Godes wijnbergh", heeft dit
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haar „so de ziele geraeckt", dat zij aanstonds aan het geld
verzamelen tijgt.
Dit alles geldt gemeenten. Het aantal afzonderlijke
personen, die om hulp aanklopten is als het zand der zee
in menigte en uit alle deelen van den aardbodem. Hier
is Archibald Hamilton, aartsbisschop van Cashal en Emly,
door den Ierschen opstand verdreven en verarmd, die 1646
te 's-Gravenhage uit de restanten der Iersche collecte f 200
ontvangt. Hier is Mozes, zoon van Mich aël, leeraar van
de christenkerk te Jeruzalem in Gethsemane, door de Turken „deerlijk getracteerd" en van vrouw en kinderen beroofd, voor wier losgeld hij komt collecteeren. En geen,
die teleurgesteld heengaat. Tenzij de bedelpartij al te verdacht was, wat vermoedelijk geldt van een lakoniek bericht als het volgende : „Hubertus Sprimontius heeft een
carmen den E. Synodo gheoffereert ende wat onderstunt versocht ; sijn denselven ses rijksdaalders met de penningen,
die onder D. Fabritius sijn, vereert ende daarmede alle
voorder hope afgesneden." Hier ter plaatse moet ik ook
herinneren aan den arbeid der kerk ten behoeve van de
in slavernij zuchtende Nederlanders in Turkije en Barbarij e.
Zij droeg bij aan de sommen voor het losgeld noodig van
dezen of genen „ellendig he gevanghene in Turkije" b.v.
„de soone van de weduwe van D. Alcmade, predicant in sijn
leven tot Oldenseel." Verzoeken daartoe kwamen de bloedverwanten doen vaak ter synodale vergadering zelve, zoo
gemakkelijk toegankelijk in het koor, waar zij samenkwam,
en zulke tooneeltjes ziet men vaak duidelijk vóór zich, als
de acta melden : „Drie vrouwen, die buyten waren, sprekende voor gevangen slaven en versoeckende inteeckeningen
van de broederen in yeder van hare boeckjes, heeft de
Synodus geaddresseert aan de respective classen en kercken."
Waren het de huisvrouwen van gevangen matrozen ? Of
dames, die philanthrophischen arbeid verrichtten ? In elk
geval moest men met die inteekenlij sten voorzichtig zijn.
Want ds. Laurentius Modaeus van Den Haag vertoonde
eens aan de Leidsche synode van 1649 „seecker vaisch
schrijfboekjen van een landtlooper, in welcke verscheyden
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namen geteeckent staan van persoonen, die hem op versoeck eenich gelt souden gegeven hebben." De broeders
kwamen toen overeen zulke „intekeningen in de boecxkens"
niet meer te doen. Maar gewichtiger arbeid op dit punt
was de kerkelijke tusschenkomst bij • de regeering, en dan
stuitte de kerk op groote moeielijkheden. In 1673 hadden
heeren deputaten met den heer raadpensionaris over het
lossen van de slaven in Turkije gesproken. Fagel had het
ongeraden geoordeeld dat van den Staat te verwach ten,
maar vond dat de reeders der schepen, waarop de slaven
genomen waren, hen ook moesten lossen, want de groote
losgelden hebben de Turken aangemoedigd, om zich bepaaldelijk op dit slaven maken bijzonder toe te leggen.
De synode, dit van hare deputaten vernemende, is van
meening, ietwat naïevelij k, „dat hierin zich iets politieka
vermenght", d.w.z. alleen der regeering, niet der kerk
rakende, maar besluit toch hare pogingen voort te zetten.
Helaas blijkt 't volgend jaar, dat de colleges der admiraliteiten ook vinden, dat de Staat niets moest doen, ook omdat
de tijden zoo ongunstig waren, wat inderdaad het geval
was. In 1678 sloten de Staten-Generaal eene overeenkomst
met Algiers, om voor „een civilen prijs" gevangenen te
lossen, maar Fagel gevoelde weinig voor het kerkelijk
voorstel van eene algemeene collecte. Het groote euvel
was ook weder hier ons wezenlijk nationale particularisme.
Ieder ging zijn eigen weg, collecteerde op eigene gelegenheid, wenschte zich niet aan een ander te „onderwerpen".
Directeuren van den Levantschen Handel hebben wel, gelijk ook de kerk, gemeen overleg trachten te bevorderen,
maar tegen nationale hebbelijkheden is het kwaad vechten.
In 1659 zeiden Burgemeesteren van Hoorn, blijkbaar het
getreuzel moede, dat men liever een vloot oorlogsschepen
moest 'zenden „tot uytroeyinge van de Turcken". Bij welslagen zou dat zeker vele moeielijkheden, ook voor later
eeuwen, hebben opgelost.
Dit alles vormt nog slechts een klein gedeelte van
de kerkelijke, buitenlandsche bemoeiingen. De synoden
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werden geraadpleegd over en gaven door hare deputaten
advies in zake de benoeming van gezantschapspredikanten,
die in het hotel van den gezant dienst deden in de ambassade-kapel. De kerk zocht naar de geschikte personen,
beval ze ter benoeming aan, deed opgave van de boeken,
welke de ambassade-prediker naar hare meening behoefde
en bleef daarna toezicht houden. Misdroeg de dienaar zich
in leer of leven, dan was hij der kerkelijke discipline
onderworpen. Zoo in de geruchtmakende geschiedenis van
Petrus van Balen, predikant bij ons gezantschap in Madrid,
1664 en volgende jaren, die onder allerlei invloeden een
„zeer goed gevoelen had gekregen van het katholieke
dogma" en deswege, in 1668, als beschuldigde zich moet
verantwoorden voor de Z. Hollandsche synode. Deze, binnen
wier ressort Den Haag lag, had daardoor bij de benoeming
van ambassade-predikanten overwegenden invloed, wat aan
andere gewesten verdroot. Z66 althans vat ik een besluit
op van de Overijselsche synode van 1642. „Is verstaan,
dat het senden van predikanten na andere Coninghrijcken
ende landen is een gemeen werck van alle de synoden
deser provinciën." Overigens bezitten wij nog geene monografie over onze ambassade-kapellen, behalve het lijvig
werk van wijlen Dr. van Langeraad over de Parijsche.
Die te Konstantinopel b.v. verdient ook in hooge mate
onze belangstelling. Niet minder doet dat ik ga weder
een anderen tak van dienst noemen in het kerkeregiment —
het instituut van de vlootpredikanten. Het was geen geringe arbeid te zorgen voor geschikte dienaren, die op de
oorlogsschepen, meest die der admiralen en schouten bij
nacht, dienst moesten doen met predikatie, bijbellezen en
ziekenbezoek • en tegen de verschrikkingen van den zeeoorlog bestand moesten zijn. Ook zorgde de kerk voor
de kon het zijn — verbetering van de sobere tractementen
der vlootpredikanten. Onze acta zijn niet zoo uitvoerig
als wij wel zouden wenschen, maar zij schenken toch tal
van gegevens, die mede gebruikt zullen kunnen worden
bij de samenstelling van eene monografie over het onderwerp, die wij hopen, dat nog eens (waarom niet als acade.
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misch proefschrift?) verschijnen zal. Hier zijn Olivarius
de Buck (Hircinus) van Kapelle en Joh. Bourgeois van
Nieuw Beyerland, die in 1641 zullen uitzeilen met de
Statenvloot naar Portugal, die Don Jan IV assistentie zal
gaan verleenen. Zij zullen in de kajuit van admiraal en
vice-admiraal eten, mondkost vrij en f 100 gage per maand
hebben met behoud van hun gewone tractement, omdat
zij beschouwd worden als geleend. De synode van Rotterdam „presenteert, verkiest ende sendt (hen) om Godes H.
Woord te prediken, de H. sacramenten te bedienen, siecken
te troosten ende in alle deelen en plighten (hups) ampts
(zich) stichtelick, ges`ondelick ende ijverigli te dragen als
een getrouw dienaar Jesu Christi toestaet." Wij schrijven
de gansche instructie niet af. Hier is Joh. Roos, die in
1658 met de Ruyter ook naar Portugal gaat en hier zeilen
De Lannoy en Fenacolius in 1659 met de vloot naar
Denemarken en hier „regst Isaäc Huysman met het schip
van den heer vice-admiraal", t.w. van der Zaen, naar de
kust van Guinea, dient 1665 op het schip van Kortenaer
in den slag bij Lowestoff, onzaliger gedachtenis, maar 1666
op dat van .Art Jansse van Nes in den vierdaagschen
zeeslag, glorierijker memorie. Te denken, dat wij het
uitvoerig journaal van dezen Isaäc Huysman bezitten zouden !
Die gage van f 100 voor De Buck en Bourgeois schijnt
hoog, omdat in 1667 H. E. Gr. Mog. f 40 boven de kost
een „eerlij ck tractement" noemen, maar de kerk het als
„oversoober" kenschetst. Wat het dan ook was. Wie o.a.
de studies van den heer De Hullu gelezen heeft over het
leven op onze koopvaardij- en oorlogsvloten in den goeden,
ouden tijd kan zich eene voorstelling vormen ook van de
bevindingen van een zeepredikant. Eindelijk, zooals de
kerk voor de oorlogsmarine op geestelijke verzorging bedacht was, zoo zorgde zij ook voor geestelijken bijstand van
het leger te velde. Weder een wijd terrein voor bemoeiingen.
De legerpredikanten zijn talrijk, de onderscheidene gemeenten benoemen hen uit de dienstdoenden in hun ressort
en geven hun uitvoerige instructies. Die der Z. Hollandsche
synode zijn verplicht, gedurende hun verblijf te velde alle
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zes weken eene vergadering te houden „bij forme van een
classe", waar zij een praeses en een scriba moeten benoemen,
hunne geloofsbrieven vertoonen, notulen houden en censura
morum oefenen. moeten. Wie boven de 60 jaren was behoefde geen legerdienst te verrichten. Kerk en Staat
lieten zich door dezelfde beginselen leiden. Toen de StatenGeneraal in 1616 Venetië met een leger helpen zouden,
hield de godsdienstoefening onder de troepen hen zeer
bezig, zij wilden, dat de leider der expeditie, Johan Ernst
van Nassau, daarvoor vooral zorgen zou, wat toen met het
katholieke Venetië eenige moeilijkheid gaf. De kerk vond
dus gemeenlijk medewerking, al bleef zij wenschen houden.
In 1628 toonde zij de Staten aan, dat de „exercitie van
de religie in het leger zeer soberlijk besteed was" en vroeg
of er althans negen veldpredikers, uit elk gewest één, de
troepen vergezellen mochten. Op tractement zou men niet
letten. Dat getal was later hooger. In 1693 zond Z. Holland vier veldpredikers uit. Zij aten soms met de officieren,
zooals Huygens van William Castairs, Schotsch veldprediker
in 's konings leger verhaalt „brengende onse kost te samen."
De koning had zijn eigen predikant, in 1690 en volgende
jaren Jean Mesnard, die in het hoofdkwartier de predikatie
houdt; in 1676 en 1677 Johannes Ursinus, later te Rotterdam, die aan de officierstafel het soms moeilijk had. Zij
mochten hunne vrouwen medenemen, gelijk Jacobus Kock,

predikant bij het regiment van den graaf van Portland,
wiens echtgenoot, Maria van Berlicum, gezegd wordt „met
haer man hier in 't leger gekomen" te zijn. Waarom het
hun verboden was volgens hunne kerkelijke instructie
„legerpaerden ende legerwagens in 't leger te houden",
weet ik niet. Zij zullen het verbod wel overtreden hebben.
Maar wat waren de besognes voor vloot- en veldpredikers vergeleken bij de zorg voor de kerken in de
koloniën ! Het is vooral classis Amsterdam, die zich te
dezen opzichte onverwelkelij ken roem verworven heeft :
hare acta getuigen van hare toewijding en vormen meteen
eene rijke bron voor de kennis onzer koloniale geschiedenis. Maar ook classis Hoorn en classis Walcheren mogen
O. E. XVII 6
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met eere worden genoemd. Classis Amsterdam hield de
synoden op de hoogte met overlegging van stukken of
copieën ervan. Dus vinden wij in de synodale acta opgenomen : „Extract uyt een brief van de kerke van Gale in
Zeylon gesonden aan de E. classe van Amsterdam, gedat.
10 Januari 1667" en desgelijks „van den kerkenraad van
Batavia", „van den kerkenraad van Ambon". Of ook
„Extract uyt sekere missive van Batavia den 23e Jan. 1673"
(ter synode van 1675). Zoo komen dan jaarlijks „Indise
saken" in de synode voor en geven de heeren Deputaten
bericht van hunne correspondentie met classis Amsterdam
en de afgedane zaken, waarna de vergadering hare meening
zegt : „Hebben D. D. Deputati synodi den synodo overgelevert de classicale acten van Brasil, in 't Reciff de Pernambuco, den 20 April 1640, dewelcke den broederen wel
hebben bevallen, God hooghlick danckende voor den aenwas van Gods kercke aldaer in leere en ordre ; alleen heeft
de synodus dit volgende hierin aengemerckt". Deze classicale acta van Brazilië o.a. zijn uitgegeven in de kroniek van
het Historisch Genootschap XXIX. Zoo trekken dan de
beelden van schier de gansche toenmaals bekende aarde
aan onzen geest voorbij en met bewondering en aandoening
zijn wij getuigen van de onverdroten zorgen der kerk voor
den geestelijken welstand van europeanen en inlanders in
den O. I. archipel, op Formosa, op Ceylon, aan de kust
van Koromandel, aan de Kaap, aan de Goudkust, in.
Brazilië, West-Indië, Nieuw-Nederland, waar maar de raderlandsche kleuren woeien in die dagen van wonderbare
expansie. Zorgen, dikwijls gebrekkig door povere kennis
van land en volk en vooral van de psyche der inboorlingen, Oostersche toestanden onpractisch naar Westersch
model vervormd, zeker ook de meening, dat God de Heer,
zoo de gereformeerde, ware religie maar werd uitgebreid
en bevestigd, pakhuizen en retourvloten met schatten volproppen zou. Met dat al de oprecht bedoelde poging om
christelijke leer en christelijke zeden in die verre landen
te brengen en het Evangelie te prediken in de vele talen,
waardoor het God behaagd had de natiën van den aard-
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bodem te verdeelen. En, zoo wij vroeger gesproken hebben
van gereformeerde predikanten in de Generaliteitslanden
als eenzame strijders, hoeveel te meer geldt dat van de
dienaren op die eenzame posten, gelijk van ds. Bartholomeus Isebout te St. George d'Elmina in 1668, die schrijft,
dat hij „genoechsaem van die bose menschen in zijn christelij cke vermaningen wierde bespot", met wie hij niet vooral
de negers, maar veeleer de dienaren der W. I. Compagnie
bedoelt, die bij hun goud- en slavenhandel door evangelische moraal niet wenschten gehinderd te worden. Wat
den kerkelijken arbeid bovenmate pijnlijk maakte, was de
volstrekte afhankelijkheid der kerk van de burgerlijke
overheid, van Heeren Bewindvoerderen niet slechts, maar
van den eersten den besten onderkoopman op eerre kleine
factorij. Zij benoemde niet zelve hare dienaren en mocht
hen ook niet van Batavia uit naar de andere deelen van
den archipel uitzenden, dat deed de Gouverneur-Generaal.
Commissarissen-politiek woonden ook hier de kerkeraadsvergaderingen bij en in hunne tegenwoordigheid moest
men de brieven uit patria openen en lezen. Deze onderdanigheid belemmerde haren arbeid en schaadde, gelijk de
kerk zeer wel begreep, ook hare autoriteit bij de inlandsche natiën, die op vormen zoo scherp acht geven. De
predikanten van Jafnapatnam klaagden in 1670 over de
kleinachting hunner personen, omdat zij vroeger den
naasten rang hadden aan den heer Commandeur (Rij cklof
van Goens, die 23 Juni 1658 stad en kasteel genomen
had), nu omtrent een jaar geleden tot de derde plaats
waren verschoven en, toen zij ootmoedig om redres hadden
verzocht, nog eens twee plaatsen waren teruggezet, „waardoor haeren dienst omtrent de teere" (d.i. daarvoor gevoelige) „inlanders eenighsins verachtelijk gemaeckt wierde
en te bevreesen was, dat haer lust tot de swaere dienst
der kerke stond uytgeblust te worden". Een ander groot
bezwaar, waaraan de kerk ook maar weinig verhelpen kon,
was, dat de velden wel wit stonden tot den oogst, maar
de arbeiders weinigen waren, zoowel, omdat de Compagnie
te zuinig als omdat het getal geschikte dienaren te klein
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was. In dit laatste werd dan vaak voorzien door de aanstelling van ziekentroosters, ofschoon die vaak waren „van
kleyne kennisse in de hoofdstucken des geloofs". Die zuinigheid vertoonde zich ook in de sobere tractementen, nog
bovendien slecht uitbetaald. Met name geldt dit de W. I.
Compagnie, zoodat ds. Megapolensis van Nieuw-Amsterdam
16 Augustus 1666 mede uit naam der collega's schrijft
„haer tractement is sober en komt traech in". Het is waar,
dat dit op de Engelschen slaan kan, in wier handen immers
6 September 1664 Nieuw-Amsterdam zonder slag of stoot
was overgegaan, maar was dit ook niet juist door die
zuinigheid geschied, die alle weermiddelen schandelijk had
verwaarloosd en ons ook op „'t versuymd Brasiel" is te
staan gekomen ? Slechte bezoldiging. En hoeveel gevaren
van zee en land en de verschrikkingen der verre reis en
het wonen in onbekende streken, die nog bovendien het
getal gegadigden drukten ! In 1691 hadden twee predikanten, door de Kamer van Zeeland uitgezonden, een
„droevighe reise, vermits het meeste volck dier twee schepen,
eer noch aan de Caap quamen, uytgestorven was." Het
verbaast ons niet, die weten hoe het aan boord van zulke
schepen met ligging, voedsel, water en zindelijkheid geschapen stond. „Op Timor" heet het lakoniek in 1683 „is
D. Matthias Thesaurus melaetz geworden" en de broeders
n Nieuw-Albanië gewagen, 1693, huiverend van de „wreetheid der Barbaren", die gemeenteleden hebben vermoord
en „de kruyn levendigh van 't hooft" gehaald. Zoo heette
dan terugkeer naar 't vaderland steevast „verlossinge".
En trots dit alles deed de kerk, onder vallen en opstaan,
haren arbeid van prediking en onderwijs en van een zedentucht, die, naar vaderlandsche wijze, zich uitstrekte over
tde huisgenooten des geloofs en de bijwoners, over lutherschen en kwakers, over „moorsche en roomsche paepen",
over de „tooneelspelers en duvelsdiensten der Chineezen"
en het vloeken, zweren en lasteren bij scheepslieden en
militairen. Een harde dienst dan, en liever dan te toornen
over de onwaardige predikanten, die tot dronkenschap en
ander kwaad vervielen, gedenken wij de waardigen onder
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hen, die in langen diensttijd met het woord en de pen op
hun post hebben gestaan en in treffende plichtsbetrachting
op de hun toegewezen plaats getrouw zijn geweest, Justus
Heurnius, Philippus Baldaeus, Johannes Caseareus, Antonius Hambroeck, Philippus Specht en zoovelen meer, van
wie niet weinigen ook door bijbelvertalingen, door taalkundige, botanische, ethnographische onderzoekingen naam
hebben gemaakt. Francois Valentijn kent ieder, den schrijver van „Nieuw- en Oud-Oost-Indië," van karakter overigens
niet het hoogst staande. Heel op 't eind onzer Acta, in
1700, komt hij nog voor als overzetter in de „laege Maleydse tael, die is een seer ondeugende tael, die van niemant anders als van den inlander verstaen wordt en bijgevolge dewelcke op geenerlye wijse behoorde gebruyckt te
worden tot de oversettinge des bijbels, dan alleen bij gebreck
van beter, daer men nochtans niet alleen een beter weet,
maer reets daer langh aen besich is geweest." Aan sommige fouten der Compagnie heeft de kerk deel gehad, aan
de zwarte bladzijden onzer koloniale geschiedenis heeft zij
geen schuld, aan hare glorie heeft zij den roem toegebracht
van geduldigen arbeid aan de geestelijke ontwikkeling van
„dat grote lant", zooals het heet van Ceylon, maar zooals
het eerst recht van ons gansche gebied over de wijde wateren
heeten mag. Het oudvaderlandsch kerkeregiment is däär,
met zijne gebreken, op zijn best, nog thans de belangstelling overwaardig van allen, wien Nederlandsch-Indië na
aan het hart ligt.
Nog enkele weinige bladzijden voor die bemoeiingen,
die 't meest bekend zijn en 't naast voor de hand liggen,
de zorg voor kerkelijke personen en handelingen. Hier
stip ik inderdaad slechts aan. De opleiding harer aanstaande predikanten hield de kerk voortdurend bezig
omvangrijk werk, waaraan prof. H. H. Kuyper zijn boek,
„De opleiding tot den dienst des woords", 1891, gewijd
heeft. In de eerste moeilijke jaren der kerk onder 't kruis
waren roeping en stervensmoed genoeg om tot het predikambt te worden toegelaten ; de gevestigde kerk zag telkens
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duidelijker het belang der universitaire voorbereiding,
misschien voor hare dienaren wel nimmer volstrekt door
haar geëischt, maar toch regel geworden. Academische
graden van baccalaureus, licentiaat of doctor (magister)
verlangde zij niet; wie tot hare eigene examina wenscht te
worden toegelaten moet echter een aantal college-testimonia
toonen. De classes namen de examens af, het eerste stelde
beroepbaar, het tweede liet tot de volle ambtsbediening toe.
Alleen in Friesland heeft men tot het einde der Republiek
het eerre, enkelvoudige examen gehandhaafd, dat beroepbaar
stelde en toestond de sacramenten te bedienen. Ook namen
in dat gewest aanvankelijk de Franeker hoogleeraren het
examen af, maar, toen de vrees voor academische ketterijen
ook voor de Friesche hoogeschool dreigen ging (tot dan
was het leven wel niet vlekkeloos maar althans de leer
onbesmet), liet de kerk, in 1639, dat academisch examen
als toelatingsexamen vervallen. Tegen ongestudeerde leeken
waakte zij ook o.a. door de bepaling, dat het examen in
het Latijn moest worden afgenomen. Voorts werkte zij
naar vermogen tegen te kort studeeren van wie „te seer
tot bet predicampt Naesten", tegen de neiging om liet
doen van belijdenis uit te stellen tot het examen praeparatoir,
en natuurlijk ook tegen de kettersche denkbeelden, die
voor de studee r ende jongelingschap gevaarlijk konden
worden. Was de ketterij „merkelijk grasseerende" dan
richtte de synode dringende vertoogen tot de Staten van
Holland en de curatoren der Leidsche hoogeschool. Ook
op de rechtzinnigheid der theologische faculteit achtte zij
het van haren duren plicht toezicht te houden, eischte
daarom onderteekening van de Drie formulieren en bij
afwijking van de leer onderwerping aan de synodale rechtsspraak. De Leidsche professoren teeleenden wel de formulieren, inmenging in _ leer of onderwijs hebben zij nimmer
geduld — een enkele maal moeten lijden. Natuurlijk
echter waren zij bereid wenschen omtrent een leervak te
overwegen, zooals in 1623, toen de kerk bij curatoren had
aangedrongen op een hoog leeraar in de theologia practica,
dat toen beteekende de toepassing van de leer op liet
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leven, de moraal, en de faculteit antwoordde, dat dit niet
noodig was „demoij le haere E. E. in hare lessen soo eenstellen, dat altijt de praxis bij de theorie verclaert ende
aengewesen werde."
De synode oefende voorts toezicht op gemeenten en
predikanten, voorzoover reeds niet door de classis behandeld,
nam kennis van de rapporten der kerkvisitatoren, die
jaarlijks inkwamen, sprak recht in hooger beroep, strafte,
zette af of nam den boetvaardige weder op. De discipline,
op de leer geoefend, was gemeenlijk strenger dan die op
het leven ; de voornaamste zonde was dronkenschap d.w.z.
nog meer drinken dan het vele, wat toen de zedelijke
opvatting reeds toestond en daardoor ongeschikt worden
voor het ambt, ontucht meest als ongehuwd samenwonen
of het niet ontzien van „de dienstmaagd, die in uwe poorte
is." Af en toe geeft eene kerkelijke procedure een gansch
zondenregister : „losse onvoorzichtigheid, ijverloosheid in
zijn dienst, moeiallerij en, ongeregelde handel" (gedrag),
„twistrokkenen, kwade huishouding, harde asseveratie, die
eenen predikant gansch niet passen." Als verontschuldiging
in een ander, dergelijk geval liet men gelden „zoo het
schijnt zwak van hersenen." Van een wezenlijken schavuit,
met wien de synode jaren lang van allerlei te stellen had
gehad en die van kwaad tot erger vervalt, neemt de synodale
scriba, na 's mans afzetting, in zijne acta ten laatste afscheid
met de Dante-iaansche woorden : „van wien geen hope
meer is." Zorgden de classen voor het toezicht op schoolmeesters, krankbezoekers, kosters in haar ressort, de eindbeslissing in tuchtzaken hen aangaande berustte insgelijks
bij de synode. Soms treffen ons zedelijke beschouwingen
als deze, dat „door de losheyt ende ruymicheyt des levens
onder die van de religie te verstaan zijn de sonden, die
ordinaris over het hoofd ghesien werden, als 't versuym
van den godsdienst, de lichtvaerdigheyt ende pracht in
cleederen, danserijen, mommerijen, • 't misbruyck van den
H. name Gods." Als een wezenlijke karaktertrek van de
synodale beraadslagingen en bemoeiïngen vertoont zich ons
de vrees om eene „absolute en peremtoire conclusie" te
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nemen en de zaak dan maar in 's hemels naam commissoriaal te maken. In den arbeid der broeders stelde
de kerkvergadering levendig belang. Toen Trommius in
1 691 zijne bekende Concordantie had voltooid, schreef de
Schiedamsche synode hem, schoon in het verre Groningen
wonende, een brief om hem te bedanken voor de „onvermoeyde neerstigheyd en het nut, de kercke daardoor toegebraght", wat zij nog eens, in 1698, deed na 's mans
psalmbewerking, waarin „de rijm van Datheen sachtelick
verbetert" was. Tot meer aan dit „sachtelick" durfde
niemand bij Datheens geliefde psalmen voorloopig nog overgaan. Op noodige tractementsverhooging drong de kerk
telkens aan. Wel zeer actueel en dus vertrouwd klinkt het ons
in 1641 in de ooren : „of het niet nodigh ware dat de E. Gr. Mog.
Heeren Staten ernstilick ende ootmoedelick werden versocht,
dat H.E. Gr. Mog. gelieven, uyt insight van verswaringe ende
dierte van tijden het tractement der predicanten wat te
vermeerderen, ende principalick ten platten lande, dewijl
het haer niet wel mogelick en is in deze beswaerde ende
becommerde tijden, sommige ooc veel kinderen hebbende,
eerlick daerop te leven ; ende dewijle van het sobere tractement noch moeten afgaen alle pachten, accijnsen, imposten,
welcke bijna overwegen de laatste verhoogingen bij H. E.
Gr. Mog. aan dezelve vergunt, opdat door dit middel afgeschaft moghte worden het verdrietigh soliciteeren om
extra-ordinaris subsidie, twelc groote onere ende disrespect
den heyligen dienst ende eerlicke predicanten toebrenght."
Zulke duurtetoeslagen komen af en' toe voor ; over 't algemeen waren de tractementen veel te laag, de gemeenten
zelve deden nagenoeg niets en lieten de bezoldiging den
voedsterheeren der kerk over, d.i. der overheid, vandaar
dat predikanten gedwongen waren de zonderlingste bijverdiensten na te jagen. Ook hier weinig nieuws onder de zon.
,,.Principalick ten platten lande" heet het. Inderdaad was
het in de steden iets beter. Natuurlijk waren er ook toen
predikanten met eigen vermogen. In het jaarboek „Die
Haghe" van 1915 is het belastingscohier van de hofstad
voor 1674 afgedrukt. Daar vindt men dus ook de vermogens
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van sommige toenmalige predikanten. B.v. „ds. Ludovicus
Streso, predicant tot Vianen" (maar wonende in Den Haag
of althans daar aangeslagen) f 2333.75 met een aanslag
van f 11-13-6." En zoo verder : ds. Simon Simonides
(de man, die den moord op De Witt verheerlijkte, gelijk wij
zagen) voor f 5000 met een aanslag van f 25-0-0 ; ds.
Tetrode f 1165.62 2 met f 5-16-9;Cornelia Laserve, wed. ds.
Jac. Sterremont f 8000 met f 40-0-0 ; den franschen predikant
Daniël de Mareez f 30.000 met f 150-0-0 ; den predikant
Thaddeus de Lantman f 10.000 met f 50-0-0 ; ds. Joh.
Schelhamer, luthersch predt. f 16000 met f 80-0-0 ; doctor en
rem. predt. Bernardos Crayvanger t 14.000 met f 70-0-0,
denzelfden nomine uxoris Maria Speelplans, wed. Dirck
Verhaven f 15200 met f 76-0-0 en denz. als erfgenaam van
Dirck en Cornelis Verhaven f 10.000 met f 50-0-0. Natuurlijk zijn dit de uitzonderingen, regel waren tractementen
tusschen f 600 en f 900 op het land, in de steden tot
f 1200 soms, ook voor dien tijd veel te laag. Het was wel
niet uit weelde, dat ds. Joh. de Mol te Oud-Loosdrecht in
1771 eene porceleinfabriek bij zijn pastorie vestigde. Maar
dit ligt buiten ons bestek. Ook leggen wij hier de pen neêr.
Acta als die der Zuid-Hollandsche synode 1621-1700,
gelijk ze door de goede zorgen van dr. Knuttel thans voor
ons liggen, zouden als eenige bron voor onze kennis van
wat de gereformeerde kerk ten onzent is geweest en heeft
gedaan en van de wereld, te midden waarvan zij zich
heeft bewogen, zeker zeer ontoereikend zijn, in nog meerder
mate natuurlijk voor de kennis van het vaderlandsche
christendom in het algemeen. Maar zij leeren ons veel
omtrent het kerkeregiment, de beginselen volgens welke
en de wijze waarop de provinciale kerken bestuurden,
organiseerden en de groote en gewichtige belangen behartigden, welke haar waren toevertrouwd of die zij zelve
binnen haren arbeidskring trok. Wat er goeds en wat er
kwaads in was is, hopen wij, ook uit ons relaas wel gebleken, al begeerden wij als lofredenaar noch als aanklager
opzettelijk op te treden : liefde voor het verledene is voor
allen historischen arbeid scherp genoeg een spoorslag, het
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kennen van de menschen uit vroeger tijden zijn schoonste
doel. Maar, daar wij schier uitsluitend, wegens den aard
van Knuttel's uitgave, van Zuid-Holland hebben moeten
gewagen, moeten wij ééne waarheid nog met nadruk naar
voren brengen. De negen gewestelijke kerken onder de
Republiek vormden geen volstrekte éénheid, maar zij waren
toch door leer, liturgiek, bijbelvertaling, kerkorde z66
nauw verbonden, dat zij daardoor de staatkundig en oeconomisch zoo los samenhangende provinciën ook dichter tot
elkander brachten en aldus de latere eenheid van den Staat
na 1813 krachtig hebben voorbereid. Dit is, bij het overige,
geen karige lof voor het oudvaderlandsch kerkeregiment.
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ANNA POLAK.

„Gelijk loon voor gelijken arbeid", een elliptische
zinsnede waarbij de woorden „onverschillig of die arbeid
door mannen of door vrouwen geschiedt" zijn weggelaten,
is eene dier leuzen, welke vóór den oorlog : „in days of
old lang syne", op kalmen toon besproken in besloten
kring, thans tot een strijdkreet zijn geworden voor honderdduizenden.
De banieren der Engelsche fabrieksarbeidsters, die 20
Juli 1915 des avonds na afloop harer dagtaak in aandoenlijken optocht naar het Parlement trokken om grieven
bloot te leggen en wenschen kenbaar te maken, droegen
naast vele andere ook den „eisch" van gelijke bezoldiging
in den boven aangeduiden zin. Want sterk voelden die
vrouwen, dat zij gedwongen werden de vernederende rol
van onderkruipsters te spelen, die, zoo de óngelij kheid in
belooning bestendigd bleef, in de betreffende vakken op
den duur den loonstandaard omlaag zouden drukken.
Isabella Sloan, eene der propagandisten onder de
Engelsche vakarbeidsters, koestert dezelfde vrees, en door
de Engelsche sociaal-democratische vakbeweging wordt
dezelfde eisch gesteld.
Ook de Duitsche vakbeweging -- de vergadering van
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vakvereenigingen, in den voorzomer van 1916 te Keulen
gehouden, levert hiervan een voorbeeld ziet steeds
duidelijker de noodzakelijkheid in van gelijke bezoldiging
der beide seksen, wil niet een belangrijk deel van het
door de organisatie bevochtene weder verloren gaan.
En in Frankrijk vormt het op zoo ruim mogelijke
schaal in praktijk doen brengen van het beginsel „à travail
égal salaire égal" het doel van het, ongeveer anderhalf jaar
geleden op initiatief van Madame Duchêne, voorzitster van
de Sectie voor Arbeid van den Franschen Vrouwenraad,
opgerichte „Comité intersyndical d'action contre l'Exploitation de la Femme," waarbij een aantal der grootste en
machtigste vakvereenigingen zijn aangesloten.
Maar diezelfde Fransche arbeiderswereld, die nu vergaderingen belegt, manifesten aanplakt, vliegende blaadjes
verspreidt bij duizenden, en, reeds een enkele maal met
succes, arbeidsters tracht te bewegen tot heengaan uit bedrijven, waar men haar een geringer loon bood dan de
mannen genoten wier plaatsen zij innamen, diezelfde
Fransche arbeiderswereld bleef in 1911 volmaakt onbewogen bij de onthullingen van den Heer L. de Pissargewski
in het Augustus-september-nummer van het „Journal de
la Société de Statistique de Paris" betreffende de verhouding der arbeidsbelooning voor mannen en vrouwen in
9 Europeesche landen : Frankrijk, België, Oostenrijk-Hongarije,
Duitschland (met afzonderlijke cijfers voor Wurtemberg en
de tabaksindustrie in Baden), Rusland, Zweden, Noorwegen,

Denemarken, Groot-Brittannië en Ierland, benevens in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Volgens de door den schrijver uit officieele statistieken
geputte cijfers, bedroeg het vrouwenloon. in Rusland 60 à
70 %, in Denemarken 65 %, in Noorwegen 55 à 60 %, in
Zweden 60 %, in Duitschland 50 à 60 %, in België 50 à 60 %,
in Frankrijk 60 %, in Oostenrijk-Hongarije 65 %, in de
Vereenigde Staten 60 %, in Engeland 55 % van het mannenloon.
De verhouding blijkt dus het gunstigst in Europeesch
Rusland, Denemarken en Oostenrijk-Hongarije, het ongunstigst
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in Duitschland, België en het Vereenigd Koninkrijk — een
uitkomst, die wellicht menigen met Westersche hoogmoedsbacillen geïnfecteerde bevreemdt !
Ofschoon de vrucht der nauwgezetste berekeningen,
waarbij zorgvuldig gebruik werd gemaakt van alle aanwijzigingen die in de officieele opgaven te vinden waren,
hebben toch de boven medegedeelde verhoudingscijfers
de Heer de Pissargewski is de eerste om dit te erkennen
zoowel in het algemeen als voor het onderwerp dat ons op
't oogenblik bezig houdt, slechts betrekkelijke waarde.
In het algemeen, omdat .de statistieken niet alle
loopen over denzelfden tijd : de Engelsche cijfers bij v.
dateeren van 1908-1909, de Fransche reeds van 1893 ; de
Deensche en Noorsche eindigen bij 1905, de Zweedsche en
Oostenrijksche worden tot 1908 voortgezet.
Maar in 't bijzonder voor de questie van al of niet
gelijke bezoldiging bij gelijke arbeidsprestatie zijn de door
den schrijver geraadpleegde statistieken : de eenige bron
trouwens waaruit eenigszins rijkelijk kon worden geput,
niet van absolute beteekenis.
Immers, ze geven meestal het, door den bewerker in
francs herleide tijdloon, op in verschillende takken van
nijverheid, soms ook in den landbouw, zonder dat men
kan zien, of de door mannen en door vrouwen verrichte
werkzaamheden dezelfde waren.
Dat is feitelijk alleen het geval bij het staatje betreffende de weef-industrie in Engeland. Daarin vinden wij
voor de katoenweverijen, waar iedere arbeidskracht : man
yof vrouw, 4 getouwen bedient, een loonverhoudingscijfer
genoteerd van 94 %; in de wolweverijen, bij de bediening
van êén getouw, van 62 %; in de linnenweverijen, bij de
bediening van 2 getouwen, van 79 %.
Hier is dus de arbeid van mannen en vrouwen volkomen gelijk, terwijl het loon geen tijd- maar stukloon,
zoodat ook quantitatieve prestatie-verschillen zijn buitengesloten èngelij kheid vertoont!
Hetzelfde verschijnsel treft ons in nog sterkere mate
bij de minimum-loopen, die zoowel in Engeland als in
—

---

;
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Australië door de „loon-commissiën" werden vastgesteld.
Zooals men weet, kwam in den Staat Victoria in 1896
de „Factories and Shops Act" tot stand. In 1905 volgde
Zuid-Australië. In 1908 werd in Nieuw-Zuid-Wales en in
Queensland de „Wages Boards' Act" aangenomen.
Door deze eerste „wetten op het arbeidsloon", in het
leven geroepen om de Allerergste misstanden ^,cp loongebied op te heffen, wordt de regeering gemachtigd om voor
verschillende bedrijven „loon-commissiën" te benoemen,
bestaande uit vertegenwoordigers van beide partijen : werkgevers en werknemers, die voor elk dier bedrijven minimumloonen hebben te bepalen.
,

Artikel 23 der „Factories and Shops Act" luidt : „De
looncommissiën zullen bij vaststelling van minimum-loonen

rekening houden met den aard van het werk en met leeftijd en geslacht" (wij cursiveeren) „der arbeiders" 1 ).
Zij hielden inderdaad rekening met het geslacht ! ZÓ6
ter dege, dat toen de wet 4 jaar had bestaan, het gemiddelde weekloon der vrouwen in het kleermakersvak was gestegen van f 9.— tot f 13.30, dat der mannen van f 21.
tot f 31.80.
Het zou ondankbaar zijn, niet te erkennen, dat de
wet ook voor de vrouwen verbetering heeft gebracht, waar
vroeger vooral aan de thuiswerksters door tusschenpersonen
zulke lage loonen werden uitbetaald, dat zij hij arbeidsweken van 70-84 uur niet meer dan f 4.— a f 8.— verdienden. Dat neemt echter niet weg, dat een z(5ó groot
verschil tusschen het gemiddelde mannen- en het gemiddelde vrouwenloon, met een verhoudingscijfer nog ongunstiger dan vóór het in werking treden der wet, n.l. nog
geen 42 % tegen voorheen bijna 43 %, onmogelijk alleen
te verklaren is uit een qualitatief of quantitatief verschil in
arbeidsprestatie. Het is onmiskenbaar het verschil in geslacht
der arbeidende personen, dat hier bij de loonbepaling den
hoofdfactor vormt.
1) „wettelijk Minimum-loon voor de Huis-industrie" door C. J. P. Zaalberg, „Vragen des Tijds" 1912.
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Het moederland volgde het verkeerde voorbeeld der
kolonie na.
Toen 1 Januari 1910 in het Vereenigd Koninkrijk de
„Trade Boards Act" in werking trad en aanstonds van
toepassing was op vier industrieën, werd in de kettingsmederij,
een bedrijf dat hoofdzakelijk in huis-industrie en door
vrouwenhanden wordt uitgeoefend, het loon voor vrouwen,
dat vroeger ongeveer 5 shillings per week bedroeg, op tenminste 12 1 / 2 cts. per uur gebracht, hetgeen voor velen
harer een verbetering van 100 à 150 % beteekende. Teged werd evenwel het minimum-loon voor mannen
lijkertijd
bepaald op 25 cts. voor ongeschoolden, 27 1 / 2-35 cts.
voor vak-arbeiders. Zelfs de ongeschoolde man verdient
in dit vak dus nog tweemaal zooveel als zijn vrouwelijke
collega!
Wat de papieren,- cartonnen- en spanen-doozenmakerij
betreft, daar werd in Januari 1913 het uurloon voor mannen
op 30 cts. gesteld, dat voor vrouwen precies op de helft : 15,
in Ierland zelfs 14 cts. Mannelijke leerlingen verdienen in
dat bedrijf f 2.70—f 14.40, vrouwelijke f 2.40—f 6.30 per
52-urige werkweek.
In sommige takken der kleeding-industrie werd het
minimum-uurloon voor mannen op 30, voor vrouwen op 16
cts.; het loon per 50-urige werkweek voor mannelijke leerlingen op f 2.50 f 13.50, voor vrouwelijke op f 1.80—f 7.80
bepaald.
Ofschoon dus de wet op het minimum-loon ongetwijfeld ook in Engeland 1 ) het lot van duizenden arbeidsters
ten gunste heeft beïnvloed en voortgaat te beïnvloeden,
heerscht toch ook dáár stuitend sterk Ongelijke bezoldiging
voor gelijke arbeidsprestatie.
Maar alweder.... niemand, die zich over dat feit zou
hebben bekommerd, indien niet plotseling de oorlog ware
'uitgebroken, met zijn vervanging in reusachtig versneld
1) De „Wet op de Huis-industrie" in Frankrijk schept alleen de
mogelijkheid tot het vaststellen van minimum-bonen - in bepaalde takken
van huis-industrie -- voor vrouwelijke werkkrachten. Deze levert ons due
voor het onderwerp van dit opstel geen materiaal.

400

GELIJK LOON VOOR GELIJKEN ARBEID.

tempo en op reusachtig vergroote schaal van mannelijke
door vrouwelijke arbeidskrachten, terwijl voor het meerendeel de vervangende vrouwen lager bezoldigd worden 1 ).
Toen sloeg den mannen de schrik om het hart, dat die
vervanging, welke ook na het sluiten van den vrede voor
een grooter of kleiner deel zal moeten worden bestendigd,
den loonstandaard blijvend verlagen zou. Zucht tot zelfbehoud deed hen grijpen naar het doelmatigste verdedigingsmiddel. Arbeiders, die vroeger de vrouwen, die „indringsters,"
op alle mogelijke wijzen uit hun vak hadden zoeken te
weren, zooals de Heer Keufer, de secretaris van den
Franschen Typografenbond, ijveren thans voor het betrekken der vrouwelijke arbeidskrachten binnen den kring
hunner organisatie. Mannen, die er vroeger een beleediging in zagen, naast vrouwen te werken, diep doordrongen
als ze waren van de superioriteit van het mannelijk geslacht, zijn thans de heftigste tegenstanders geworden van
het lagere vrouwenloon.
Die belangstelling in het vraagstuk der gelijke bezoldiging bleef niet beperkt tot de oorlogvoerende landen. Ze
vertoont zich, zij 't in kalmer vormen, eveneens in de
landen die zich, tot dusverre, onzijdig hielden.
Zoo sprak Anna Rogstad, plaatsvervangend Stortinglid, op de vierde algemeene vergadering van den Noorschen
Vrouwenraad, die van 3 tot 7 October 1.1. in het Parlementsgebouw plaats had, over gelijk loon voor gelijken arbeid,
en verheugde zich er over, dat de volksschool-onderwijzeressen in Christiania dit beginsel hadden weten te doei.
zegevieren.
En zoo wijdde ten onzent de Nationale Vrouwenraad
bet vorige jaar zijne avond-vergadering aan deze „brandende
questie", die waarlijk ook voor ons niet uitsluitend van
academische beteekenis is.
1) Een overzicht, tot Juni 1916, zoowel van die vervanging van
mannen door vrouwen in de belligerente landen, als van het verschil in
arbeidsbelooning. gaven wij in ons artikel „Veranderende Groepeering van
mannelijke en vrouwelijke Arbeidskrachten." in de Juli-Augustus aflevering
van „De Economist".
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Want al moge de voortdurend verder voortgaande verdeeling van arbeid, waarbij bepaalde soorten van werkzaamheden steeds aan mannelijke, andere steeds aan vrouwelijke
arbeidskrachten worden opgedragen, met name in landbouw
en nijverheid verschil in belooning bij gelijke prestatie
moeilijk aantoonbaar maken, zèker is het dat zulk een
ongelijkheid op nog bijna alle punten der arbeidsmarkt
ook ten onzent bestaat.
Immers wij lezen ter meest bevoegder plaatse in zake
arbeidstoestanden op nijverheidsgebied : in het Centraal
Verslag der Arbeidsinspectie over 1912 (op blz. 166) „Terstond dient gewezen op twee machtige factoren, die tot
tewerkstellen van meer vrouwen in de industrie hebben geleid, n.l. de door de sterke uitbreiding der industrie ontstane vraag naar steeds meer arbeidskrachten, bij voorkeur
goedkoops" (cursiveering van ons).
Volgens den Heer Oudegeest, één der sprekers op de
boven vermelde vergadering van den Vrouwenraad, zijn in
het textielbedrijf de gemiddelde loonen voor vrouwen
belangrijk lager dan voor mannen ; alleen de loonen der
scheerders en scheerstern in de weverijen te Enschedé
maken daarop een uitzondering.
Dit kan evenwel slechts betrekking hebben op het
gemiddelde weekloon, dat gelijk is voor scheerders en scheersters, vaak èngelijk voor wevers en weefsters, doordat de
laatsten een kleiner aantal getouwen bedienen. De bezoldiging toch geschiedt in stukloon, volgens tarieven, waarin
geen verschil tusschen de seksen wordt gemaakt.
Daarentegen blijkt uit het „Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van gehuwde Vrouwen in Nederland," in de jaren
1908 en 1909 door de inspectrices van den arbeid verricht,
terwijl de uitkomsten door den Centralen Dienst der Arbeidsinspectie werden verwerkt en in 1911 uitgegeven, dat in de
nettenboeterij te Enkhuizen de vrouwen bezoldigd werden
met 12, de mannen met 15 cts. per uur (blz. 51).
In de steenfabrieken te Angerlo verdienden de mannen
voor het opzetten f 1.80, de vrouwen f 1.50 per dag
(biz. 59).
0. E. XVII 6

26
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Wat de steenfabrieken in Friesland betreft, „ook hier
krijgen de mannen voor hetzelfde werk dikwijls hooger
loon dan de vrouwen" (blz. 60).
Met betrekking tot den arbeid in haringrookerij en,
lezen wij (op blz. 74) „in Friesland is het mannenloon
hooger" (bedoeld wordt „dan het vrouwenloon").
Zelfs in collectieve arbeidscontracten wordt nu en
dan een dergelijk verschil aangetroffen. In de kort geleden gesloten overeenkomst tusschen de „Vereeniging
van Fabrikanten van Gouden en Zilveren Werken" eenerzijds, en den „Nederlandschen Bond van Goud- en Zilversmeden en aanverwante vakken", den „Nederlandschen R. K.
Metaalbewerkersbond", en den „Christelijken Metaalbewerkersbond" aan den anderen kant, wordt het minimum-loon
voor mannelijke gezellen bepaald op 25-30 cts., naar gelang der gemeente ; voor vrouwen en meisjes op 16-18 cts.
per uur ; voor jongens-leerlingen na 3 jaar op 10, voor
meisjes-leerlingen, eveneens na 3 jaar, op 7 cts. per uur.
Weliswaar houden de patroons zich niet allen aan het
minimum-loon, en wordt bij v. te Amsterdam in eene zaak,
waar de vrouwen uitsluitend als polisseuses werkzaam zijn,
een uurloon van 20 cts. uitbetaald, terwijl in 2 andere
fabrieken daar ter plaatse, waar zij deelnemen aan het
eigenlijke kettingen-maken, het uurloon zelfs tot 22 cts.
stijgt. Het loonverschil tusschen de beide seksen, door de
vak-organisaties gesanctionneerd, wordt dus in de practijk
soms wel verkleind, maar geenszins opgeheven.

In de collectieve arbeidsovereenkomst, verleden jaar
afgesloten tusschen de patroonsvereeniging en de afdeeling
Amsterdam der neutrale, R. K. en Christelijke arbeidersorganisaties in het dameskleedingbedrijf, wordt het minimum-uurloon voor „zelfstandige dames-kleermakers" bepaald op 40 en 45 cts. ; voor „pompiers," d. z. degenen
die geen nieuw werk maken, doch alleen veranderingen aan.brengen, op 35 cts. Het minimum-uurloon der „zelfstandige dames-kleermaaksters", aan wie dus precies hetzelfde
werk wordt opgedragen als aan de kleermakers, n.l. het
„tailleur"-werk, bedraagt evenwel slechts 26 cts.; dat der
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„zelfstandige taille-werksters" 23 cts.; dat der „zelfstandige
rokkenwerksters" 20 cts.
Ook in het collectief contract, van 1913 der typografen
wordt eenig, zij 't gering, verschil gemaakt ; in zooverre
als het vrouwenloon minder mag, evenwel niet behoeft
te bedragen dan het mannenloon voor hetzelfde werk. In
de nieuwe overeenkomst, die onlangs in werking trad, is
dat facultatieve „achtste" verschil gehandhaafd gebleven.
Daarentegen werd van den eersten dag af van het
bestaan van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond geenerlei onderscheid tusschen mannelijke en
vrouwelijke arbeidskrachten toegestaan, zoodat alle overeenkomsten en arbeids-regelingen in die industrie op
mannen en vrouwen gelijkelijk van toepassing zijn ; terwijl
de laatste alinea van art. 14 van het verleden jaar tot stand
gekomen collectieve contract tusschen den Nederlandschen
Bond van Boekbinders-Patroons ter eenre en de Gezellenorganisaties in de Boekbinderij ter andere zijde, luidt :
„De vrouwelijke werknemers tellen naar het door haar
genoten loon in de klasse-verhouding mede." Een eenigszins duistere uitdrukking, die echter eenvoudig beteekent,
dat mannen en vrouwen in dit bedrijf gelijkelijk bezoldigd
worden. Het is zeker niet oneigenaardig, dat het hier de
secretaris der werkgeversorganisatie was, op wiens initiatief
en onder wiens invloed het beginsel der gelijke belooning
voor gelijken arbeid werd in praktijk gebracht.
In de kantoor- en winkelwereld hetzelfde verschijnsel:
gelijkheid náást èngelijkheid, de laatste in veel grooter
omvang dan de eerste, doch moeilijk aantoonbaar, omdat
de werkzaamheden dikwijls verschillend zijn, niet zelden
ook opzettelijk verschillend gehouden worden, om het
onderscheid in belooning minder in 't oog te doen
vallen.
Dat evenwel de vrouwen als goedkoopere werkkrachten
worden beschouwd, is een in de kringen der belanghebbenden, bij de vakorganisaties in de eerste plaats, overbekend
feit.
Het sprekendst komt uitteraard het verschil naar voren
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in die bedrijven, waar de loonregeling in een reglement is
vastgelegd, zooals bij de Coöperatieve Winkelvereenigingen
het geval is. Toch vindt men ook dáár, in 't bijzonder in
de groote arbeiders-coöperaties als „De Dageraad" te Amsterdam en „De Volharding" te 's-Gravenhage, maar ook
in de „Rotterdamsche Coöperatieve Verbruiksvereeniging"
(misschien ook in andere, ons onbekend) volkomen gelijke
salarieering der beide seksen.
Toen het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid in
1915 een onderzoek instelde naar het arbeidsleven der
verkoopsters in manufacturenzaken en zaken van modeartikelen, deelde men de enquêtrice in een deftige lingerie-zaak mede, dat de mannelijke en vrouwelijke verkoopkrachten aldaar precies hetzelfde verdienden, met de
bijvoeging welke later herhaaldelijk en ongezocht bevestiging ontving dat wij in die gelijkheid een zeldzaam voorkomende uitzondering hadden te zien.
Pijnlijker nog treft het verschil, zoodra het arbeid geldt
waarin de vrouwelijke werkkrachten in den regel meer
gewaardeerd worden dan de mannelijke : op het gebied der
verpleging. In tal van ziekenhuizen en krankzinnigengestichten worden de hoofdverplegers, eerste verplegers en
gediplomeerde verplegers hooger beloond dan het vrouwelijk personeel van gelijken rang. Ja, zelfs de leerling-verplegers ontvangen veelal f 50 of f 100 per jaar méér dan
de leerling-verpleegsters!
Soms komt onverwachts ook in dezen tak van arbeid
gelijkheid voor, zooals voor de (inwonende) verplegers en
verpleegsters 2e klasse in de gemeente-ziekenhuizen te
Amsterdam, waar voor de uitwonenden weder een verschil
in salaris bestaat, dat niet minder dan f 250 tot f 500 per
jaar bedraagt. In het provinciaal krankzinnigengesticht te
Castricum verdienen de hoofdverpleegsters hetzelfde als de
hoofdverplegers, terwijl in alle andere rangen ongelijkheid
heerscht.
Ook ten opzichte van de salarieering der ambtenaren
in dienst van Rijk of Gemeente merken wij datzelfde gemis eener vaste gedragslijn op.
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Bij de Departementen van Binnenlandsche Zaken,
Waterstaat, en Landbouw, Nijverheid en Handel helt
men meer over naar gelijkheid : aan de Departementen
van algemeen bestuur, het Centraal Bureau voor de Statistiek, den Octrooiraad, de Rijksverzekeringsbank, aan de
Rijkslandbouwproefstations en het Rijksbureau voor Zaadcontr6le, in den dienst der Posterijen en Telegrafie en bij
de Rijkspostspaarbank, wordt in zake bezoldiging geen
verschil tusschen mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten
gemaakt.
Van leeraren en leeraressen der Rijks Hoogere Burgerscholen wordt de jaarwedde volgens eenzelfden maatstaf
vastgesteld, evenals van mannelijke en vrouwelijke assistenten aan de Rijksuniversiteiten.
Het salaris van de directrice der Rijkskweekschool
voor meisjes te Apeldoorn is even hoog als dat van hare
collega's aan de Rijkskweekscholen voor jongens.
Weliswaar worden sinds 1909 de inspectrices en adjunctinspectrices van den arbeid lager bezoldigd dan de inspecteurs en adjunct-inspecteurs, maar tegelijkertijd werden
ook de aan haar te stellen eischen — welke vroeger, evenals de salarieering, in dezen tak van dienst voor mannen
en vrouwen gelijk waren geweest — niet onbelangrijk
verlaagd.
Ongelijke belooning voor gelijke prestatie bestaat
daarentegen aan het Departement van Justitie, waar volgens het K. B. van 12 Maart 1910 voor de adjunct-directeuren van gevangenissen en rijkswerkinrichtingen de
bezoldiging loopt van f 1300 tot f 2100, voor de adjunctdirectrices van f 1000 tot f 1400.
De hoofdbewaarster wordt beloond met f 725—f 800,
de hoofdbewaarder met f 850—f 925 's jaars ; de bewaarsters
en zaalopzichtsters van den len rang met f 625—f 700, de
bewaarders van denzelfden rang met f 750—f825 (zijn minimum is dus hooger dan háár maximum!), de bewaarsters en
zaalopzichtsters van den 2en rang met f 525—f 600, dat is
nog lager dan de bewaarders van den 3en rang, wier aanvangssalaris f575 bedraagt, terwijl de bewaarders van
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den Zen rang een jaarwedde genieten van f 625—f 725.
Ook bij de onderwijskrachten aan gevangenissen en
rijkswerkinrichtingen bestaat verschil in bezoldiging. Het
salaris van den hoofdonderwijzer, die altijd van het mannelijk geslacht schijnt te moeten zijn, bedraagt f 1400—f 1600 ;
dat van den onderwijzer f 600—J1200, dat van de onderwijzeres f 500—f 1000.
Voor directeuren en directrices van, mannelijke en
vrouwelijke onderwijskrachten aan Tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten worden eveneens zeer ongelijke salarissen uitgetrokken.
Wat de ambtenaren in dienst van gemeenten betreft —
aan de secretarieën, bij den gemeentelijken keuringsdienst
en ten opzichte van de inspecteurs en de inspectrice van
het lager onderwijs, welk laatste beroep tot dusver alleen
te Amsterdam wordt vervuld, wordt geen verschil tusschen
de belooning voor mannen en voor vrouwen gemaakt.
De vrouwelijke schoolarts daarentegen, de vrouwelijke
apothekers en apothekers-adsistenten in het „WilhelminaGasthuis" (gemeente-ziekenhuis), worden in de hoofdstad
lager bezoldigd dan hare mannelijke ambtgenooten.
Aan 31 van de 33 openbare gymnasia is de voet van
salarieering gelijk voor mannen en vrouwen ; aan 2 evenwel, en juist te Amsterdam en Rotterdam, worden vrouwelijke leerkrachten lager gehonoreerd. Te Amsterdam bedraagt het salaris bij 20 lesuren of meer voor de leeraren
f 2600—f3800, voor de leeraressen f 1900—f3100, een verschil dus van f 700. Bij minder dan 20 lesuren worden
leeraren bezoldigd met J 115—f 175, leeraressen met f 85
j 145 per wekelijksch lesuur, hetgeen een verschil vormt
van f 30 per wekelijksch lesuur.
Te Rotterdam zouden de leeraressen (die daar nog nooit
benoemd werden) voor 17-21 lesuren per week f 850 minder salaris per jaar ontvangen dan de leeraren voor 20
25 uren. Die 3 of 4 uur méér brengen dus een salaris-verschil van f 850 te weeg. Ware de voet van bezoldiging gelijk, dan zou volgens dien maatstaf elk wekelijksch lesuur
met tenminste f 212.50 beloond worden een quotient,
—
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dat het werkelijke bedrag ongetwijfeld verre overtreft,
maar dan ook op een belangrijk onderscheid in de salarieering van mannen en vrouwen wijst.
Dergelijke verschillen doen zich eveneens voor bij de
gemeentelijke Hoogere Burgerscholen. Gelukkig niet overal:
in den Haag is het salaris gelijk, en te Arnhem, waar de
middelbare meisj 9sschool in een H. B. S. voor meisjes
wordt omgezet, werden door den Raad op voorstel van
B. en W. zelven thans de jaarwedden van directrice en
leeraressen met die van directeuren en leerkrachten der
overige H. B. S. in overeenstemming gebracht.
Bij het lager onderwijs zijn in een twintigtal gemeenten
in ons land waaronder alweder den Haag, benevens
Arnhem, Haarlem, Utrecht en Zwolle, waarschijnlijk ook
Leeuwarden, om nu alleen provinciale hoofdplaatsen te
noemen de salarissen van mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten gelijk. Mochten de voorstellen der z.g.
„Bevredigings-Commissie", die de geheele bezoldiging naar
het Rijk wil overbrengen, ooit tot wet worden verheven, dan
zou er over de gansche linie ongelijkheid gaan heerschen,
aangezien die Commissie de beide laatste periodieke verhoogingen niet aan vrouwen wenscht toegekend te zien.
De hier gegeven voorbeelden van gelijke en ongelijke

bezoldiging van mannen en vrouwen voor gelijke arbeidsprestatie, die slechts een illustratie bedoelen te zijn van
het verschijnsel der „sprongvariatiën" op dit gebied, maar
er allerminst aanspraak op maken, het Nederlandsche
arbeidsveld in dit opzicht volledig in kaart te brengen,
wijzen duidelijk op het bestaan, zoo goed hier te lande als
elders, van twee principieel verschillende opvattingen,
welke, zij 't dikwijls onbewust, bij het bepalen der arbeidsbelooning een overwegenden invloed oefenen.
Volgens de eene opvatting is het de arbeid, volgens
de andere de arbeider, die moet worden betaald.
In de praktijk blijkt die tegenstelling evenwel minder
scherp, dan ze in theorie wel leek.
Want eenerzijds zijn de levensomstandigheden der
arbeidende personen nooit geheel uit te schakelen, aange-
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zien hetgeen in iederen kring volgens den aldaar heerschenden
levensstandaard als noodzakelijk inkomen wordt beschouwd
méde het aanbod van arbeidskrachten voor iedere soort
van arbeid bepaalt, dus één der factoren vormt van het
minimum-loon : de grens, beneden welke de belooning voor
dien tak van arbeid in geen geval zal kunnen dalen.
En aan den anderen kant worden ook door den
warmsten voorstander van belooning naar behoefte nooit de
aard en de waarde van den arbeid uit het oog verloren. Deze
blijven wel degelijk de basis vormen, waarop naar gelang der
omstandigheden waarin bepaalde werknemers of groepen
van werknemers verkeeren, een grooter of kleiner, of ook
wel in 't geheel géén bovenbouw wordt aangebracht.
Hier treden dus de „behoeften" van den werknemer
duidelijk op den voorgrond en nemen een betrekkelijk
groote ruimte in, terwijl ze ginds slechts een bescheiden
rol vervullen en zich verliezen in het duister van den
achtergrond.
Moge het verschil in theorie derhalve principieel zijn,
in de praktijk verzwakt het tot een graadverschil.
Het onderscheid ligt vooral niet hierin, zooals men bij
oppervlakkige beschouwing wellicht geneigd zou zijn te
veronderstellen, dat de bezoldiging van den arbeid langs
zuiver economischen weg zou geschieden, terwijl bij de
bezoldiging van den arbeider allerlei bij-omstandigheden
zouden medetellen.
Integendeel. In het laatste geval wordt er juist minder
ingegrepen in het vrije spel van vraag en aanbod, tenminste voor zoover het vrouwelijke arbeidskrachten betreft ; doch
overigens spreken bij-omstandigheden mede bij beide wijzen
van loonbepaling.
Het is alleen maar de vraag, welke soort van bij-omstandigheden.
Bij belooning van den arbeid staat uitteraard dèze
altijd in het middelpunt der overwegingen.
Verhooging van belooning heeft er plaats, indien de
arbeid in waarde stijgt, hetzij door toedoen hetzij onafhankelijk van de arbeidende personen zelven.
.
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Gaat een bedrijf, waar een machtige vakorganisatie
bestaat vooruit, dan zien wij in overleg tusschen de leiders
der patroons- en die der arbeiders-vakvereenigingen (want
ook ten onzent komt dergelijk gemeen overleg tusschen
de belanghebbende partijen gelukkig meer en meer voor ;
ook ten onzent begrijpen tegenwoordig de intelligenteren
onder de „arbeiders" zeer wel, dat er maar niet in 't wilde
weg kan worden „geëischt", doch dat telkens opnieuw
moet worden berekend, hoeveel een bedrijf aan loonsverhooging lijden kan), dan zien wij de tarieven met de veranderde gunstiger omstandigheden in overeenstemming
brengen.
En individueeler : de coupeuse, de photograaf-retoucheur of -retoucheuse, de kapper, de oberkellner, die in het
buitenland heeft gewerkt ; de boekbinder, de metaalbewerker, de costuumnaaister, de linnennaaister, de pettenmaakster, die een teeken-cursus heeft gevolgd ; de corsettenmaakster-bandagiste, die wat anatomie heeft bestudeerd,
zijn in den regel meer waard, dan hunne vakgenooten die
zulk een leerschool niet doorliepen.
Ook voor zuiveren hersenarbeid geldt hetzelfde. De
onderwijzer, die hoofd- of bij •-acten behaalt, beteekent ceteris
paribus méér voor de school, dan zijn collega die 't maar
bij de lagere acte laat. De postcommies met 10 dienstjaren,
die op verschillende kantoren gewerkt heeft en eenige
directiën heeft waargenomen, is een „waardevoller" kracht,
dan zijn collega met 2 dienstjaren, die nog nooit van
standplaats wisselde.
Maar salaris-verhooging kan eveneens worden toegekend, ofschoon er van waarde-vermeerdering der arbeidsprestatie geen sprake meer kan zijn.
De onderwijzer, de ambtenaar, de boekhouder met 16
of 20 is veelal geen betere kracht dan zijn ambtgenooten
met 10 of 12 dienstjaren. Toch blijft het vooruitzicht op
verbetering in geldelijke positie, welke een door niemand ge-

wraakte (Tnngelij ke bezoldiging van gelijken arbeid zal veroorzaken, gewenscht oni den geest frisch en opgewekt, de belangstelling in den werkkring levendig te houden. Want
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een enkele superieure persoonlijkheid mag voor neerdrukkende invloeden ontoegankelijk blijken, de mensch van
middelmatigen karakteraanleg heeft af en toe een kleinen
prikkel van noode, om niettegenstaande der jaren sleurgang te blijven streven naar vermeerdering van kennis en
verbetering van de praktische toepassing daarvan.
Niet altijd hebben wij in de oudste werknemers tevens
de beste te zien : ondanks hun meerdere routine en ervaring worden zij soms door jongeren in kunnen op zijde,
zoo niet voorbij, gestreefd. Toch kan het voor den geheelen gang van zaken op kantoor, in handels- of industrieel bedrijf, noodzakelijk zijn, dien oudere een voorsprong
te geven in bezoldiging, om zijnerzijds geen ontstemming
of ontmoediging te wekken waarvan de terugslag op den
arbeid zou worden gevoeld, anderzijds zijn prestige niet te
ondermijnen, waardoor de onontbeerlijke samenwerking
schade zou ondervinden.
Hetzij dus eenige arbeid beloond wordt naar zijn waarde,
hetzij overwegingen om achteruitgang in prestatie te voorkomen tot bezoldiging boven de feitelijke waarde drijven,
altijd is 't de arbeid : datgene dat tot stand komt of tot stand
gebracht moet worden, dat de loonhoogte bepaalt. De
levensomstandigheden van den „arbeider" tellen hier nooit
mede om hans zelfs wil.
Dat nu is bij de andere wijze van loonbepaling wèl
het geval. En daarin schuilt naar het ons voorkomt in
verschillende opzichten gevaar.
In de eerste plaats moet zulk een belooning naar behoefte, dat is vermeende behoefte — immers op dit glibberige
terrein kan niet anders dan worden gegist altijd een
element van willekeur in zich dragen. En evenmin kan
zij ooit consequent worden toegepast.
Eéne der redenen, in 't bijzonder door publiekrechtels genoemd voor hoogere bezoldiging
lijke lichamen dikwijls
van mannelijke werkkrachten, is deze, dat mannen een
gezin plegen te vormen.
Meent de overheid nu in gemoede, den arbeid van
dengene op wien de zorg voor een huishouding rust hooger

GELIJK LOON VOOR GELIJKEN ARBEID.

411

te moeten bezoldigen, dan zou zij consequent handelen
door met die hoogere bezoldiging te wachten tot de ambtenaar metterdaad in 't huwelijksbootje is gestapt.
Aldus geschiedt het bij v. in sommige krankzinnigengestichten, waar aan de gehuwde verplegers en hoofdverplegers een grooter salaris wordt toegekend dan aan de
ongehuwden van denzelfden rang.
Ware waarlijk de stijging van behoeften, door verzorging van anderen teweeggebracht, der overheid drijfveer
tot vergrooting van de arbeidsbelooning harer ambtenaren,
dan zou niet alleen de ongehuwde man hetzelfde moeten
verdienen als de ongehuwde vrouw, maar dan zou bovendien de geboorte van ieder kind automatische salaris-verhooging ten gevolge moeten hebben, terwijl omgekeerd
verlies van kinderen, d. i. kleiner worden van het gezin,
salaris-vermindering, of oordeelt men het weder ontnemen van eenmaal verkregen rechten al te hardvochtig
tenminste stopzetten der periodieke verhoogingen moeten
veroorzaken.
In dat systeem zou ook passen, dat de vrouwelijke
werkkracht, die de opvoeding van broers of zusters ter
hand had genomen (en er zijn vélen zoo !), en zeer zeker
zij die de zorg voor een vader of moeder : wettelijke onderhoudsplicht, op de schouders torst, geldelijke tegemoetkoming
zou moeten ondervinden van de zijde der overheid.
Maar geen enkele der hier vluchtig aangeduide consequentiën zien wij aanvaard.
Z66 weinig ernstig blijkt bovendien de overheidszorg
voor de huishoudens harer arbeidskrachten, dat niet zelden
het verschil in eindsalaris tusschen mannen en vrouwen
slechts een honderd gulden bedraagt : bijv. bij het openbaar
lager onderwijs te Rotterdam een som waarbij gade en
kinderen bezwaarlijk het leven kunnen houden !
Inderdaad is die hoogere bezoldiging niet anders dan
een uitvloeisel van de noodlottige opvatting, dat een man
zich nu eenmaal ruimer bewegen moet, en derhalve meer
geld van noode heeft, dan een vrouw.
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En hiermede zijn wij genaderd tot het tweede gevaar
van deze wijze van loonbepaling : het persoonlijke.
Physiek gevaar, omdat tal van vrouwelijke werkkrachten door te lage bezoldiging te kort komen in huisvesting,
voeding, rust, bescheiden ontspanning — altemaal dingen
die het jonge organisme noodig heeft om te gedijen, te
bloeien, en brengen de omstandigheden dit mede —
gezonde vrucht te dragen !
Het ingetogen levende meisje met verantwoordelijkheidsgevoel en plichtbesef, dat te weinig verdient, bezuinigt
letterlijk op alles : zij slaapt op een vochtig kabinetje of
deelt haar kamer met 4 of 5 anderen ; zij eet weinig en
voedsel van onvoldoende qualiteit ; zij geniet zelden van
zon en buitenlucht, omdat de vrije tijd aan het verstellen
van oud. of aan het zelf maken van nieuw onder- en bovengoed moet worden besteed.
En de naturen, die zulk een leven onmogelijk kunnen
verdragen ? Die hunkeren naar wat pleizier, naar een weinig
zij 't nog zoo goedkoope weelde, naar wat zij, de armen,
beschouwen als levensvreugde ? Wij behoeven de gevaren
die hier schuilen wel niet nader te omschrijven. Gebeurt
het niet in ons „soliede" Nederland, dat patroons uitzonderingen, zeer zèker, maar niet zóó zeldzame, als men
wel zou wenschen ! hun typisten, hun verkoopsters,
hun caissières, die vragen om loonsverhooging, die klagen
dat het karige maandsalaris ontoereikend is, verwijzen naar
andere wegen, om hare inkomsten te vergrooten ? Een jong
meisje dat er aardig uitziet, behoeft toch niet te leven van
de opbrengst van haar werk alléén
Nog in ander opzicht dreigt hier zedelijk gevaar. Bij
de eerzuchtigen want ook dezulken vindt men onder
de eigen brood verdienende vrouwen, en de slechtsten zijn
dat niet ! werkt een lagere bezoldiging, die háár arbeid
„von vornherein" als minderwaardig stempelt, deprimeerend
op haar gevoel van eigenwaarde.
Omgekeerd beschouwt de hooger bezoldigde jonge man,
die zich voor zijn doen tamelijk gemakkelijk bewegen kan :
een sigaartje kan rooken, glas bier kan drinken, met vrien...
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den fietstochten kan maken, de bioscoop kan bezoeken .. .
zich ook bij gelijke, zelfs bij geringere arbeidsprestatie als
haar meerdere. Hij voelt zich tegenover haar „het heertje".
Niet de deugden worden bij dit stelsel beloond, maar
de gebreken. De bescheidenen, zij die weinig vragen, nooit
„eischen", en van kindsbeen af gewend zijn de tering naar
de meestal och zoo kleine nering te zetten, krijgen minder
dan de zelfzuchtigeren, die gewoon zijn hun wenschen
vervuld te zien, die altijd wel een moeder of een zusje of
een vriendinnetje hebben om naar hun pijpen te dansen,
en die een dergelijke wereldorde, waarin ze zich uitermate
behaaglijk voelen, als de natuurlijke beschouwen.
Ongelijke bezoldiging van gelijken arbeid, het stuitendst
aan 't licht komend waar het leerlingen : onvolslagen arbeidskrachten geldt, werkt verkeerd zoowel op het gemis aan
fierheid en den sekse-deemoed bij de vrouw, als op het gemis
aan zeifbeheersching en ingetogenheid, gepaard aan seksehoogmoed bij den man : onwenschelij ke eigenschappen, ten
deele wellicht aangeboren, in ieder geval door opvoeding,
zeden en wetten bedenkelijk sterk uitgegroeid.
En ten slotte is er het maatschappelijke gevaar : nl. dat
de goedkoope vrouwelijke arbeidskracht den man gedeeltelijk
zal verdringen en tevens den loonstandaard omlaag zal
drukken.
Door de intelligentsten onder de „arbeiders" werd dit
nadeelig gevolg sinds lang voorzien. Vandaar de volkomen
gelijkstelling van mannen en vrouwen in onze machtigste
en zoowel in verstandelijk als in zedelijk opzicht voortreffelijk geleide vakvereeniging, den A. N. D. B. Vandaar
ook de eisch van gelijke salarieering der beide seksen,
door den Bond van Nederlandsche Onderwijzers sinds jaar
en dag gesteld, tegenwoordig door het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap
enootschap overgenomen, evenals door het Comité
voor gemeenschappelijke Salaris-actie, waarvan ook de
Protestantsch Christelijke en verschillende R.K. onderwijzersvereenigingen deel uitmaken.
Die eisch van gelijke salarieering van man en vrouw
komt feitelijk hierop neer, dat de werkgever : overheid of
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particulier, geen misbruik make van de grootere weerloosheid der vrouwelijke werkkrachten, die haar arbeid nog
altijd voor te lage, voor ongelooflijk lage prijzen blijven
aanbieden.
hit verschillende beweegredenen :
In landbouw en nijverheid, omdat zij -- hetzij voor
eigen onderhoud ; hetzij omdat ze als verlaten of gescheiden
vrouw, of als weduwe, de eenig kostwinster zijn van het
gezin betaalden arbeid moeten vinden tot èlken prijs
en dus niets durven wagen wat het bemachtigen eener
broodwinning, hoe karig ook, zou kunnen bemoeilijken of
verhinderen.
In de kantoorwereld dikwijls, omdat zij, in het huis
der ouders inwoning en voeding vindend, alleen voor kleeding, genoegen en andere secundaire levensbehoeften op
eigen inkomsten zijn aangewezen, zoodat deze weliswaar niet
groot behoeven te zijn, maar in geen geval mogen ontbreken.
Bij enkele soorten intellectueel of maatschappelijk werk
van hoog gehalte ten slotte, om geest of gemoed voor
uitdroging of verhongering te behoeden. In het onlangs
verschenen „Rapport betreffende de arbeidstijden en bezoldigingen van ambtenaren aan bibliotheken en leeszalen
in Nederland" wordt gewezen op het beschamende feit, dat
zich voor de veelomvattende taak van bibliothecaresse aan
een openbare leeszaal of bibliotheek altijd dames beschikbaar
stellen, hoè klein het salaris ook moge zijn, aan de betrekking verbonden.
Het is een waarlijk treurige laagte, waartoe bij het
ongebreidelde spel van vraag en aanbod dikwijls het
vrouwenloon zinkt !
Niet alle werkgevers zeggen het zoo cynisch-onomwonden,
als een groote fabrikant uit de hoofdstad het ons bij eerre
onzer enquêtes toevertrouwde „ik neem ze zoo goedkoop als
ik ze krijgen kan natuurlijk"; maar velen handelen evenzoo.
Niet voor niets zien wij in de annonces die vrouwelijk
personeel vragen zoo vaak de zinsnede prijken „brieven
met opgave van verlangd salaris worden ingewacht ..." De
werkgever speculeert dan blijkbaar, en het getuigt van zijn
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menschenkennis, op de vrees der sollicitanten, niet de
laagste „inschrijfster" te zijn, een vrees die haar doet
trachten, eventueele mededingsters te „onderbieden".
Op tweeërlei wijze nu kan het euvel der bezoldiging
van den arbeid der vrouwen beneden de waarde worden
bestreden. Vooreerst, zooals wij zagen, van boven-af : door
wetten op het minimum-loon. En in de tweede plaats door
het versterken van eigen weerbaarheid, doordat ook de
scharen der vrouwelijke arbeidskrachten zooveel mogelijk
binnen de vakbeweging worden betrokken.
Gelukkig wordt dit laatste in de kringen onzer arbeiders
met hoofd of hand hoe langer hoe duidelijker ingezien.
Tot welke resultaten hun pogingen in die richting zullen
leiden, ligt nog in den schoot der toekomst verborgen.
Maar dat ieder bereikt resultaat hier winst beteekent :
zedelijk zoowel als stoffelijk, is aan geen twijfel onderhevig.
Brengt dan, zal de scepticus wellicht geneigd zijn te
vragen, de belooning van den arbeid, onafhankelijk van
de sekse der arbeidende personen, brengt in 't bijzonder
de door wet of collectieve overeenkomst gedwongen gelijkheid van salarieering, geen gevaren met zich
Sommigen beweren van wèl -- tenminste voor zoover
de nijverheid betreft. En merkwaardigerwijze komt het
verzet uit een hoek van het feministische kamp.
In het zeven wenschen bevattende programma, dat de
Vrije Vrouwenvereeniging in 1889 opstelde, treffen wij den
„eisch" der gelijkheid van bezoldiging niet aan. En herhaaldelijk werd er van die zijde op gewezen, dat de vrouwen,
door de bepalingen der Arbeidswet reeds tot een zooveel
lastiger en onvoordeeliger arbeidskracht gedoemd dan hare
mannelijke vakgenooten, in vele takken van nijverheid
niet meer zullen worden geduld, zoodra niet langer hare
betrekkelijke goedkoopte de schaal te haren gunste doet
overhellen.
De gegrondheid dier bedenking valt niet te eenenmale
te ontkennen : immers de „bijzondere bescherming" der
Arbeidswet, met haar verbod van nachtarbeid en Zondagsarbeid, hare beperking in arbeidsduur en voorgeschreven
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rusttijden voor alle, laatstelijk haar gedwongen vrijen
Zaterdagmiddag voor een gedeelte der vrouwelijke arbeidskrachten, heeft reeds uit heel wat industrieën de vrouw
geheel of ten deele verdreven.
De hier bedoelde feministen staan met die bezorgdheid
niet alleen. Haar bezwaar wordt o. a. gedeeld door den
Typografenbond, die juist om de vrouwen het blijven in
dien tak van nijverheid mogelijk te maken een loonverschil van ten hoogste in zijn collectief contract opnam.
De motiveering is hier evenwel een andere. Volgens
dezen vakbond is. de vrouw zoo weinig geschikt voor het
beroep van typografe, dat naar het „Grafisch Weekblad"
van 26 November 1913 het kernachtig uitdrukt „bij gelijk
loon een werkgever, die geen Don-Juan sche neigingen
heeft, steeds de voorkeur aan mannelijke arbeiders zal geven."
Niettegenstaande dat toegestane loonverschil zijn toch
de vrouwelijke werkkrachten in de typografie aan het verminderen. Inlegsters worden niet zelden door jongens vervangen en ook bewerksters van het toetsenbord der zetmachine treft men in veel geringer getale aan dan voorheen, hetgeen somtijds samenhangt met verbeteringen in
de constructie der machine, waardoor hare bediening ingewikkelder werd.
Want juist dáárvan plegen vrouwelijke werkkrachten
luttel begrip te hebben. „Een machine is net als een
mensch", hoorden wij op een onzer onderzoekingstochten
op arbeidsgebied een werkgever verklaren; „soms wil ze
in eens niet meer." En zoodra die stemming haar : de
machine, bezielt, staat de vrouwelijke arbeidskracht hulpeloos, en moet het is beschamend, maar waar een
mannelijke collega bijstand komen verleenen.
In alle vakken hoorden wij die klacht herhalen. En
ze behoeft ons eigenlijk niet te verwonderen. Immers, terwijl het meisje van nature toch al veel meer dan de
jongen haar aandacht concentreert op het levende, speciaal
op mensch en dier, draagt beider opvoeding er toe bij
om dat verschil te verscherpen. De jongen, een groot deel
van zijn kinderleven op straat doorbrengend, doet speleuder-
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wijs allerlei praktische wetenschap op met betrekking tot
de werktuigen van verkeer en vervoer, waar het meer in
huis levende meisje, moedertje in miniatuur, hare belangstelling en zorg van jongs af op de kleine broertjes en
zusjes richtend, blind voor blijft.
Maar niet alleen in praktische bedrevenheid wat het
bedienen en herstellen van machines betreft, schiet de
vrouwelijke werkkracht te kort. Ook haar ernst en ambitie
zijn dikwijls -- gelukkig lang niet altijd geringer, doordat zij niet evenals de jonge man het werk haar leven
lang denkt voort te zetten, maar werkplaats of fabriek
beschouwt als een „doorgangshuis", waaruit het huwelijk
haar zal verlossen.
En daarbij komt dan nog ten slotte dèze groote factor:
haar nagenoeg totaal gemis aan vakopleiding.
Z6(5: treurig, maar niet wanhopig, staan de zaken in
het nuchtere licht der werkelijkheid.
Daarom dunkt het ons van overwegend belang, dat de
hervorming ten opzichte van de gelijkheid van loon, die
bezig is hier vlugger ginds langzamer zich te voltrekken
en die wij alleszins toejuichen, vergezeld ga van twee andere
hervormingen, welke hare betrekkelijke minderwaardigheid
als werkkracht in sommige takken van nijverheid in
andere is zij wegens bijzondere eigenschappen juist zeer
gewild, om niet te zeggen onontbeerlijk — zullen verkleinen :
verandering der arbeidswetgeving, en verbetering der vakopleiding ook voor het meisje.
Reeds werd in verschillende bedrijven, met name in
de textiel-nijverheid, ook voor de mannelijke arbeiders de
vrije Zaterdagmiddag ingevoerd ; verscheiden collectieve
contracten schrijven voor alle arbeiders de 57-urige werkweek voor, en de invoering van den algemeenen 10-urendag
maakt een punt van overweging uit voor de internationale
arbeidswetgeving, die door den oorlog in haar werk is
gestuit. De klove tusschen de bescherming van mannen
en van vrouwen in de nijverheid wordt dus allengs versmald.
Binnen niet te langen tijd zal ze wellicht gedeeltelijk overbrugd zijn.
0. E. XVII 6
27
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En ofschoon het oude leed dat, naast onmiskenbaar
goeds, de „bijzondere bescherming" de arbeidende vrouw
berokkend heeft, met zijn blijvende -verkleining van arbeidsterrein die op hare beurt niet nalaat invloed te oefenen
op den loonstandaard, nooit ongedaan kan worden gemaakt,
in de toekomst zal dan tenminste dèze reden tot geringer
begeerenswaardigheid der vrouwelijke werkkracht verdwenen zijn.
Tegelijkertijd moge praktisch vakonderwijs hare bekwaamheid vergrooten ; vakonderwijs, te verstrekken niet
zoozeer aan dagvakscholen, welke door slechts betrekkelijk
weinigen kunnen worden bezocht en die er tot dusver nog
niet op kunnen bogen, vele goede krachten voor de nijverheid te. hebben afgeleverd ; maar aan overal in den lande
op te richten avondscholen of -cursussen, die het meisje
uit den „arbeidenden" stand eenige algemeene ontwikkeling
bijbrengen, en vooral evenals de vakteekenscholen voor
jongens naar de eischen der verschillende vakken gedifferentieerd teekenonderwijs verschaffen. Ook eenig onderricht in samenstelling en werking der in de verschillende
beroepen benoodigde machines mag niet ontbreken, om
het aangeboren en door opvoeding en zeden gekweekte
gemis aan kennis op dat gebied eenigermate aan te vullen.
Zeer elementair onderricht uit den aard der zaak, praktisch
en suggestief gegeven, zóó dat het die belangstelling wekke,
welke voor de in ieder bedrijf onontbeerlijke verdere zelfontwikkeling de basis vormt.
Wordt aldus de waarde der vrouwelijke werkkracht
verhoogd, dan behoeft er zeker voor géén weldenkende
langer reden te bestaan om haar de vernederende, en door
velen harer tegenwoordig gelukkig als vernederend gevoelde,
rol van onderkruipsters, van oneerlijke concurrenten van
den man, te laten vervullen.
Niet, dat wij elke vrouw die onder de markt werkt,
hard willen vallen! Daarvoor zien wij van te nabij, en
volstrekt niet in de nijverheid alleen, den doodsangst van
geen emplooi te zullen vinden ! Maar wij weten 44k bij
ervaring, dat een .waarlijk goede kracht, ambtenaren uit-
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gezonderd, veelal niet onder de markt behoeft te werken :
dat men voor een behoorlijke arbeidsprestatie, wanneer men
het ernstig wil en voet bij stuk houdt, een behoorlijk loon
kan bedingen, en krijgt !
Daarom moet er, niet door enkelingen, maar door velen :
door vakorganisaties en vrouwenvereenigingen van iedere
kleurschakeering, krachtig worden aangestuurd op een
arbeidsbezoldiging zonder aanzien der sekse; een wijze van
belooning, die even rechtvaardig in wezen als heilzaam in
hare gevolgen is.
Zoolang het ideaal in dezen nog niet werd bereikt,
mag de leuze „gelijk loon voor gelijken arbeid", onnauwkeurig als leuzen plegen te zijn, maar één der edelste
snaren van 's menschen gemoed : zijn rechtvaardigheidsgevoel, in trilling brengend, als strijdkreet behouden blijven.

DE CRISIS VAN HET VOLKENRECHT
DOOR

Prof. J. DE LOUTER.

II (Slot).
Uit de verklaring en beoordeeling van de bezwaren
tegen het volkenrecht volgt de noodzakelijkheid eener
doortastende hervorming. Zulk eene hervorming is slechts
mogelijk met eerbiediging van de historische lijn. Dit beteekent, dat men bij voorstellen tot hervorming zich niet
mag laten leiden door illusiën zonder vasten bodem, maar
door eene nauwgezette waarneming en zorgvuldige raadpleging van de werkelijkheid. Illusiën kunnen bekoorlijk,
ja meêsleepend zijn, maar leiden allicht tot schipbreuk op
de harde rotsen der realiteit, tot teleurstelling harer geestdriftige apostelen. Het is volkomen waar, dat onvoorziene
ontdekkingen en geniale denkbeelden vaak een schok
hebben te weeg gebracht op het terrein der natuurkundige
en geestelijke wetenschappen, dat zij somtijds als het ware
een nieuw begin aanduiden en door het nageslacht als de
geboortewieg eener wetenschappelijke of maatschappelijke
hervorming worden gevierd; doch het is niet minder waar,
dat later zorgvuldig onderzoek menigmaal leert, dat zij
werden voorafgegaan door voorteekenen, die langen tijd
aan de aandacht ontsnapten en desniettemin deze ten volle

DE CRISIS VAN HET VOLKENRECHT.

421

hadden verdiend. Daarenboven is het onloochenbaar, dat
zulke revolutiën tot de zeldzaamheden behooren en dat
hervormingen in den regel geleidelijk tot stand komen en
eene onregelmatig stijgende lijn vertoon en, welke beurtelings op en neder gaat en den waarnemer tot nauwkeurige
opmerkzaamheid dwingt. Dit laatste is inzonderheid het
geval bij maatschappelijke hervormingen, welke zich niet
bepalen tot de weinige beoefenaars eener wetenschap of
eener kunst, maar die groote groepen der menschheid
raken en derhalve veler medewerking vereischen. Geniale
vondsten en denkbeelden vallen ten deel aan enkele bevoorrechten, hunne verwezenlijking vordert den arbeid van
koele denkers en noeste arbeiders.
Past men een en ander toe op het volkenrecht, da n
kan men van baanbrekende beginselen gewagen, welke
nieuwe perioden openen, maar tegelijkertijd oordeelen,
dat het werkelijk effenen van den weg tot hunne toepassing alleen mogelijk is voor hen, die niet alleen de richting
kennen maar ook het terrein hebben onderzocht, waarover de weg moet loopen. Hunne taak is bescheidener
maar vruchtbaarder.
De eenige grondslag, waarop het volkenrecht rust en
rusten kan, is die des rechts, m.a.w. het bestaan en de
duurzaamheid eener rechtsorde tusschen onderling onafhankelijke staten. Tot dusver bleef de opvatting en handhaving daarvan grootendeels overgelaten aan eiken souvereinen staat afzonderlijk ; de nieuwe en vèrstrekkende
gedachte is, dat deze opvatting en handhaving een gemeenschappelijk belang betreft en derhalve eene gemeenschappelijke taak vordert, m.a.w. dat de rechtsorde met
vereende krachten moet worden vastgesteld en in stand
gehouden. Alle gedachtenwisselingen en bijeenkomsten van
regeeringen en privaatpersonen waren zich hiervan min
of meer bewust en beoogden het gemeenschappelijk doel
op deze of gene wijze te bereiken. Toen de oorlog van
1914 plotseling de broosheid aantoonde van al wat voor
goed bereikt en bevestigd scheen, ontwaakte uit de eerste
verbijstering het besef, dat steviger waarborgen moesten
-
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worden gezocht en gevonden om het recht te handhaven
en aldus den vrede te verzekeren. Natuurlijk waren de
daartoe geopperde plannen het talrijkst en deugdelijkst in
neutrale landen, waar geen nationale verblinding en verbittering den blik benevelden en den geest verstoorden ;
zoo rezen stemmen op uit Zwitserland, Nederland, de
Scandinavische rijken en vooral uit Amerika, welke deels
een geheel nieuw geluid deden hooren, deels reeds vroeger
ontworpen denkbeelden met nieuwe kracht bezielden. Een
volledig overzicht daarvan is overbodig en valt buiten het
kader van dit artikel. Ik bepaal mij tot de voornaamste
punten, zooals zij vooral door den Nederlandschen AntiOorlogsraad, den Bond voor Duurzamen Vrede en de Ligue
to enforce Peace zijn voorgedragen.
Hieronder bekleedt een eerste plaats het nationaliteitsbeginsel, m.a.w. het denkbeeld, dat de staat behoort te
rusten op nationalen grondslag. Dit denkbeeld is overoud
en welgegrond. Het is echter niet gemakkelijk een volledige
en nauwkeurige omschrijving te geven van het algemeen
bekend en populair begrip van nationaliteit. Men versta
daaronder eene uit verschillende bronnen ontsproten erfelijke psychologische of cultuurgemeenschap, welke zich
openbaart in eene zekere gelijkheid van voelen, denken en
willen. Staten, die op zulk een bodem rusten, zijn bover_
andere bevoorrecht, omdat zij zich verheugen in eene
stevigheid en ondoordringbaarheid welke elders ontbreken.
De betrokken natie moge overoud of betrekkelijk jong
zijn, zij moge uit gemeenschap van afkomst, geschiedenis,
taal, godsdienst of lotgevallen zijn ontstaan, altijd is zij
het fundament van den staat, het schild voor zijn behoud,
de bron van zijn kracht, welvaart en beschaving. Waar
daarentegen eene natie onder vreemd staatsgezag staat,
zal doorgaans zeker antagonisme tusschen regeering en
geregeerden heerschen, eene wederkeerige verzwakking zich
openbaren en moet de stoffelijke welvaart zoowel als de
geestbeschaving noodwendig daaronder lijden. Dit leert de
geschiedenis op talrijke bladzijden. Het is derhalve een
redelijk en historisch gemotiveerd verlangen de nationali-
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teit tot maatstaf en richtsnoer bij gebiedsovergang te
bezigen. Vandaar de rechtmatige eisch aan een verjongd
volkenrecht gesteld om geen verovering of afstand van
grondgebied te erkennen dan met toestemming van de
meerderheid der bevolking. Onredelijk is het daarentegen
uit blinde ingenomenheid met den nationalen grondslag
te miskennen, dat territoriale verhoudingen en historische
processen meermalen hebben geleid, zoowel tot splitsing
eener enkele nationaliteit in meerdere staten, als omgekeerd tot vereeniging van verschillende nationaliteiten
onder één staatsgezag. Aldus zijn staten gesticht, die
wel verre van op nationalen grondslag te rusten veeleer
hun reden van bestaan schijnen te vinden in de verzoening
van heterogene en vaak vijandige nationaliteiten onder
ééne heerschappij, die alsdan haren titel ontleent aan het
beleid en de edelmoedigheid, waarmede zij de heterogene
bestanddeelen tot een internationale eenheid verbindt en
desniettemin hunne nationale zelfstandigheid onder den
naam van autonomie of zelfbestuur eerbiedigt. Het rechtsbewustzijn niet minder dan eene verstandige politiek vordert gebiedend erkenning en ontzag der onderscheiden
nationaliteiten, waardoor binnenlandsche onlusten zoowel
als internationale botsingen worden vermeden. Hier vordert
eene juiste opvatting van het nationaliteitsbeginsel zelfstandigheid maar niet onafhankelijkheid.
Wie het verschil voorbijziet tusschen de wijziging in
den bestaanden toestand ten gevolge van gebiedsafstand
bij een vredestractaat en de oplossing en verdeeling van
historische staten als indirect gevolg van een oorlog komt
tot de bedenkelijkste en ongerijmdste gevolgen. Klinkt
een beroep op de nationaliteit aannemelijk bij de vraag
naar het herstel van België, den overgang van ElzasLotharingen, de wedergeboorte van Polen, het nationaliteiten-raadsel in den Balkan, ongerijmd zou het daarentegen wezen om op grond daarvan de ontbinding der
Oostenrijk-Hongaarsche monarchie, de afscheiding van
Ierland of Finland, de emancipatie der Europeesche koloniën
en de onafhankelijkheid van Britsch-Indië te eischen.
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Terecht werpt de eene belligerent den anderen diens eigen
overtredingen van het beginsel voor de voeten, zoodra hij
bestookt wordt met ondoordachte leuzen en hersenschimmige droombeelden aan hetzelfde begrip ontsproten.
Het nationaliteitsbeginsel is volstrekt niet uit dezen
oorlog geboren, maar eene vrucht der 19de eeuw en had
reeds krachtig medegewerkt om de beruchte politieke stelsels van het. machts-evenwicht en van de legitimiteit af te
breken. In Italië als grondslag van het volkenrecht verkondigd, had het de eenheid van het Italiaansche Koninkrijk helpen stichten en eerlang den eeuwenouden droom
der Duitsche eenheid verwezenlijkt. Zeker zal het bij de
reconstructie van Europa eene gewichtige rol spelen ; maar
het zou in hooge mate te betreuren zijn, indien het eenzijdig ten troon werd verheven en mitsdien de bestaande
stateninrichting onderstboven moest keeren. Dit zou
Europa op zijne grondvesten doen schudden en nieuwe
verhoudingen scheppen, welke niet den minsten waarborg
voor vreedzame betrekkingen zouden bieden. Veeleer wettigt de schromelijke overdrijving der thans ontwaakte
nationale instincten de vrees, dat eene algeheele samensmelting van nationale stof met staatkundigen vorm den
vrede met nieuwe en nog grootere gevaren zou bedreigen
dan de betrekkelijk zwakke en vaak sluimerende invloed,
welken de nationale verschillen thans aan weerszijden uitoefenen. Flauw maar toch duidelijk verneemt men hunne
stem in Oostenrijk-Hongarije en Ierland ; luider in Zwitserland en België ; terwijl zij bij de meest verbitterde zuiver
nationale vijandige groepen als Duitschland, Frankrijk en
Engeland bijna geheel ontbreekt.
Uit het voorafgaande volgt, dat een hernieuwd volkenrecht moet berusten op het beginsel, dat geen afstand of
ruil van grondgebied tusschen soevereine staten rechtmatig
is dan met uitdrukkelijke toestemming der bevolking ; dat
intusschen de eerbiediging der nationaliteiten binnen de
grenzen van een soevereinen staat blijft overgelaten aan
dien staat zelf en dat het volkenrecht daarop slechts
indirectere ofschoon onmiskenbaren invloed kan uitoefenen.
.
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Een directe invloed toch van dit recht op de inwendige
aangelegenheden van een souvereinen staat tast een der
grondslagen van het volkenrecht aan en is alleen vereenigbaar met een oppergezag, dat zich boven de soevereine staten verheft. Bovendien zou het practisch de aanleidingen tot inmenging in het oneindige vermenigvuldigen
en de vruchtbare bron blijken te zijn van telkens nieuwe
en meer ingewikkelde geschillen en bloedige botsingen.
De vrije handel of politiek der open deur is oogenschijnlijk een aangelegenheid, welke uitsluitend tot de taak van
eiken souvereinen staat behoort en alleen bepaald wordt
door interne economische en financieele belangen. Sedert
een halve eeuw is het intusschen een erkend internationaal
beginsel, dat het een beschaafden staat, die aan het internationaal verkeer wil deelnemen, niet vrij staat een volstrekt isolement in acht te nemen door het verkeer met
anderen geheel af te snijden. Dit is niet slechts in strijd
met de levensbelangen van den betrokken staat, maar
benadeelt tevens rechtstreeks andere staten, die deelnemen
aan den internationalen wereldhandel. Elk protectionistisch
tarief, hetzij in den vorm van invoerrechten of uitvoerpremiën of wel van differentieele rechten in koloniën
en onderhoorigheden, is een rechtstreeksche aanslag
op het internationaal verkeer; het verbod daarvan kan
derhalve niet anders zijn dan het doortrekken van de
lijn, die het internationaal verkeer onttrekt aan het eigenbelang der afzonderlijke staten. Hier is veeleer een bij
uitstek internationaal belang van alle zeevarende en handeldrijvende volken in het spel, dat juist daarom alleen
gemeenschappelijk kan worden geregeld. Een algemeene
en wederkeerige vrijverklaring van den handel op moederland en koloniën, zoowel wat betreft den oorsprong der
goederen als de vlag waaronder zij varen, zou een der
voornaamste oorzaken van den oorlog met name van
handels- en koloniale oorlogen — opheffen en een steen
des aanstoots en aanhoudende bron van wrijving veranderen in een band van vriendschap en een zucht tot wederkeerig hulpbetoon. Elke maatregel door eene regeering in
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het belang van handel en scheepvaart van eigen volk
genomen zou van zelf ook anderen ten goede komen, elke
ramp, die den nationalen handel treft, zou tegelijkertijdd
ook dien van vreemden raken. Natuurlijk sluit dit in het
minst niet uit, dat ieder land zijne eigene wetten en instellingen heeft, waaraan onderdaan en vreemdeling zich
gelijkelijk heeft te onderwerpen. Deze wetten en instellingen mogen intusschen alleen zuiver nationale belangen
behartigen en op het gebied van buitenlandschen handel en
scheepvaart geen onderscheid maken tusschen onderdaan
en vreemdeling. Een grondbeginsel der toekomst zij derhalve vrijheid en gelijkheid in den internationalen en
kolonialen handel.
Nauw verwant aan het voorafgaande is een ander
vraagstuk, dat daarmede vaak wordt verward of samengekoppeld : de vrijheid der zee. Het wordt in dezen oorlog
onophoudelijk door Duitschland op den voorgrond geschoven, maar geeft aanleiding tot grof misverstand. De
Duitsche bewering namelijk, dat Centraal Europa strijdt
voor de vrijheid der zee, doet bijna vergeten, dat hierover
reeds drie eeuwen geleden door volken en geleerden een
hevige strijd is gevoerd en dat deze is geëindigd met de
algemeene erkenning van het beginsel, dat de opene zee
buiten de territoriale wateren en den betrekkelijk smallen
kustzoom toegankelijk is voor alle volken en alle vlaggen
der aarde en dat de vaart aldaar slechts onderworpen is
aan de wetten en bevelen door elken staat voor de schepen
onder zijn eigen vlag gegeven en voorts bij uitzondering
aan de weinige internationale voorschriften bij volkenrechtelij k tractaat gemeenschappelijk vastgesteld. Ondanks
het groot verschil in handel en scheepvaart tusschen de
zeevarende volken is de vrijheid der zee sedert eeuwen
gevestigd en wordt de gelijkheid der vlag daar stipt geeerbiedigd. Uitzonderingen ten opzichte van enkele zeëen,
golven en straten, bij verdrag, behoor4n tot de zeldzaamheden en verdwijnen gestadig meer. Dit geldt intusschen
alleen in staat van vrede. Zoodra een oorlog uitbreekt
tusschen zeemogendheden is het met de vrijheid der zee
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gedaan. Er worden niet alleen op de opene zee zeeslagen geleverd, die alom schrik en ontzetting verspreiden
en ook de vreedzame vaart onder neutrale vlag ernstig
bedreigen ; maar de zee wordt bovendien het tooneel, waarop
de oorlogvoerenden elkanders koopvaart belagen en de
vaart der neutralen onder den naam van blokkade, contrabande of vij andelijken bijstand, geducht belemmeren. Ja
de oorlog gaat verder, maakt de vrije zee tot tooneel van
allerhande oorlogsdaden en toebereidselen, verklaart uitgestrekte zeegebieden tot oorlogstooneel, strooit daar ontplofbare mijnen en verbiedt er onbeschroomd alle vrije
vaart. Dan rijzen rechtmatige klachten over aanranding
van de vrijheid der zee en beschuldigen de oorlogvoerenden elkander met reden van overmoed en willekeur.
Het is duidelijk, dat een verjongd volkenrecht zulke
inbreuken niet kan dulden. ; nauwelijks minder, dat het
verder moet gaan en oorlogvoerenden moet verbieden het
uitgebreid oppervlak der aarde, dat de opene zee heet en
onder geenerlei souvereiniteit staat, tot eigen oorlogsdoeleinden aan te wenden ten koste van den vreedzamen
handel van onzijdigen. Wekt het reeds rechtmatige ergernis, dat dezen zich beperkingen moeten laten welgevallen
ten behoeve van een oorlog, waarin zij niet zijn betrokken,
deze beperkingen, voorzoover onvermijdelijk, moeten binnen
de engste grenzen besloten, nauwkeurig afgebakend en
streng gehandhaafd worden. Reeds hierdoor zouden vele
klachten over aanranding van de vrijheid der zee verstommen. Doch er is meer. Het volkenrecht der toekomst moet
allereerst ten doel hebben recht te handhaven en vrede
te waarborgen. Slaagt het hierin, dan zullen oorlogen niet
of nauwelijks meer voorkomen, de vrijheid der zee dus
niet meer blootstaan aan aanslagen en het gansche vraagstuk verdwijnen of althans tot onbeduidende verhoudingen
inkrimpen. De luidklinken de eisch om de vrijheid der zee
verdient alleen de aandacht van degenen, die den oorlog op
het oog hebben en ook i n de toekomst willen bestendigen.
Dit laatste geldt ook van de neutraliteit in het algemeen. Vóór dezen oorlog mocht men in de geleidelijke
.
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ontwikkeling van het neutraliteitsrecht in theorie en prac
tijk een waarborg hopen te ontdekken, dat de neutraliteit
het oorlogsgeweld meer en meer zou inperken en beteugelen,
eerlang wellicht geheel onmogelijk zou maken. De ervaring
heeft, helaas, geleerd, indien althans de oorlogvoerenden
talrijk en sterk, de neutralen weinigen en zwak zijn, dat
de neutraliteit hiertoe niet in staat is, dat zij bukt voor den
geweldenaren, in den oorlog 'wordt medegesleept of wel het
weerloos slachtoffer wordt van onrecht en willekeur. Eene
herziening van het neutraliteitsrecht zou hierin niets veranderen ; ook dan zou het bezwijken onder den druk van
den krijg. De oorlog zelf moet worden uitgeroeid : hij is
rechtens en feitelijk het Carthago delenda.
Er zijn intusschen ernstiger problemen en meer doortastende hervormingen noodig. Slaagt het volkenrecht er
in de oorzaken van den oorlog te verminderen door elken
lichtvaardigen overgang van grondgebied te voorkomen, den
vrijen handel te verzekeren, de opene zee tegen aanslagen te
beveiligen, dan is toch niet elke aanleiding tot internationale
geschillen afgesneden. Deze zullen altijd blij ven bestaan, zoowel ten gevolge van de natuurlijke gebreken van menschen
en volken als van maatschappelijke ontwikkelings-verschij nselen, die aan individueele en collectieve verantwoordelijkheid ontsnappen. Toe- of afneming der bevolking, nieuwe
behoeften aan toevoer of afvoer van levensmiddelen en
grondstoffen, wijzigingen in de economische verhoudingen, in
de ontwikkeling en de gezindheid der volken, e.d.m. oefenen
een onnaspeurbaren invloed uit op de internationale verhoudingen en kunnen onmogelijk worden belet of verwaarloosd. Zij zijn levensteekenen, zonder welke verval en
ondergang onvermijdelijk zijn. Het komt er alleen op aan
ze bijtijds te voorzien en gewelddadige botsingen te voorkomen. Dit is wel is waar geen gemakkelijke taak doch
geenszins onmogelijk. In elk geval is het te beproeven en
talrijk zijn de middelen daartoe aanbevolen. Ook hieromtrent treed ik niet in bizonderheden. Men kent ze onder
de vroeger genoemde namen.
Om eene bevredigende oplossing te vinden moet men
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allereerst wel onderscheiden. Er zijn geschillen
naar
gelang het stellig recht zelf voortschrijdt moet hun aantal en gewicht toenemen over zuivere rechtsvragen,
bij v. over de uitlegging van gesloten verdragen, de uitvoering van formeel aangegane verplichtingen, de toepassing van erkende rechtsregelen. Deze behooren tehuis, hetzij
bij een scheidsgerecht, d.w.z. bij een zelf gekozen arbiter
krachtens vrijwillige onderwerping, of wel bij een vast
gerechtshof, waaraan het aanhangig geschil volgens voorafgaand verdrag is opgedragen en dat naar regelen van
streng recht uitspraak doet. In het eerste geval oefenen
partijen niet alleen invloed uit op de keuze van den
scheidsrechter, maar ook op de grenzen zijner bevoegdheid, wellicht op den vorm van het proces, en blijft er
bovendien min of meer ruimte voor den invloed van overwegingen van billijkheid en politiek. In het tweede geval
is de rechter een vooraf aangewezen autoriteit met nauwkeurig afgebakende competentie, gebonden aars strenge
procesregelen en alleen bewogen door zuiver juridische
overwegingen. Is men reeds hierom geneigd aan den laatsten de voorkeur te geven, men vergete toch niet s dat er
gevallen zijn, waarin de eerste meer op zijn plaats is : de
eigenaardige leemten en gebreken van het volkenrecht
zullen nog geruimen tijd aan de arbitrale rechtspraak eene
dankbare taak verschaffen. Daarom sluite de eene de andere
niet uit. Duidelijk is, dat beide evenzeer in een toekomstig
volkenrecht op hunne plaats zijn. Evengoed als de arbritage
reeds lang bekend is en vele lauweren geplukt heeft, inzonderheid na de oprichting van het vaste hof in 1899,
evenzeer is het mogelijk een permanent gerechtshof met
jurisdictie op te richten, waaraan rechtsgeschillen eens
vooral zijn toegewezen. De moeielijkheid, die tot dusver
onoverkomelijk bleek, ligt in de samenstelling van zulk
een hof met boven alle verdenking verheven onpartijdigheid, in de afbakening zijner competentie en in de regeling
van de verhouding tusschen jurisdictie, arbitrage en minnelijke schikking. Dit laatste vordert eene nadere verklaring.
Naast rechtsgeschillen ontstaan er talrijke andere, die
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aan elke juridische constructie ontsnappen, omdat zij uitsluitend in economische en sociale verschijnselen hun oorsprong
vinden en derhalve alleen na grondig onderzoek door goeden
raad en wederkeerige welwillendheid zijn op te lossen. Daartoe
strekken natuurlijk allereerst rechtstreeksche onderhandelingen, doch ook de tusschenkomst van derden, eindelijk
de oprichting van een of meer raden van advies en verzoening, die geen beslissende uitspraak doen doch een doordachte en niet gering te schatten oplossing in overweging
geven. Meer dan een termijn van beraad is aan hun uitspraak niet te hechten. Op dit denkbeeld rusten de vermaarde Bryan-tractaten, op initiatief van den vorigen
staatssecretaris der Unie door de Vereenigde Staten met
een aantal Amerikaansche en Europeesche regeeringen
gesloten, om elk internationaal geschil hetzij aan rechterlijke beslissing, hetzij aan een adviseerenden raad te onderwerpen en althans één jaar op zijn uitspraak te wachten,
voordat partijen tot de wapenen hare toevlucht nemen. Zulk
eene verbintenis, mits collectief, zou naar zijne meening niet
slechts eene plotselinge uitbarsting van den oorlog beletten,
maar bovendien tijd geven tot het bedaren van opgewekte
hartstochten en het veldwinnen en invloed uitoefenen eener
openbare meening, welke in de meeste gevallen den oorlog
zelf zou voorkomen. Voordat deze vernuftige pogingen geheel waren geslaagd en algemeene instemming hadden gevonden, brak de oorlog in 1914 uit, onverwacht en onvoorbereid, als ware het om het gevaar, waartegen deze tractaten
waren gericht, in een schel licht te plaatsen.
Men heeft lang getwijfeld of de souvereiniteit der staten
eene onderwerping hunner geschillen aan eene rechtbank of
aan een verzoeningsraad toeliet. Immers hun oordeel, wil en
handeling, werden aldus onderworpen aan de uitspraak van
een college, dat niet van hen afhankelijk is. Er is echter geen
reden om de aannemelijkheid van zulk een onderwerping
in twijfel te trekken, indien men bedenkt, dat zij het gevolg is van een wel overwogen en vrijwillig gesloten verdrag, dat uit den aard der zaak partijen bindt zoolang het
niet is opgezegd. Een verdrag tot het instellen en in-
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roepen eener arbitrale of rechterlijke uitspraak verschilt
principieel niet van elke andere rechtsbeperking krachtens
overeenkomst. Alleen koude men standvastig in het oog,
dat zulk een verdrag evenals elk ander verdrag opzegbaar is.
Opzegbaarheid is het kenmerk van alle internationale
verdragen. Het denkbeeld van onopzegbare verdragen is
evenzeer in strijd met het begrip van souvereiniteit als de
physische dwang totuitvoering van uitspraken of tot naleving
van verplichtingen. Een souvereine staat kan zich niet
vrijwillig voor eeuwig verbinden noch zich onderwerpen
aan een onweerstaanbaren dwang. Dit is eene innerlijke
tegenstrijdigheid. Een soeverein, die eens vooral zich onderwerpt aan een gezag dat niet het zijne is, verliest zijn
souvereiniteit; eveneens houdt een staat, die zich vrijwillig
blootstelt aan eene gedwongen executie, op met voortaan zelf
zijn gedrag te bepalen en zelf meester te blijven van zijn
bestaan. Elke afwijking van dezen stelregel vervangt het
recht door geweld. Het doet er weinig toe, of deze dwang
uitgaat van een enkelen staat in zijn eigen vermeend belang of wel van een groep staten tot handhaving van gemeenschappelijke besluiten. Dwang tegen een souvereinen
staat, die aan geen hooger gezag is onderworpen, blijft
onrecht, ook al treedt hij op in naam van een rechtbank
of soortgelijk college. Politiedwang en dwangexecutie behooren te huis binnen de grenzen van een enkelvoudigen
of samengestelden staat ; een bond van souvereine staten
sluit beide principieel uit.
Onder dit tweeledig voorbehoud : opzegbaarheid der
verdragen en uitsluiting van feitelijken dwang, is elke
stap tot toenadering en samenwerking der staten in volmaakte overeenstemming met hunne souvereiniteit. Toelichting schijnt intusschen niet overbodig. Opzegbaarheid
is geenszins hetzelfde als onverbindbaarheid. Verdragen,
gesloten voor een bepaalden termijn of onder eene ontbindende voorwaarde, zijn natuurlijk verbindend, zoolang
de termijn niet is verstreken of de voorwaarde niet is vervuld ; de laatste kan bestaan in eene bepaalde praestatie,
eene wijziging in feiten of omstandigheden, eene weder-
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zijdsche overeenstemmende wilsverklaring. Altijd moet bij
ieder verdrag rekening worden gehouden met de vergankelijkheid van al het aardsche. Permanente verdragen zijn,
even als eeuwige edicten, in strijd met de natuur der
dingen en het organisch karakter van maatschappij en
staat. Het is derhalve raadzaam bij het sluiten van een
verdrag hierop bedacht te zijn en uitdrukkelijk tijd en
vorm te bepalen, waarin het bf opgezegd en vernieuwd
moet worden, bf als vervallen is te beschouwen. Is deze
voorzorg verzuimd, dan blijft niettemin het verdrag opzegbaar en kan een souvereine staat, mits met inachtneming
van door de gewoonte geijkte termijnen en vormen, op
grond van veranderde omstandigheden zich aan eenmaal
aangegane verbintenissen onttrekken. Ontzeg aan een souvereinen staat het recht deze ooit te herzien en te hernieuwen en gij hebt zijne onafhankelijkheid vernietigd en
hem onderworpen aan een hooger gezag, waartegen hij
slechts door opstand in verzet kan komen. Een verjongd
volkenrecht moet derhalve eeuwigdurende verdragen verbieden en de grenzen hunner verbindende kracht bepalen.
Ongeveer hetzelfde geldt van den feitelijken dwang.
Een souvereine staat kan zich verbinden tot gemeenschappelii ke regeling en uitvoering van allerlei politieke en sociale
belangen, daartoe gemeenschappelijke organen instellen en
ze met ruime bevoegdheid bekleeden, de meest onderscheiden
geschillen aan een gemeenschappelijke rechtspleging onderwerpen, hij zal, indien dit met volle bewustheid en den
noodigen ernst is geschied, in 99 van de 100 gevallen zich vrijwillig onderwerpen aan de aldus vooraf geregelde beslissingen, als zoovele gevolgen van zijn eigen wil. Eigen doorzicht
_en de openbare meening zullen hem daartoe noodzaken.
Geschiedt dit echter niet en verzet hij zich tegen eene
voor hem ongunstige beslissing, dan heeft het recht zijn
laatste woord gesproken. Rechtshandhaving door feitelijke
krachtsuitoefening komt alleen der overheid toe en deze
ontbreekt juist in de internationale rechtsgemeenschap,
die door het volkenrecht wordt beheerscht. De uitvoering
der beslissing blijft alsdan opgeschort, totdat een juister
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inzicht in het eigen belang of meerder kracht der openbare meening den weerbarstige tot rede hebben gebracht
en tot onderwerping hebben genoopt. Doch evenzeer als
aan de overige staten feitelijke dwang tegen den weerspanneling is ontzegd, evenmin kan deze laatste zijnerzijds
tot geweld zijn toevlucht nemen. Zoodra hij daartoe overgaat, verbreekt hij de rechtsorde, die hij zelf hielp opbouwen, en verheft hij geweld boven recht. Natuurlijk kan
dit niet worden geduld en zijn alle andere leden der rechtsgemeenschap bevoegd en verplicht dit te beletten. Wie
zich eigenmachtig vergrijpt aan den toestand van internationalen vrede verklaart zich tot vijand daarvan, plaatst
er zich buiten en werpt aan de verdedigers den handschoen toe. Natuurlijk vindt hij allen tegenover zich : terstond, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud. Het komt er
nu op aan het met moeite opgetrokken gebouw tegen aanslagen van buiten te verdedigen, even als de maatschappij
zich met vereende krachten verweert tegen natuurrampen,
tegen wilde dieren en misdadigers. Zij bevindt zich alsnu in
een toestand van noodweer, niet meer binnen maar buiten
de grenzen van het recht.
Het zou mij allerminst verwonderen, indien tegen mijne
opvatting van meer dan ééne zijde ernstige bezwaren werden aangevoerd. Voor de hand ligt het verwijt, dat zij wel
is waar den oorlog schijnbaar verbant maar hem niettemin
langs een omweg weder toelaat. Wat beteekent het, zal
men zeggen, den oorlogsdwang te verbieden tegen den
staat, die zijn verplichtingen schendt en weigert vrijwillig
aangegane verbintenissen na te komen, en tegelijkertijd
dien toe te laten, ja voor te schrijven, zoodra diezelfde
staat met geweld optreedt ? Er is dan toch strijd, zij het
ook van allen, die voor de rechtsorde opkomen, tegen
enkelen die baar aanranden. Andermaal zal de wereld in
vijandige kampen verdeeld zijn ; want er bestaat niet de
minste waarborg, dat niet deze of gene bevriende of naburige staat zich met den weerbarstige vereenigt om gezamenlijk de tot onderdrukking van den krijg opgekomen
machten te we6rstaan. Het is lood om oud ijzer, of gij
0. E. XV I 1 6
28
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dit al of niet oorlog noemt en in een rechtsgewaad hult;
geweld met al de daaraan verbonden verschrikkingen blijft
aan de orde. Zelfs de oorlog van 1914 had onder deze
gedaante kunnen uitbreken, indien maar alle leden van
den vredebond terstond en zonder aarzelen tegen de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije aan Servië in het
strijdperk waren getreden. Men ziet intusschen voorbij,
dat dit niet is geschied en niet kon geschieden, omdat in
1914 geen dergelijk vredesverdrag bestond ; dat verre van
dien Oostenrijk-Hongarije reeds bij voorbaat verzekerd was
van den steun van Duitschland en eerlang door Turkije
en Bulgarije werd bijgestaan ; dat zijne tegen standers geenszins eensgezind waren en voor het meerendeel noch geneigd
noch gereed om gewapenderhand op te treden ; eindelijk
dat alles geheel anders zou verloopen zijn, ja wellicht de
oorlogsverklaring zou achterwege gebleven zijn, indien de
mogelijkheid, laat staan de waarschijnlijkheid van een
dergelijk optreden was voorzien. Een oprechte en vertrouwen
wekkende afspraak tusschen alle beschaafde staten der
wereld om met vereende kracht eene gewelddadige uitbarsting te beletten zou geen oorlogen ontketenen, doch
ze voorkomen en onmogelijk maken. De bron intusschen,
waaruit zulk een afspraak alleen kan ontstaan, schuilt in
de geestes- en gemoedsgesteldheid van vorsten en volken.
Waar het besef en de wil de geesten doordringen, dat
oorlogen de volken niet verheffen maar stoffelijk verarmen
en geestelijk verlagen, daar zullen de regeeringen er in
slagen alle denkbare middelen aan te wenden om ze te
voorkomen en te onderdrukken. Tot het vestigen of versterken dezer overtuiging zal althans de tegenwoordige
oorlog krachtig bijdragen.
Van andere zijde zal men allicht beweren, dat mijn
program, in plaats van niet ver genoeg te gaan, veeleer
eene te radicale omwenteling in het stellig volkenrecht
bedoelt door het gansche oorlogs- en neutraliteitsrecht
buiten de palen des rechts te verbannen. Inderdaad is dit
het geval. Het is gebleken, dat een oorlog, die wijd uitslaat en lang duurt, langzamerhand aan alle rechtsvoor-
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schriften en -instellingen ontsnapt en volstrekt onhandelbaar wordt voor allen, die deze voorstaan en verdedigen.
De neutraliteit, welke men de keerzijde van den oorlog
kan noemen en die bestemd scheen om den oorlog te
beteugelen, bleek machteloos en werd zelfs hier en daar
Bene bespotting. De illusie van een oorlogsrecht, eeuwenlang gekoesterd, die sedert veertig jaren levendiger begon
te worden en door de beide vredes-conferentiën voor een
groot deel verwezenlijkt scheen, is in rook opgegaan ; de
hoop op verzachting door den invloed der neutraliteit is
ijdel gebleken. Wat baat Bene regeling, welke ineenstort
zoodra zij noodig is ? Wat baten grenzen, die zonder aarzelen
worden overschreden, zoodra zij de handelingsvrijheid der
belligerenten beperken ? Daarom moet een herboren volkenrecht vastberaden den oorlog buiten zijne landpalen
verbannen als een toestand in lijnrechten strijd met zijne
beginselen, daarentegen al zijn aandacht en ijver wijden
aan de volledige ontwikkeling van een internationaal recht
in den toestand van vrede als de eenige atmospheer waarin
het leven en gedijen kan. Van dit standpunt opent zich
een veelbelovend vergezicht, een terrein voor oprechte
internationale samenwerking en wedijver tot bevordering
van het gemeenebest. Deze oorlog graaft zijn eigen graf;
voortaan kan hij slechts als misdaad herleven.
Het spreekt van zelf, dat deze laatste stelling alléén
betrekking heeft op den offensieven oorlog, m. a. w. op de
geschilvoerende partij, die de vijandelijkheden opent ; de
verdediging tegen een aanval kan natuurlijk nooit als
misdrijf worden beschouwd ; zij is veeleer een gewetensdaad, zooal niet noodweer. Een staat, die zich gewapenderhand verzet tegen den aanrander van zijn grondgebied,
tegen den schender van zijne souvereiniteit, verdient geen
verwijt maar den lof van eiken onpartijdige. Men heeft de
opmerking gemaakt, dat het uiterst moeilijk is tusschen
6f- en defensieven oorlog te onderscheiden en aldus te
bepalen, wie der oorlogvoerenden de aanvaller is. De Ligue
to enforce Peace heeft hare bedoeling uitgedrukt door te
spreken van „oorlogsverklaring of eenige vijandelijke daad".
.
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Men weet, dat de oorlog niet altijd begint met een formeele verklaring, noch met een ultimatum dat op hetzelfde
neerkomt, maar ook door feitelijke vijandelijkheden, hetzij
vooraf hetzij daarna vergezeld van het afbreken der
diplomatieke betrekkingen. Het voorbeeld der Vereenigde
Staten toont wéder aan, dat de beide factoren moeten
samengaan : indien een van beide ontbreekt, kan de verhouding critiek zijn, maar is de oorlog niet uitgebroken.
Hieruit volgt, dat buiten het geval eereer oorlogsverklaring
de vraag wat onder eene vijandelijke daad is te verstaan,
van overwegend belang is ; zij opent een ruim veld voor
twijfel en tegenstrijdige beweringen. Intusschen komt het
mij voor, dat deze vraag volstrekt niet onoplosbaar is,
indien men slechts goed onderscheidt tusschen oorzaken en
feiten. De oorzaken van een oorlog, even als van elk
ernstig geschil, zijn veelvuldig ; zij verliezen zich dikwijls
in een ver verleden, zij breiden zich uit over onderscheiden
terreinen, zij vertoonen verschillende soms tegenstrijdige
gestalten, zij komen niet altijd van ééne zijde maar stapelen
zich op van weêrskan ten. Dientengevolge kunnen de oorzaken van een oorlog nooit dienen tot kenmerk van zijn
bf- of defensief karakter.
Wat van de oorzaken geldt, geldt ook van de aanleidingen. Deze kunnen onbeduidend zijn in vergelijking met de
oorzaken ; zij zijn meer nabij gelegen, minder verborgen, meer
concreet en minder veelzijdig ; toch gaan zij vooraf aan de
vijandelijkheden, maar zijn het niet. Zelfs de toebereidselen
behooren daartoe niet : de mobilisatie van Nederland in Juli
1914 is nooit als een vijandelijke daad tegen wien ook opgevat.
Zeker kunnen de omstandigheden van dien aard zijn, dat
zij hare beteekenis verzwaren, zooals die van Rusland in
Augustus 1914, later die van Bulgarije, maar de bewering,
dat mobilisatie een vijandelijke daad is en als bewijs kan
gelden voor een offensieven oorlog, is een dwaling, zoo al
niet een voorwendsel. De werkelijk vijandelijke daad bestaat
in de gewapende overschrijding der staatsgrenzen, den
opzettelij ken aanslag op de vertegenwoordigers, de bezittingen, de vlag of de onderdanen van den tegenstander.
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Indien deze aanslag bij toeval of door een verschoonbare
dwaling heeft plaats gehad en door voldoende verontschuldiging wordt gevolgd, zal niemand daarin een vijandelijke
daad ontdekken. Indien daarentegen deze aanslag met
voorbedachten rade is geschied en niet door voldoende
verklaring en voldoening wordt uitgewischt, dan vormt
die aanslag de vijandelijke daad, die den oorlog opent en
den aanvaller aanwijst. Wie zulk een handeling pleegt,
onverschillig welke oorzaak, aanleiding of toebereidselen
daaraan voorafgaan, is degene die den toestand van vrede
verbreekt en daardoor schuldig wordt aan een internationaal misdrijf.
Indien het derhalve noodzakelijk is om het oude oorlogsrecht uit het vernieuwde volkenrecht te verbannen,
kan het niet te min kostbare bijdragen leveren voor de
gedragslijn, welke behoort te worden in acht genomen in
geval van een gewapende onderdrukking van een aanslag
tegen den wereldvrede. Zonder in bizonderheden te treden
is het bij v. duidelijk, dat alleen de wettige organen en
georganiseerde krachten van de staten, leden der internationale gemeenschap, bevoegd zijn om de noodige, hetzij
economische of militaire, maatregelen te nemen ten einde
den noodigen dwang uit te oefenen. De militaire operatiën
mogen zich alleen keeren tegen de gewapende macht van
den misdadigen staat, tegen zijne vestingen, oorlogsmagazijnen en verdedigingsmiddelen ; zijn grondgebied en openbare of bizondere eigendommen, niet voor den oorlog bestemd, kunnen worden bezet en beheerd overeenkomstig
de bestaande voorschriften, maar moeten later worden
teruggegeven. Natuurlijk worden het leven en de privaateigendom der bewoners nauwgezet geëerbiedigd. Ten aanzien der geoorloofde feitelijkheden kunnen de in 1899 en
1907 vastgestelde en later te sluiten conventiën worden
gevolgd. Hetzelfde geldt omtrent het lot der krijgsgevangenen en dat van gewonden en zieken. De bezetting van het
grondgebied kan geen andere gevolgen hebben dan de in
het reglement voor den oorlog te land vastgestelde regelen.
Het prijsrecht vervalt natuurlijk geheel op het voetspoor
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van de kaapvaart in 1856 ; het is inderdaad reeds in het
tegenwoordig oorlogsrecht eene antiquiteit, die reeds lang
had moeten verdwijnen en de verwondering en verontwaardiging van ieder ernstig mensch wekt.
De afschaffing van het oorlogsrecht zal derhalve niet
zulk een omkeering in het volkenrecht te weeg brengen
als oogenschij nlij k het geval is. Men kan zelfs twijfelen
of het een onvoorwaardelijke vooruitgang mag heeten,
indien de met veel moeite overeengekomen rechtsregelen
worden beperkt tot de mogendheden, die den vredestoestand gewapenderhand willen handhaven, en het beroep
daarop ontzegt aan den staat, die zich verzet en den
vrede verbrak. Toch kan een aanvallende oorlog, eenmaal
tot misdrijf verklaard, niet tegelijkertijd worden gereglementeerd, alsof hij een wettigen toestand aanduidde. Het
karakter verandert : de strijd is niet meer eene worsteling
tusschen twee of meer tegenstanders ; hij is niet anders
dan de uitvoering van een collectief verdrag, vrucht eener
uitdrukkelijke overeenstemming, gerijpt uit eene gemeenschappelijke overtuiging, tot behoud van den vrede en tot
afwering van elke gewapende stoornis. De mogendheden,
die zich met deze taak belasten, vervullen een heiligen
plicht jegens de gemeenschap waarvan zij leden zijn. Zij
zijn niet de uitvoerders van een oppergezag, dat hun
politie-functiën oplegt ; zij zijn de lasthebbers hunner
medebroeders, de overige leden der internationale gemeenschap, soeverein als zij, maar gebonden door plechtige
beloften om den wereldvrede te handhaven. Allen moeten
daartoe medewerken, doch onthouding van enkelen kan
de anderen niet terughouden. De staat-rustverstoorder
daarentegen onttrekt zich aan zijne beloften, hoe plechtig
ook bezworen ; hij pleegt het zwaarste misdrijf, dat hij kan
begaan, door de doos van Pandora te openen, welke alle
denkbare rampen bevat. Het rechtssysteem, waaraan hij de
hand slaat, weert en wreekt zich. De overtreder zal de
gevolgen zijner vermetelheid ondervinden ; zonder af te
wijken van zijne beginselen zal het geschonden recht hem
straffen.
,
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Waarschijnlijk zullen velen oordeelen, dat de voorgestelde oplossing eene zuivere illusie is, die niet de
minste kans op verwezenlijking biedt. De President
der Vereenigde Staten, Woodrow Wilson, en vele zijner
landgenooten zijn van eene tegenovergestelde meening.
Ook in Europa vindt men zelfs buiten den kring der
erkende pacifisten, zoowel in de oorlogvoerende als in
de neutrale landen talrijke denkers, onder wie sommigen
openlijk, anderen fluisterend, nog anderen stilzwijgend,
verwante denkbeelden koesteren en de hoop voeden op
een duurzamen vrede, gebouwd op de onwankelbare rots
van een recht, dat zoo noodig in staat is zich door macht
te handhaven. Zij gelooven oprecht — het is een geloof
dat langzaam overgaat in een vaste overtuiging — dat een
standvastige vrede de onmisbare voorwaarde is voor het
bestaan eener maatschappij, die niet in een algeheelen ei
algemeenen val wil ondergaan en — wat meer zegt dat
deze alleen beantwoordt aan de behoeften der meest elementaire moraal. Dientengevolge zijn zij vast overtuigd,
dat deze vredestoestand voor verwezenlijking vatbaar is
en zich inderdaad zal verwezenlijken ondanks schijnbaar
onoverwinnelijke hinderpalen. Sommigen zien daarin zelfs
een lichtstraal in de duisternis en herinneren zich, dat
de diepste val vaak voorafgaat aan de hoogste vlucht.
Barensweeën vergezellen providentieel de geboorte van een
nieuw leven.
De meeningen over tijd en wijze dezer hernieuwing
verschillen aanmerkelijk, maar de einduitkomst is niet
twijfelachtig. Het is niet alleen het schouwspel van den
tegenwoordigen oorlog, dat de beschaafde wereld splitst in
twee vijandige kampen, die elkander in evenwicht houden
en inmiddels land en volk vernielen en elkanders reserven
uitputten ; ook de uitkomsten van een grondiger onderzoek
der bewijzen, aangevoerd om de noodzakelijkheid van den
oorlog aan te toonen, hebben bijgedragen om zijne voorstanders te ontwapenen. De menschelijke natuur, evenals
de Bijbel eene onuitputtelijke bron der meest tegenstrijdige
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beweringen, is vatbaar gebleken om zoowel de afschuwelijkste ondeugden als de meest verheven deugden voort te
brengen, al naar gelang de macht der beschaving, intellectueel, moreel of religieus, zich daarvan meester maakt
en er onvoorziene . wijzigingen in te weeg brengt. De geschiedenis en de psychologie, zoowel individueel als nationaal, leert ons, dat deze menschelijke natuur, welke ook
de oorsprong er van moge zijn, niet is een vaste grootheid
maar vatbaar voor evolutie evenals al wat organisch is. De
theologisch-dogmatische opvattingen van een wraakgierig
God, die den oorlog heeft gewild om de zonde te straffen,
verbleeken voor de edelmoediger voorstelling. van een
vaderlijk erbarmen. De economische en politieke beweegredenen, die oorlogen doen ontstaan, verdwijnen tegenover
de ontzaglijke materieele verliezen en de wreede teleurstellingen, die onophoudelijk zich hernieuwen en vermenigvuldigen. De juridische leer van den oorlog als rechtsmiddel
verliest hare waarde, wanneer de oorlogvoerende partijen
talrijker worden en de haar drijvende mo t ieven zich vermengen en tegenspreken. Kortom alle gronden, die men
heeft aangevoerd om de noodzakelijkheid van den oorlog
in abstracto te betoogen, blijken te zwak om hem te schragen. .
Het zou niet moeielij k zijn om aan te toonen, dat in concreto de tegenwoordige oorlog meer dan eenige vroegere
de slotsommen heeft bevestigd, welke men reeds lang in
theorie heeft verdedigd. Andere inzichten breken zich baan.
Het blijkt, dat de oorlog niet is een juridisch maar een
pathologisch proces, zoowel op psychisch als physisch
terrein, waarin de menschelijke samenleving gevaar loopt
ten onder te gaan, evenzeer in materieel of economisch
opzicht als in intellectueelen en moreelen zin. Alle geneesmiddelen, alle voorzorgen zijn uitgeput zonder het kwaad te
kunnen stuiten, zelfs zonder het te verzachten. Een uiterste
inspanning met vereende krachten alleen kan dezen kanker
uitroeien en het nageslacht bewaren voor een terugkeer
van de kwaal onder steeds schrikwekkender gedaante.
Deze overtuiging wint van dag tot dag veld. Twijfelaars en ongeloovigen ontbreken wel is waar niet, vooral
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in de oorlogvoerende landen. Een blinde overmoed eenerzijds, aan den anderen kant een grenzenlooze verbittering
en een meêdoogenlooze zelfzucht belemmeren elke toenadering en doen de meest geestdriftigen bijna wanhopen.
Alleen groote bescheidenheid, strenge onpartijdigheid,
bovenal een vast vertrouwen in de vatbaarheid en bestemming der m enschelij ke natuur, kunnen het geloof in een
betere toekomst in stand houden en de werkzaamheid
prikkelen om er de vervulling van te bespoedigen.
Men kan de schouders ophalen en zich vroolijk mallen
over een naïef idealisme, maar indien de vertegenwoordiger
eener machtige democratie het openlijk belijdt, wekt deze
illusie hoop en moed. Evenals een ster nooit helderder
schijnt dan in een donkeren hemel, schittert het ideaal
bovenal te midden van de puinhoopen van het verleden.
Het is echter plicht er niet bij te blijven staan. Er is
onderscheid tusschen denkers en droomers. Het schoonste
visioen der laatsten antwoordt niet op de vraag : „Vanwaar
„en waarheen ? Wijs mij den weg om u te omhelzen". De
idee daarentegen vindt haren oorsprong in het verleden,
kent haar doel, zoekt den weg en wijst dien aan hen die
volgen. Deze weg schijnt mij niet twijfelachtig : hij is
weliswaar bezaaid met doornen en discelen ; hem te volgen
is vermoeiend, maar hij gaat opwaarts en richt zich uit
de duisternis van het geweld naar de lichtende hoogten
van het recht, om wellicht eenmaal ook deze achter zich
te laten en op te stijgen naar een hemel van godsvrucht
en menschenmin.
Voorloopig komt het aan op de begaanbaarheid van
den weg, m. a. w. op de uitvoerbaarheid der voorgeslagen
middelen. Hieraan wijden duizenden en niet de minsten — aan beide zijden van den Oceaan onverdroten
hunne krachten. Hunne energie is door dezen oorlog
honderdvoudig vermeerderd. Uit alle landen, van de verste
hemelstreken, onder alle kringen en partijen klinken jammerklachten, uitgedrukt in alle talen door de meest beroemde dichters : „Wehe, wehe, du hast sie zerstört die
„schöne Welt". Goethe : Faust.
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Woe to all !
Woe to the wronged and the avenger! Woe
To the destroyer, woe to the destroyed !
Woe to the dupe and woe to the deceiver!
Woe to the oppressed and woe to the oppressor!
Woe both to those that suffer and inflict;
Those who are born and those who die !
SHELLEY.

Straks als het zwaard in de schede is gestoken en de
uitgeputte en verminkte strijders naar den uitgebluschten
haard en den vernielden hof terugkeeren, vallen de schellen
van de oogen, vermenigvuldigen zich de wanhoopskreten
en vragen duizenden stemmen rekenschap. Dan zal blijken,
dat de oorlog van 1914 onder bloed en tranen het zaad
eener nieuwe wereldorde heeft gezaaid, dat andermaal uit
nacht en duisternis een nieuw licht is opgegaan.
Onze slotvraag is : welke taak is in het geschetste
ontwikkelingsproces voor Nederland weggelegd ? Vergeten
wij niet, dat alleen souvereine staten de grondleggers en
wetgevers van het volkenrecht zijn en dat wetenschap en
politiek slechts indirect tot den vooruitgang daarvan kunnen bijdragen. De vraag, welk aandeel iedere souvereine
staat voor zijne verantwoording neemt, is derhalve gegrond.
Moet Nederland eene zuiver passieve rol spelen en de actie
aan anderen overlaten ? Moet het land van Hugo de Groot
en van v. Bynkershoek, van vredesconferentiën en vredespaleis, gelaten aanschouwen wat anderen tot stand brengen
en de hoop koesteren, dat de vruchten van hunnen arbeid
ook aan Nederland in den schoot zullen vallen ? Ik weet
wel, dat van dergelijke herinneringen en verwijzingen vaak
overdreven gewag en daardoor ijdel misbruik wordt
gemaakt. Inderdaad kunnen groote geleerden en gelukkige omstandigheden bezwaarlijk de plaats bepalen,
veelmin de taak voorschrijven, welke aan een bizonderen
staat . in de internationale samenleving toekomt. Ten hoogste kunnen zij dienen om de aandacht te spannen en de
vraag aan te dringen. Doch die waarde komt haar dan
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ook stellig toe en mag daaraan niet worden ontzegd.
De taak van Nederland rust op meer reëele gronden.
Nederland is wel is waar klein, maar heeft een belongrijken en duurzamen invloed uitgeoefend op den historischen opbouw van het Europeesch statenstelsel en bekleedt door zijne uitgestrekte en rijke koloniën daarin
nog heden een eervolle plaats. De wereld heeft aan Nederland sommige ethische goederen van blijvende waarde te
danken en levert door zijne bloeiende koloniën de onwraakbare bewijzen, dat ook een klein land in menig opzicht
groot kan zijn. Het verheugt zich dientengevolge in een
internationaal aanzien, onevenredig aan zijne grootte en
kracht ; de bewijzen daarvan uit de laatste halve eeuw zijn
talrijk en welsprekend. Ziedaar onloochenbare feiten, waarmede rekening moet worden gehouden.
Nu kan men zich op het standpunt plaatsen, dat iedere
staat, groot of klein, alleen met zijn eigenbelang heeft te
rade te gaan en derhalve niets moet doen of laten dan
hetgeen met zijn eigenbelang strookt. Men kan daaraan
in letterlijken zin geen enghartigheid verwijten, omdat
een staat niet is een individu met zelfzuchtige neigingen,
doch een gemeenschap, die het belang van talloos velen
behartigt. Een staat die uitsluitend de belangen van eigen
volk in het oog houdt, is dus geen benepen egöist, maar
eene corporatie welke uitsluitend een nationaal doel najaagt. Tijdens een oorlog, waarin de volken gewapend tegenover elkander staan, viert deze opvatting hoogtij. Een staat
voert oorlog, omdat zijn belang — liefst levensbelang genoemd den oorlog vordert; een ander blijft neutraal,
omdat geen eigenbelang hem tot deelneming verplicht,
een welbegrepen eigenbelang veeleer onthouding predikt.
Eigenbelang, werkelijk of gewaand, dreef de volken van
Europa tegen elkander in het harnas : het bewoog Italië
tot opzegging van zijne alliantie en tot verklaring van den
oorlog aan de staten van Midden-Europa; het stortte
Rumenië in het verderf, verleidde Bulgarije en Portugal
tot een roekeloozen aanslag en verscheurt thans Griekenland. Anderen zagen hun eigenbelang in een strenge
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neutraliteit en wisten dezen met min of meer welslagen te
bewaren. Hiertoe behooren Zwitserland en Nederland, die,
hoezeer ook omringd en beklemd tusschen de machtige
belligerenten, tot dusver buiten het bereik van den oorlog bleven en zich en anderen met reden gelukwenschen
met het tot heden verkregen resultaat. De neutraliteit,
door hen verkondigd en gehandhaafd, wordt luid geprezen
en voor de toekomst aanbevolen, als het beproefde schild,
waartegen gevaren afstuiten en waardoor de kostbaarste
nationale goederen, zooals welvaart en vrede, zijn beveiligd.
Dit standpunt is begrijpelijk en tot zekere hoogte volkomen
gerechtvaardigd. Laten de grootera en machtigen der aarde
de lotgevallen der wereld bepalen, elkander benijden en
bestrijden, of wel deze of gene afspraken maken en verbonden sluiten, waardoor eene vreedzame verhouding
gevestigd en bestendigd wordt ; laten de kleine zich daarentegen vergenoegen met de bescheiden taak, hunne
eigen belangen te behartigen en zich niet mengen in den
wedstrijd van groote volken. Willen deze laatsten een verbond sluiten om den vrede te handhaven en rustverstoorders te straffen, zoo moge dit een loffelijk bedrijf zijn,
maar het mag den kleinen staat niet uit zijn tent lokken
om zich in gevaar te begeven en af te wijken van de gedragslijn, welke zijn onmacht hem voorschrijft.
Deze meening rust naar mijn oordeel op een kortzichtig
eigenbelang en op een miskenning van het gemeenschapsbelang. Het eigenbelang is kortzichtig, omdat het voorbijziet, dat de kleine staten wel vaak als quantité négligeable
worden behandeld, wanneer het samen beraadslagen en
besluiten betreft, maar geenszins wanneer het om hunne
bezittingen, grondgebied en hulpbronnen gaat. Hoe dikwijls waren de koloniën, rijkdommen of minerale schatten
van een klein land eene onweerstaanbare verleiding tot
onrechtmatige aanslagen en willekeurige maatregelen van
grooteren en sterkeren. Iedere staat wapent zich tegen
dit gevaar door leger en vloot, door diplomatie en tractaat,
maar de geweldige toerustingen der groote mogendheden
te land en ter zee, de schatten daaraan ten koste gelegd,
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de hooghartige bejegening, welke ook bij inachtneming
van hoffelijke vormen de diplomatieke vertegenwoordigers
van kleine staten zich veelal moeten laten welgevallen, de
onbetrouwbaarheid eindelijk der plechtigste verdragen,
wekken eerlang de overtuiging, dat ook de grootste en
zorgvuldigste inspanning een kleinen staat geen voldoende
waarborgen van veiligheid verschaft. Slechts aaneensluiting, gemeenschappelijk optreden, kan de gevaren bezweren
en den vrede handhaven, die onmisbaar is voor het bestaan
en het behoud van kleine staten. Hun welbegrepen eigenbelang dwingt hen tot toenadering om de handen in een
te slaan en elke vredebreuk, van welken aard of welke zijde
ook, te voorkomen of te onderdrukken. Wie niet mededoet sluit zich zelf buiten de internationale rechtsgemeenschap, verbeurt zijn aanspraken op gemeenschappelijke
bescherming en zal te laat zijn verzuim berouwen en zich
bitter beklagen.
Doch er is meer dan een welbegrepen eigenbelang
in het spel. Elke souvereine staat is lid eenex statengemeenschap, die wel is waar nog geen aanspraak kan maken
op den naam van rechtsgemeenschap, maar niettemin door
Engelsch-Amerikaansche schrijvers bij voorkeur als volkenfamilie wordt aangeduid. In dezen min of meer sentimenteelen term ligt het begrip opgesloten van familiebetrekkingen en van familie-plichten. Familieleden behooren
bij elkander, ondersteunen elkaar in nood, werken samen
tot afwering van gemeenschappelijke gevaren van buiten
en van binnen : evenzeer van natuurrampen, zooals aardbevingen, epidemieën, hongersnooden, als van onderlinge
twisten en gewelddadige uitbarstingen. Gemeenschappelijk
wordt overwogen, welke middelen zijn aan te wenden
om deze rampen te voorkomen of, indien al eenmaal uitgebroken, te stuiten. Is het nu behoorlijk, dat een kleine
staat voor zijn evenredig deel van physieke kracht en
moreelen invloed zich aan de gemeenschappelijke taak
onttrekt. Kan, mag hij dit doen met beroep op zijn vermeend eigenbelang ? Wordt de souvereiniteit alsdan niet
juist door den kleinen staat gebruikt als de dekmantel of
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het voorwendsel om zich te onttrekken aan internationale
plichten en aldus de aanleiding tot minachting en wrevel
der overigen ? Mij komt het antwoord niet twijfelachtig
voor. Plichtbesef, niet minder aan eigenbelang, dwingt
Nederland tot medewerken.
Men kan de bezwaren tegen de aanbevolen gedragslijn
niet onderschatten, maar mag ze evenmin overschatten.
Aansluiting bij een algemeen statenverbond tot handhaving van een internationalen vrede berooft den aangeslotene bij een eventueelen dwangmaatregel tegen den
rustverstoorder van het voordeel der neutraliteit. Dit is
voor geen tegenspraak vatbaar. Men bedenke intusschen
twee dingen. Vooreerst dat de neutraliteit eerst ontstaat
door en bij den aanvang van een oorlog en het doel van
het verbond juist bestaat in het beletten van den oorlog
en slechts in het uiterste geval tot feitelijke onderdrukking
zal overgaan ; hoogst zelden zou derhalve de toevlucht
tot de neutraliteit open staan en een beroep daarop een
redelijken zin hebben. Voorts heeft de jongste ervaring
duidelijk geleerd, dat de neutraliteit veel minder waarde en
weêrstandsvermogen bezit dan men meende daaraan te
mogen toeschrijven. In een algemeenen en langdurigen oorlog worden de belangen der neutralen bijna evenzeer getroffen als die der belligerenten. Hunne handelswegen
worden versperd, in- en uitvoer belemmerd, hunne warmiddelen gemobiliseerd, hunne geldmiddelen schromelijk
verspild, kortom hunne inwendige huishouding deerlijk verstoord. Deze nadeelen kunnen zij met protesten bestrijden,
doch de ervaring leert wederom dat het gevolg geheel afhangt
van de lankmoedigheid der belligerenten en ten eenenmale
uitblijft, indien een vermeend oorlogsbelang of heerschende
oorlogsstemming voldoening uitsluit of weigert. Alsdan
blijft den neutralen staat niet anders over dan bf stilzwijgend te berusten en af te wachten, óf zich gewapend tegen
den aanrander te verzetten. Kiest een machtige neutrale
staat, ver buiten het bereik der oorlogspartijen, het laatste,
een kleine neutrale staat in de onmiddellijke nabijheid
ziet zich wel gedwongen tot het eerste. Inmiddels blijkt
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de neutraliteit zoo goed als waardeloos. Zal men voor
dien prijs een beter begrepen eigenbelang en hooger zedelijken plicht verzaken ? Naar mijn overtuiging is dit noch
politiek noch zedelijk te rechtvaardigen.
Vatten wij het voorafgaande samen dan blijkt dat
het stellig volkenrecht, welks snelle vlucht sedert den
aanvang dezer eeuw deels bewonderende geestdrift deels
nauw verholen afgunst had gewekt, plotseling schijnbaar
is ondergegaan, maar inderdaad een ziekte-proces doorloopt ;
dat het een stroom van critiek heeft uitgelokt ; dat in
deze critiek kaf en koren is vermengd, maar dat zij ten
onrechte de grondslagen aantast en een doodvonnis uitspreekt of een omwenteling eischt ; — dat daarentegen een
historisch aangelegde hervorming noodig is, welke eene
volledige ontwikkeling van een rechts- d.i. een vredestoestand
waarborgt en dat deze alleen bereikt kan worden, indien
alle staten der beschaafde wereld zich aaneensluiten om.
uitbarstingen van feitelijk geweld gemeenschappelijk te onderdrukken, dat daartoe eindelijk aller samenwerking wordt
gevorderd en mitsdien een welbegrepen eigenbelang zoowel
als een solidair plichtbesef de volle medewerking van
Nederland vordert.

VAN DEN HAK OP DEN TAK
DOOR

TIL

Hoera voor den heerlijk-frisschen strijd tegen de lamellendige „clichés", de versleten pasmunt der „bellettrie",
de „geijkte indrukkingen", de standaardbeeldspraak, waarbij zooals gezegd is -- het gewillig adjectief al kwam
aangehuppeld zoodra maar het bijbehoorend substantief
om 'n hoekje keek. Weg met dat alles ! Nieuwe vormen
en nog ongekende beelden. Een razzia in de oude-rommelkamer. O, de heerlijkheid van het nieuwe woord, de oorspronkelijke vorm, de moderne taal !
Publiek keek verbaasd, eerst geërgerd om den beeldenstorm tegen zooveel van-vroeger-dierbaar ; ginnegapte dan
om de half begrepen nieuwerwetschigheden ; parodieerde
ze en lachte de profeten uit. Maar „kwam" later „op
smaak", voelde wel wat voor de vondsten, knikte goedkeurend, trachtte te verstaan. Later nog steeg de aandacht
tot instemming, tot bewondering en, o wee ! bij velen, die
er kans toe meenden te zien, tot navolging. Het recept
was afgekeken. Toen barstte de misère los. Wat het eigene
was van enkelen, wordt nu door Jan en Alleman nagebreeuwd. En nu zijn we even ver als voorheen : voor de
oude clichés hebben we nieuwe gekregen, een dierbaar
modern jargon, dat velen spreken, al verstaan ze 't niet
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percies. Een nieuwerwetsche tale Kanaäns, die al slechter
en onmogelijker wordt in 't gebruik...... .

* *
^

Met onze oude aarde draaien wij mede door het heelal,
elk nieuw geslacht een wijle, om dan weg te vallen. Weer
rijst een jongere generatie op en zet de reis van den bol,
op den bol, door het luchtruim voort. ... En telkens verbeelden de kleine menschjes op de groote aarde, die voortwentelt door het oneindig groote, zich heel wat, filosofeeren
over tijd en eeuwigheid, kibbelen ondertusschen voortdurend over de vraag : hoe zij dit kortstondig verblijf voor
zichzelven en elkaar zoo goed mogelijk zullen inrichten ;
maar beseffen toch ook wel hoe gering al die hevige beslommeringen zijn tegenover de naar tijd en ruimte ongemeten grootheden, waarbinnen hun één-dags-bestaan
zich even afspeelt. Door onwrikbare wetten gebonden aan
het verblijf op dat ééne kleine onderdeel van het ongekend geheel, waarop zij ontstonden, leven en sterven,
gevangenen altegaar op de aarde, droomen zij nochthans
van het hoog e, onbereikbare, eeuwige, dat daarbuiten en
daarboven moet zijn, ook voor hen. En die droom is de
troost hunner stumperigheid : het zou een noodeloos-wreed
spel zijn, was die droom bedrog. Het kàn niet zijn, dat zij
zich gekluisterd zouden voelen en eenmaal niet vrij zouden
wezen.

* *
^

Veel meer dan wij weten of vermoeden, zijn wij onaandoenlijk voor anderer leed, wanneer dat valt buiten
den kleinen kring onzer echte sympathie. Wij wijden
vluchtige droeve gedachten aan het ongeluk dat anderen
dan onze vrienden treft. Ook binnen de sfeer onzer oprechte belangstelling dragen wij maar weinig mee van de
lasten, die niet zijn gelegd op onze schouders. Het kan
niet anders. Moesten wij waarlijk mede lijden met allen,
die wij zien lijden, het viel ons te zwaar; enkele overgevoeligen, wien vreemd leed in 't hart grijpt, bezwijken
O. E. XVII f
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daaraan. In ons maatschappelijk verkeer verbergen wij
welstaanshalve die onaandoenlijkheid onder meewarigheidsbetuigingen, van welker onwaarheid de beklaagde niet de
dupe is ; heeft ook hij niet duizendmaal hetzelfde gedaan ?
Zelfs is dit vertoon geen huichelarij : te goeder trouw zeggen
wij mede te lijden, niet beseffend hoezeer dat woord te
groot is voor onze vage vriendelijkheid. Alleen het kind
is nog echt bedroefd over een treurigheid, die hem niet
raakt. Later groeit een laag van eelt om de ziel ; het leven
„hardt" ons; wij sparen de lij den s-kracht voor eigen leed.
En vergeten, in onze zelfzucht, dat we dit eigen leed veel
minder voelen zouden als we meer dat van anderen
droegen.

* *
^

Nog meer beperkt dan ons zintuigelijk waarnemingsvermogen is onze kunst van bevatten : van den verren
afstand dien wij zien, de groote hoogte die voor ons oprijst, kunnen wij ons geen beeld maken, waardoor de
maten en cijfers werkelijkheid voor ons worden. Wij noemen
getallen, waarvan het begrip ons ontbreekt. En telkens
„werken" wij met grootheden, waarvan wij de grootheid
niet kennen.
Zoo zeggen wij tot elkaar ook, dat deze oorlog namebooze ellende over honderdduizenden heeft uitgestort. Wij
zijn daarvan overtuigd. Maar het begrip van die ellende
is verre van ons, gaat oneindig hoog boven ons bevattingsvermogen. Konden wij de som van alle oorlogswee voor
ons zien als een massieven berg van menschelij k lijden en
waarlijk die massa kennen, zou dan niet ons afgrijzen zóó
overweldigend zijn dat wij hoe dan ook ! een eind
zouden maken aan de voortdurende toevoeging van
dagelijks weer nieuwe materie aan de reeds overstelpende
hoeveelheid ?
Maar wij kennen de som niet. De massa is ons een
onwezenlijkheid. Ons afgrijzen is theoretische afkeuring.
Wij zijn beperkt in de waardeering van het kwaad, dat
we elkaar aandoen. De rampen, die de menschen weder-
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zijds over elkaar brengen, zijn te groot dan dat de schuldigen er besef van hebben. Dit bedrijf heet daarom : blinde
razernij. Wie daarvan getuige is en althans iets peilt van
het peillooze onheil, deinst ontzet terug en vloekt zijn
machteloosheid.

* *
Wanneer uit de vlammende hecatomben van Europa
toch nog iets goeds zal oprijzen, zal dat dan niet ook zijn
een heilzame ontnuchtering over het onwaarachtige van.
onze beschaving en over onze fraseologie van vóór Augustus '14 ? Wij schenen al wonder ver gevorderd : hoe mooi
spraken en schreven wij ! Nu weten we dat dit schijn was.
En dit beduidt winst aan zelfkennis. Nuchterder bekijken
we thans de wereld en vragen : wat nu ? Veel illusies,
veel zoet gepraat, veel fraai getheoretiseer. alles onherroepelijk voorbij. Dus : nu er op uit, om een nieuwe wereld
te scheppen op den nieuwen grondslag der werkelijkheid.
Wij kennen nu elkaar, weten wat we waard zijn en dat
de duivelsche machten niet bezworen waren. Nu dan, met
open oog voor 't reëele, gaan we weer bouwen.. .
Gelooft ge waarlijk, dat het zoo zal gaan ? Maar dan
zal de vrede zelf een vertooning zijn. Of wat beduidt die,
als we niet mogen hopen dat hij, althans voorloopig, zal
duren ? Zullen niet dadelijk velen die illusie gaan koesteren?
Neen, het is niet waar, dat wij wezenlijk ontnuchterd zijn.
Teleurgesteld, ja — beschaamd, zeker. Maar wij kunnen
niet leven in wederzijdsch wantrouwen en zonder idealen.
Elk geslacht meent verder dan vorige gevorderd te zijn.
Wij ook, ons verbeeldend nu wel heel sceptisch te wezen,
zullen straks weer idealen gaan voeden ; velen doen dit nu
nog of nu reeds weer. Quand même . . De harde les zal

verloren zijn. Zij is te hard. Zou de menschheid haar aannemen, zij zou aan zichzelve wanhopen. Zelfbehoud drijft
haar weer, straks, tot de idealen. Ruw wakker gepord,
ziet ze een oogenblik verbijsterd rond, sluit weer de oogen,
sluimert en droomt verder haar lieflijken droom . . . .
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De mier in het bosch kent heel wel den weg rondom
den mierenhoop, 'n heel eind in het rond. Daarbuiten
ligt het onbekende. Waaghalzen uit de kolonie vertellen
van terrein buiten den kring der gewone waarneming, o
'n heel eind verder. En fantasten onder hen beweren, dat
er zelfs daarbuiten grond is, waarop nog geen mier heeft
geloopen. Maar kan de stoutste fantast van heel het
volkje een flauw vermoeden hebben van wat de grens zijner
verbeelding te boven gaat ? Ach, die grens ligt niet veel
verder dan de uiterste bereikte zone.
Wij weten heel wat meer : de mieren kennen maar
o zoo'n klein stukje van het bosch en droomen van een
iets grooter; de voor hen onmetelijke uitgestrektheid van
heel het bosch is boven mieren-begrip. Maar dit bosch
beslaat slechts enkele bunders in de provincie ; die provincie
is maar een deel van het land en dat land weer 'n stuk
van het werelddeel. Denk nu verder : die wereld is onze
aarde, die rondwentelt met andere lichamen — in het
zonnestelsel ... ! 0, die stumperige fantaisie der mieren !
Maar ziet ge niet, dat wij zijn als zij ? „Onze" aarde,
zon, maan en sterren, „ons" zonnestelsel, andere zonnestelsels .... wij kunnen daarover filosofeeren, maar verliezen
ons daarbij. Ver boven en buiten ons stoutste denken en
droomen liggen ongeweten mogelijkheden, waartegenover
wij met volslagen onmacht zelfs tot vermoeden staan. .
Hoe weinig weten wij en omvatten wij, en hoe weinig
meer dan de mieren ! En ook wij weten zelfs niet hoe
weinig dat is !

* *
^

Terar dum prosim! De weinigen, die den fellen hartstocht
hebben van hun heilige roeping, verteren snel hun kracht
in den heeten strijd om van het groote levenswerk zooveel mogelijk te volbrengen. Het is niet waar,. dat zij in
meer jaren meer gedaan zouden hebben; minder zouden
zij tot stand hebben gebracht, wanneer ze langer hadden
geleefd. Want dat langer leven kan slechts het deel zijn
der bedachtzamen, die hun arbeids- en rusttijden juist
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afmeten, er voor wakend dat de boog niet te strak gespannen zij. Ach ja, die kunnen met naarstigheid en vlijt
ook wel een eerbiedwaardige som van werk verrichten,
maar dat werk is nooit zoo groot en zoo mooi als van hen,
die zich offeren voor hun taak. Aan hun graf jammeren
wij over het droef verlies en de onvervulde verwachtingen.
Maar dat verlies was noodlottig-onvermijdelijk en meer
verwachten konden wij niet. In hen was een godheid en
haar drijven deed hen gloeien ; zoo verteerden zij ras. Meer
dan wij, die zuinig zijn, woekerden zij met de hun toegemeten kracht.
Er valt te kiezen : wie het hoogste bereiken wil, kan
niet zichzelven sparen. De voorzichtige haalt den verren eindpaal, maar zijn kalme tred laat geen scherp spoor.
*
Een aangrijpend beeld stelt voor : „het laatste menschenpaar op aarde, verstard in den killen adem der ijszee".
Alle leven is geweken ; een man en een vrouw zijn nog
overgebleven ; elkaar omstrengelend sterven zij van de
koude, die reeds allen en alles vóór hen had gedood.
Wanneer dat het einde zal zijn, zal dan deze afgekoelde bol, door geen zon meer beschenen, door het heelal
voortwentelen als het somber graf van, vele eeuwen lang,
door milliarden menschen gekoesterde verwachtingen, die
illusies bleken ? Zal al wat die menschen hebben gedacht,
geloofd, gehoopt, daar onder het ijs bevroren blijven in
onherstelbare vernietiging ?
Waartoe zouden wij leven en werken, als dat het
einde zijn moet? Wie dat aanneemt, waar vindt hij den
moed om niet te wanhopen ? Maar is die troostelooze
gedachte u te machtig en zegt ge tot u zelven met groote
beslistheid, dat de stoffelijke ondergang niets dan een overgang zijn kan, dan openen zich voor u de wijde perspectieven, waarin wel uw blik niet kan doordringen, maar
welker zacht licht u toch de zekerheid geeft dat er ver
achter, ver boven de ijszee een eeuwig zonneland moet
liggen, vanwaar het leven nimmermeer zal wijken.
* *
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Kent gij dat opstandig gevoel, dat u vragen doet,
waarom gij eigenlijk uw leven moet leven ? Ook bij billijke waardeering van al het mooie, lieve, goede, ja heerlijke dat uw deel is, blijft toch diep maar sterk in u de
droeve verwondering over uw toeven hier, waar zooveel
leelijks, laags, gemeens, duivelsch zich opdringt en heerscht.
Wat doe ik hier ? zegt ge, en waartoe moet ik mij
ergeren, verdrietig zijn over al de slechtheid van anderen,
berouw hebben, telkens weer, over eigen slechtheid, waarvan ik mij toch niet kan losrukken voor goed ? Waartoe ?
Gij kunt naar het antwoord op de pijnigende vraag
gissen, deze of gene oplossing aannemen ; zeggen kan het
u niemand. Maar de besten onzer en die het diepst over
dat raadsel hebben nagedacht, meenden altijd en meenen
nog : dat dit gevoel van ontevredenheid met het leven is
het zegel van ons adels-diploma. Hoe zou er, zoo zeggen
ze, een verzet binnen in ons rijzen, wanneer dat geen grond
had in hoogere afkomst en in betere bestemming ? Wanneer een schooier zich een onttroonden koning waant
en hij is niet krankzinnig
moet dat dan niet een herinnering zijn aan vroeger purper en de belofte van een
toekomstige waardigheid ?
Troostrijker dan dat is geen antwoord op de vraag die
ons kwelt. En in onze beste oogenblikken aanvaarden wij
het bijna als zekerheid.

* *
^

Voor elk onzer komt een tijd, waarin men zijn deel
in den maatschappelijken arbeid aan jongeren moet overlaten. Er is ook voor ouderen nog wel nuttig werk te
doen, maar zij moeten weten er van af te zien de leidende
rollen te spelen. Dit valt menigeen niet licht : hij voelt
zich nog zoo sterk ; zijn denkbeelden zijn gerijpt en door
lange ervaring beproefd; het nieuwe geslacht ziet hij op
dwaalwegen. ronddolen ; hoe zou hij dan zijn stem smoren ?
Toch moet het: wie niet tijdig terugtreedt, laat dat
na tot eigen scha of schande. ouderen moeten zich troosten
met de overweging dat zij hun invloed in hun beste jaren

.
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hebben doen gelden en dat de jongeren, die nog een
lang leven voor zich hebben, nu aan de beurt zijn om
onderling uit te maken hoe de maatschappij zal zijn ingericht, de staat bestuurd, de wetenschap bevorderd, de
kunst gediend.
Er is iets tegelijk zieligs en ergerlijks in de figuur van
den eigenwijzen grijsaard, die aldoor nog maar op hoogen
toon blijft meepraten en niet merkt of schijnt te merken,
dat zijn gezag steeds daalt. Maar weldadig en verheffend
is het beeld van den oud geworden strijder, die, na zijn
woord gesproken, zijn idealen verdedigd te hebben, op het
gelegen moment de wapens opsteekt en voor de hem restende jaren belangstellend blijft toezien hoe het nieuwe
geslacht den kamp voortzet, terwijl hij ruim genoeg van
hoofd en hart is om het goede te onderkennen in wat niet
meer is van zijn tijd.
Waarom is die laatste groep van ouderen, die jong
weten te blijven, zoo klein ? Omdat velen aan veel te
veel hechten.

* *
^

Het is onzinnig, aan de meerderheid te verwijten, dat
ze uit louter middelmatigheden bestaat, want ook de
geestelijke midden-maat wordt afgelezen uit de gestalten
der massa. Dat dus het gros met het gemiddelde overeenstemt, spreekt van zelf. Wil men nu daarom zeggen dat
zoowat alle menschen „kudde-dieren" zijn en er slechts
zeer enkelen als „übermenschen" bovenuit steken, dan is
dat slechts een andere vorm voor de onbetwistbare waarheid omtrent de algemeenheid van ... de algemeene maat.
Men heeft -- terecht een teeken van wassende
volkswelvaart ten onzent genoemd, dat de normale lichaamslengte der Nederlanders in de laatste tientallen jaren is
toegenomen. Zoo is het ook in 't geestelijke. Niet dat
bijna alle menschen beneden het peil der uitstekendere
blijven, is bedenkelijk. Maar de groote vraag is : daalt of
rijst dit normaal geestelijk peil ?
Die vraag .. , ach, wat was het een schoone droom
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aan een rijzend peil te gelooven, zoolang no g niet de in
twee kampen gescheiden kudden elkaar te lijf gingen
onder medeplichtigheid (of leiding) der „uit-stekenden".
.

* *
^

Hoe gelukkig is de blijmoedige, die zich vermeit in al
de heerlijkheden van het rijke leven ! Uitbundig kan hij
zijn in het genot van alles wat er te genieten, te doen, te
leeren, te werken valt. . . en hoeveel is dat niet voor wie
een open hart heeft en open oogen ! Geestdrift kent hij
voor zijn heilige taak. Het leven is hem wel meer dan
levenswaard : zijn arbeid, zijn gezin, zijn geestelijke ontwikkeling, hoeveel heerlijks bergt elk van die woorden t
Wat schatten van tijd en kracht zou hij begeeren om alles
aan alles en allen te kunnen geven ! Dus stormt hij eiken
dag op het leven in en doet wat hij maar kan met den
vollen lust van den blijden werker. Hij zingt en jubelt
onder de taak. Want is het geen koninklijk genet, zooveel van 't leven te ontvangen en dan zooveel te geven ?
O, het is een heerlijkheid .. .
Maar diep onder in zijn ziel is de stille weemoed. Hij
kent heel wel het betrekkelijke van alles, waarop hij zoo
krachtig zich spant. Er is misschien niets beters, niets
hoogers te doen dan wat hij doet. Maar het is gebrekkig
en voorbij gaand; het kan niet de groote leegte vullen.
Wanneer dan het scheidens-uur ook voor hem slaat, ziet
ge hem zonder spijt de spade neerleggen. Met hoeveel
lust hij ook al de jaren zijns levens in allen arbeid groot
genot heeft gevonden, nu heeft hij het blij gevoel van

den moeden werker, die thuis gaat rusten....

VERZEN
DOOR

G. H. P R IEM.

MEILIEDJE.
Als weer de lauwe windekes
Gaan spelen op de fluit,
Dan roepen al de kindekes
De IVF ei tot koning uit.
De Meie, de Meie,
De wereld is de bruid !
Ze kransen en ze kronen er
Zijn jongen blonden kop,
En trekken hem al jolende
Den hoogsten, heuvel op.
De Meie, de Meie,
En dansen om den top.
Dan klappen ze in de pandekens
En zingen blij een lied :
De Mei is koning in het land
En schooner is er niet.
De Meie, de Meie,
Die glimlacht als hij 't ziet.
Zijn droomblauwe oogen tintelen,
Zijn glimlach is zoo zoet,
Er sparkelt uit zijn blonde haar
Een glans als zonnegloed.
De Meie, de Meie,
Die maakt de wereld goed.

TWEE LIEDJES.

I.

.

De blanke bloem, geboren
In 't witte morgenlicht,
Sluit bij het dagvergloren
De blaren dicht.
Maar 't gouden hart blijft gloeien
In de ambergele kluis,
Die lauwe genre' omvloeien
En nachtgeruisch.

Zóó is mijn ziel een bloeme,
Wier fulpen urn omvat
Wat menschentong niet roeme
Haar zonneschat.
.

II.
Ik sta en tast in 't duister,
Ik sta en tast rondom,
Toch is verborgen luister
Alom.
Ik sta en hoor in 't duister,
Maar zwijgen is rondom,
Toch is een vreemd gefluister
Alom.
Ik sta en wacht in 't duister,
Mijn lippen blijven stom....
God, wat geheim omruischt er
Me alom ?

B U ITEN LA N D.
Het plan om bij eventueele vredesonderhandeling -- het verlangen ernaar wordt alom sterker -- twee beginselen op den
voorgrond te zetten : geen annexatie, geen schadeloosstelling, maakt
vorderingen, die inderdaad iets beloven. De conferentie te Stockholm, van de zijde der Nederlandsche socialisten in overleg met
de Scandinavische op touw gezet, belooft aanvankelijk succes, al
zijn de moeielijkheden nog lang niet overwonnen en spreekt de
Entente-pers aanhoudend van een fiasco dezer „natuurlijk' door den
Duitscheu Keizer geïnspireerde poging om een „Duitschen vrede"
te verkrijgen. Het valt niet te ontkennen, dat de socialisten in
de landen der Entente over de zaak verdeeld zijn en dat er niet
veel hoop bestaat, dat de Entente-socialisten krachtig zullen medewerken om het beoogde doel te bereiken : zoo zwaar wegen thans
ook onder deze partij de nationale wenschen en belangen tegenover de internationale van vroeger. Maar Troelstra en Branting
geven den moed niet op en met spanning wacht de wereld op den
uitslag : zelfs de meest verstokte conservatief zou, op het gevaar
af, dat het socialisme op een zoo overweldigend succes zou kunnen
bogen, ook uit deze handen het goddelijk geschenk van den
wereldvrede willen ontvangen. Onze beste wenschen volgen
Troelstra en de zijnen.
Het is voor hun welslagen een gunstig teeken, dat èn de Russische
volksmeening èn de rneening der thans in socialistischere zin gereorganiseerde voorloopige Russische regeering met hen mede wil
gaan. Die regeering heeft Miljoekof en Goetsjkof, de imperialistische ministers van buitenlandsche zaken en oorlog, uitgeworpen.
Zij sprak haar afkeer uit van een afzonderlijken vrede met de
Centralen, vooralsnog door haar als verraad aan de Entente-zaak
beschouwd, maar zij wil toch de beide genoemde beginselen bij de
andere Entente-mogendheden ernstig bepleiten. Als het baar niet
mocht gelukken dezen te overtuigen, is het niet zoo ondenkbaar,
dat zij een afzonderlijken vrede niet langer zou verwerpen, want het
Russische volk en het Russische leger, hoe ook door haat tegen de
Duitschers bezield en dit zeker niet minder dan 3/ 4 van de overige
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wereld, hebben genoeg van den oorlog. Op het lange Russische
front staat die oorlog feitelijk stil ; noch in het centrum noch in
het Zuiden noch in Armenië wordt blijkbaar meer gevochten en in
het Noorden beperkt zich de strijd tot enkele plaatsen ; de Corriere
della Sera verklapte, dat de Russische legers in volle desorganisatie
zijn, dat de soldaten van beide partijen zich verbroederen ; het,
intusschen weder tegengesproken, aftreden van de voornaamste
bevelhebbers, van Broessilof, Roesski, Gourko e.a., van den minister
van oorlog zelf wegens de in de legers, heerschende anarchie bevestigt
deze beberichten en de Entente-pers ziet met ongerustheid op deze
verschijnselen.
De genoemde beginselen winnen ook in Duitschland merkbaar
veld. Toen de Rijkskanselier onlangs een groote rede in den
Rijksdag hield, waarin hij voorzichtig het onderwerp van de vredesvoorwaarden, die Duitschland zou stellen, ter zijde schoof, juichte
het centrum hem levendig toe ; de socialisten verlangden wel onder
leiding van Scheidemann duidelijker uitspraken en hun leider
dreigde zelfs onverholen met een mogelijke revolutie, als de regeering halsstarrig zou blijken, maar de alduitsch-conservatieve partij
met hare nog steeds alduitsch-militaristische opvattingen werd door
Bethmann-Hollweg scherper teruggewezen dan de socialisten. Wie
tusschen de regels zijner rede wil lezen, wordt versterkt in de
meening, dat ook de Duitsche regeering ten slotte tevreden zou
zijn met „geen annexatie, geen schadeloosstelling", behalve dan misschien voor België overeenkomstig vroeger gedane algemeene toezegging. Alles welbeschouwd is er gegronde hoop voor de toekomst.
Intusschen gaat de strijd aan het westelijk front intermitteerend voort aan Aisne en Scarpe maar met wanhopig klein succes
in vergelijking met de zware inspanning en de zware verliezen.
De Italianen zijn nu met hun offensief aan de Isonzo begonnen
maar de aanvang belooft voorloopig niet meer dan denzeifden uitslag. En Sarrail komt in Macedonië niet verder. Zou misschien
Amerika's hulp meer invloed hebben ? Maar reeds brengen de
Duitsche treinen groote massa's snel van het Russische front naar
het westelijke over en het begin van een Duitsch offensief aldaar
begint zich te openbaren nog voordat Amerika er iets zal kunnen
uitrichten.
De eerste Amerikaansche oorlogsschepen zijn echter in de
Noordzee verschenen om Engeland te helpen tegen den duikbooten-oorlog, die met een vernieling van reeds 4 à 5 millioen ton
aan scheepsruimte Engeland, ondanks alle bemoedigende cijfers
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van scheepvaartverkeer, blijkbaar ernstig benauwt. Engeland bereidt zich voor op de ook hier reeds ernstige duurte en schaarschheid en snoert den buikriem in zooals Duitschland en Oostenrijk
reeds lang hebben moeten doen. Men gaat zich in Engeland afvragen, of werkelijk de zeeheerschappij, waarop Brittannia zich kon
beroemen, nog wel bestaat. En dagelijks breiden de verliezen
zich uit.
De ongebreidelde duikbooten-oorlog ! Reeds voor den wereldoorlog hadden de oorlogsmarines duikbooten, en zeker niet om er
zich niet van te bedienen, • als het noodig werd, ook tegen de
handelsvloten der tegenstanders. Daartegen valt niets in te brengen,
als er oorlogsmarines zijn. Maar de noodzaak bracht Duitschland
tot een uitbreiding van het beginsel. Engeland beheerschte de
zeeën en sneed den Centralen, vooral Duitschland, allen toevoer
af ten einde lien door honger en gebrek te bedwingen, althans te
verzwakken. Toen greep Duitschland naar het scherpste wapen,
dat het bezat, om zijn ondergang te voorkomen en den tegenstander met dezelfde munt te betalen. Ook aan Engeland moest
de toevoer worden afgesneden. Maar dit kon alleen gelukken door
niet alleen den handel der tegenstanders zelf doch ook dien der
neutralen op de Entente-havens te beletten gelijk de Entente reeds
lang hunnen handel op de Centrale havens belette. Ook daartegen
konden de neutralen weinig argumenten inbrengen. Maar de
praktische uitvoering leidde tot ernstige bezwaren. De duikbooten
konden praktisch niet volstaan met het opbrengen naar een centrale
haven van de neutrale schepen, die zij binnen de „verboden zone"
aantroffen ; zij waren soms wel genoodzaakt ze te vernietigen om
eigen gevaar te ontgaan en toch het doel te bereiken.
En toen kwam het erge, het ergerlijke. Wilde duikbootcommandanten torpedeerden links en rechts ; de „verboden zone"
bleek geen scherp afgebakende grenzen te hebben ; de arme neutrale bemanningen werden „binnen 5 minuten" in de scheepsbootee
gedreven, zelfs dan nog beschoten en in verreweg de meeste gevallen aan hun lot overgelaten in storm en koude, kwamen ellendig
om ; ook onschuldige visschers moesten boeten mét schuldige smokkelaars en blokkadebrekers. De duikbooten-oorlog leidde zoo tot
onmenschelijkheden en zelfs de heftigste pro-Duitscher voelde zijn
sympathie dalen, zijn bloed koken bij deze uitwassen van den
bloedigere krijg.
Ook wij, Nederlanders, hebben dit alles in ruime mate ondervonden. E r zijn zekere grenzen, ook in den onmenschelijksten
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oorlog -- en die grenzen zijn hier meermalen overschreden. Men
kan niet, mèt de Kölnische Zeitung, verontwaardigd over de scherpe
klachten, antwoorden met te wijzen op het „onbevlekte eereschild
onzer duikbooten-mannen." Al geven wij toe, dat het voeren van
zulk een oorlog die mannen verwildert, hunne zenuwen op de
uiterste proef stelt : dat is een verklaring, geen verontschuldiging
voor onnoodige hardheid en onmenschelijkheid. Al geven wij toe,
dat de witte onschuld der getorpedeerden niet steeds onbevlekt is :
er is dikwijls gezondigd, waar de goede trouw buiten twijfel was.
Al weten wij wel, • dat Engeland onze schepen en schepelingen
soms feitelijk dwingt tot het bevaren der „verboden zone" : er zijn
grenzen, nogmaals, er is medelijden met slachtoffers van een door
hen niet veroorzaakteh toestand, er is nog een schaduw van recht.
Al vergeten wij niet, dat onze visschers en schippers ook niet louter
uit brave en onschuldige mannen worden gerekruteerd : hunne
verdelgers zijn ook niet allen hoogstaande persoonlijkheden als
graaf Dohna, de edele bevelhebber van den roemrijken kaper, de
Möwe. En Duitschland heeft niet te veel sympathie in de wereld
overgehouden om de hem welgezinden nog te verbitteren. Het
moet ook letten op de toekomst, waarin weder alle volkeren elkander, elkanders sympathie noodig zullen hebben, in ieder geval niet
met onuitroeibare verbittering in het hart tegenover elkander zullen

moeten staan.
24 Mei 1917.

P. J. B.

LEESTAFEL.

B. Nierstrasz. „Niet geëindigd", beschouwingen over de
verhouding tusschen volk, volksvertegenwoordiging en
regeering naar aanleiding van het ,,incident" in de Tweede
Kamer. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, z.j.
Het is voor den heer Nierstrasz te betreuren, dat niet een
goed vriend hem heeft geraden deze brochure liever ongeschreven
of althans ongedrukt te laten. Eerst beschuldigen, — dan excuses
maken, — dan de beschuldiging toch weer volhouden — het figuur
is niet fraai. Ware het nog, dat de beschuldiging met nieuwe
feiten was gemotiveerd, of liever nog de zaak op hooger niveau
was getrokken, en de grieven in meer algemeen verband waren
behandeld — maar noch van het een, noch van het ander is iets
te bespeuren. Het zijn de zelfde weinig gefundeerde beweringen
uit het Kamerdebat bekend, Niet alleen voor den heer Nierstrasz
is het jammer, dat deze brochure niet wat beter is uitgevallen. Ook
uit algemeener gezichtspunt betreur ik het, dat uit den niet
kleinen kring dergenen die mopperen over de verhouding tusschen
volk, volksvertegenwoordiging en regeering niet een wat breeder
opgezet en dieper insnijdend betoog is voortgekomen. En dat om
twee redenen, vooreerst omdat ik onvoorwaardelijk erken dat aan
die verhouding het een en ander ontbreekt, maar ook omdat het
inderdaad belangwekkend zou geweest zijn te zien, of ook in
zulk een betoog met de kalme laatdunkendheid van den heer
Nierstrasz zou zijn volgehouden, dat een zaak als het kiesrecht
best tot na afloop van den oorlog had kunnen wachten. Meent men
dat nèg, na wat het buitenland ons de laatste maanden heeft geleerd? Ik denk nu niet aan Rusland, maar ziet eens naar wat ons
uit Duitschland, Engeland, laatstelijk Zweden wordt bericht. Inderdaad aún de werkwijze van ons Parlement ontbreekt heel wat, zijn
verhouding tot regeering en volk laat dikwijls te wenschen, de
vraag of niet aan personen, die buiten de eigenlijke politiek
staan, meer invloed toekomt ook in het parlement, verdient
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overweging, het kan alles worden toegegeven, maar dat regeering
en tweede kamer de grondwetsherziening wèl aan de orde hebben
gesteld in deze oorlogsjaren verdient onverdeelde lof, geen afkeuring. Ook den „zakenman" hooren -- best, maar soms ziet de
politicus verder. P. S.
Dr. H. J. Hamburger. Herziening van ons voorbereidend
hooger onderwijs. Groningen—Den Haag. Wolters, 1917.
Deze brochure geeft een uiteenzetting van het streven der het
vorig jaar opgerichte vereeniging tot het verkrijgen van wettelijke
gelijkstelling van klassieke en niet klassieke opleiding voor de
studie in alle faculteiten. Men kan een voorstander van dat denkbeeld zijn en toch meehen, dat voor een vereeniging alleen om dat
te bevorderen, weinig reden, is. Wordt het thans aanhangig ontwerpLimburg wet, dan is de grootste misstand in dezen verholpen. practisch schijnt mij de behoefte om aan oud-leerlingen der H. B. S.
ook den weg te openen tot de faculteiten van rechtsgeleerdheid,
letteren en theologie niet zoo heel groot. Ook indien die weg er
zijn zal, zullen de meesten die in die faculteiten gaan studeeren
wel de klassieke opleiding blijven verkiezen. En zij zullen daaraan
goed doen. Van veel meer belang lijkt mij de vraag van de hervorming van gymnasium en H. B. S. zelf, beide behoeven die. Vandaar dat mij het belangrijkst in de brochure van Prof. Hamburger
de mededeeling voorkomt, dat de nieuwe vereeniging, die onder
haar leden talrijke vooraanstaande personen van verschillende richtingen telt, ook deze hervorming zal bestudeeren. P. S.
A. J. Zoetmulder. De verloving van Jaap Mennings.
Amsterdam. P. N. van Kampen en zoon.
Het gegeven van dezen roman is aantrekkelijk. De verloving
van den schilder, Jaap Mennings, met Martha Durveen wordt voor
hem een periode van strijd, doordat ze van zijn kant het resultaat is van allerlei bijkomstige motieven, onbevredigdheid na jaren
van zwerven en boemelen, verlangen naar huiselijkheid, vriendschap
en waardeering voor het alleenstaande meisje, . groeiende cameraderie in het gemeenschappelijk pensionleven, ten slotte ook werkelijke, schoon vrij oppervlakkige verliefdheid. Juist in dezen tijd
komt hij nu opnieuw in aanraking met Louise van Suylecom, voor
wie zijn overgegeven, jonge liefde geweest is en die om 't geld
met van Suylecom getrouwd is. 't Contrast tusschen de beschaafde,
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kunstzinnige vrouw en 't ietwat burgelijke onontwikkelde onderwijzeresje dringt zich zijns ondanks steeds sterker aan Jaap op.
De botsing tusschen zijn oude, niet gestorven liefde en zijn verantwoordelijkheidsgevoel tegenover Martha bepaalt van nu af zijn
innerlijk leven. Zijn strijd eindigt in een nederlaag. Een toeval
echter brengt hem tot Martha terug.
— Er is in de uitwerking van dit motief veel goeds. Het
groeien van Jaaps genegenheid voor Martha, het bedreigd
worden van hun verhouding door de kritiek die hij onwillens
steeds meer op haar uitoefent, door zijn groeiend besef van saamhoorigheid met Louise het meest, is soms met heel fijne, overtuigend aandoende trekken gegeven. En vooral Martha's ontgoocheling, zooals die eigenlijk op den middag van hun verloving al
begint, is in haar triest verloop van vertrouwen en toch weer
vreezen goed volgehouden. De geschiedenis 'van deze ongelijke
verhouding, van de eerie zijde meer kunstmatig dan spontaan, van
den anderen kant zoo absoluut, houdt dan ook de aandacht vast
met meer dan oppervlakkige nieuwsgierigheid. Totdat — het eind
te zeer pour le besoin de la cause geforceerd wordt. Dat Jaap, nu
hij aan zijn hartstocht voor Louise heeft toegegeven, nu hij zich
over z'n wel wat onwerkelijk-aandoende gewetenskwelling heeft
heengezet, juist met van Suylecom samen een auto-ongeluk moet
krijgen, is mogelijk — natuurlijk. — Dat hij alleen in leven blijft,
maar reddeloos blind moet worden is ook al weer niet onmogelijk,
't Kan alles zoo voorkomen, maar niettemin maakt 't heele voorval hier den indruk van een Deus ex machina. Te meer, daar de
innerlijke verandering, die Jaap nu doormaakt, ons niet wordt
getoond. We worden zonder meer gesteld voor het fait-accompli,
dat Martha door haar voorbeeld Jaaps berusting heeft voorbereid,
dat Jaap „daar ligt, met zacht prevelende lippen en kalme, bleeke
trekken, als een, die met God en het leven is verzoend." We zien
evenmin hoe de oude hartstocht is gestorven en de vernieuwde
verhouding tot Martha is gegroeid. We hooren hem slechts verklaren, dat hij om harentwil het leven, ook zoo, wil aanvaarden ;
dat hij vóór dezen nooit beseft had „de kracht van een reine
vrouweziel."
Deze vrij plotselinge oplossing maakt dan ook meer den
indruk van een door den schrijver gewild stichtelijk slot, dan van
een werkelijke gebeurtenis. Dit gebrek aan echtheid treft ook in
de karakterteekening. Wel krijgen wij b.v. Jaaps verhouding tot
Martha en Louise vrij duidelijk te zien, maar niet zijn geheele
O. V., XVJIG
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persoonlijkheid, zijn eigenschappen in hun onderling verband, zijn
kunstenaarschap vooral; 't blijft alles vaag, soms ook tegenstrijdig.
We moeten in Jaap zien den schilder van beteekenis die
nieuwe banen opent voor de Katholieke kunst, die zijn werk niet
alleen liefheeft, maar er ook een heilige roeping in ziet, die in
sterk persoonlijk streven met z'n kunst niet transigeeren kan. Vreemd
doet het dan daarnaast aan, dat zijn vriend hem voortdurend
moet bezielen en hij uit zichzelf tot niets zou gekomen zijn, dat
hij in een stemming van werklust en energie telkens vreest, dat
dit wel niet zal aanhouden.
Ea in zijn godsdienstig leven kunnen wij hem evenmin goed
volgen. We moeten alweer aannemen, dat, „z'n innerlijk godsdienstig leven, door het zich verdiepen in den geest der evangeliën, het lijdensmysterie, nooit zoo krachtig in hem had gebloeid."
We zien er echter nergens ook maar de geringste aanwijzing van,
tenzij aan het einde iets van angst voor eeuwige straf, die ons
trouwens niet eens overtuigend geschilderd wordt, maar eenvoudigweg gememoreerd. En dit zijn slechts enkele voorbeelden van
een tegenstrijdigheid, die telkens opvalt. Jaap is blijkbaar bedoeld
als rechtschapen en eerlijk, hij toont zich echter soms aan ons als
een volslagen ploert, zoo b.v. als hij geregeld den wat opgewonden
Van Suylecom van de Societeit thuis brengt, om intieme bij zonderheden van Louise's huwelijksleven te vernemen. 't Onbevredigende
uit een technisch oogpunt is dan vooral, dat we volstrekt niet
overtuigd zijn dat de schrijver dezen indruk heeft willen geven.
Ook in de andere karakters treft dit onzekere. Mina is misschien het best geslaagd in haar ongecompliceerden aard, hoewel
we ook in deze figuur soms de eenher van handeling missen.
De figuren op het tweede plan, zooals De oonte en zijn vrouw
zijn schimachtig en voor zoover wij ze onderscheiden kunnen van
een ideale, onwezenlijke lief beid.
Deze onmacht om het geconcipieerde waarlijk reeël te maken
komt ook in de taal aan 't licht. Vooral de dialoog heeft vaak een
onnatuurlijken klank. A. C. S. D. K.
,

De verborgen Harmonie. Studies door J. D. Bierens de
Haan. Amsterdam. S. L. van Looy. 1916.
Het komt mij voor, dat studies van den aard als in dezen
bundel zijn verzameld, tot het verdienstelijkste behooren, wat door
Bierens de Haan wordt geschreven. In zijn „Woord vooraf" zegt
hij : ,,De vorm dezer studies is litterair; de inhoud wijsgeerig
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in den ruimeren zin van algemeene beschouwelijkheid. De beschouwelijke gedachte zoekt niet steeds den strengeren stijl van
het logisch samenstel, maar uit zich gaarne in den vrijeren vorm
der fantasie. Dat daarmede aan haar geestelijk gehalte niet wordt
te kort gedaan moge de lezer den schrijver toegeven." Indien het
anderen lezers gaat als mij, zullen zij dit zeker toegeven, en zelfs
nog verder gaan.
De schrijver zet in deze studies uiteen zijn hooge waardeering
voor • een op de aanschouwing van ideale waarden (schoonheid,
eeuwigheid) gericht leven in tegenstelling met een leven op aardsche
doeleinden gericht en opgaande in een spheer van het waarneembare. En een dergelijke gedachte zoekt niet alleen „niet steeds
den strengeren stijl van het logisch samenstel," maar leent zich
geenszins tot een uiteenzetting in dien stijl. De door den schrijver
gekozen vorm is de eenig adaequate. „Nothing worthy proving
can be proven. Het komt mij voor, dat men in het algemeen
kan zeggen, dat wat Bierens de Haan ook in zijn ander werk ons
te zeggen heeft van den hier geschetsten aard is. Daarom bevredigt
zijn werk mij veel meer, wanneer het de gedaante heeft van de
hier besproken studies, dan wanneer het meer in logisch redeneerenden
stijl is vervat.
Ik wil nog eenige regels van het geciteerde gedicht van Tennyson aanhalen :
Thou canst not prove that thou art body alone
Nor canst thou prove that thou art Spirit alone
Nor canst thou prove that thou art both in one ;
"

For nothing worthy proving can be proven.
Bij Bierens de Haan krijgt men den indruk, niet alleen dat wij;
niet bewijzen kunnen dat wij „both in one" zijn, maar dat wij het
ook niet uiteen kunnen zetten ; dat wij het niet zijn. Volgens hem
zijn wij of het een Of het ander. Die twee blijven twee. Het
wonder van het één worden beleven wij niet. Neem b.v. de studie
„Wijsgeer en Volk." Daarin wordt tegenover elkaar gesteld de
populaire denkwijs en de wijsgeerige, d. i. bij Bierens de Haan de
,,beschouwelijke". Deze laatste „aanschouwt de Eeuwige Verhouding'.
Alles, wat niet de Eeuwige Verhouding aanschouwt is populair,
zoo b.v. de wetenschap. Tusschen de twee gedachtenkringen, verklaart de schrijver, is geen verstandhouding.
Nu weet ik wel, dat men om een dergelijke tegenstelling uiteen te zetten noodzakelijk eenigszins moet schematiseeren, en dat

.
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men den schrijver niet op zijn woorden moet vangen. Er zijn in
den bundel ook wel uitspraken te vinden, waaruit blijkt dat de
schrijver wel weet, d at wij niet de schoonheid of de eeuwigheid
als zoodanig aanschouwen. Maar toch komt het mij voor, dat ik
door te wijzen op de te scherpe tegenstelling den vinger heb gelegd op den zwakken kant van deze studies. Want het is een
zwakke kant. Het ideëele wordt te abstract, te bloedeloos, en het
is daaraan toe te schrijven, dat wij bij het lezen dikwijls den indruk krijgen, dat er te weinig levenswarmte schuilt onder de fraaie
uitingen over de hoogheid der idee. Wij kunnen hoogdravende
verzen op de ,,Schoonheid" met een — of desnoods met tien —
hoofdletters schrijven. Maar innerlijk ontroerd worden wij alleen
door de schoonheid der werkelijke dingen. En „Eeuwigheid" krijgt
slechts beteekenis, wanneer het ontstaat uit den strijd met het
eindige ; wanneer het dit niet eenvoudig ontkent, of te gemakkelijk,
als staande op lager plan, op zijde schuift, maar als realiteit aanvaardt, en in moeizamen strijd tot op hooger niveau opheft.
Het meest trekt Bierens de Haan mij aan, wanneer hij spreekt
over de schoonheid van het duinlandschap, waarin hij als kind is
opgegroeid, en waar hij op rijper leeftijd is weergekeerd, en dat
hij steeds met fijngevoelige liefde heeft beschouwd. En wanneer hij
over schilderkunst spreekt weet hij ook wel, dat wat de eigenlijke
waarde van het kunstwerk uitmaakt „ligt achter het kunstwerk"
in den „levensdrang" van den kunstenaar. Indien Bierens de Haan
deze gedachte-lijn wat verder volgde zouden wij in een volgenden
bundel „Idee Studies" van hem misschien vinden, dat hij veel op
het gebied van wetenschap en maatschappelijke bemoeiïng, dat hij
nu altoos verwerpt als staande op het lager plan van het populaire
denken, hoogelijk waardeerde en met liefde aanschouwde, zooals
hij dit nu doet met de schilderijen van Ruysdael, van Giroyen en
Steen. Deze laatsten dachten toch ook aan duinen en wolken, aan
plassen en schepen, aan tafels in kroegen en zijden japonnen, veel
meer dan aan de „Eeuwigheid". W.
Insel-Almanach auf das Jahr 1917. Insel-Verlag zu Leipzig.
Behalve eenige afbeeldingen, bevat deze uitgave van den Almanacte vele uit het Nederlandsch vertaalde gedichten en proza]
stukken (Gezelle, van de Woestijne, Teirlinck, Verweij, Streuvels),
nog ander vertaalwerk en ook werk van Duitschers, waarvan mij
het belangrijkst voorkomt een fragment uit Ricarda Huch's Luthers
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Glaube, verschenen in 1916 in den vorm van brieven aan een
vriend. Ik maak dan ook van dezen almanak melding om de
aandacht op dit boek te vestigen, waarvan ik deze uitspraak aanhaal: „Das deutsche Volk ist im allgemeinen durchaus kein vornehmes Volk, wie zum Beispiel das spanische, und zwar aus einem
sehr erfreulichen Grunde, weil das Chaotische und Elementare
den Deutschen noch stark ist. . . Indessen ist etwas anderes da,
was dieser instinktiven Kraft zu widersprechen und sie zu bedrohen
scheint, n nalich das System." Luthers „geloof" beteekent niet de
geloofsmeening, maar het geestelijk temperament van den hervormer.
B. D. H.
Geerten Gossaert. Experimenten. Bussum. Van Dishoeck.
Niet vaak verschijnt een dichtbundel die zoo echt is als deze.
Hoe veel schoons deze gedichten inhouden, om de schoonheid zijn
zij niet gedicht; het Parnassien-wezen is hier afwezig en de
menschelijkheid treedt naar voren. Er was in onze letterkunde een
tijd toen men weinig besefte van de schoonheid, en het kunstzinnig
element der poëzie slechts onbepaald den dichters voor oogera stond,
maar in dien tijd leefde een man die dichter was omdat het leven
door zijn hart heenging, de Genestet. Wij behouden den eerbied
voor zijn werk om de echtheid ervan. Hij besefte in eigen ziel
dat het leven een vraagstuk was, een verontrustend vraagstuk,
waarvan de dichters van zijn tijd weinig gevoelden. In zijn gedicht openbaart zich een diepere humaniteit, dan in dat zijner
tijdgenooten. Van Geerten Gossaerts werk zou ik hetzelfde willen
zeggen. Zijn werk heeft een dieper humaniteit dan veel wat
thans gedicht wordt ; het beteekent een andere kunstrichting en
een overwicht van het ethisch element. Ik bedoel hier „ethisch"
niet als term in een of ander speciaal gebruik, maar ter aanwijzing dat het in de kunst gaat om een bewustwording van de
innerlijke waarde des levens. Een diep besef van de tegenstrijdigheden van het menschelijke leeft in deze gedichten ; arm en rijk is de
ziel ; er is een zweepende onrust, maar ook een hoogere berusting
en onze stelling als mensch schijnt om deze tweeslachtigheid onhoudbaar. Van den zeegod geworden visscher Glaucus, van wien
Ovidius verhaalt in de Metamorfosen, dicht Gossaert
Maar nú moet ik rustloos zwerven
En het zilt poëem der golven
Tot verkoeling van den koortsbrand
Dezer wonde in mijn borst .. .
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En ik kan als God niet leven
En ik kan als mensch niet sterven
Eer 'k naar u, o eeuwige Schoonheid
Lessche mijn onleschbre dorst .. .

En de in eigen wezen met zichzelf in tegenspraak verdeelde,
smeekt:
Om één wijle veilig droomen
Om één ure stoorloos slapen,
Om ééne stonde alvergeten
In verlangelooze rust.

Meesleepend zijn deze verzen, gelijk de meeste van dezen
dichter. Bij hem vinden we de dichterlijke welsprekendheid zonder
verouderde rhetoriek, en ook zonder de verfijnde verstechniek zooals die van Boutens. Maar in de plaats van deze laatste bezit hij
een grootere plasticiteit, het vermogen om zijn geestelijke ondervindingen te gieten in het brons van een grootsche en enkelvoudige
heelding. Soms komt de gedachte op aan de Légende des siècles;
er is gelijkenis door het monumentale, maar bij den beroemden
Franschman is het gebaar rhetorisch, in gedichten van Gossaert
is de welsprekendheid zuiverder èn de geestelijke inhoud blijft
steeds voelbaar. Zoo bijv. in het prachtige gedicht : „de stervende
pelgrim" die door den vertrekkenden karavaan in het woestijnzand
wordt achtergelaten :
En langs zich, zwart fantoom, ziet hij den stoet verdwijnen
In 't melken licht der maan, en 't oor in 't zand geleend,
Hoort hij, een dof gerucht, der keemlen draf verkwijnen,
En heft zijne oogen op naar d'eenzaamheid, en weent.

Van groot beeldend vermogen getuigen ook : de boulevardier;
het brandend wrak ; de badende herderin ; de centaur en de oceaan ;
de bader. Een gedicht als „de badende herderin" behoort tot zijn
magnifiekste verzen :
En 't huivert door haar leOn, saamkrimpende om ontferming,
Eén namelooze angst voor 's levens heerlijkheid.

De tegenstrijdigheid van levensliefde en vervaring geeft aan

dit en andere verzen een zoo diep-humanen ondertoon, die als klacht
en jubel uitbreekt, dat wij in het dichtwerk van dezen dichter een
schepping van geheel eigen karakter bezitten. In „Media Nocte"
waar de dichter van zijn nachtelijke onrust opstaat om in het
donker aan de zee rust te vinden,
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Staand ter balie van de branding
bracht ik bitter klacht op klacht
Open tegen mij getuigend
voor de rechterstoel der nacht!

totdat een hoogere Liefde hem ter zijde treedt — in dit „media
nocte" klinkt het thema van den mensch die uit zijn jammer stijgt
tot de verademing en wiens berustend woord tot de Liefde den
zielekamp besluit:
Doend de daden die uw zachte
glimlach ons te doen beduidt,
Tot uw hand ons hart zal stillen,
tot uw mond onze oogen sluit !

Het dichtwerk van Geerten Gossaert is meer dan kunstfeit, het is levensfeit en de groote bezieling, het geestelijk pathos
van zijn kunst stammen rechtstreeks uit den levensgrond. Daarom
beseffen wij het als een open vraagstuk wat van dezen dichter
worden zal en of hij in staat zal zijn tot een tweede schepping
gelijk aan deze eerste. Wanneer de dichterlijk-technische kwaliteiten
zijn hoofdeigenschap waren, zouden wij niet twijfelen of na dezen
gedichtenbundel verscheen eerlang een tweede ; maar nu het werk
van den dichter zoo rechtstreeks uit het leven put, is hij afhankelijk van wat het leven wil. En daar het geestelijk pathos ontleend
is aan den innerlijken strijd, kan hij op deze wijze slechts dichter
zijn zoolang de strijd duurt — tenzij hij in staat blijke tot een nog
diepere inspiratie, gelijk die Novalis ondervond in zijn subliemste
werk, en hij dergelijke woorden vinde voor het innerlijke wezen.
Het is de vraag in welke richting Geerten Gossaert de oplossing
zal vinden voor het levensvraagstuk. Het is de vraag of in hem
de mysticus ontwaken kan ; want deze alleen vermag het hoogste
dichterlijke woord te spreken. De verhouding van Christendom
en dichtkunst komt hier weer te voorschijn, die in de nieuwe kultuur
elkaar uitsluiten, daar immers een religieuse dichtkunst gelijk bij
Novalis een sterk pantheïstischen trek vertoont en een besef der
wezenseenheid van mensch, natuur en God, waarvoor het positieve
Christendom niet anders kan doen dan waarschuwen.
Wanneer Geerten Gossaert niet in de mystiek zijn geestelijken
levensvorm vindt en geen anderen weg voor de dichterlijke bezieling, dan toch zal deze bundel „Experimenten" haar plaats behouden
in onze nieuwe dichtkunst. Hij zal niet worden bijgezet bij de
verleden schatten, want het leven dat erin brandt houdt deze
verzen in de herinnering. Dat echter voor dezen dichter wel een
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dichterlijke toekomst is weggelegd wenschen wij met hem, die van
zichzelven dicht :
Dunkt uwer liefde de zin van dit leven-mijn
Niets dan verhulling ? Niets dan een schoone schijn ?
Laat me nog vordren
Tot de vervulling!
Laat me nog wórden !
Tot ik zal zijn !

B. D. H.
De wandelaar. Verzen door M. Nijhoff. Amsterdam.
Versluys.
Deze verzen, grootendeels in sonnetvorm, missen wat aan
andere bekoring geeft, zij zijn hard, stroef en stuursch ; maar deze
versifikatie is de adekwate uitdrukking van een harden en onharmonischer inhoud ; hun staccato beteekent een levensbeschouwing :
Toch hebben wij uw harde daden lief
Vader, omdat ons leven doodgaan moet
V66r zich ons bleek gelaat in 't licht verhief.

De hoopvoller toon van dezen laatsten regel klinkt een enkelen
maal door het wrange pessimisme dezer gedichten heen. Voorliefde en aandacht voor het pijnlijke, verdraaide, mislukte en waanzinnige, kenmerken den geest dezer verzen ; geestverwantschap
met Baudelaire, zonder diens meesterschap, maar toch met veel
eigens in expressie en beeld. Samensmelting der beelden tot
grootere geheelen vindt men hier zelden ; het stugge is tot in
details volgehouden, Ook het bizarre der verbeelding herinnert
soms aan Baudelaire.
Welkende bloemen in het bloedloon licht,
Branden nog de lantarens in de straat.
Boven de huizen grauwt de dageraad,
Een groene grijns van Gods gruwlijk gezicht.
Wij grijpen angstig naar een laatste daad
De vaart der wereld wordt in ons verricht ;
Ons leven, in verwildering ontwricht
Heeft nog de rust niet die zich sterven laat.

Wanneer deze verzen een kunstgreep waren, een „houding"
tegenover het leven bedacht, zouden ze ten eereen male verwerpelijk
zijn. Zij schijnen echter de bittere uiting van een mensch die in
't leven geen weg vindt; zij hadden moeten geschreven zijn in den
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tijd toen Baudelaire zij n Fleurs du mal uitgaf, en de Nederlandsche
letterkunde nog van geen schrille klanken wist. Onze tijd, al is
deze nog zoo schrikwekkend, heeft hoopvoller uitzicht. Wij hebben
redelijker wereldbegrip. Deze gedichten zijn een psychologisch
dokument. B. D. H.
Dr. Raimond van Marie. De mystieke leer van meester
Eckehart. Haarlem. J. W. Boissevain & Co.
Wij rekenen den bekenden meester Eckehart tot de groote
figuren uit de geschiedenis van het geestesleven, grooter dan verscheidenen die meer bekendheid hebben verworven en behouden.
In de eerste decenniën der veertiende eeuw, nadat de Middeleeuwsche letterkunst, bouwkunst, wijsbegeerte hun hooge vlucht
hadden genomen en gëeindigd, en nadat op alle gebied des geestes
een betrekkelijke stilstand ingetreden is, ontstaat er op Duitschen
en Vlaamschen bodem een geestelijke opwekking, die bij velen
niet meer inhoudt dan verinniging van het godsdienstig gevoel,
maar bij enkelen veel hoogere vlucht verkrijgt. Van deze enkelen
is de uitnemendste vertegenwoordiger meester Eckehart : denker,
redenaar, schrij ver, de oorspronkelijkste woordvoerder der mystische
gedachte op Europeesehen bodem en binnen Christelijk verband.
Eckehart is de Aichter der Duitsche wijsbegeerte en spreekt
inzichten uit, vormt begrippen en vindt een taal, die eerst in de
negentiende eeuw en door het nieuwere idealisme ten volle is verstaan. Zoo ooit een Middeleeuwsche denker in het geheel van zijn
werk niet verouderd is, maar slag op slag den lezer verwondering
baart om zijn onovertroffen diepzinnigheid, grootschheid en helderheid, is hij het. Zijn taal heeft een beeldend vermogen zooals
bij weinigen, en hij zoekt niet, maar schept zijn terminologie in
den vuurgloed van het bezielde, tot de schare gesproken woord.
Door bloemlezingen uit de Christelijke Mystieken en door sommige
uitgaven is het werk van Meister Eckehart in den laatsten tijd
hij een grooter aantal lezers bekend geworden, ook ten onzent
door Nederlandsche bewerking van Duitsche uitgaven. Het geschrift
van Dr. van Marie welks titel hier genoemd is, wil nu „de mystieke
leer" van den denker behandelen in baar samenhang en onderdeelen. M.i. terecht is daarbij het latijnsche werk buiten beschouwing gelaten. Sinds Denifle op grond daarvan Meester E. tot
een minderbelangrijken na-scolasticus heeft kunnen verkleinen, is
bet duidelijk dat de denker met deze geschriften een ander oogmerk gehad heeft en dat bij eerst in zijn, in eigen taal ontboezemde,
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traktaten tot zichzelf gekomen is. De methode van behandeling
der Eckehartsche leer, gelijk Dr. van Marie geeft, is eensdeels zeer
geschikt om lezers, die niet met eenige inlichting tevreden zijn,
maar tot in het hart der leer willen doordringen leiding te geven ;
maar zij heeft tegelijk ernstige bezwaren. De schr. heeft nl. zich
niet gehouden aan de Eckehartsche geschriften in oorspronkelijken
tekst, maar verschillende Duitsche bewerkingen tot grondslag genomen, zelfs teksten voorkomend in bloemlezingen. Daardoor verliest het werk aan wetenschappelijke nauwkeurigheid. Bovendien
is bij de bewerking dier teksten in het lichaam van Dr. van M.'s
geschrift nergens duidelijk of zij vertaling, verkorting, parafrase of
persoonlijke weergave is, en is het moeilijk de bronnen terug te
vinden die in de inhoudsopgave vermeld staan. Deze bezwaren
nemen niet weg dat het werk in zijn geheel een schoone poging
is om tot den geest van den grooten mysticus door te dringen.
Derhalve hopen wij dat Dr. v. M.'s boek zal meewerken tot meer
begrip van dezen denker ten onzent. B. D. H.
P. H. van der Kemp. Het Ned.-Ind. bestuur van 1817
op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de
Lampongs, naar oorspr.-stukken 's-Gravenhage. Martinus
Nijhoff, 1917.
Onvermoeid zet de heer van der Kemp zijn verdienstelijken
arbeid voort, waardoor ons een helder inzicht wordt gegeven in al
hetgeen, in de eerste jaren na het herstel van Nederland's onafhankelijkheid, in Oost-Indië geschiedde. Na alles wat ik bij de
verschijning der vorige (vijf) boekdeelen reeds heb gezegd, zal het
wel onnoodig zijn, opnieuw getuigenis af te leggen van mijne waardeering.
Wat mij bij de aandachtige lezing van het thans voor mij
liggende werk wel het meest heeft getroffen, dat is de onevenredigheid tusschen de aan Commissarissen-Generaal opgelegde taak
en de tot hare uitvoering benoodigde personeele en materieele
middelen. Deze waren in volstrekt onvoldoende mate beschikbaar,
en men moet zich nog verwonderen dat b.v. Buyskes er zoo spoedig
in slaagde, den opstand in de Molukken te bedwingen. Veel moest
dus wel op de lange baan worden geschoven wat, bij een behoorlijk
georganiseerden toestand, krachtig optreden zou hebben geëischt;
daarom komt mij ook het verwijt dat de zeeroof niet beter bestreden werd (bl. 245), niet geheel billijk voor ; waar was de voor
die bestrijding toch allereerst noodige zeemacht ? Zie bl. 162 en vlg.
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Er was, in de eerste plaats, gebrek aan kennis van plaatselijke toestanden, en aan geschikte ambtenaren om die kennis te
verzamelen ; de Regeering moest wel, bij gebrek aan beter, gebruik
maken van het personeel dat beschikbaar was, en kwam vaak
bedrogen uit. Men kan niet zeggen dat zij in hare keus mistastte,
-- er was geen keus.
Zoo werd tot het „na het einde der onlusten gewichtig geworden
ambt van resident te Saparoea" benoemd een winkelier en directeur
van de wisselbank te Ambon, die een half jaar de „residentie" van
Hila naar genoegen had waargenomen ; eenige jaren later wordt hij
„gedemitteerd en tot bannissement verwezf n," in 1829 schijnt hij
zelfs deel te hebben gehad aan een te Saparoea beraamden opstand!
Een ander heer, van ongunstige reputatie reeds, werd de eerste
resident van Banka en Palembang. Zonder eenige bekendheid met
bestaande toestanden maakte hij groote plannen, b.v. om Lampong
onder het beheer te stellen van den gewezen Sultan van Palembang, die in 1811 onze geheele nederzetting had uitgemoord ! Hij
bleef niet langer dan een halfjaar in functie ; toen het bleek dat
hij zich aan allerlei knoeierijen had schuldig gemaakt, werd hij
ontslagen. Maar de regeering was wèl lankmoedig toen zij hem,
eene maand na het ontslag, benoemde tot. . . notaris te Batavia ! !
Driemaal is scheepsrecht, en ik zal dus nog op één persoon

wijzen, die ondanks zijn verleden heel wat te zeggen kreeg. De
Gouverneur-Generaal Janssens had hem, in 1811, „lafhartigheid,
ongehoorzaamheid en misdadig gedrag" verweten, en hem daarbij
o.a deze min-vriendelijke woorden geschreven: „Gij hebt geen
vriend ! Nimmer trof men iemand die u niet haatte en verachtte.

Ik ondervond helaas te laat dat men u regt deed door u te verfoeijen". . . Maar hij was blijkbaar een bruikbaar man, en dus
gebruikte men hem : toen Muntinghe naar Palembang ging, werd
hij in diens plaats president van den Raad van Financiën.
Het is een doorgaande klacht, die over „de vele ongeschikte
ambtenaren" (Elout, bl. 328), over „het gebrek aan goede en bekwame ambtenaren" (van der Capellen, bl. 352); kan het dan
verwondering wekken, dat de geheele regeeringsmachine slechts
gebrekkig werkte, en dat veel noodig werk liggen bleef? En daarbij kwam, dat leger en vloot zeer veel te wenschen lieten ; maar
al te veel zond men schepen, officieren, soldaten, die in het moederland onbruikbaar waren
Er is veel niet, of verkeerd gedaan ; de lezing van van der
Kemp's studie geeft daarvan voor een groot deel de verklaring.
E. B. K.
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Gestalten en Stemmingen. Gedichten van Willem de
Mérode. Groningen. P. Noordhoff, 1916.
Ofschoon de titel van dezen bundel wèl-overdacht is, eischt
hij toch eenige verduidelijking. De gedichten van de Mérode teekenen ons gestalten, en zij teekenen die met groote afwisseling
van omlijning, nu scherp als een silhouet, dan vaag als een vluchtig
droombeeld. Maar die afwisseling van omlijning vloeit voort uit
de stemming waarin de teekenaar zijne beelden ziet, en is door
de zorgvuldige keurigheid van den dichter daarmee in treffende
overeenstemming. De stemming is veelal meditatief, niet zelden
weemoedig; maar zij deelt zich gereedelijk aan den lezer mede
door hare oprechtheid, soms ook verrast zij door hare oorpronkelijkheid, als in het treffende gedicht van den „Verloren Zoon"
dien in het vaderhuis de albeheerschende verlokking der pas ontvluchte zonde niet wil verlaten. Teederheid, en fijngevoelige deernis
voor wat teer is en zwak, geeft aan deze poëzie een eigen
individueel geluid, dat ons vasthoudt ook daar waar de vorm en
klank der verzen onze hoogste wenschen niet geheel bevredigen.
K. K.
Marie Koenen. De wegen. Leiden. J. W. van Leeuwen, 1916.
In meer dan een opzicht heeft de poëzie van Marie Koenen
een eigen, persoonlijk karakter. Belezenheid in middeleeuwsche,
ook oudfransche legenden en balladen, levendig gevoel voor rhythme
en kleur der duitsche romantiek lokken haar vaak tot nazingen
-- in welluidende zuivere verzen — van wat vroeger gezongen
is. Maar die kunst kan niet volstaan om haar te bevredigen. Tot
persoonlijke gedachte-uiting dringt haar het eigen gemoed. Zij
gevoelt zeer sterk dien aandrang dien de antieke dichters als een
bevelende stem van de Muze plachten te hoores, zij gevoelt dien
zelfs soms als een smartelijken dwang :
De pijn van 't zielsgeheim
Zingen in rijm na rijm ?
Schenden met eigen taal
Verstilde wond en kwaal?

Misschien zijn juist door den invloed van deze aandoening
van smartelijken schroom de intiemste verzen uit dezen zeer rijken
bundel tevens diegenen die ons het meest treffen. Immers Marie
Koenen geeft ons hier veel, en velerlei zelfs „Mijmeringen" in zacht
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gestileerd proza — maar een belangrijk deel vormen hare godsdienstige liederen en niet zonder reden heeft zij daarnaar haren
bundel gedoopt. Die gedachten zijn doortrokken van diepe devotie.
Om' den toon van vroomheid die daarin sterk doorklinkt ten volle
te waardeeren moet men zonder twijfel althans eeniger mate congeniaal zijn met de dichteres, en ook zelf die wegen zijn gegaan
waarlangs hare ziel zich zag leiden, van duisternis tot licht
Der wegen poorten zijn verscholen
Achter de kimmen van den tijd
In 't diepe Hart der eeuwigheid :
Van God naar God de wegen dolen.

Men meene intusschen niet dat deze poëzie, omdat zij één
van toon is, ook eentonig moet heeten. Eigen getuigenis en eigen
verzuchting heeft de dichteres afgewisseld door uitnemende vertolking van vroegere geloofszangen. Diep nagevoeld, ofschoon te uitvoerig is hare dichterlijke bewerking van den 139en psalm
Gij toetst mij .Heer, Gij kent mijn wil en weten,

en aandacht verdient ook hare vertolking van Augustinus' beroemd
Sero te amavi (Conf. X. 27). Hier komt wel is waar de zangerige
taal der hollandsche dichteres de aangrijpende kortheid der gebeeldhouwde zinnen van het Latijn niet nabij : maar wien ontzinkt
de vertalensmoed niet bij dat et ecce intus eras en bovenal bij die
woorden ea me teuiebant longe, a te, quae si in te non essent, non
essent!"

Maar voor eentonigheid behoedt nog eerre andere eigenschap
de liederen van Maria Koenen, namelijk hare vindingrijkheid in
nieuwe vormen. Hoe verrassend is de verhaaltrant der oude
sproken verlevendigd door vraag en bescheid in de „sproke van
den sluier" die ik hier tenslotte in haar geheel wil aanhalen om
de ernstige soberheid der dictie, den zuiveren klank en het welgekozen rhythme duidelijk te doen uitkomen :
„En toen zijden webben en gouden garen
Tot een zwevenden sluier verw even waren?"
—

Toen nam ze den dauw en den zonneschijn

Want van glans en geheim moet een bruidstooi zijn.
„Maar de dauw waalt heen en het licht verdooft !"
-- Dan klommen de sterren hoog boven haar hoofd
En van sterren-spinsel in 't uchtend-ijle
Weefde ze al ijler en fijner haar wijle.
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„En als dan de dag uit de hemelpoort reed ?"
-

Ze stond in haar tuin als zijn bruid gereed.

Maar de Dag reed voorbij op zijn blinkend ros,
Met zijn zonnemantel, zijn wuivenden dos.
„En de sluier van glansen en droomen geweven ?"
-

Dien heeft ze den zwervenden Herfst gegeven.

Een nevel waait over heide en woud.
Haar hart is dood, en de wereld oud.

K. K.
Neerlands Welvaart. De Nederlandsche Handel-Maatschappij in haren tegenwoordigen werkkring. Uitgave van
het Bureau Industria. Amsterdam.
Het „Bureau Industria" te Amsterdam is voornemens onder den
verzameltitel „Neerlands Welvaart" in afleveringen beschrijvingen
uit te geven van belangrijke instellingen ten onzent op het gebied
van handel, nijverheid, landbouw, scheepvaart enz. De uitvoering
van dit voornemen kan ik slechts beoordeelen naar de ons gezonden
afl. 2/3 welke aan de N. H. M. is gewijd en waarvan Dr. C. te
Lintum den tekst schreef. De waarde van het geheele ondernomen
werk zal afhangen van de keus der te beschrijven instellingen en
van die der auteurs. Men kan slechts hopen dat alle volgende afleveringen niet voor deze zullen onderdoen : over de N. H. M. is
veel belangrijks te zeggen en dat te doen is aan Dr. te Lintum
heel wel toevertrouwd. Zelfs geeft hij meer dan de titel belooft.
want deze groote organisatie bespreekt hij niet enkel „in haren
tegenwoordigen werkkring", docht licht dien toe uit het verleden
(van 1824 af), men vindt dus hier een weliswaar beknopt doch velen
zeker zeer welkom geschiedkundig overzicht 'der groote maatschapij
en ziet daarin het heden verklaard. Welgeslaagde illustraties
„verluchten" den tekst. (— Wat dezen laatsten betreft, ik voor
mij verschil wel eenigszins in waardeering met Dr. te L. ten
aanzien der beteekenis, die de bemoeiingen der N. H. M. met de
Twentsche katoennijverheid hebben gehad, doch de ontwikkeling
van dit punt zou de grenzen eener aankondiging van deze Industriaaflevering verre overschrijden.) H. S.
.

Jeanne Reyneke van Stuwe. IJdelheid der ijdelheden.
Haagsche roman. Amsterdam. Mij. voor goede en goedkoop&
lectuur, 1917.
Lydia Lichtenberghe, zeer gevierde Haagsche schoone met
tallooze aanbidders, heeft er heel haar hart op gezet bemind te:
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worden door André van Haren, een ernstig man, die flirten verafschuwt, studie maakt van oude violen, daarover een boek schrijft. .
Om hem te veroveren coquetteert zij met den jongen, wel braven
„Happy Herbert'', die dood-ongelukkig wordt als haar speelbal.
-- Haar vriendin Machteld is getrouwd met een man, die haar
aanbidt en van wien zij heel veel houdt, maar het flirten kan zij
niet laten en drijft dat spel zoover totdat het slachtoffer te. . .
dringend wordt, waarna hij op zij wordt geschoven ; zoo denkt ze
ook met „Dandy Dick" te handelen, maar wordt zoowaar op hem
verliefd en wii hem niets meer weigeren (voor eens !). — Alexander
van Egmond's „theorie" dreef hem er toe een huwelijk te sluiten,
ter wille van. . . rasverbetering, met de winkeljuffrouw Clara, van
wie hij wel veel hield, maar die hein als vrouw niet voldoet: hun
echt blijft kinderloos ; zij wordt niet voor vol aangezien door de
Haagsche wereld en is te schuw om zich te doen gelden ; hij verlieft op de rampzalig getrouwde Frédérique, die ook van hem veel
houdt, maar zooveel sympathie voor Clara heeft, dat zij niet ten
koste van dier geluk het hare wil bereiken. Wat Clara doorziet
en haar doet besluiten dat zij uit het leven zal scheiden. . . .
Laat mij zien : zijn er nog meer liefdes-verwikkelingen in dit
boek ? neen, dit zijn in elk geval wel de voornaamste. Het is ook
al wèl ! O, maar er is nog de liefde van den stillen André, die
Lydia versmaadt, voor de versmade Clara. Zoo loopen de draden
dooreen en ontwarren zich op 't eind : op weg naar haar (eerst en
eenig) rendez-vou , treft de lichtzinnige Machteld een auto-ongeval,
waardoor zij kreupel zal worden en een litteeken in 't gelaat
dragen. Zij is de dofste wanhoop nabij : nu zal haar lieve man niet
meer van haar houden. Maar deze nobele ziel (van de ondernomen
escapade niets afwetend) bezweert haar zijn eeuwige liefde. En
zij haat nu Dandy Dick met een volkomen haat. -- Alexander en
Frédérique zwichten voor Clara's onzelfzuchtigen drang en zullen,
als elk van hen gescheiden zal zijn, samen trouwen ; Clara zal te
Amsterdam zich aan liefdadigheid wijden. Daar komt André haar
smeekera zijn vrouw te worden ; zij wijst hem onherroepelijk af,
want haar hart behoort nog steeds aan Alexander. — Lydia poogt
André te winnen door hem te bruskeeren ; zij vertoont zich in een
tableau-vivant met Herbert aan haar voeten. Het schouwspel vermeerdert slechts André's afschuw voor het meisje, dat zich dan nu
aan Herbert gaat aanbieden. Maar door de vernedering van het
tableau is Herberts liefde verstorven ; ja, uit medelijden zou hij
zich nog wel over haar willen ontfermen. Dat is voor Lydia te
veel ; zelfmoord is de eenige uitweg. -- Schlusz.
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„Haagsche roman." „IJdelheid der ijdelheden." Ach ja, men
moet toch maar in de residentie komen om zulke typen te ontmoeten. 0 gij, lezeressen in onze brave provincie-stadjes die dit
gele boekdeeltje gretig grijpt uit de portefeuille van uw leesgezelschap „Tot nut en Genoegen" of: „Uitspanning door inspanning",
en die met kloppend hart en blozende koontjes u lichtelijk schandaliseert o ver zoo groote verdorvenheid in de schaduw van het
Vredespaleis ; gij, die aan het slot — het tragische slot ! — nog
de vertalingen vindt (b.v.: „fancy" =phantasie en : „épouseurs"
jongelui die in aanmerking komen om er mee te trouwen); weest
niet al te zeer de dupes (=slachtoffers) van al dit meer romantische
dan Haagsche en verbeeldt u niet dat wij hier allemaal zoo slecht
zijn. Denkt ook niet, dat wij zulke lange verhandelingen over oude
violen houden en zoo geestig over vrouwen en over flirten weten
te praten als de boek-menschen, die hier aan het woord zijn. En
overdenkt den titel en zegt tot u zelven dat deze roman over ijdelheden handelt en dat dit alles maar ijdel en leeg werk is. En kiest
u dan tot nut en genoegen een solieder boek, opdat gij met wat
meer inspanning een meer gezonde uitspanning genieten moogt.
H. S.
Dixi.
R. Roelfsema. Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden. Groningen.
De Heer Roelfsema, secretaris der bovengenoemde maatschappij, heeft het verslag over de eerste twee jaar van haar bestaan
willen dienstbaar maken aan een gedocumenteerde uiteenzetting
van haar nuttig streven, een uitvoerige beschouwing van wat zij
reeds heeft gedaan en voornemens is te doen. Daarin is hij zeker
geslaagd ; zijn zeer lezenswaardige mededeelingen, door photo's van
slechte woningen en sloppen, ook van nieuwe arbeiderswoningen
en bouwplannen toegelicht, geven den sterken indruk dat er op
dit gebied ook te Groningen, naast en na het vele, dat reeds verricht werd, nog veel te verrichten valt en ook : dat dit werk in
goede handen is. In „vereenigingsbouw" ziet hij de meest gewenschte oplossing van het moeilijk vraagstuk. Het doet prettig
aan, in dit verslag een opgewekten, geestdriftigen toon voor het
goede doel te vinden ; dat is zeker de stemming, waarin het alleen
mogelijk is groote moeilijkheden te overwinnen. H. S.

