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HET MINISTERIE CORT VAN DER LINDEN
EN DE VOLKSWIL
DOOR

Prof. Mr. PAUL SC HOLTEN.

Het is waarschijnlijk, dat het ministerie Cort van der
Linden spoedig zal heengaan. Wel wagen weinigen zich
-aan een voorspelling over den uitslag van den verkiezingsstrij d, wel wordt deze tot nu toe uiterst slap gevoerd en
valt het moeielijk iets van de lijnen te zien, waar langs
ons regeeringsbeleid in de toekomst zal gaan, maar toch:
-

groote kans dat dit ministerie na de verzwakking van zijn

autoriteit, vooral in het laatste jaar, nog zal aanblijven, is
er niet. Ik zeg dit niet, omdat ik zou meenep, dat thans
reeds het oogenblik gekomen zou zijn om het eind-oordeel
over het kabinet vast te leggen; is het reeds in het algemeen gewenscht eerst dan zulk een oordeel te vellen, als
de periode, waarom het gaat, eenigen tijd achter ons ligt,
dubbel is zulk een uitstel noodzakelijk, waar ons ten aanzien van het bnitenlandsch beleid nog zooveel gegevens,
voor onze beslissing van belang, ontbreken en de levensmiddelen-politiek zulk een verward beeld vertoont, dat
slechts wie van de geheele reeks van detail- vragen, die
zich hier hebben voorgedaan, een uitgebreide studie heeft
.gemaakt, tot het uitspreken van een meening bevoegd is.
Zijn wij dus aan zulk een eind - oordeel nog niet toe, wel
,

,
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is er dunkt mij aanleiding, nog eens de aandacht te vestigen
op de bijzondere verhouding waarin dit ministerie in onder
zijn voorgangers der laatste vijftig jaar-scheidngval
tot het parlement heeft gestaan. Zie ik goed, dan staan
wij hier voor een verschijnsel dat voor ons staatkundig
leven van het grootste belang is.
Mr. Cort van der Linden heeft het met nadruk ver
bij zijn optreden en hij heeft die verzekering vele-kondig
malen herhaald : dit ministerie is extra- parlementair. Het
steunt niet op, is niet voortgekomen uit de meerderheid
van de kamers of van de tweede kamer der Staten- Generaal.
Herinneren wij even aan de gebeurtenissen van 1913. De
uitslag der verkiezingen had den val van het ministerie
Heemskerk ten gevolge gehad. Normaal was geweest en
overeenkomstig goed parlementair gebruik dat de partijen,
die te zamen de overwinning hadden bevochten, de leiding
overnamen. Evenwel, de socialisten weigerden. Het is
misschien niet geheel billijk hen daarover iau nog hard te
vallen, zij waren door hunne internationale relaties in een
moeilijke positie. Maar toch, wie thans de debatten in
het najaar 1913 in de kamer gehouden nog eens overleest,
kan niet nalaten te denken, dat niet Mr. Troelstra, maar
Dr. Bos èn bij de geheele behandeling der kabinets formatie,
èn bij de debatten daarover, het betere inzicht in den toestand heeft gehad en dat het voor de goede ontwikkeling
van het staatkundig leven te betreuren is, dat de houding
van de leiders der sociaal-democraten zoo zwak is geweest.
Nu werden dezen gedwongen mede te werken tot een
verplaatsing van het zwaartepunt in de verhouding tusschen
kabinet en parlement, \ die toch stellig niet in hun lijn
ligt. Doch wat baat het achteraf hierover te klagen ?
Liever bezien wij de verhouding van kabinet en kamer,
zooals zij thans in den loop der vijf jaar, dat Mr. Cort
van der Linden aan het hoofd der regeering staat, is
geworden.
Het ministerie steunt op den volkswil, niet op de
meerderheid in de kamer, ziedaar de stelling, waarmede
het optreden van het kabinet werd gerechtvaardigd. In
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haar positief deel zullen wij deze bewering straks aan een
onderzoek onderwerpen, beschouwen wij eerst den negatieven
kant : het ministerie steunde niet op de kamer-meerderheid,
was niet een partij-ministerie. Dat deze stelling juist is,
valt niet te betwisten. Wel waren er onder de ministers
geen mannen van rechts te vinden, zou men, als de bekende
antithese tot scheidingslijn werd gemaakt, hen alle links
plaatsen, maar een verband met de linker partij groepeering
ontbrak: de meest naar voren tredende figuur van het kabinet,
Mr. Treub was kort voor de verkiezingen met de partij
waartoe hij behoorde in conflict geraakt, de minister-president zelve was bij geen partij aangesloten, en voor
zoover dat met de overige ministers wel het geval was,
namen zij niet een eerste plaats in hunne partij in en
— wat hier alles afdoet was het niet krachtens, eerder
ondanks die plaats dat zij in het kabinet werden opgenomen.
Tusschen het kabinet en de kamer-meerderheid bestond
niet het normale contact. Waartoe heeft dit geleid? Ongetwijfeld tot een vermeerdering van de macht van het
ministerie en tot een daaraan evenredige vermindering
van het gezag van het parlement.
De loop der feiten heeft dit overtuigend aangetoond..
Het is misschien nog het duidelijkst gebleken bij den val
van den minister Bosboom. Deze minister wilde begin Mei
1917 de landstormplichtigen van het dienstjaar 1908 oproepen. Bij de kamer bestond bezwaar. Mr. Marchant interpelleert over de zaak, de minister houdt vol, hij stelt de.
portefeuille - kwestie. Niettemin wordt een motie, waarin
de voorgenomen maatregel wordt afgekeurd, aangenomen.
De minister trekt zijn consekwenties uit het gevallen besluit en gaat heen. Tot zoover is alles in den haak, gaat
het volkomen constitutioneel. Maar dan blijkt, dat het
kabinet toch den voorgenomen maatregel doorzet. Waar ligt,
dan het zwaartepunt der macht, bij regeering of parlement P
Nu kan men aanvoeren, dat een ministerie niet verplicht
is met iederen bij motie uitgesproken wensch der kamer
rekening te houden, dat men aan de regeering de leiding der
zaken moet overlaten en het naast zich neer liggen van
,
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moties op zich zelf nog niet inconstitutioneel is. Dat is
alles waar, maar als nu de minister, wien de zaak aan
portefeuille-kwestie stelt en de kamer niettemin-gat,de
de motie aanneemt, staat de zaak dan niet anders ? Zeker,
het kan, dat de regeering zoo zeer overtuigd is van de
noodzakelijkheid van den voorgenomen maatregel, dat zij
de verantwoordelijkheid niet kan aanvaarden als hij niet
wordt doorgezet. Maar wat was dan haar plicht geweest ?
Dan had niet een enkele minister, maar het geheele kabinet
de portefeuille -kwestie moeten stellen. Mr. Cort van der
Linden deed dat niet, hij sprong zijn in het nauw gedreven ambtgenoot niet bij, gedurende het geheele debat
was hij een zwijgend toeschouwer. Hij voelde, dat de minister
van Oorlog niet meer het volle vertrouwen van de kamer
had en wilde het op een krachtproef laten aankomen,
werd de motie aangenomen, dan was het beter, dat de
heer Bosboom maar aan den kant werd gezet. En intusschen krijgt de regeering toch haar zin. Want, de minister
wist het, een motie van wantrouwen over haar beleid durft
men niet aan. Gedeeltelijk mocht de minister dit toeschrij
ven aan de zucht om geen verandering te brengen in het
buitenlandsch beleid, het bestuur te laten in de handen
die het voerden de eigenlijke oorzaak zat toch elders.
De overtuiging dat het tegenover het buitenland het best
was, de personen die aan het hoofd stonden op hunne
plaats te laten was juist ten aanzien van Mr. Cort van
der Linden zelven aanmerkelijk verslapt, toen de eerste
oorlogsspanning van 1914 en begin 1915 voorbij was.
Overal pruttelde ontevredenheid. Maar de minister kon
zich zeker rekenen van zijn positie, omdat er geen partij
was, die tegenover zich zelve en tegenover de kiezers de
verantwoordelijkheid gevoelde voor de daden der regeering,
geen partij ook, in staat en bereid de minister- zetels over
te nemen.
Deze houding: dit zwijgen van Cort van der Linden,
bij een aanval op een zijner ambtgenooten, een aanval,
waarbij het ging èn om het ministerieele leven van dien
ambtgenoot èn om een zaak, waaraan de regeering naar
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zij achteraf verklaarde zoo bijzonder hechtte, zij typeert
wel sterk het extra- parlementaire karakter van dit kabinet.
Het is de houding, niet van den man, die in overleg met
de kamer wil regeeren, maar van hem die overpeinst welke
zet hij in het politieke schaakspel zal doen om tegenover
die kamer staande te blijven. Meer dan de herhaalde ver
dat hij een andere positie tegenover de Staten--klaring
Generaal wenschte karakteriseert dit optreden van Mr. Cort
van der Linden en zijn kabinet.
Het geval leert nog iets anders. Het toont ook, dat de
opvattingen van de homogeniteit van het ministerie in de
laatste regeerin gsperio de zijn gewijzigd. Een partij - ministerie
is uit de aard der zaak homogeen, ontbreekt de overeen
dan dwingt de partij-organisatie tot herstel. Bij-steming
ministeries, zooals wij in den laatsten tijd kenden, samen
een coalitie van partijen, is het verband wat-gestldor
minder nauw, maar de praktijk toonde in dit opzicht
toch niet veel verschil met een zuiver partij - kabinet. Maar
bij dit ministerie ? De homogeniteit is voortdurend zoek.
Zij was het bij den val van Bosboom en evenzeer bij dien
van Treub. Ook deze ging zonder dat de Minister-President een hand uitstak om hem te behouden. Treub. kwam
terug; of zijn conflict met de kamer was bij gelegd, bleek
niet, evenmin hoe de andere ministers er over dachten.
Het werd gebruik, dat de hoofden der departementen
openlijk uitspraken dat zij over allerlei zaken en waarl ijk geen kleinigheden niet eenstemmig oordeelden. De
heeren Cort van der Linden en Lely verschilden van
opinie over het te volgen regeeringsbeleid in zake de
ouderdomszorg de verhouding Treub—Posthuma werd
tot de rise van het land. Ook dit verzwakken der homogeniteit leidde tot vermindering van de positie van de
kamers. Oppervlakkig zóu men wellicht anders oordeelen:
een minister die alleen op zich zelven is aangewezen, staat
zwakker dan een die zich gesteund gevoelt door zijn mede
Maar dit neemt niet weg,-dragesvnht ibled.
dat bij het ontbreken van de homogeniteit het kabinet als
geheel een sterkere positie tegenover de kamer inneemt
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men laat zoo noodig een enkelen minister glippen, het
kabinet als geheel wordt minder kwetsbaar. En bovendien :
krachtproeven behooren bij een goeden gang van zaken
in het parlementair stelsel uitzonderingen te zijn, wie parlementair stelsel zegt, zegt overleg. En waar blijft de
mogelijkheid van overleg, als de kamer niet één regeering
tegenover zich vindt, maar een aantal machthebbers, die
ieder -op zich zelven staan en tusschen wie onderling het
overleg maar al te dikwijls ontbreekt ?
Ook hier bracht de laatste regeeringsperiode verzwak
gezag van het parlement. Nog in ander-kingvahet
opzicht bleek deze: in de wanhopige pogingen die het
deed om mede-zeggenschap te veroveren in het buitenlandsch
beleid. Hier ging het om iets nieuws om een verschijnsel
ook, dat niet in het bijzonder onze ontwikkeling van de
laatste jaren kenmerkt, maar dat evenzeer valt waar te
nemen in het klassieke land van het parlementaire stelsel,
in Engeland. Buitenlandsche zaken werden ten onzent in
den regel aan den minister overgelaten, en och, wie had
daar eigenlijk bezwaar tegen P Thans is het zwaartepunt
verlegd, en de portefeuille van buitenlandsche zaken de
belangrijkste van alle. Was het te verwonderen, dat ook
zij, die de handen van hen die met de buitenlandsche
autoriteiten tot overeenstemming hebben te komen, niet te
zeer wenschen te binden, toch raadpleging van het parlement begeerden, op controle en invloed der kamers ook in
dezen aandrongen P Het schijnt mij onnoodig de reeks van
onvruchtbare pogingen om daartoe te komen na te gaan.
De kamer smeekte en dreigde — nu eens was het slechts
een schuchter vragen om wat meer inlichting, dan een drin
beroep op de regeering om haar toch te doen meeleven-gend
in wat belangrijk was voor het geheele volk, moties, discussies en voorstellen zonder eind. En het resultaat P Het
jongste verleden is leerzaam. Bij de schepen - kwestie bleek
de heer Loudon niet gehandeld te hebben in den geest van
het parlement, een geest die weerklank vond in de vleest
onderscheidene kringen van het volk ; de minister, opgeschrikt door dit onverwacht zich afwenden van zijn altijd
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vol vertrouwen gevolgde gestie, beloofde beterschap. Hij
zou voortaan niet verzuimen de kamer in zulke belangrijke
zaken te kennen. En wat gebeurt ? Spoedig volgen de
moeilijkheden naar de andere zijde, de minister laat
eenige onheilspellende woorden los meer niet. De moei lij kheden worden overwonnen, maar hoe vernemen wij
dit P Het Nederlandsche volk krijgt zijn inlichtingen en ook parlementsleden hooren het dus door kranten
uit Berlijn. Pas na eenige dagen volgt de beves--berichtn
tiging van onze regeering. En wat waren nu de m oeilij kheden ? Eerst door gebruik te maken van haar recht van
vragen komt de kamer het te weten — lang nadat de zaak
was beklonken. Waar bleef de beloofde beterschap ? Het
resultaat dat Loudon bereikte schijnt een succes — over
de wijze van behandeling wordt dan niet meer geklaagd.
Ik wil dat evenmin doen, ik constateer slechts : ook thans
is de invloed van het parlement op den gang van ons
buitenlandsch beleid nog altijd gelijk nul. Controle, overleg
er valt niets, absoluut niets van te bespeuren.
Ook hier zie ik vermindering van het gezag van het
parlement. De omstandigheden maken de verhouding naar
buiten voor een oogenblik en waarschijnlijk voor langen
tijd -- tot almee een der gewichtigste vragen van het
volksleven. Het parlement blijkt onmachtig zijn invloed te
doen gelden bij de bepaling der richting, waarin de regeering ten dezen zal gaan. Maar als ten aanzien van zulk
-een zwaar - wegende vraag de Kamers zich niet de positie
weten te verschaffen die haar naar het regeeringsstelsel,
dit wij het parlementarisme noemen, zoude toekomen, waar
blijft dan dat stelsel zelf? Ik weet wel, de oorzaak van
dat verschijnsel li;t niet uitsluitend, misschien zelfs niet
in hoofdzaak, in het bij zondere karakter van ons tegen
ministerie. Onder een andere regeering was het-wordig
misschien evenzoo gegaan. De behandeling van buitenland
aangelegenheden met een parlement als het onze en-sche
bij een werkwijze als bij ons gebruikelijk is levert bij zondere
moeielijkheden op. Daarover zoo straks nog een enkel
woord. Maar wat daarvan zijn moge, het is zeker dat van
,

,
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pogingen deze moeielij kheden te overwinnen van de zijde
der regeering niets is gebleken. Een parlementaire regeering
had getracht een bijzondere, voor deze zaken geëigende
wijze van samenwerking te vinden. Van de heeren Cort
van der Linden en Loudon krijgt men den indruk, dat zij
zulk een samenwerking allerminst begeerden en dat derichting waarin de dingen zich ontwikkelden hun geenszins
onaangenaam was.
Is de macht van het parlement tegenover de regeering
in de laatste vijf jaar aanmerkelijk gedaald, ook zijn moreel
gezag onder het volk kreeg een bedenkelijken knauw. Het
een hangt met het ander samen. Reeds vóór den oorlog
was het in vele kringen gebruikelijk op politiek en politici_
af te geven. Wat buiten de vergaderzalen van het Binnen
doordrong van hetgeen daar binnen werd afgespeeld.-hof
was niet altijd verkwikkelijk. De mannen, die daar een
hoog woord voerden, bleken, als zij in een ander milieu
stonden, niet altijd van den eersten rang. Maar toch, van
een verzet tegen het gezag van het parlement was eigenlij le
geen sprake, men vond goed wat uit de hoogte te smalen
en te mopperen, men wilde toch eigenlijk geen verandering..
Of liever: waren er al, die zoo wilden, een krachtige overtuiging dreef hen niet. Tijdens den oorlog werd dat anders.
De onmacht van het parlement werd zoo uiterst kennelijk.
Ik heb haar zooeven ten aanzien der buitenlandsche aan
bloot gelegd, maar mutatis mutandis geldt-gelnhd
precies hetzelfde voor de levensmiddelenpolitiek. Ook hier
maakte samenstelling en werkwijze der kamers controle
moeielijk, ook hier ontbrak bij de regeering alle neiging
tot overleg. En hier waren de ware of vermeende fouten
der regeering voor ieder dadelijk voelbaar aan zijn beurs,.
of erger nog zijn maag. Was het wonder, dat men het
parlement de schuld gaf, het parlement dat toch immers.
geroepen was de belangen der burgers tegenover de
regeering te handhaven? Een oorlogstijd vraagt daden,.
wat deed men met al die praters, die uit den treure redevoerden, maar de zaak niet verder brachten? Kwaad spreken.
van regeering en parlement was niet meer alleen mode bid
-

-

-

-
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geestelijke dandie's, bij aestheten en zaken -menschen, die
hoe verschillend ook, ten allen tijde elkaar gevonden hebben
in hooghartige afwijzing van al wat staatkunde en rechts
betreft, het werd een in alle kringen door--vorming
ziekend verschijnsel. Het relatief groot aantal stemmen,
dat vaak volslagen onbeduidende persoonlijkheden, zonder
eenig bepaald omschreven program door de frondeurs tegen
de grondwetsherziening candidaat gesteld, op zich wisten
te vereenigen is er een bewijs voor. Ik oordeel thans over
al deze klachten niet ook hier bepaal ik mij tot een
aanwijzing van het feit, een feit dat ook zij die het almede
het sterkst betreurden, hoogstaande figuren onder onze
politici, zelven niet hebben kunnen ontkennen.
En ook hier ligt de schuld voor een deel bij de regeering. De ministers mogen de kamers naar mate van hun
aard en omgangsvormen min of meer hoffelijk hebben
bejegend en aan de veldwinnende denigratie nooit direct
voet hebben gegeven, hoe kan men eerbied verwachten voor
een parlement, dat door de regeering hoe langer hoe meer
als een te verwaarloozen grootheid wordt behandeld P
Met dit alles heb ik niets nieuws betoogd. Maar het was
noodig aan deze aan velen bekende verschijnselen zoo beknopt mogelijk te herinneren, voor ik het eigenlijk onderwerp
van dit opstel kon aanvatten. De heer Cort van der Linden
heeft bij zijn optreden verklaard, dat hij over de hoofden
der parlementsleden en over de politieke partijen heen
steunde op den volkswil. En de bestrijding die die bewering van den aanvang af vond, heeft hem niet tot andere
inzichten gebracht. Integendeel, als hem de inbreuken op
het geldende staatsrecht, het door gewoonte tot recht
geworden parlementarisme werden voorgehouden, waren het
soortgelijke beschouwingen als die waarmede hij zijn aan
motiveerde, die hem al-varden gistak
zulke verwijten als ongegrond deden afwijzen. Wat daarvan
is zullen wij thans nader beschouwen, het scheen echter
goed reeds dadelijk aan te wijzen dat dit steunen op
den volkswil in de praktijk heeft geleid tot een vermeer-
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dering van de macht der departementshoofden, tot een
vermindering van het gezag der kamers.
Het zal weinigen invallen te betwisten dat een staats
waarvan het zwaartepunt ligt in een door algemeen-inrchtg,
stemrecht gekozen volksvertegenwoordiging een democratische is. In zooverre onder democratie wordt verstaan die
staatsvorm, waarbij aan ieder gelijk recht wordt toegekend
om invloed te oefenen op wetgeving en staatsbestuur,
waarbij te dien aanzien met ieder voorrecht wordt gebroken , hetzij het op geboorte moge steunen of rijkdom, op
intellect of op welk ander gegeven ook, is het ook niet
te betwisten. Maar als men democratie'n die staten
heet, waar feitelijk de vaststelling van nieuwe regelen van
recht, de aanwijzing van den gang van het staatsbeleid
geschiedt overeenkomstig de wenschen der massa, wat
men dan gewoonlijk den volkswil noemt — dan is het een
klein kunstje aan te toonen, dat er geen enkele waarborg
is dat de parlementair geregeerde staten van dit oogenblik aan deze voorstelling beantwoorden; dan leert integendeel de ervaring, dat ook daar talrijke andere factoren dan
de wenschen der menigte rechtsvorming en staatsbestuur
beheerschen, en dat ook daar vaak de macht feitelijk ligt
bij door rijkdom of intellect, soms zelf nog bij door geboorte bepaalde groepen. Rousseau had het reeds voorzien,
vóór het representatieve stelsel grondslag van het systeem
werd en daarom dat stelsel verworpen en wie de gegevens
nagaat, die Hans Delbrück in een in 1914 (vóór den oorlog)
uitgegeven reeks van voordrachten over „Regierung und
Volkswille" heeft bijeen gebracht, zal toestemmen, dat de uit
gelijk heeft gesteld. Ik spreek nu niet-komsthein
van het feit, dat het gebeuren kan en gebeurt dat de
meerderheid, door een verkiezing in een volksvertegenwoordiging gebracht, niet overeenstemt met de meerderheid
der kiezers, die van hun stemrecht gebruik maakten. Dit
is een zaak van verkiezingstechniek ; laten wij aannemen,
dat de evenredige vertegenwoordiging dit euvel verhelpen
zal. Evenmin over de talrijke thuisblijvers, soms meer dan
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de helft van het aantal kiesgerechtigden. Veronderstellen
wij, dat de stemplicht ten gevolge zal hebben, dat van de
dragers van den volkswil slechts een uiterst gering deel
zijn oordeel niet zal uitspreken -- hoe zonderling het ons
ook moge schijnen, dat men iemand, die blijkbaar ten
aanzien der hem door een verkiezing voorgelegde vragen
onverschillig is, in het geheel niets wil, zal kunnen dwingen,
zulk een wil toch te vormen. Eindelijk wil ik ook niet
spreken over de principieele en naar mijn meening onoplosbare moeielij kheid, waarvoor allen die het gezag op den
wil van het volk doen rusten, hebben gestaan en steeds
weer zullen staan, het probleem, waarom men dan toch
gerechtigd is den wil van de meerderheid van een groep
tot den wil van die geheele groep te maken. Van Rousseau
tot Krabbe hebben velen op rechtvaardiging dezer gelij kstelling hun vernuft beproefd; ik meen niet onbillijk te
zijn, als ik zeg, dat zij weinigen hebben bevredigd, dat het
altijd weer sofismen waren, waartoe zij hun toevlucht moesten
nemen. Maar laten wij dat rusten, aanvaarden wij voor
een oogenblik dat de meerderheidswil inderdaad de volks
dan waarlijk de wil van de meerderheid der-wils.Ihet
kiezers, die in een verkiezingsuitslag tot uiting komt ? Wij
weten toch wel beter. Een kiezer stemt op zijn candidaat
Of om diens persoon Of om zijn partij. Zijn het persoonlijke
redenen die tot het stemmen op een bepaalden candidaat
leiden, dan zal daarbij zeker wel overeenkomst van denk
omtrent hoofdzaken van staatsbeleid invloed-beldn
hebben, maar welke andere motieven komen dan mede in
het spel? Min of meer intuïtieve sympathie, overtuiging
omtrent bekwaamheid soms, dan weer een gebondenheid
aan de persoon, die afhankelijkheid mee brengt en wat
niet al meer? Maar hoe mag men dan aannemen dat de
stem, die de aldus gekozene zal uitbren gen over gewichtige
vragen van staatkunde en wetgeving — van detailkwesties, van techniek spreek ik niet --- uiting zal zijn
van den wil van zijn kiezers? Of wel het is de partij,
waarvoor de kiezer zijn voorkeur te kennen geeft en in
die richting is de ontwikkeling meer en meer gegaan en
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wordt zij steeds meer bewust geleid. Maar let dan eens op
het gering aantal partij-leden tegenover de groote hoeveelheid
partij-kiezers, Nemen wij aan, dat de eersten over het geheel willen wat de partij zegt na te streven, van de anderen
kan het toch moeilijk geloofd worden -- waarom zouden
zij zich anders niet aansluiten ? Voorts gaat het bij een
verkiezing vaak over meerdere zaken, de een stemt ter wille
van het eene punt, voor den ander is iets anders het alles
beheerschende. In 1913 ging het te onzent over tarief, over
algemeen kiesrecht en staatspensioen. Hoevele kiezers
hebben links gestemd omdat zij van een protectionistisch
tarief niet wilden weten, terwijl algemeen kiesrecht en
staatspensioen hen volkomen koud lieten ? En hoevelen
van dezen weer hadden omtrent die beschermende rechten
iets meer dan de allervaagste noties ? En toch geldt hun
stem mede tot bewijs van den volkswil omtrent kiesrecht
en staatspensioen. Men lette er vooral op, hoe dikwijls
vragen eerst rijzen, althans in een geheel ander licht treden
na de verkiezingen, is dan ook de partij-keus aansluiting
bij wat die partij over zoo'n zaak eens zal oordeelen ?

Waarlijk het is niet gemakkelijk om te bewijzen, dat bij
stemming op partijen het de volkswil is, die de vertegenwoordiger bij stem in de kamer tot uiting brengt.
Maar in de partij, daar geldt toch wel, wat de meerderheid wil als partij-overtuiging ? Is ook dat geen illusie? Het
is moeielijk hierover te spreken, als men zelf dat partijleven
niet heeft meegemaakt, maar dezen indruk mag ik toch wel
geven: dat ook hier op verkleinde schaal hetzelfde spel
zich herhaalt. Er vormen zich groepen en partijtjes in de
partij, door overleg en bespreking, met opoffering van belang en geliefkoosde denkbeelden wederzijds, komt men tot
overeenstemming, de velen volgen dé weinigen, die den
toon aangeven, en ten slotte beslist vaak de invloed van
één enkele, van den leider. Het valt nog zeer te bezien,
of wat het programma der partij inhoudt en nog eens
ik spreek nu alleen van hoofdzaken, niet van detail- vragen
inderdaad door de meerderheid der partij wordt gewild.
Als dat van de partij geldt, moet het niet dubbel waar
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zijn ten aanzien der talrijke meeloopers ? Men bedenke
voorts, hoeveel geld iedere verkiezing aan iedere partij
kost, zij moge behoudend zijn of radicaal. Mede van kapitaalkracht en opofferingsgezindheid der partijleden hangt
overwinning of nederlaag af en toch zou het de volkswil zijn die in den uitslag der verkiezingen blijkt ? Eindelij k, de demagogie : wat een beloften aan het kiezersvolk,
— wat een miskenning soms van elkaars bedoelingen, wat
een gevecht met minderwaardige middelen bij iedere verkiezing, om van corruptie in eigenlij ken zin, die ten onzent
gelukkig zeldzaam is, niet te spreken. En toch zou in onze
parlementen de rechtsovertuiging van „het volk" tot uiting
komen zou hetgeen daar wordt besloten recht zijn,
richtsnoer voor staatsbestuur en maatschappelijk leven,
omdat het de wil van het volk zelf is?
Waarlijk, tegenover al deze dingen is het geen wonder
dat er mannen zijn, die den strijd tegen het partijwezen
hebben aangebonden. Dat men naar een „volkswil" tracht
te grijpen buiten de partijen om. Het was onder hunnen
invloed, dat Cort van der Linden stond bij zijn pogingen
het optreden van zijn ministerie staatsrechtelijk te ver
-deign.
Intusschen, hij beging bij zijn optreden al dadelijk een
eigenaardige inconsekwentie. Er zou bij de verkiezingen
van 1913 van een volkswil gebleken zijn ten aanzien van
twee zaken: algemeen kiesrecht en staatspensioen, om die
beide zaken te brengen had het ministerie het bewind
aanvaard. Het was dus de volkswil zooals hij uit de ver
bleek, waarop de minister-president zich beriep.-kiezng
Maar de verkiezingen waren toch partij - verkiezingen geweest in den strikten zin van het woord. Hoe zou men daaruit
nu den volkswil kunnen afleiden buiten de partijen om ?
Het mag waar zijn dat de overwinning van een partij niet
de conclusie rechtvaardigt, dat het program van die partij
nu volkswil is hoe kan men uitmaken wat dan wel
als zoodanig kan worden aangewezen ? Men kan dat niet
doen zonder den verkiezingsuitslag te gaan interpreteeren
-en dit is niet mogelijk bij de vaagheid der gegevens zonder
-
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een groote mate van subjectiviteit,*soms zelfs van willekeur.
Struycken heeft op deze zwakke plaats in het betoog
dadelijk den vinger gelegd 1 ). Wil men den volkswil uit den
uitslag van verkiezingen afleiden, dan kan men dat niet
doen zonder bij zijn gevolgtrekkingen van de partijprogramma's gebruik te maken — en Cort van der Linden
verzuimde dan ook niet uit die programma's zijn conclusies
op te bouwen maar dan erkent men toch weer de
politieke partij als noodzakelijke trechter, om de meeningen
die in de groote massa heerschen tot uiting te brengen
en bereikt men niet, gelijk men voorgeeft, den volkswil
buiten of boven de partijen.
Doch zijn er dan geen andere middelen om dien wil
te leeren kennen? Zeker die zijn er maar zij alle kunnen
slechts met de uiterste voorzichtigheid worden gebruikt,
en zij alle kunnen wél inlichtingen geven omtrent stroomingen
in bepaalde kringen, omtrent wenschen en verlangens door
een kleiner of grooter aantal personen gekoesterd — ge
om tot een volkswil te besluiten in dien zin, dat-gevns
deze dan muurvast voor den onderzoeker staat en hij
alleen met miskenning der werkelijkheid hem zou vermogen
te negeeren, leveren ze niet. Men denke aan de dagbladen,
aan meetings en vergaderingen, aan het vereenigingswezen,
aan petities en betoogingen, eindelijk aan particuliere
gesprekken en persoonlijke uitingen.
De dagbladen. Wie eens de beheerschende factoren
van onzen tijd zal beschrijven, wie 'de vraag wil beantwoorden, bij wie nu in waarheid de macht berustte, wie de
oorzaken wil aanwijzen van de geestelijke verwordenheid
en de ellende, waarin wij verkeeren, zal niet licht te veel
aandacht aan de dagbladpers besteden. Maar wie daaruit
wil afleiden, vat nu de gemoederen het sterkst bewoog,
welke wenschen en verlangens onder ons leefden, welk
oordeel over deze of gene vraag werd geveld, zal, hoe
onmisbaar ook voor hem kennisneming van de krant moge
zijn, toch wel uiterst voorzichtig te werk moeten gaan.
1) Politieke opstellen, blz. 70.
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De krant is uiting van de publieke opinie, zij maakt haar
te gelijk en het is soms uiterst moeielijk te onderscheiden,
waar de schrijver het algemeen gevoelen weergeeft, waar
hij het zijne algemeen tracht te maken — te moeilijker,
omdat juist door de pers wat aanvankelijk de meening
van een bepaald persoon of van een kleine groep van
personen was zoo licht tot een wijd verbreide opinie
wordt. Een dagblad is of het orgaan van een bepaalde
politieke partij óf dit verband ontbreekt of is althans zoo
los, dat de redacteuren ook tegenover de partijleiding een
groote zelfstandigheid bezitten. Het partij-orgaan heeft
allereerst partij- propaganda ten doel. Reeds daarmee is
gezegd dat het als kenbron van den volkswil buiten de
partij waardeloos is. En voor de overtuigingen in de partij ?
Zeker, indien zich nieuwe meeningen in de partij vormen,
zal het de pers zijn, waarin zij eerst schuchter opkomen
en dan langzamerhand vasten voet weten te winnen. Maar
ook hier is de wil der leiding dikwijls almachtig: zij laatnieuwe bewegingen opkomen, houdt andere tegen, tracht
in voortdurende wisselwerking wel tot uiting te laten komen
wat in de partij leeft, maar laat intusschen de teugels
geenszins glippen. Voor de politieke partij is het partij
orgaan onmisbaar zonder haar geen behoorlijk partij leven, maar als middel tot kennis van de meeningen der
partij-leden heeft het toch slechts betrekkelijke waarde.
Doch de niet partij-pers, zij althans kan als kenmiddel
van den volkswil toch wel hoog worden aangeslagen P Men
zij niet te snel met zijn antwoord. Ieder blad heeft zekere
voeling met zijn lezers n oodig, een krant die voortdurend
meeningen verkondigde die dwars ingingen tegen de opinie
harer lezers zou niet kunnen blij ven bestaan; doch met
die algemeene opmerking zijn wij in ieder concreet geval
niets verder: „un journal c'est un monsieur", is het de
enkele redacteur die aan het woord is of vond hij weerklank P Daar komt in de ontwikkeling van de laatste
tijden nog iets bij, dat tot groote voorzichtigheid tegenover de dagbladpers noopt. Wij zien hoe zij in het buiten
Amerika en in Frankrijk en zelfs ook in Engeland,-land,i
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waar zij bezig is haar beste tradities te verloochenen, in
handen geraakt van enkelen, die een krant koopen, om
hun eigen, min of meer onzuivere doeleinden na te jagen.
Dan is de journalist niet meer de man, die de publieke
opinie tracht uit te spreken, evenmin de propagandist, die
voor eigen oordeel uitkomt, maar hij is afhankelijk bij
zijn schrijven van den geldman, die zijn pen heeft gekocht.
Uit het buitenland worden ons van deze dingen van tijd
tot tijd onverkwikkelijke staaltjes medegedeeld. En bij ons,
gaat het bij ons niet reeds den zelfden weg P Uit de pers
kan men de heerschende stroomingen leeren kennen, maar
hij die daarnaar tracht moet zich wel bewust zijn dat zijn
gegevens bijzonder onzuiver zijn, dat hij zich voortdurend
rekenschap moet geven van de wijze waarop zij bewerkt zijn
en dat zijne conclusies, hoe voorzichtig hij ook te werk
moge gaan, altijd slechts tot zekere hoogte juist zullen zijn.
Gegevens voor de kennis van den volkswil, dat bieden
ook vergadering-besluiten, betoogingen en meetings, particuliere gesprekken en wat niet al meer, maar gegevens
die geïnterpreteerd moeten worden, die een zelfstandige
werkzaamheid eischen, van hem die dien wil tracht te
kennen, een werkzaamheid die subjectiviteit allerminst uit
Een vergaderingbesluit de opmerking is gemaakt-sluit.
door een Duitsch schrijver I), dat de overal grondwettelijk
gewaarborgde vrijheid van vergadering geen zin zou hebben , indien niet de vergaderde personen anders reageerden
op van buiten komende werkingen dan zij ieder voor zich
gedaan zouden hebben. Door vergaderingen wordt in onzen
tijd heel wat van ons psychisch leven beheerscht en gevormd, de stemmingen van volksvergaderingen te kennen,
het is voor den staatsman van groot nut. Maar daarin
ligt toch allerminst opgesloten, dat zulke stemmingen nu
volksovertuiging of volkswil zouden zijn. En hetzelfde
voorbehoud moet tegenover betoogingen worden gemaakt.
Een betooging van duizenden die zwijgend met hun vaandels trekken om te protesteeren tegen de levensmiddelen
1) Stier Somlo, Grund- und Zukunftsfragen deutscher Politik blz. 382.
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politiek der regeering
er is iets in, dat indruk maakt,
het toont dat er ontevredenheid is. Maar meer dan die
vage notie is er niet uit af te leiden, en de regeerder die
zich naar den in betoogingen blijkenden volkswil zou richt en, zou zich altijd hebben af te vragen, of hij niet in
plaats van zich te hebben laten overtuigen, voor intimidatie was gezwicht.
Een volkswil te grijpen buiten de verkiezingen om
het is nog moeielij ker en zwaarder dan om hem uit een
verkiezingsuitslag af te leiden. Wie op den volkswil direct
zegt te steunen, steunt zich ten slotte op eigen oordeel
over dien volkswil. Er is iets aantrekkelijks in den ge
waarin b.v. Cort van der Linden zich beweegt:-dachtenkrig
de staatsman degeen die van bovenaf het woelen van het
volk aanziet, allen strijd en belangen- botsing, alle tegen
elkaar ingaande stroomingen rustig bekijkt en die dan
daaruit zonder partij te kiezen als het ware wetenschappelijk afleidt, wat nu als volkswil moet worden aangemerkt.
Boven de partijen zou zoo het recht worden verwezenlijkt,
recht is immers onpartijdigheid? Maar die olympische
houding is schijn, de volkswil is niet te kennen en wat
iemand als zoodanig voorstelt is steeds voor een groot
deel zijn eigen oordeel over wat behoort. Waar het om
levensvragen gaat voor het geheele volk, waar de
richting van het staatsbeleid, van de ontwikkeling van
maatschappelijk en zedelijk samenleven in het spel komt,
is niemand onpartijdig. Wie er het dichtst toe nadert,
wordt voor deze zaken apathisch en juist daardoor tot
oordeelen in vrag en omtrent wat behoort te geschieden
volkomen ongeschikt.
De volkswil is niet te kennen door de verkiezingen,
zij is nog minder uit andere gegevens met zekerheid af te
leiden. Komt dan de vraag niet op de lippen: is er wel
een volkswil ? Bestaat er wel zoo iets als het rechtsbewustzijn van het volk? Hebben wij met deze voorstellingen
niet hoe eerder hoe beter te breken? Ik geloof het niet
het is slechts de vraag, wat wij er onder verstaan. Het
ft E. IVIII 7
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blijft waar: geen rechtsregel kan op den duur gelden, dieniet steun vindt in de volksovertuiging, geen regeeringzich handhaven, die niet gedragen wordt door den volkswil..
Maar de volkswil is niet een wil die zich laat gelden en,
zich oplegt, hij is een begeerte tot aansluiting en aanvaar- d ng, de inhoud van dat rechtsbewustzijn wordt niet gevormd door wenschen naar een klaar gezien doel, maar
door een duisteren drang naar wat slechts schemerend
voor oogen staat. Zooal s een Fransch staatsrechtsleeraar
van dezen tijd, Maurice Hauriou, het uitdrukt: „la volont&
i

commune n'est qu'une volonté d'aspiration et de adhésion,.
comme eile n'est qu'une volonté de sujétion" 1 ). Er kan
nu eens een grootere of kleinere
onder de menschen
het gevoel
groep, dan een breede laag van het volk
leven dat de een of andere bestaande toestand of regeling onrecht is dat dat veranderd móèt worden. En zij zien wel
vaag de richting, waarin die verandering zou moeten gaan,..
maar een klaar beeld van wat er in de plaats van behoort
te komen, hebben zij zich allerminst gevormd. Tot zelf
activiteit prikkelt zulk een geestestoestand haast-standige
nooit daartoe moet de afkeer van het bestaande tot een
,

slechts zelden bereikte hoogte zijn gestegen, maar wei_
brengt deze mentaliteit de menschen tot aansluiting, tot,
aanvaarding van wat hun wordt geboden. Zien zij iets in
hun richting door anderen gedaan, zij gaan mee. Het,
zou dwaasheid zijn te beweren, dat bij de zoo velen die
socialistisch stemmen of zelfs maar bij het zooveel geringer
aantal, dat zich zelf socialist noemt, het rechtsbewustzijn een socialisatie der productiemiddelen eischt, dat zij
de maatregelen willen om tot dat doel te geraken. Maar
bij den een
in die allen is wel het bewustzijn levendig
dat in het tegennatuurlijk meer, bij den ander minder,
woordige loonstelsel, in de verhouding van werkgever tot
arbeider, in de verdeeling van de opbrengst van eenig
product onrecht zit en dat algeheele verandering daarvan
noodzakelijk is. Voor hun vage overtuigingen vinden zij,
-

1) Principes de droit public, blz. 274.
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een vasteren vorm in het sociaal-democratisch programma,
zij sluiten zich aan. In aansluiting bij het streven naar verandering maar tegelijk in erkenning van het bestaande
uit zich de volkswil. Delbriick wijst er in het aangehaalde
werkje op dat Woodrow Wilson, toen hij voor het eerst
tot President der Vereenigde Staten werd gekozen slechts
de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich ver
Hij had er ruim zes millioen, op zijn tegencandi--enigd.
waren
er ruim acht millioen uitgebracht. Toch kon
daten
hij onmiddellijk na zijn verkiezing met recht beweren, dat
hij krachtens den volkswil regeerde; men aanvaardde zijn
bewind niet alleen als het formeel-wettelijke, maar ook als
het rechtmatige. Stel daartegenover Napoleon III, die in
1848 President der Fransche republiek werd met vijf en
een half millioen stemmen tegen anderhalf millioen op
Cavaignac; in 1851 kreeg hij er zeven en een half millioen
tegen zeshonderd vijftig duizend; bij zijn keizerschap was
het aantal tegenstemmers tot op tweehonderd vijftig duizend
geslonken. Toch was al spoedig zijn positie onvast, de
aanvaarding, de erkenning ontbrak. En dat niet, omdat
men een ander regiment wellicht beter oordeelde — zulk
een afkeuring is er bijna steeds in meerdere of mindere
mate -- of omdat men grieven en bezwaren had, maar
omdat de overtuiging doordrong, telkens weer opleefde:
dit is geen recht omdat het rechtsbewustzijn in verzet
kwam, een verzet dat slechts wachtte op het geschikte
oogenblik om los te barsten,
Indien dit alles juist is, wat volgt daar dan uit voor
onze beschouwingen van dit oogenblik ? Vooreerst dat
recht altijd iets anders is dan de volkswil, de inhoud van
het rechtsbewustzijn van het volk, dat deze wel een meebepalende niet een alles beheerschende factor is bij de vaststelling van wat als wet zal gelden, hoe de staat zal
worden bestuurd. Verder, dat de tegenstelling door Cort
van der Linden gemaakt: de regeering wil steunen op
den volkswil, niet op de kamers geen zin heeft, dat zijne
regeering niet in meerdere mate tot een beroep op den
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volkswil gerechtigd is dan eenige haar voorafgaande. En
eindelijk, dat een organisatie noodig is om aan wat in
het volk leeft vorm te geven, de vage aspiraties om te
zetten in concrete besluiten en vaste regelingen. Dit gebeurt
in onze hedendaagsche samenleving langs allerlei wegen:
door den dagelijkschen arbeid van rechters, advocaten en
notarissen, van ieder die aan de rechtsvorming deelneemt,
door de administratie zelve ; maar wat de hoofdlijnen betreft, waarlangs het staatsbeleid zich zal bewegen, toch in
de eerste plaats door de politieke partijen, door het werk
van kamerleden, partijbesturen en journalisten. Er is te
groote verscheidenheid in fundamenteele beschouwing, te
veel uiteenloopen van wenschen en verlangens, te groote
tegenstrijdigheid van belangen ook, dat we anders dan
door groepsvorming van samen - hoorenden tot samenwerking
kunnen komen. En het schijnt, dat die partijarbeid voor
onmisbaar is. Onmisbaar, alto ans indien men-lopign
zich met ons wil ' stellen op democratisch standpunt, gelij k
ook Cort van der Linden zegt te doen. Want, al mag het
waar zijn, dat niet iets recht is omdat het volk het wil,
een steunen op, een gedragen worden door den volkswil
de woorden zijn zoo teekenend is voor ieder staats
iedere rechtsordening wèl noodig. Hoe zal dat-besturn
mogelijk zijn, indien het con tact tusschen regeering en
volk ontbreekt en hoe kan dat contact bestaan, indien het
volk zich niet langs den normalen weg, dien het zelf als
den juisten erkent, kan uiten P Moet dit argument reeds
voor een ieder een belangrijk gewicht in de schaal leggen
tegen een regeeringsvorm als wij thans zien worden, voor
een democraat geldt dit in dubbele mate. Want vooreerst
zit hem het rekening houden met den volkswil, wat voor
den ander niet dan een noodzakelijkheid is, als het ware
in .het bloed, hij doet dat met blijdschap, omdat hij immers
krachtens zijn uitgangspunt, de gelijkwaardigheid van allen
in . het staatkundige, moet begeeren dat allen zooveel
mogelijk aan het staatkundige leven deelnemen. Sterker
dan anderen is hij doordrongen van het besef, dat, hoezeer
de scheppende, vorm- gevende kracht in den enkeling
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moet worden gezocht, het toch de gemeenschap in haar
geheel is die tenslotte uitmaakt wat van het door den
enkeling uitgedachte zal beklijven. Er moet weerklank
zijn niet meer dan weerklank, maar als die ontbreekt,
wordt het geluid zelf schraal.
Maar wat hier nog meer afdoet, wie democratie zegt,
zegt verantwoordelijkheid; wie 's menschen persoonlijkheid,
de persoonlijkheid van ieder mensch tot grondslag wil
maken van onze samenleving, kan nooit ongebreidelde
macht aanvaarden van wie dan ook. Tegenover iedere
macht eischt hij het tegenwicht in verantwoordelij kheid,
controle, medezeggenschap van anderen, verplichting tot
overleg.
Boven hebben wij uiteengezet, hoe deze bij een
regeeringsvorm als Cort van der Linden begeert te loon
gaan. Een extra- parlementaire regeeringsvorm beduidt
machtsvermeerdering voor de ministers, zij brengt die ook
aan de ambtenaren. Ieder bestuurder is afhankelijk van
•zijn ambtenaren. In technische bekwaamheid, in bekendheid met de details van hun dienstvak, in ervaring omtrent
de vragen die hun werk raken overtreffen zij haast altij d
hun chef. Die superioriteit laat zich onvermijdelijk in den
loop der zaken gevoelen. Men denke eens aan de positie
der leiders van bedrij ven van staat of gemeente, aan de
hoofden van dienstvakken in een groote stad. Zijn dezen
feitelijk vaak niet heel wat machtiger dan de wethouder,
die boven hen staat ? Nu heeft de nieuwe taak die de
Staat in den oorlogstijd op zich moest nemen ten aanzien
van in- en uitvoer, van productie en distributie van
levensmiddelen, tot het scheppen van talrijke nieuwe
functies geleid en daarnaast tot het schenken aan allerlei
personen en vereenigin g en van een half- ambtelijke bevoegdheid. Al die ambtenaren en half- ambtenaren kregen
macht over personen en goederen der ingezetenen, en zij
kregen die macht, waar we niet stonden voor door de
traditie van eeuwen bevestigde toestanden, die al maar
nieuwe zekerheden voor den individueelen burger tegenover
het staatsgezag hadden geschapen, waar het dikwijls op
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snel handelen en ingrijpen zonder omslag aankwam, in
groote uitgebreidheid èn haast zonder verantwoorde
-lijkhed.
Wel blij ven zij tegenover den minister aansprakelijk,
maar alleen al door den ongekenden omvang van deze zaken
was die verantwoordelijkheid vaak schijn en dit te meer,
waar de minister niet al te zeer behoefde te vreezen, op
zijn beurt ter verantwoording te worden geroepen. Iedere
macht zonder verantwoordelijkheid leidt tot machtsmisbruik en willekeur. We ondervonden het ook hier. Geen
straf zonder voorafgaand verbod luidt het eerste artikel
van ons strafwetboek, het burgerlijk recht moet door de
wet worden vastgesteld (niet door de administratie), de wet
regelt uitvoerig de vormen van het proces en omringt het
individu met allerlei waarborgen opdat hem niet ten onrechte zonder redelij ken grond eenig leed door het staatsgezag worde toegebracht. Wat is er van al deze fundamenteele regelen in het tegenwoordige leven geworden ?
De wettelijke regelingen worden tot een minimum beperkt,
besluiten en verordeningen bevatten de meest ingrijpende
bepalingen, de regeering decreteert, wat tusschen de burgers onderling zal gelden, vereenigingen als de N.O.T.,
commissie's en ambtenaren deelen boeten uit, vrij wat zwaar der treffend dan een rechterlijk vonnis kan doen. Maar
beroep ontbreekt en er is geen zekerheid, dat de getroffene
naar aanleiding der beschuldiging tegen hem ingebracht
zelfs maar is gehoord. Dagelijks hoort men van willekeur
en het ongelijk behandelen van gelijke verhoudingen. Maar
waartoe deze klacht uit te spinnen ? ieder kent haar, zal
haar onmiddellijk met feiten uit eigen omgeving kunnen
staven. Thans wordt ons een distributie - rechtspraak beloofd,
die aan al dit kwaad paal en perk moet stellen. Het
strekt de tweede kamer tot eer, dat zij dit voorstel te
elfder uur van de regeering heeft afgedwongen. Maar het
is teekenend voor de opvattingen van dit kabinet dat het
niet eerder uit eigen beweging met zulk een ontwerp is
gekomen en dat het ook thans nog de practische beteekenis
der nieuwe wet trachtte te verkleinen door de gevallen

HET MINISTERIE CORT VAN DER LINDEN EN DE VOLKSPIL.

23

waarover kan worden geklaagd te beperken tot die, waarin
,onwettigheid der handeling wordt beweerd. Gelukkig is
deze enge formuleering nog door de kamers verruimd.
Doch het is hier niet de plaats over deze regeling uit te
weiden, voor ons is het voldoende te constateeren, hoezeer
onder dit ministerie de macht van den ambtenaar is toegenomen. Zijn oorzaak mag dit verschijnsel in het extraparlementaire systeem niet vinden, het is door dit systeem
toch stellig in de hand gewerkt. De macht van den ambtenaar is grooter geworden ook tegenover den minister, een
departementshoofd dat zelf de kamer niet achter zich
heeft, staat tegenover zijn ambtenaren reeds daardoor
zwakker. Wat hij aan de eene zijde aan macht wint, boet
hij aan de andere in. De solidariteit die de bureaucratie
als geheel altijd heeft tegenover de volksvertegenwoordiging, doet bij verzwakking van deze ieder ambtelijk persoon een stukje groeien.

,

Zullen wij dan terug moeten keeren tot den gang van
.zaken van vóór de stembus van 1913? Zullen wij het
ministerie Cort van der Linden, met alle waardeering voor
het tot stand brengen der grondwetsherziening en voor
veel in zijn buitenlandsch beleid, in de ontwikkeling van
-ons staatsleven als een afdwaling moeten beschouwen, na
welke we zoo spoedig mogelijk de oude wegen weder moeten
.zoeken?
Ik laat daar of het gewenscht zou zijn, het is een
-voudig
niet mogelijk.
En dat om twee redenen. Vooreerst omdat de taak van
de regeering een andere is geworden en dan omdat de
evenredige vertegenwoordiging een behoud van het parlementaire stelsel in Engelschen trant, zooals wij dat de
laatste vijftig jaar hebben gekend, onmogelijk maakt.
Over het eerste kan ik heel kort zijn. Ik herinnerde
er reeds aan, hoezeer de regeeringstaak is uitgebreid. Of
daarvan veel of weinig zal blij ven, als eens de vrede komt,
daarover valt nog niets te zeggen. Het doet er ook zoo
weinig toe, want vooreerst is de vrede er nog niet en dan
,
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zal er toch ook na den vrede met heel wat van die nieuwe
bemoeiingen vooreerst moeten worden doorgegaan ; niemand
weet, hoe lang dat zal duren. Het mag betwijfeld worden
of onze regeerings- inrichting voor die nieuwe taak past,
maar wat daarvan zij, stellig mist het parlement de organisatie die het zou behoeven om zijn taak van controle
en medearbeid hier te verrichten. De hedendaagsche parlementen zijn op twee zaken ingericht: vooreerst op aanwijzing
der hoofdlijnen van regeeringsbeleid en in verband daarmede handhaving van de rechten der geregeerden tegenover de regeering en dan op medewerking aan de wetgeving. Het is een bekend feit dat juist door de uitbreiding die de taak van de wetgever vóór de oorlog al jaren
lang bezig was te krijgen, de kamers al meer en meer in
dit deel van hun arbeid te kort schoten, dat uit vrees dat
de zaak spaak zou loopen om een nieuwe werkwijze en een
nieuwe methode werd geroepen.
Hoe zouden de kamers nu daarnaast nog een nieuw
soort arbeid moeten verrichten, een arbeid die een organisatie en hulpmiddelen vragen die zij geheel missen ? De
samenstelling der kamer zou kunnen veranderen, zegt men,
wij allen kennen den roep om de mannen van zaken in
het parlement. Het zou weinig helpen. Vooreerst zijn de
mannen van zaken, die tevens de geschiktheid bezitten
voor het andere deel van de taak der vertegenwoordiging
niet talrijk en zouden wij door hen te kiezen aan de een e
zijde achteruitgaan wat wij aan de andere winnen, maar
bovendien, bij de tegenwoordige werkwijze der kamers kan
ook de beste man van zaken weinig doen. Er zitten toch
thans ook handels- menschen in de kamer. Wat hebben zij
gedaan voor de levensmiddelen politiek? De mannen die
zich het sterkst daarin hadden ingewerkt waren een oud burgemeester en een griffier van een raad van beroep. De
kamer als geheel zal zich volkomen onbevoegd blijven gevoelen en zij zal hier niet kunnen doen wat zij elders
doet: telkens de partij-leiders en partij-deskundigen volgen.
Want hier gaat het niet om beoordeeling van vragen van
wetgeving en beleid uit een zeker oogpunt, hier is het
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meest een controle van bekwaamheid, inzicht en tact. Bij
zulk een beoordeeling is een partij-standpunt een dwaasheid.
Het is een der redenen, waarom deze verkiezingsstrij d aan
alle zijden zoo mat wordt gevoerd. Er is veel ontevredenheid over de regeering. Maar waarom P betreft het de
opvattingen der ministers over vragen van principieelen
aard, hun leiding der zaken in een bepaalde richting ?
Neen, het is een twijfel of de portefeuilles waar het ten
deze op aankomt, met name die van binnenlandsche
zaken en van landbouw wel zijn toevertrouwd aan de personen, die door energie, beleid en bekwaamheid er de
meest geschikten voor zijn. Maar hoe kan nu een ver
worden gevoerd onder de leus „weg met-kiezngstrjd
Posthuma", als het niet om duidelijk aangewezen punten
in het regeeringsbeleid van dezen minister gaat, maar om
gebrek aan vertrouwen in zijn geschiktheid voor het ambt?
Er staat dan immers niets tegenover wat de kiezer kan
afwegen, hij kan wel zeggen: deze man niet, maar niet,
wat dan wel.
Zal het dus een der eerste plichten zijn van de nieuw
volksvertegenwoordiging haar eigen methode aan-gekozn
een nauwgezet onderzoek te onderwerpen, zich zelven te
voorzien van die outillage die zij behoeft, noodzakelijker wij ze zal daarmee een verandering van haar positie tegenover de regeering gepaard moeten gaan. Zij zal een deel
harer bevoegdheden aan commissie's moeten delegeeren,
maar daarmee geeft zij, al houdt zij zich de eindbeslissing
voor, toch een deel der macht uit handen. Wordt tusschen
kamer en regeering een commissie geschoven, dan wordt
de kamer als geheel onvermijdelijk zwakker; zijn regeering
en commissie het eens, dan zal de kamer niet snel tusschen
beide komen. Maar bovendien, met instelling van commissies uit haar midden met het zich zelf inrichten voor
haar nieuwen arbeid zal de kamer er niet komen, zij zal
een deel harer bevoegdheden ook aan anderen buiten haar
moeten overdragen. In dit verband schijnt mij het groote
enquête voorstel der partij-leiders, thans in de tweede kamer
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aangenomen, waarbij een enquMte door niet-kamerleden
wordt bevolen een teeken des tijds.
Is reeds om deze reden terugkeer tot ons parlementair
stelsel onmogelijk, nog moeielij ker is dit, dank zij de
invoering der evenredige vertegenwoordiging. Het is wel
eigenaardig, dat het juist Cort van der Linden, is geweest,
die de evenredige vertegenwoordiging in onze staats
heeft gebracht. De man die den strijd aanbond-inrchtg
tegen het partijwezen, schonk aan de politieke partijen
haar officieele erkenning in het staatsrecht. Feitelijk
was het reeds geruimen tijd zoo, thans is het openlijk
in de wet uitgesproken : de kiezer wijst niet aan, wien
hij het geschiktst of bekwaamst acht, door zijn stem voegt
hij zich bij een partij. Maar toch blijft het twijfelachtig,
of de evenredige vertegenwoordiging niet het einde is
van de beteekenis van de partijen voor ons staatsbestuur;
in ieder geval is in de verhouding der partijen tot de
regeering en daarmee in ons geheele parlementaire stelsel
een belangrijke wijziging gekomen. Dit stelsel is gebouwd
op de tegenstelling tusschen twee partijen, zoowel bij de
verkiezingen als later in de vertegenwoordiging. Het is in
al de jaren waarin het stelsel in Engeland zich heeft
ontwikkeld zoo geweest: Whigs en Tories, aan een derde
partij dacht niemand. Zoo was het ook, toen het stelsel
ten onzent werd nagevolgd, en toen de loop der tij den
meerdere partijen op het tooneel zag verschijnen, dwong
het systeem tot coalities en concentraties, waardoor feitelijk
toch kiezers en gekozenen in tweeën werden gescheiden.
In Engeland werd dit tot voor korten tijd bereikt doordat
nieuwe eigen overtuigingen niet tot vorming van nieuwe
partijen leidden maar tot uitbreiding der bestaande, die
aan zoo veel mogelijk schakeeringen ruimte lieten; bij ons
werkte het herstemmings-systeem in de zelfde richting.
De nuances voegden zich bij de herstemming bij een:
ten slotte werd de uitslag de overwinning van een van
beide, links of rechts, regeering of oppositie. Daarmee
werd op de beide partijen een verantwoordelijkheid gelegd,
op den overwinnaar om de regeering te aanvaarden en
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het kabinet, zoo lang het binnen de lijnen van het
verkiezingsprogram bleef, te steunen, op den ander om
oppositie te voeren, eigen program te stellen tegenover het
kabinet, om nauwlettend controle te oefenen, die . overal
waar zwakheden of fouten waren aan te wijzen zich moest
doen gelden, een controle die nooit in een lichtvaardige
kritiek mocht ontaarden en dat ook niet snel zou doen,
omdat de oppositie wist dat, indien de regeering viel, zij
tot overneming van de leiding verplicht was en op haar
beurt aan even scherpe kritiek zou bloot staan. Van dit
alles blijft niets indien de evenredige vertegenwoordiging
is ingevoerd. Niet alleen is de verplichting tot samengaan
waartoe de herstemmingen de partijen brachten opgeheven,
maar de evenredige vertegenwoordiging dwingt eerder tot
het tegendeel. Iedere partij strijdt voor zich zelven; om
stemmen te winnen zijn juist dicht bij elkaar staande
groepen verplicht hunne verschilpunten zoo scherp mogelijk
te accentueeren. Het vormen van een verbond vóór de
verkiezingen is onmogelijk, overleg na den uitslag blijft
natuurlijk bestaanbaar, maar wie dit met afspraken vóór
de stembus op één lijn stelt, vergeet, dat de banden vrij
wat nauwer zijn, als zij vóór den strijd geknoopt door het
te zamen optrekken zijn vastgesnoerd dan wanneer zij
eerst na den strijd worden gelegd. Maar bovendien de
partijen kunnen zich op een regeeringsprogramma na de
verkiezingen bijeen voegen, zij behoeven het niet te doen.
De kern van het parlementarisme is par. tij- macht, maar
partij -macht gepaard met verantwoordelijkheid. En die
verantwoordelijkheid raakt zoek. Als straks de stembus
aan anti-revolutionnairen, christelijk historischen en katholieken te zamen een meerderheid brengt, is deze combinatie niet verplicht het bewind te aanvaarden. Zij zou dat
wel geweest zijn, indien zij als één geheel met één programma ten verkiezingsstrij d was opgetrokken. Zelfs in dien
de partijleiders zich met de vorming van het ministerie
belasten, staat dit verder van de partijen dan wanneer
onder een gemeenschappelijke vaan de overwinning was
bevochten. Maar bovendien bestaat de kans, dat er wel een
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ministerie komt in den geest van deze aan elkaar verwante
groepen, niet een ministerie dat direct uit die groepen is
voortgekomen. Dat is dan stellig extra- parlementair. En
toch heeft alleen bij dezen stembusuitslag het parlementarisme nog een kans, valt de beslissing in anderen zin, dan
kan van een parlementair kabinet in het geheel geen
sprake zijn. Waar zou de meerderheid zijn, waarop het
zou steunen ? Men zal toch niet een boog willen trekken
van Dresselhuys tot Wijnkoop P Het anti-clericalisme heeft,
wat vrij-liberalen en een deel der unie-liberalen ook mogen
stoken, gelukkig zijn kracht van bindend element tusschen
wat zóó onderscheiden is als de verschillende links staande
groepen, verloren'. Waarschijnlijk brengen ons de verkiezingen niet een regeerings-meerderheid, zeker niet een
aaneengesloten oppositie. Toch is ook deze voor het goed
fnnctionneeren van het parlementaire stelsel onmisbaar.
Wreekt het gemis daaraan zich thans ook niet in Engeland ? Een oppositie moge nog zoo fel zijn, zoolang de
opponeerende partijen onderling niet tot overeenstemming
zijn gekomen, zoo lang zij de verantwoordelijkheid voor
den val der regeering niet kunnen en niet willen aan vaarden, staat de regeering sterk. Voor het parlementaire
stelsel zijn verantwoordelij kheid, strijd tusschen twee liniën,
nauw verband van regeéring en meerderheid essentieel.
Wat blijft er van dit alles bij de evenredige vertegenwoordiging ? Hoe kan bij de versnippering die we beleven
van een tegenover elkaar stellen van twee aaneengesloten
deelen sprake zijn ? De onbenullige partijtjes die thans
uit den grond duiken zullen wel spoedig weer verdwijnen,
dat is de kinderziekte van het nieuwe stelsel versnippering, handhaving van zoo klein mogelijke groepen
tegen den drang tot aansluiting aan het grootere ligt
echter in het wezen van de evenredige vertegenwoordiging.
De techniek van het verkiezingsstelsel wordt tot in de
fijnste geledingen voltooid, daarmee de gedachte van het
partijwezen grondslag der staatsinstelling en in alle consek wentie doorgevoerd doch in die technische volmaking
wordt de gedachte zelf verstikt. Het parlementarisme zal,
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wil het niet afsterven, geheel andere vormen moeten aannemen; nieuwe organisaties waardoor de volkswil zich uit,
moeten worden geschapen. Met de hem eigen taaiheid
heeft Mr. Marchant de beteekenis van het parlement
tegenover de regeering trachten te handhaven. Vaster
dan eenig kamerlid was hij op zijn post, als het noodig
bleek weder een nieuwe poging der regeering tot machtsuitbreiding te bekampen. Allen die democratisch voelen
moeten hem daarvoor dankbaar zijn. Maar toch: was zijn
woord, dat voor de regeering de tweede kamer het volk is,
digheid, toen het werd uitgesproken, het
reeds een eenzijdigheid,
zal ons, vrees ik, spoedig als een klank uit vervlogen
tijden aandoen. Het extra-parlementair kabinet zal wel
regel worden.
Nu behoeft dit geen ramp te zijn. Mits slechts tijdig
gezorgd wordt, dat tegenover de machtsvermeerdering der
regeering en de daling van het parlement andere tegen
worden gevonden, mits slechts de mogelijkheid besta-wichten
langs andere wegen deelneming van zoo breed mogelijke
lagen aan rechtsvorming en bestuur in te voeren. Daarvoor
is decentralisatie noodig, is het noodzakelijk tot het inzicht te
komen van de waarde der groepen in onze samenleving .
Onze geheele staatsinrichting is. gecentraliseerd, de decentralisatie is enkel plaatselijk en de maatregelen van de
laatste tij den zijn er niet op gericht geweest de autonomie
der territoriale deelen van onzen staat te versterken. Naar
mijn meening ten onrechte, maar veel meer dan op
plaatselijke zelfstandigheid komt het aan op erkenning
van de eigen beteekenis van door bedrijf, beroep, belang
samengebrachte groepen; op haar eigen beteekenis, krach tens welke zij bevoegd moeten zijn zelf haar zaken te
regelen. Het is de gedachte vain de bedrijfsorganisatie,
waarvan in het collectief contract het begin is te vinden.
Vereenigingen van patroons en arbeiders spreken te
.zamen af, op welke voorwaarden de arbeid in hun bedrijf
zal worden verricht. Aanvankelijk afspraken tusschen twee
particuliere vereenigingen, wier bindende kracht zelfs
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tusschen deze door gezag hebbende juristen werd bes treden,
zijn zij al spoedig van overheerschend belang geworden
voor geheel een vak ; de wet op het arbeidscontract erkent
de verplichting van de leden der betrokken vereenigingen
zich aan de afspraak te houden, thans rijst telkens weer
de eisch haar bindende kracht toe te kennen voor het
bedrijf, dus ook voor de niet bij de vereeniging aangeslotenen. Wordt deze stap eens gedaan, dan is de bevoegdheid van patroons en arbeidersorganisaties erkend, zelven de
wet van het bedrijf vast te stellen. En dan zal zeker de
ontwikkeling in deze verder gaan. Van verscheidene zij den
is deze gedachte aangegrepen als een uitweg uit veel, wat
ons thans benauwt. Door Talma werd zij dienstbaar gemaakt aan zijn opzet der verzorging van zieken en ouden
van dagen; over de uitwerking in de wetsontwerpen oordeel
ik niet, maar stellig had zijn ontwerp Radenwet niet die
verguizing verdiend die het ondervond. In zijn grondslag
samenwerking van belanghebbenden bij de uitvoering der
regeling met zelfstandige bevoegdheden, aan de arbeidsraden toe te kennen, lag een kern- gezonde gedachte.
Er stak in de oppositie heel wat minderwaardige partijpolitiek. En wel kenteren ook ten deze de tij den : van
bevriende zijde werden Talma's plannen heftig bestreden
op grond van juridische bezwaren - wie zien wil wat daarvan
thans geworden is, leze eens het praeadvies door Mr. FrydaN
aan de Juristen- vergadering van 1917 verstrekt en de
discussie's daar over dit onderwerp gehouden. Wel bleven
enkele stemmen in die zelfde toon klinken, maar toen de
hoofden ten slotte geteld werden bleek, wat trouwens in
de gansche discussie al voelbaar was geweest, dat de
geest onder juristen thans toch een andere is. Telkens
weer wordt op decentralisatie aangedrongen. Krabbe
wijdde er een hoofdstuk aan en stellig niet het minste
van zijn Staatsidee, Kiewiet de Jonge schreef er overtuigende bladzij den over en vooral uit Frankrijk wordt
de roep naar deze vernieuwing steeds luider. Het is ge
te begrijpen, dat juist daar de gedachte opkwam.-makelij
Want vooreerst is de centralisatie nergens zoo sterk als
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in Frankrijk. Het is de vraag of men Frankrijk (ik
spreek van vbbr den oorlog) nog wel een parlementair
geregeerden staat kan noemen, of het niet veeleer een bureaucratie is, waarvan de leiding in laatste instantie aan een
comité du salut public in handen is gegeven. Er is ongetwijfeld in Frankrijk reel willekeur, veel machtsmisbruik.
Zoo 'n sterke centralisatie roept de wensch naar decentralisatie in het leven. Maar bovendien, nergens heeft de vak
een zoo aan den staat en de bestaande machten-bewgin
vijandige houding aangenomen als in het Fransche syndicalisme, nergens traden de vakvereenigingen zoo zelf
willekeurig op al§ daar. Wordt nu deze-bewustnzo
macht georganiseerd, worden de arbeiders-vereenigingen
met die der patroons in contact gebracht en tot overleg
gedwongen, dan wordt hun feitelijke macht tot een rechts
daarmee is zij van zelf op hooger plan gebracht,-macht.En
wie feitelijke macht in rechtsmacht omzet dwingt tot het
aanvaarden van verantwoordelij kheid, doet erkenning van
het recht van den ander geboren worden en voedt op.
Het gevaar voor anarchie en revolutionaire willekeur,
begreep men in Frankrijk, is niet te keeren door met geweld
van boven af de vakvereeniging te fnuiken, wel door haar
beteekeiais uitdrukkelijk te erkennen, door haar tot ver
te brengen.
-antwordelijkh
Hiermee is reeds een der argumenten voor de nieuwe
organisaties aangewezen. Er zijn er zoo vele. We zien,
dat door de tegenstelling van beginselen van levensrichting, waarop de politieke partijen berusten, hoe langer hoe
meer de tegenstelling van belangen zich mengt. Zuiverder
verhoudingen krijgt men, indien ieder dezer beide haar
eigen organisatie vindt. Voorts zullen door deze opgelegde
regels eerder worden aanvaard, dan die welke door een
zooveel verder staanden en minder bereikbaren wetgever
worden gedecreteerd. Het vertrouwen in den regel groeit,
er is meer vrede. En die vrede wordt ook gediend, doordat tegenover elkaar staande groepen tot overleg worden
gedwongen. Is er niet iets van waar, dat wij reeds een
heel eind op weg naar het eind van den oorlog zouden
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zijn, als de machthebbers maar eens over elkaar zaten
aan een groene tafel? En geldt, waar niet de oorlog de
gemoederen heeft verbitterd dit nog niet sterker? Men
ontdekt dan zoo licht in den tegenstander ook den mensch.
Dit alles dwingt in dezelfde richting, om van de onmacht
der tegenwoordige wetgevende lichamen om op den duur
hun taak meester te blijven, nu maar niet te spreken.
De bedrijfsorganisatie is stellig de belangrijkste van de
nieuwe lichamen, waarop wij doelen. Maar zou ook op ander
gebied niet dezelfde gedachte van beteekenis kunnen blijken P
In het belangrijk rapport, dat de Nutscommissie voor
het onderwijs onlangs het licht heeft doen zien, wordt de
instelling van schoolraden bepleit. Te lang heeft de schoolstrijd funesten invloed gehad op het streven naar goed onderij s, te lang heeft het onderwijs onder de afhankelijkheid
van de politiek geleden. De commissie wenscht de vragen van
onderwijs beslist te zien door speciaal daarvoor gekozen
raden. De school zal dan niet meer inzet zijn in den poli
strijd en zij die ten aanzien van sociale hervormingen-tiekn
overeenstemmen worden niet meer door verschil van inzicht
in onderwijszaken gescheiden. Ook hier onthoud ik mij van
het beoordeelen van bijzonderheden — al wil ik even de
vraag opwerpen, of de beteekenis die het onderwijs meer
speciaal voor de ouders heeft niet in de organisatie beter
tot haar recht kan komen dan door de verkiezing naar
algemeen stemrecht en of ook niet plaats gevonden zou
moeten worden voor bepaalde bevoegdheden der onderwijzers voor mij komt het op de kern van het denkbeeld,
de decentralisatie aan. En zou, als wij toch van onderwijs
spreken, ook niet in het hooger onderwijs daarvoor ruimte
gemaakt moeten worden ? Kan de regeling van tal
van zaken door de universiteiten zelven niet de koninklij ke besluiten vervangen, die thans de verhoudingen
beheerschen ? Eindelijk nog een voorbeeld van een heel
ander gebied. Het is bekend, hoe algemeen wordt geklaagd
over de inrichting van ons burgerlijk proces- recht. Reeds
in 1907 verklaarde de juristenvereeniging zich bijna unaniem
voor radicale vernieuwing thans zijn wij nog niet verder
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dan dat een staatscommissie de zaak bestudeert. Zou niet
een der redenen, waarom werk van staatscommissie's
gewoonlijk zoo lang duurt, hierin liggen, dat ieder weet,
dat er er toch niets van komt ? Was het niet beter uit
rechterlijke macht en balie -- uit de betrokkenen dus een
organisatie te vormen, die een nieuwe regeling niet zou
voorbereiden, maar zelf vaststellen ? Aan alle zijden is er
gelegenheid voor decentralisatie der rechts vorming, steeds
weer vragen de behoeften er om. Maar toch nergens zoo
zeer als in het economische leven. Over hare beteekenis voor
de verhouding van arbeiders en werkgevers sprak ik reeds,
thans nu de gemeenschap nood - gedwongen heele takken
van productie en distributie in handen moet nemen, kan zij
ook daarbij van eminent belang blijken. Het is hier niet
de plaats om in een kritiek te treden van de regeeringsmethoden in zake de levensmiddelenvoorziening. Ik wil
slechts de vraag stellen of niet de oppositie, die we overal
bespeuren in vele opzichten wordt gerechtvaardigd door
dat men eenerzijds allerlei uitwassen ongestoord liet uitgroeien, anderzijds telkens weer van boven af door uniforme,
drukkende maatregelen ingreep. Was het niet beter ge
organisaties in het leven te roepen, waardoor regelingen-west
werden getroffen, even straf als thans, maar dan door de
betrokkenen zelf gecreeërd ? De regeerin g heeft wel gebruik
gemaakt van de bestaande vereenigingen, maar het maakt
den indruk, dat zij niet de kunst heeft verstaan met de
haar ten dienste zijnde gegevens nieuwe levensvatbare organisaties te scheppen. Deze opmerking bedoelt niet een
verwijt te zijn het is wel mogelijk dat men kan antwoorden : de gelegenheid ontbrak, de omstandigheden
waren te bezwaarlijk, de eisch van spoed maakte goed
werken onmogelijk, ik kan dat alles niet beoordeelen, doch
ik ben er zeker van, dat wij, waar wij tot de anarchie van het
laat maar waaien systeem van vroeger niet kunnen en niet
willen terrugkeeren en toch evenmin de benauwing van
een alles gelijkmakend staatssocialisme wenschen, dezen
weg moeten opgaan.
Maar, kan men vragen, in dien gij u een toekomst van
0. E. XVTII 'i

34

HET MINISTERIE CORT VAN DER LINDEN EN DE VOLKSWIL.

zulk een decentralisatie denkt, waar blijft dan de volks
zal haar nog toe--vertgDwodin?Wlkebts
haar
om worden geallerlei
zaken buiten
komen, indien
regeld ? Ik zou willen antwoorden, dat die regelingen niet
buiten haar om mogen gaan. Vooreerst zou de kamer door
het begrootingsrecht altijd de koorden van de beurs moeten
vasthouden. Haar zou verder de bevoegdheid blij ven de
grenzen der verschillende competenties af te bakenen.
Maar wat ten deze het voornaamste is : tegenover de in
bepaalde kringen getroffen regelingen en besluiten zou
haar een recht van afkeuring moeten blijven toekomen.
Thans hebben wij een te sterke centralisatie, wij haken
daartegenover naar verscheidenheid. Maar in die verscheidenheid mag de eenheid niet te loor gaan. Blijft de opperste controle aan het parlement, dan zal het daarmee
een deel zijner historische taak weder opvatten: waarborgen te vinden voor den enkeling tegen machtsaanmatiging.
Het is denkbaar dat ook de organisaties, die wij met wetgevende macht bekleed wenschen, zich daar aan schuldig
zouden maken. Aan het parlement zou dan de bevoegdheid
moeten komen haar binnen de perken te houden, waar zij
behooren; aan het parlement ook het recht, om te beslissen, indien de regeling van eenig punt een beginsel raakt
waaromtrent heel het volk verdeeld is, welke zijde zal
worden gekozen. Treub heeft indertijd een plan ontwikkeld
van een andere samenstelling der eerste kamer, dan wij
thans kennen. Daaraan lag de goede gedachte ten grondslag dat een systeem van twee kamers gekozen naar dezelfde
methode door dezelfde kiezers, de één getrapt, de ander
direct, geen zin heeft, dat daarentegen differentiatie bij de
samenstelling der volksvertegenwoordiging van groote
beteekenis kan zijn. Zoo als het plan was uitgewerkt,
had het weinig levensvatbaarheid. Maar wordt dezelfde
gedachte niet beter verwezenlijkt, als in veel de tweede
kamer een positie krijgt tegenover wat door de belangen en beroepsorganisatie is besloten gelijk thans de eerste
tegenover de tweede heeft ? Ik meen niet dat de verhouding
dezelfde zal zijn, de tweede kamer zal ook dan vrij wat
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meer beteekenen dan de eerste thans, maar de parallel is
toch te trekken.
Doch wat daarvan zijn moge, dit is spreken over een
toekomst, die stellig niet nabij is. Mij was het voorloopig
slechts om het denkbeeld van decentralisatie en differentiatie zelve te doen. Voor onze huidige democratie schijnt
het mij een levensvraag of zij dat denkbeeld zal kunnen
ontwikkelen, het in concrete inrichtingen belichamen. Te
lang hebben wij gemeend dat egaliseerende centralisatie
en democratie synoniem zijn. Beginsel van onze democratie
behoort de erkenning te wezen, dat ieders persoonlijkheid
zoo veel mogelijk tot haar recht kome. Dat doel wordt
niet bereikt, indien de individueele mensch wordt gesteld
tegenover een alles beheerschende macht in den staat,
hetzij die macht ligt in handen van één of van velen.
Daarvoor is noodig de historie kan het ons leeren,
dat tegenover de ééne macht de andere wordt gesteld,
dat de ééne begrij pe de andere te moeten erkennen en
eerbiedigen. De individu.eele vrijheid is ten slotte slechts
veilig indien zij in een organisatie van meerderen haar
steun vindt, enkel in evenwicht van organisaties: staat
en kerk, staat en vereeniging kan zij tegen onderdrukking
waarborgen vinden.

Als de nieuwe volksvertegenwoordiging die taak aanvat,
zal zij nog iets anders tevens kunnen bereiken. De la
Saussaye heeft indertijd eens de opmerking gemaakt dat
gemeenschapszin een mode woord is, het schijnt een eigen
zegt hij, die met vaderlandsliefde en christelijke-schap,
barmhartigheid weinig, met progressieve belastingen en
landnationalisatie meer te maken heeft 1 ). Gereedelijk kan
worden toegegeven dat van het woord schromelijk mis
gemaakt, maar toch geloof ik, dat van het vele-bruiks
beangstigende in onzen tijd weinig dingen zoo pijnlijk zij n
als het overal, bij hoog en laag, ontbreken van gemeen
Ik versta daaronder dan het overwinnen van-schapzin.
1) Geestelijke stroomingen blz. 25.
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zelfzucht ter wille van den ander. Als men mij zou toevoegen dat naastenliefde toch het goede oude woord voor
deze eigenschap is, dan zou ik antwoorden, dat gemeenschapszin minder hoog reikt. Naastenliefde eischt overgave,
gemeenschapszin enkel erkenning. Ieder mag voor zich
zelven hopen en streven dat zijn gezindheid tot naastenliefde opgroeit, dit is een religieuze vordering spreken
wij van gemeenschapszin, dan hebben wij het over een
eisch dien de eene mensch aan den ander niag stellen.
Ik verbeeld mij geenszins dat eenige wet telij ke ordening
een gezindheid bij den mensch in het leven kan roepen,
die hij zonder deze niet zou bezitten, maar wel kan de
ordening der samenleving voor den groei zulker gevoelens
een beteren of slechteren bodem bieden. En dan is de
bodem voor deze dingen vruchtbaar, indien de menschen
door een zelfden gemeenschapsgeest zich gebonden gevoelen,
indien zij hunne samenhoorigheid waarlijk beleven. In
eigenlij ken zin is dit alleen mogelijk tusschen hen die zich
door religieuze banden gebonden weten. Maar een afschaduwing daarvan kan ook voor een anders saamg evoeg de
groep grijpbaar worden. Wat ons verteld wordt van de
samenkomsten in de oorlogvoerende landen in Augustus
1914 doet ons dit begrijpen. Toen werd èn in Duitschland
èn in Engeland èn in Frankrijk iets van vaderlandsliefde
levend in de menschen, en zij waren zich met een alle
redeneering omstootende klaarheid direct bewust: wij
hooren te samen, wij zijn één.
Hoogtepunten zullen hier, zelfs in religieuze gemeenschappen, slechts van tijd tot tijd worden bereikt, al wordt
bij deze dan ook telkens weer de eenheid ervaren boven
alle verschillen, zoolang de gemeente niet, als thans helaas
maar al te veel het geval is, tot een dood lichaam is ge
andere samenvoegingen zullen zij uit den aard-worden.I
zeldzaam zijn. Maar ook in zulk eene kan een geest bestaan
die deze mogelijk maakt en die ook, waar wij op heel wat
lager plan blijven, een houding tegenover de groep doet
geboren worden, waardoor de enkeling zich, gewillig aan
het geheel onderwerpt, waardoor hij het goede van het dienen
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der gemeenschap begrijpt. Iets van diergelijken geest
speuren wij in sommigen dergenen die zich aan de
arbeidersbeweging hebben gegeven.
Het is mede de taak der democratie zulk een geest
wakker te roepen in het volk. Ik heb boven den volkswil
gekenschetst als een wil tot aansluiting en onderwerping.
In dien volkswil moet iets komen van den gemeenschapsgeest. De volkswil is verdeeld, onzeker, vatbaar voor
indrukken, nu hier - dan daarheen geslingerd, het is noodzakelijk hem te brengen tot activiteit en zelf- bewustzijn,
tot eigen oordeel. Een taak, die nooit zal volbracht worden
maar die niettemin is opgelegd. Ook hier plaats ik gaarne
weer een citaat van Hauriou 1 ) „ L'esprit public est fait des

trois vertus théologales, foi, espérance, charité, appliquées
au régime de l'Etat; il est fait d'intelligence de la chose
publique, de confiance en la chose publique, d'amour et
de dévouement pour la chose publique". Laat men niet
meenen dat men zoo iets bereikt door den burger een stembiljet in de handen te duwen. Er behoort meer toe, en
geen wettelijke regeling schept zulk een gezindheid, maar
meer dan eenig instituut kan toch deelneming van den
enkeling aan de gemeenschapsorganisatie, verantwoorde l2j kheid daarvoor, de kiem, die in ieder ligt, doen openbarsten. Maar dan een deelneming en verantwoordelijkheid in dingen die hem raken, die hij zelf ziet, niet enkel
door stemmen, waarvan de invloed immers nooit direct
is aan te wij zen.

Het is wel een tegenstelling, de we ons bewust worden als wij ons in deze dingen verdiepen en dan zien wat
rondom ons is: den geest dien we zouden wenschen en
de matheid en dufheid van ons staatkundig en maatschappelijk leven, het zich zelve zoeken en het morrende
geklaag, dat tot geen enkele actie leidt, allerwege. Wij
worden wel doordrongen van het besef, dat het moeielijk
is om staande te blijven in deze- tijden en de hoop die we
1) Principes de droit public, blz. 661.
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vroeger wel hadden, dat we er spoedig uit zouden zijn
en dat dan, als het eenmaal vrede was, het nieuwe overal
uit den grond zou dringen, zij vervliegt meer en meer. De
doffe berusting: het wordt vooreerst niet anders en dan
nog... ze komt over ons allen. Niettemin, het blijft de
plicht van wie niet wanhopen daartegenover hun „nochtans" te stellen. Van de democratie mogen wij verwachten,
dat zij, hoe ook het verloop der staatkundige gebeurtenis sen moge zijn, dien plicht niet zal verzaken. Doch daarvoor zal het noodzakelijk zijn, dat zij zich van haar doeleinden en methoden behoorlijk rekenschap geve.

Amsterdam, Mei 1918.

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM
ALS GODSDIENST
DOOR

Dr. N. ADRIANI.

III.
WAT ER VAN HET HEIDENDOM BLIJFT OVERLEVEN, WANNEER HET DOOR HET CHRISTENDOM
IS OPGEVOLGD.
Het belangrijke van dit onderwerp ligt hierin, dat het
toont wat wij in het Animistisch Heidendom als levens krachtig mogen beschouwen. Het Christendom vernieuwt
de Heidensche maatschappij ook in dezen zin, dat het
nieuw leven geeft aan die gewoonten en gebruiken, die
zich laten bezielen door nieuwe gedachten en dus uitdruk
worden van begrippen die het volk inderdaad heeft-king
veroverd. Het duurt echter lang, eer oude opvattingen
waarlijk als vernieuwd zijn te beschouwen. De oude vorm
is langen tijd nog symbool der oude gedachte; met verwonderlij ke taaiheid houden oude gebruiken zich staande,
ook waar zij zoo goed als zinledig zijn geworden. En het
duurt soms verbazend lang eer men tot afschaffing durft
over te gaan. Zoo is dus hetgeen van het Heidendom blijft
overleven tweeërlei: dat wat in kwijnenden vorm bet
Heidendom nog in het leven houdt en dat wat in een
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nieuw levenstijdperk is getreden, doordat het christelijk
heeft kunnen worden.
Ik moet beginnen met te wijzen op enkele maatregelen
die de Nederlandsch-Indische Regeering heeft genomen,
toen zij in de jaren 1905 en '06 het bestuur over Midden Celebes in handen kreeg. De Zending was toen reeds meer
dan 12 jaar werkzaam, doch met niet meer dan twee
krachten, die een gebied vóór zich hadden zoo groot als
eenige provinciën van ons land, en nog wel met bergachtigen bodem, tropisch klimaat en volslagen afwezigheid
van verbindingsmiddelen, wegen niet uitgezonderd. De
afstanden moesten te voet worden afgelegd, langs paadjes
die alleen door de voeten der menschen waren gevormd.
Er was, toen de Regeering optrad, nog niemand
christen. Velen stonden reeds dichtbij het Christendom,
maar niemand durfde den stap wagen. Er waren een paar
scholen, doch ze bestonden nog niet lang genoeg om een geslacht te hebben gevormd dat kon lezen en schrijven. De
Zending heeft deze kundigheden in Midden- Celebes binnengebracht.
Een der eerste maatregelen der Regeering was de afschaffing der slavernij. Eerst werd de slavernij afkoopbaar
gesteld. Dit was op zich zelf reeds eene nieuwigheid, want
vroeger konden de slaven nooit vrij worden. Men beschouwde hen als een afzonderlijk menschenras; evenmin
als b.v. een hond een buffel kon worden, was een slaaf
tot een vrije te maken. De behandeling der slaven was
goed, maar toch was de slavernij een instelling die zeer
slecht werkte, want de slaven deden niet meer dan strikt
noodig was en de vrijen maakten het zich nog gemakkelijker . Daardoor hadden de slavenhoudende stammen doorgaans gebrek, terwijl de stammen die geen slaven hielden volop voedsel hadden, omdat bij hen de arbeid in eere was. Toch
benijdden de stammen die geen slaven hadden de slavenhoudende stammen, om hunne voornaamheid; op hun eigen
beteren oeconomischen toestand hadden zij geen zicht.
Maar die afkoopbaarstelling maakte de eigenaars der
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slaven bang. Een slaaf die f 80.— voor zijne vrijheid kon
bijeenbrengen, zou zich gaan gevoelen als de gelijke, misschien nog als de meerdere van zijn heer. En door den
vrij koop zou de vrijheid werkelijkheid worden. Zoo ver
wilde men het niet laten komen. En daarom bedacht men
er dit op : De hoofden vergaderden met de slaven en
kondigden hun, niet zonder ironie, aan dat zij nu vrij
waren, geheel gelijk aan hunne heeren en vrouwen, zonder
het minste onderscheid. Dit laatste punt werd zóó breed
uitgewerkt, dat de belachelijkheid er van in 't oog sprong.
De slaven haastten zich dan ook om te verklaren dat zij
alles bij het oude wenschten te laten, de vrijheid niet begeerden en hunne heeren en vrouwen bleven beschouwen
als hunne meesters.
Voor de wet zijn nu slaven en vrijen gelijk, maar
de openbare meening is daardoor nog niet veranderd. Dat
een slaaf b.v. dorpshoofd zou worden, is nog ondenkbaar;
op de Toradja'sche kweekschool voor onderwijzers worden
ook nog geen jongelieden van slavenafkomst opgenomen.
Ik heb u hier een voorbeeld gegeven van een maatregel die aan het volk is opgelegd en die natuurlijk terstond al eene groote verbetering in het lot der slaven
bracht. Geslagen of verkocht worden, tegen hun zin uit
gescheiden worden, dat kon hun niet meer-gehuwlijktof
overkomen; huwelijken tusschen slaven en vrijen werden
op eens wettig. Maar de slaven bleven zich slaven en de
heeren bleven zich heeren gevoelen. Dit kan natuurlijk in
den loop der eeuwen niet meer worden volgehouden en
het zou dus zeer oppervlakkig zijn om hier te spreken
van eene schijnverbetering. De eenige daad die kon worden
gedaan, is verricht; de vruchten daarvan kunnen niet uit blij ven.
Evenmin als van de afschaffing der slavernij, kan de
bevolking van Midden- Celebes het heil inzien van het verbieden der heksenprocessen, der godsoordeelen en van het
koppensnellen. Heksen en heksenmeesters zijn vrouwen en
mannen wier innerlijk wezen jegens hunne medemenschen
vijandig is gestemd. Dit innerlijk wezen, dit geestelij k
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dubbel verlaat bij tijd en wijle hun lichaam om zich te
belichamen in de gestalte van een dier of een mensch en
dan eenzaam loopende lieden aan te vallen, hunne lever
uit hun lichaam te halen en die op te eten. Daardoor
gaan die menschen kwijnen en sterven. De heksen en
heksenmeesters hebben zelf geen macht over dat booze
geestelijk dubbel ; immers 's menschen ziel is slechts vrij
los met zijn lichaam verbonden en de een kan den ander
niet verhinderen om zijn eigen weg te gaan.
Heksen en heksenmeesters werden, als zij het bewijs
hunner onschuld niet konden leveren, steeds ter dood gebracht. Deze heksenprocessen waren vroeger aan de orde
van den dag. De Regeering heeft ze verboden, maar het
kost haar veel moeite dat verbod te handhaven.
Godsoordeelen hebben wij zelf ook in de Middeleeuwen
gekend; ze hebben langen tijd in het Christendom stand
gehouden, maar waren natuurlijk een overleefsel uit het
Heidendom. Dat zullen ze in Midden- Celebes niet zijn,
want ze zijn door de Regeering afgeschaft. Ook dit wordt
onbillijk gevonden, want vroeger kon immers iedere zaak
worden uitgemaakt. Beide partijen staken eene lans in den
grond en wie het diepst stak had het gewonnen. Of zij
doken om het langst, of ook de beschuldigde stak zijn
vinger in kokende hars en als de vinger daardoor werd
verbrand, was het bewijs van schuldigheid geleverd. De
beslissing werd dus gevraagd aan de Aarde, aan het Water
of aan het Vuur. En daaraan hield men zich. Wat de
menschen niet konden beslissen, dat beslisten de goden
die deze elementen regeeren.
Als men nu aan een Toradja vroeg om eens te zeggen
wat het voor hem te beteekenen heeft dat de slavernij is
afgeschaft, de heksenprocessen en de godsoordeelen ver boden zijn, dan zou hij antwoorden: alle luie en domme
menschen van den laagsten stand zijn op eens verklaard
tot gelijkwaardigen van het denkend deel der natie; alle
sluipmoordenaars zijn plotseling onschendbaar geworden
en alle zaken waarin vroeger het beroep op de uitspraak
der goden de beslissing gaf, zijn thans eensklaps onberecht-
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baar geworden. Onze overwinnaars zijn menschen die ons
niet begrijpen, maar wij kunnen niets tegen hen doen.
Wee den overwonnenen!
Het spreekt wel van zelf, dat aan de Toradja-bevolking zelf hare meening niet is gevraagd. Trouwens de overwinnaars, van een algemeen humanitair standpunt uitgaande,
waren er zich niet van bewust dat zij met eiken maatregel,
die ook maar iets in den ouden toestand veranderde, den
godsdienst aangrepen. In het kalme bewustzijn van geheel
neutraal op te treden, hebben zij aan het Heidendom
slagen toegebracht, waarvan het nimmer kan herstellen.
In de oogen der Toradja's is dit dus een ruw ingrijpen
geweest, een wegnemen zonder schadeloosstelling, dwangmaatregelen zonder aannemelijke reden. Zoo is er nog wel
meer geboden en verboden; rekenschap wordt daarvan niet
gegeven. Men gehoorzaamt omdat men overwonnen is.
Het geloof aan de minderwaardigheid van slaven, aan
het bestaan van heksen en aan het nut van godsoordeelen
wordt onder zulke omstandigheden niet vernietigd. Dit is
ook voor de Regeering geen punt van overweging. In de
vaste overtuiging dat hare maatregelen tegen slavernij,
heksenprocessen en godsoordeelen even zoovele weldaden
voor het volk zijn, gaat zij haren gang, onbegrepen, maar
toch gehoorzaamd, al is het dan ook uit vrees.
Toen de Regeering optrad had de Zending ook reeds
het een en ander kunnen gedaan krijgen. Er waren een
paar scholen opgericht en er werden des Zondags geregeld
samenkomsten gehouden. Men zou kunnen vragen: werd
dan het nut daarvan door de bevolking ingezien ? Ik zal
hierop niet antwoorden: „Ja, ten volle"; wij hebben zelfs
hier nog eene leerplichtwet noodig; wat wil men dan
daarginds verwachten? Maar de scholen waren opgericht
met toestemming der bevolking. Er was ter dege over ver
ook niet weinig tegen ingebracht. De kinderen-gadern
gingen vrijwillig, want de ouders werkten niet mede;
trouwens dat zou hun niet eens mogelijk zijn geweest, als
de kin deren bepaald niet gewild hadden; de ouderlijke
macht is bij de meer primitieve volken zeer gering. De
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dorpen die eene school en een onderwijzer (een Minahassisch
christen) hadden, waren in korten tijd aan deze instelling
gewoon, zelfs gehecht geraakt en begonnen reeds het een
en ander te doen om haar te helpen in stand houden.
Dat ook de bij eenkomsten die des Zondags morgens
werden gehouden en waar op zeer eenvoudige wijze het
Evangelie werd verkondigd, geheel vrij willig waren, blijkt
wel hieruit, dat er in ieder dorp waar zij waren ingevoerd,
een deel der bevolking was dat er nooit kwam en dat
degenen die kwamen dat ook zeer geregeld deden. ' Aan
Heidendom werden nooit gedaan, maar de-valenopht
Evangelie-verkondiging lokte dikwijls van zelf uit tot ver
volksgeloof. En daar dit laatste nooit-gelijknmth
eenige proef had doorstaan en nooit in de noodzakelijkheid
was geweest zich te verdedigen en daardoor zich te bevestigen en te verdiepen, kon er meestal niets anders
worden aangevoerd dan: De Voorouders hebben het zoo
ingesteld.
De Zending heeft reeds lang geleerd deze uitspraak
niet als eene onbeduidendheid naast zich neer te leggen.
Tot godsdienstig geloof opgestuwd familiezwak, goddelijke
vereering toegebracht aan het gestorven deel van den
stam, eerbiedig vasthouden aan de lijn der historie van
de eigen familie, zuiver menschelij k conservatisme, verstijfd
tot een bijna onbewegelij ke behoudzucht, zijn natuurlijke
verschijnselen bij een volk dat geen geestelijke stroomingen
beleeft, geen belangrijke gebeurtenissen medemaakt, geen
diepere aanraking heeft met andere volken en alleen belang
stelt in zich zelf.
De Voorouders, zoo redeneert men, hebben het zoo
ingesteld en zij dulden niet dat het anders worde. De Voorouders hebben ons op hunne plaats gesteld, om het hunne
te bewaren en te beheeren; wij, hunne kinderen en klein
te zamen met al wat er verder in onzen-kinderbho,
stam leeft of bestaat, tot hunne nakomelingschap. Zij zetten
hun bestaan in ons voort, wij leven in het verlengde van hun
leven, onzen kinderen en kleinkinderen prenten wij in hetzelfde tegenover ons te doen, als wij verrichten tegenover
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de Voorouders. Laat hun bestaan en het onze zich voortzetten, laat alles blijven zooals het is; alle verandering
brengt ons bestaan in gevaar.
Nu komt de Regeering en brengt verandering, buiten
de bevolking om. Deze onderwerpt zich, maar blijft die
zij is. Dat vreemdelingen vreemde dingen invoeren, dat
is niet vreemd, zegt men, maar wij hebben er geen deel
aan ; we moeten wel : het is ons niet gevraagd.
Maar de veranderingen die de Zending teweeg brengt,
zijn door de bevolking zoo al niet zelf bedacht, dan toch
met hare voorkennis en goedvinden tot stand gekomen en
uitgevoerd. Daardoor zijn het wezenlijke veranderingen,
die men heeft gewaagd tegenover de Voorouders.
Natuurlijk is aan de Toradja's nimmer voorgehouden:
ge moet uwe Voorouders loslaten. Maar wel is hun gepredikt: God is één en eenig, zonder wedergade of gelijke,
zonder deelhebber zijner macht of kracht. Er kunnen dus
geen godgelijke wezens nevens God bestaan. Eert Uwen
Vader en Uwe Moeder, maar weet dat God één en eenig is.
Iedere stap dien de Toradja dus waagt tegenover zijne
gestorven Voorouders, moet hij doen in vertrouwen op
God. Stap voor stap moet hij, door ondervinding, zich
het geloof eigen maken dat het niet de Voorouders zijn
die zijn leven leiden en dat zijner omgeving, maar dat het
God is die regeert. Dat zoo iets niet op eens plaats heeft,
zal wel voor een ieder duidelijk zijn. Bij den eenen blijft
de voorstelling dat de Voorouders tusschen hem en God
in staan en dat hij dus in laatste instantie den loop der
dingen wel op Gods bestuur heeft terug te brengen, maar
dat het toch alles door bemiddeling der Voorouders gaat.
Anderen weder denken alleen bij gewichtige dingen aan
de leiding Gods, maar bij gewone gebeurtenissen blijven
zij bij de Voorouders. Zeer gewoon is ook de voorstelling :
Vroeger waren het de Voorouders die alles bestuurden,
maar sedert heeft God hunne plaats ingenomen.
Er is dan ook zoo veel dat telkens weder de Voor
voorgrond brengt. Laat ons nu maar eens-ouderspn
aan de taal denken. De namen van verwanten der oudere
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geslachten : Vaders, Moeders, Ooms, Tantes, Grootouders,
Oudooms en - Tantes, enz. mag men niet uitspreken. De
eerbied voor ieder ouder geslacht eischt dat en het spreekt
vanzelf dat dit als eene instelling der Voorvaderen geldt.
Het gebruik is diep ingeworteld en zeer algemeen. Het
begint reeds bij de kinderen tegenover hunne ouders.
Verder zijn er nog allerlei andere woorden verboden, en
het gebruik daarvan geldt eveneens als zonde tegenover
de Voorouders.
Wanneer nu een Toradja Christen wordt, blijft hij dit
gebruik in acht nemen, maar hij hecht er niet zoo angstig
meer aan. Het wordt beleefdheid tegenover het oudere
geslacht. Maar het is niet te denken dat hij terstond
alle vrees zal verliezen voor de straf der Voorouders,
wanneer hij hoe langer hoe minder voor het gebruik van
verboden woorden terugdeinst, temeer omdat hem natuurlij k
niet wordt geleerd dat het onderhouden van dit taalgebruik
een goddelijk gebod is. Het geheel los te laten, dat gaat
niet aan, daarmede zou men tegen de goede zeden zondigen.
In zooverre men nu dit gebruik nog eerbiedigt, houdt men

de
nog
in
leven
oude vrees voor die vroegere volksgoden
blijft, spreekt geheel van zelf.
Het Heidendom dat in de taal ligt, moet dus van zelf
nog wel een lang leven hebben, want het veranderen der
taal gaat al zeer langzaam. Alle dingen hebben een naam
en luisteren naar dien naam, want deze wendt zich tot
hun innerlijk wezen. Kent men iemands naam, dan kan
men hem roepen; ook om zijne ziel uit zijn lichaam te
kunnen lokken moet men zijn naam kennen. De namen
van dieren, boomen en planten en van voorwerpen uit de
zich aan eene instelling der Voorouders en dat daarbij

onbezielde natuur geven dus, indien zij verstaanbaar zijn,
het karakter, de geaardheid van het wezen dier dingen aan.
Die namen zijn door de Voorouders gegeven en dezen hebben
daarmede aan hunne nakomelingen geopenbaard wat het
ware wezen dier dingen is. En de dingen behouden hunnen

naam, kondigen daarmede dus telkens hunne geaardheid
aan. Al neemt de bevolking nu het Christendom aan en
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betuigt zij daarmede dus niet meer goddelijk gezag the te
kennen aan de uitspraken der Voorouders, zoo verliezen
die uitspraken daarmede toch nog niet alle autoriteit,
vooral omdat er voor den gedachtengang der animistische
volken zooveel logica in hunne oude levensbeschouwing
ligt. Met de animistische logica te breken, gevoelen zij nog
niet terstond als een eisch van het in beginsel verlaten
der animistische denkwijze.
Men zal b.v. een huis bouwen. Gewoonlijk doen eenige
gezinnen dit met elkaar, want een enkel gezin heeft daartoe geen werkkrachten genoeg. Laat ons onderstellen dat
allen christenen zijn, dan zullen er onder hen zijn die
weinig meer hechten aan alle bijzondere voorschriften der
animistische beschouwing welke moeten dienen om het
huis sterk en deugdelijk te maken en den bewoners geluk
en gezondheid te schenken, zij zullen zeggen: Hoe degelijker wij het huis bouwen, boe langer het zal staan; hoe
matiger en zindelijker wij leven, des te gezonder zullen
wij blij ven. Maar de conservatieven hebben altijd de meeste
kans, omdat men toch ook bij degenen die verder zijn,
gemakkelijk aan het nog bestaande conservatisme nieuw
leven kan inblazen. Wanneer men met een groot gezelschap loopt, is er meer kans dat de vluggen op de langzamen wachten, dan dat de langzamen de vluggen willen
bijhouden. En zoo komt men niet vlugger vooruit dan de
langzaamste van het gezelschap.
Er wordt dan een huis gebouwd en. men gaat boomen
vellen. Nu staat hier een goede boom, maar er is in den
bast een litteeken, zoodat tusschen de vergroeide randen
der schors het hout is te zien. Zulk een plek heet „doode
schors" en als men nu een boom met zulk een plek gebruikt, dan zal er onder de bewoners van het huis spoedig
een doode komen. Laat nu een meer vrije geest zeggen :
we halen immers den bast er af en daarmede ook den
dood, dan zal een meer benepene opmerken: maar als we
nu eens een van allen ziek worden! En dan zal de eerste
in 't vooruitzicht van zoo wat iedereen tegen zich te zien
gekeerd, maar liever toegeven.
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Een andere boom, die overigens zeer goed zou zijn,
is omwikkeld met slingerplanten. Dit geeft een beeld van
de tallooze verwikkelingen waarin men zal geraken als
men zulk een boom gebruikt. Een kwast in het hout
trekt ongeluk aan, immers zulk een kwast is een oog, dat
alles ziet en in zich weerspiegelt en opneemt en waarnaar
ook weder alles kijkt. Zoo iets is dus zeer gevaarlijk. En
dan de namen ! Geen olmenhout (ik breng nu voor't gemak
alles maar in 't Nederlandsch over), want dan gaat het
huis vermolmen; geen pijnboomen -hout, want dan heeft
men immers aldaar van pijn te lijden;; geen beukenhout,
want men zou door storm en onheil gebeukt worden; geen
grenenhout want er zou aan het grijnen der kinderen geen
einde komen en door gebruik van het hout van den iep
zouden de huisbewoners de griep kunnen krijgen; vuren
zou het huis aan gevaar van afbranden blootstellen.-hout
Er zijn natuurlijk ook houtsoorten die zich door hunnen
naam aanbevelen. Gebruikt men sparrenhout, dan zal men
lang gespaard blij ven, en eikenhout kan al het kwaad doen
wijken. Men zou intusschen ook kunnen zeggen dat het
alle goeds doet wij ken, want er zijn ook boomnamen die

men even goed gunstig als ongunstig kan uitleggen. Zelfs
zijn er boomen die in de eene streek anders heeten dan
in eene andere en hier bij voorkeur, maar ginds nimmer
gebruikt worden. Daaruit blijkt dan dat de Voorouders der
lieden van ginds aan hunne nakomelingen het gebruiken van
dat hout hebben afgeraden, terwijl het hier den menschen
door hunne Vaderen is aanbevolen geworden. Elk van
beiden heeft dus gelijk.
Men g e voelt welk een macht dat steunen op het voor
behoeft niets meer onderzocht te worden,-geslachti.Er
want dat hebben de Vaderen reeds gedaan; ondervinding
op te doen is onnoodig, want wij weten reeds van de Voor
r s hoe alles in elkaar zit. En al ontdoet men nu de-oude
Voorouders van hunne goddelijke glorie, eerbiedwaardig
zullen zij toch altoos blijven. Dit bewustzijn zal ook den
Christen
risten geworden Heiden niet licht verlaten.
De taal, waarin dus de uitspraken der Voorouders

49

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM ALS GODSDIENST.

vastliggen, is ook een sterke band met het Heidendom op
het gebied der behandeling van ziekten. Een zieke moet
worden behandeld op een gunstigen dag. Nu hebben de
28 of 29 dagen van elke maanperiode ieder een naam en
deze duidt aan of de dag goed is of niet. Zoo is er
een dag die „voorbijgang" heet, een naam door velen voor
gunstig gehouden, omdat hij den voorbijgang der ziekte
belooft. Maar anderen beweren dat zij dien dag nooit
zouden kiezen, omdat zij dan voorbijgang van het herstel
vreezen, alsof men b.v. ten onzent op Vrijdag met eene
kuur zou beginnen om van de ziekte vrij te worden, of
niet zou beginnen omdat daardoor de dood vrijen toegang
zou krijgen.
Daar men nu alle ongesteldheden toeschrijft aan oor
buiten af werken, zoo is de behandeling-zakendiv
van een zieke ook geheel uitwendig; het denkbeeld „innemen" is den Toradja's oorspronkelijk vreemd. De medicijn
wordt uitwendig aangebracht op de zieke deelen ; zij wordt
eerst fijngekauwd en daarna op de zieke plek geblazen.
Zoo is zij dus vermengd met het speeksel en den adem
van den geneesmeester, wat haar natuurlijk nog veel heilzamer maakt, want speeksel en adem zijn sterke zielestof-

houders.
Nu worden ook weder als heelkrachtig beschouwd de
bladeren van planten die zich door hunnen naam of door
opzichtige eigenschappen als heilwerkend aanbevelen. Men
zal b.v. rapen fijnkauwen en het kauwsel uitblazen op
eene pijnlijke plek, omdat nu de ziekte zal' worden weg geraapt. Een sterk geloof hecht men ook aan de kracht
van woekerplanten. Immers deze zetten zich vast op andere
gewassen en dooden ze ten slotte. Wendt men nu de
bladeren van zulk eene plant aan op eene zieke plek van
't lichaam, dan zal de kracht dier bladeren de ziekte in
het lichaam dooden.
Op het eerste hooren klinkt dit alles voor ons vrij
onnoozel. Wij die onze taal niet alleen hooren, maar ook
zien kunnen, weten veel te goed dat geheele of gedeelte
klankgelijkheid van twee woorden op zich zelf niets-lijke
0. L. XVIII 7
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behoeft te beteekenen. Voor ons zou een raad als : „gebruik rapen om uwe ziekte weg te rapen" eene haast zwakzinnige poging beduiden om met eene woordspeling aardig
te zijn. En zou iemand vragen : Maar hebben die woorden
dan wezenlijk niets met elkaar te maken, dan verwijzen
we hem even naar het Duitsch, waar Rübe en raffen ver
genoeg uiteen staan om het vermoeden van identiteit te
doen verdwijnen. Maar de animistische Heiden denkt
anders over zijne taal. Voor hem is zij eene nalatenschap
der Voorouders, uitspraken, aanduidingen, verklaringen,
benoemingen van al wat leeft of is, die het wezen der
dingen openbaren, hunne krachten of eigenschappen aanduiden, hunne geaardheid verklaren en door het Nage
eenvoudig te aanvaarden zijn. De taal, die alleen-slacht
gehoord, en nimmer in schrift gezien is, heeft alleen klank,
geen vorm en zou men van twee klankgelijke woorden
opmerken dat ze in eene verwante taal niet gelijk klinken,
dan zou het antwoord zijn : „Nu ja, maar daar heeft men
de rechte taal niet, die hebben wij alleen."
Zeer sterk is de animistische Heiden geneigd tot syncretisme. Het Christendom aannemende, zou hij het liefst
zijn Animisme zóó omwerken, dat het er in paste. Een
sprekend voorbeeld is het volgende verhaal uit de Minahassa, waarin het Bijbelsche Scheppingsverhaal is samengewerkt met het Minahassische, 't welk vertelt dat de
Minahassers afstammen van eene vrouw die Loemimoe'oet
heette; door den Westewind bezwangerd, kreeg zij een
zoon, met wien zij verder het menschengeslacht heeft voort
-gebracht.
„Adam en Eva hadden drie zonen en é ne dochter. De
zonen heetten: Tombalanda, Tonsina en Tompapoea; de
dochter heette Loemimoe'oet.
Op zekeren dag ging Adam met zijne zonen naar den
palmwijnboom en gelastte zijne zoons palmwijn te tappen.
Daaraan bedronk zich Adam, zoodat hij niet meer kon
loopen. De jongste zoon nam hem nu op den rug, maar
kon hem niet dragen. Ook Tonsina was de last te zwaar,
maar Tombalanda was in staat Adam naar huis te dragen.
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Toen Adam nu was ontwaakt, verklaarde hij den oudsten
zoon tot beer over de beide anderen; Tonsina zou handelaar worden en Tompapoea het werk doen dat overschoot.
De dochter zou het land bebouwen en den broeders voedsei verschaffen; dezen zouden dan hunne zuster al de
noodige kleederen en gereedschappen geven. Zoo staan
dus de Hollanders bovenaan, de Chineezen zijn handelaars,
de Papoea's doen al het handwerk en de Minahassers zijn
landbouwers. Daarop volgt dan verder het verhaal van Loemi-

moe'oet en den W. wind.
Hierboven is reeds medegedeeld welk eene hoogte
het vogelhooren in de Minahassa had bereikt. Juist doordat de priesterstand in de Minahassa een zoo goed georganiseerd deel der maatschappij was, konden allerlei
onderdeelen van den godsdienst tot in het fijne worden
uitgewerkt. Ook thans nog zijn er Minahassers die
zoo bedreven zijn in het lokken van vogels, dat ze op
hunne schouders, hun hoofd en hun rug komen zitten en
juist zoo veel kreten geven als de vogelhoorder er maar
evil hebben. Het geloof aan de beteekenis van vogelgeluid
sterft niet spoedig uit, waar het zoozeer tot wetenschap is
ontwikkeld. Waar het koppensnellen verdwijnt, is een
voorname reden tot vogelhooren vervallen, maar een bedrij f
als de jacht helpt het gebruik in stand houden. Er is b.v.
in Midden -Celebes een vogel die goei-goei heet omdat hij
dat geluid maakt. En nu beteekent megoei „scheef loopen,
overhellen ". Wel, zeggen de jagers, als ze den roep van
dezen vogel hooren, hij voorspelt ons dat we straks scheef
zullen loopen van al het wild dat we te dragen krijgen.
Een andere vogel maakt een eenigszins ketserig geluid,
waarin de jagers herkennen het geluid van het mes op
het hakblok. Er zal dus straks veel vleesch zijn te hakken,
omdat men goeden buit zal behalen.
Gebruiken, die zich ook lang kunnen handhaven zijn
die, welke bij de lijkbezorging plaats hebben. In de Minahassa is het de gewoonte dat het lijk van een gestorvene
bewaakt wordt, zoolang het nog boven aarde staat. Steeds
valt er een nacht in dien tijd; deze wordt doorgebracht

52

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM ALS GODSDIENST.

met het zingen van stichtelijke liederen en het gebruiken
van versnaperingen. Bij de Toradja's van Midden -Celebes
doet men bij het lijkbewaken allerlei spelletjes en improviseert een gedicht waarin men den doode heet te begeleiden naar de Onderwereld. Dit is geen doodenzang, maar
eveneens een spel; het dient niet minder dan alle andere
vermakelijkheden, om den slaap uit de oogen der aan
te houden. Het is n.l. zeer gevaarlijk om bij een-wezign
doode in slaap te vallen. Want de doode is ontevreden,
omdat hij alleen moet sterven. Het hebben van deel
ongeluk is voor den communistisch levenden-genotih
mensch altijd een groote troost. Men werkt, men loopt,
men overnacht zeer ongaarne alleen en nu moet men alleen
den tocht naar de Onderwereld maken en daar alleen
aankomen. Zulk een zelfstandigheid begeert men niet.
Een alleen loopend mensch is een armzalige, een stakkert.
Wel krijgt de doode allerlei mede in zijne lijkkist : sarongs,
hoofddoeken en andere kleedingstukken, pinangdoozen,
kralen, enz. Men kan zelfs zeggen dat hij eerst bij zijn
dood persoonlijk eigendom verkrijgt. Bij zijn leven heeft

men alles in gemeenschap bezeten; alle kleedingstukken,
sieraden, gereedschappen, wapenen, worden door den een
van den ander geleend, en aan een ander in leen gegeven,
en niemand kan zeggen dat ze zijn persoonlijk eigendom zijn.
Wat men dan als persoonlijk eigendom weet te verzamelen,
verbergt men eerst en als men zijn einde voelt naderen,
verlangt men het mede in zijne doodkist te hebben, desnoods met de bedreiging dat men er om zal komen spoken,
als het niet wordt medegegeven.
Men wordt dus eerst bij zijn dood eene persoonlijk
zelfstandige individualiteit. Dit denkbeeld is-heid,n
voor den animist in 't geheel niet aanlokkelijk en hij tracht
er dan ook aan te ontkomen. Vrouwen die nog een klein
kind hebben als zij sterven, vragen haren zuigeling soms
op; om hem mee te nemen naar het Doodenrij k, willen zij
het kind worgen. Dit staat men nu wel niet toe, maar uit
vrees dat de moeder om haar wicht zal komen spoken, is
men maar blij als het ook spoedig sterft en daarbij helpt
-

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM ALS GODSDIENST.

53

men dan wel mede, door he kleintje te verwaarloozen.
En zoo schrijft men dus iederen doode de gezindheid toe
om zich een of meer metgezellen op den weg naar de
Onderwereld en lotgenooten in den dood te verschaffen.
Als men nu bedenkt, dat bij een slapende de ziel, het
geestelijk dubbel, van zijn lichaam is bescheiden, dan gevoelt men hoe gemakkelijk het voor den doode zou zijn
zulk eene ziel mede te nemen. Daartegen is men op zijn e
hoede en zoo houdt men elkaar den slaap uit de oogen,
om elkander in het leven te behouden. De spelletjes en
plagerijen nu waarmede men dit deed in den Heidensehen
tijd, zijn thans in de Minahassa vervangen door het zingen
van stichtelijke liederen. Het gebruik van het lijkbewaken
wilde men in stand houden en men heeft het middel daartoe gevonden.
Bij de oude Minahassers was het een zeer slecht teeken
van iemands gezindheid, wanneer hij zich in gezelschap
verslikte. Van zoo iemand werd aangenomen dat hij de
bijeenkomst bijwoonde met geheime booze bedoelingen.
Zonder eenig onderzoek werd hij dan ook door de geheele
vergadering beboet. Een oud offergebed der Minahassers
luidde: „Mogen de deugnieten zich verslikken en moge
voor hen die kwaad van ons spreken, dit kwaad gerucht
worden tot aanleiding om zich te verslikken." Immers
wanneer iemand zich verslikt, komt de hem aangeboden
drank niet vrijwillig door zijne keel. Men biedt iemand
spijs en drank aan uit goede gezindheid en als hij die
aanvaardt en tot zich neemt, mag hij ook niets meer tegen
den gever doen, zonder zich te bezondigen. Heeft men
dus kwade voornemens, doch neemt men toch spijs of
drank aan, dan huichelt men. Maar dan wil de spijs of
drank ook niet vrij willig door de keel en de stoornis die
zij ondervindt, het verslikken dus, verraadt onfeilbaar dat
het met dien mensch van binnen niet in orde is.
Dit geloof is overgeplant op het gebruik van brood
en wijn bij het Avondmaal. Wanneer daarbij iemand zich
verslikt, komt hij terstond onder verdenking van een
zondaar te zijn, die onwaardiglijk eet en drinkt. De spijze
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die hem in naam van Christus wordt aangeboden, kan hij
niet ongestoord tot zich nemen.
Ook de rouwgebruiken geven gemakkelijk aanleiding
tot het doen voortleven van animistische opvattingen. De
bedoeling der rouwdracht en der verdere rouwgewoonten
is in de eerste plaats om zich te verbergen voor den doode,
opdat hij niet de ziel der hem omringenden medeneme
naar het Zielenland. De zwarte rouwkleeding leent zich
zeer gemakkelijk tot het levend houden van deze opvatting.
Immers waar de gewoonte van tanden verminken bestaat
worden de tanden die men niet uitslaat zwart gemaakt,
omdat men wil geheim houden dat men ze heeft. De
zwarte kleeding blijft allicht de gedachte aan een zich
verbergen voor den doode levendig houden. Men behoeft
dus in het aannemen dezer gewoonte geen ijdele navolging
der Europeanen te zien; men kan integendeel gerust aannemen dat onze zwarte rouwkleeding van animistische
afkomst is en dus, waar zij wordt overgenomen door een
volk dat de animistische denkwijze nog niet geheel heeft
verlaten, voor eenigen tijd opnieuw de draagster wordt
eener animistische opvatting, totdat ook deze weder ver
-loren
gaat en de vorm een nieuwen inhoud krijgt.
Zeer dikwijls valt ook de aandacht der Europeanen
op de eigenaardigheid der Inlandsehe Christenen om voor
zich en hunne kinderen bij den Doop een Bij belschen
naam te kiezen. Afgezien nog van het feit dat, naar de
opvatting van vele Indische volken bij een nieuwen staat
of toestand ook een nieuwe naam behoort (vele Mohammedanen die de bedevaart naar Mekka maken laten zich daar
een nieuwen naam geven), vindt dit gebruik zijne verklaring
hierin,_ dat in den tijd toen de Voorouders dezer Christenen
nog in het Animisme verkeerden, zij dikwijls namen kozen
uit de litanie der priesteressen of uit den mythologischen
woordenschat. Deze gewijde letterkunde wordt nu ver
Bijbel en zoo ontleent men de namen-vangedor
aan de Bijbelsche geschiedenissen, voor welker hoofdpersonen men is gaan gevoelen als voor geestelijke voorvaderen.
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Zoo is ook deze Christelijke gewoonte niet zonder precedent
in het animistisch Heidendom.
Het is niet mijne bedoeling, eene eenigszins volledige
opsomming te geven van opvattingen die uit het Heidendom
in het Christendom worden medegenomen en daar een
nieuw leven beginnen, omdat zij een levensvorm gereed
vonden, maar te doen zien welk een allerbelangrijkst gebeuren er plaats grijpt, wanneer een volk uit het animistisch Heidendom tot het Christendom overgaat, of zooals
de veel juistere Inlandsche term zegt : „het Christendom
binnengaat ". Ik zou deze spreekwijze wel willen overnemen,
want hij zou menigeen kunnen helpen om zich een juistere
voorstelling te vormen van hetgeen er eigenlijk gebeurt.
De animistische Heiden treedt het Christendom binnen.
Hij is het eerst voorbij gegaan, later heeft hij er lang
vóór stilgestaan, eindelijk treedt hij binnen. En langzaam,
zeer langzaam begeeft hij zich verder. Immers hij doet
den Stap niet alleen, maar in een groot gezelschap der
zijnen, en zoo vormt zich dadelijk eene Christelijke gemeente,
in welker midden van oudsher het Animisme beeft gebloeid,
dat het denken en voelen der voorgeslachten heeft beheerscht
en tot voor korten tijd ook nog dat der jonge Christelijke
gemeente.
Wat dit nu wil zeggen heb ik, voor zoover het mij
zelf duidelijk kon zijn, hier trachten mede te deelen. Het
overal tusschen verspreid zijn van het Heidendom, dat als
een bodem rust onder alle gewone en ongewone zaken
van het dagelijksch leven, zoodat het overal en nergens is,
hier en daar blootkomend, maar doorgaans meer te peilen
dan te ontwaren, dit was het eerste dat hierboven is besproken. Daarop zijn eenige vaste punten aangewezen:
zekere monumentale verschijnselen, zooals de Heilige Steenen
der Minahassers en de Tempel der Toradj a's ; eenige geloofswaarheden zijn geformuleerd, zooals de vergelding van goed
en kwaad, de voorbeschikking, het leven na den dood
en de aanraking met het Christendom, die de diepere gemoederen losmaakt uit de grauwe menigte. En ten slotte
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is het een en ander beschouwd van het geestelijk hebben
en houden waarmede de animistisch denkende en voelende
het Christendom binnentreedt, gehoor gevende aan de
herhaalde en dringende uitnoodiging daartoe, • die eerst
langzamerhand door hem is verstaan.
Het aanvankelijk miskennen van het Evangelie kon
niet blijven bestaan. Ondanks zich zelf begon men in de
Evangelie-prediking belang te stellen, omdat men het werkeln k nieuwe, het nog niet gehoorde, het nog onbekende
van het Evangelie begon te ontdekken, niet als eene
duidelijk te omschrijven kracht, maar als eene weldaad.
Overheersching van den zwakke door den sterke, uitstallen van overbluffende knapheid, listig vangen van
onnoozele zielen.; deze en soortgelijke wantrouwende
opvattingen vielen langzamerhand weg voor het vertrouwen
wekkende bewustzijn: men zoekt onze harten. Eindelijk
moest hierop toch eens antwoord worden gegeven. Daartoe
behoeft men niemand te dwingen, maar de groote geestelijke arbeid is : iets van zich laten begrijpen, het bewust
te wekken: wijn hart wordt toegesproken en ik begin-zijn
het te verstaan; op den duur zal ik antwoord moeten
geven. Ten slotte breekt het door, bij de geestelijk vooraanstaanden : God zoekt mij en als het zoo ver is, dan
komt ook hun antwoord, want dan is het onvermijdelijk.
En zij zijn het die de hunnen medenemen. Zonder dat de
hunnen hen volgden, zouden die geestelijk meerderen niet
willen of kunnen overgaan. Maar ti oor die vraag zijn zij
niet gesteld, want zij zijn, juist om hun grooter geestelij k
vermogen, de vertrouwden der hunnen geweest.
Deze geestelijk vooraanstaanden zijn ook in hunnen
Heidenschen tijd de menschen van wie men heeft gevoeld
dat zij goede en schoone uitspraken die tot hen gekomen
waren, wisten vast te houden en weder te geven. Van
hen hoort men gezegden als deze: Wanneer de menschen weenen bij een lijk, . dan glimlachen de Voorouders
en zeggen: „De aardbewoners beweenen slechts een pisangstam". Deze beeldspraak is zeer zinrijk. De pisang
is een groote struik, met een weeken stam, die altijd kil
-

-
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aanvoelt ; van daar dat men een lijk gaarne met een pisah gstam vergelijkt. Maar dit is slechts bijzaak. Het menschenleven wordt vergeleken met dat van den pisang, omdat deze
slechts eenmaal bloeit en vrucht draagt en dan onherroepelijk
afsterft. De spruiten die aan zijn voet opschieten ver
dan den verganen moederstam. Zoo gaat het ook-vange
ons menschen : slechts in onze nakomelingen zijn we
onsterfelijk. Voor onze personen hebben we het eeuwige
leven niet, maar voor ons geslacht wel..Als familie, als
geslacht, als stam kunnen we onsterfelijk zijn op deze
aarde, als personen niet. Want toen de menschen geschapen
waren en leefden, liet de Schepper voor hen uit den Hooge
neder een tros pisang en een steen, om eens te zien wat
zij zouden kiezen. Hadden zij den steen gekozen, dan zouden
zij hebben geleefd als de steenen, onsterfelijk, onveranderlijk, onvergankelijk. Maar zij hebben den pisang gekozen
en nu leven zij als de pisang : ze brengen kinderen voort
en vergaan.
Wij gevoelen hier, dat het Heidendom zich zelf niet
begrijpt. Laat de steen dan het beeld der onvergankelijkheid
zijn, wie onder eeuwig leven verstaat de onaandoenlijke,
onveranderlijke toestand van het verstijfde heden, die
heeft den blik nog niet waarlijk opwaarts gericht. In hens
is de persoonlijkheid nog niet ontwaakt. Is het niet waar,
dat wij tot de Heidenen mogen zeggen : Uwe Voorouders
hebben goed gekozen ? Wat gij eeuwig leven noemt, het
leven als de steenen, dat is juist de eeuwige dood. Het is
ons groote voorrecht dat we, al zijn we slechts een schakel
in de keten van het leven van ons geslacht, toch ook
persoonlijkheden zijn en ons daarvan meer en meer mogen
bewust worden. Hiervoor huivert de gewone Heiden aan
onbewust schrikt hij er voor terug. Verantwoor--vankelij;
delij kheid, keuze uit zedelijke motieven, beslissen en handelen in het geloof, dit is hem alles nog vreemd. Zal er nu
in zulk eene maatschappij iets van het goede zaad ontkiemen, dan moet dit zich het eerst openbaren bij degenen
die zedelijke verantwoordelijkheid aandurven en ook
anderen opwekken tot het doen van den stap, dien zij in
,
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het geloof wagen. De Zendeling durft het voor zijne ver
te nemen om tot de Heidenen te zeggen:-antwordig
Gelooft in God, neemt Jezus Christus aan en zij die deze
roepstem beantwoorden, nemen de hunnen mede, omdat
ook zij de verantwoordelijkheid daarvoor durven aanvaarden.
Zoo openbaart zich de persoonlij kb eid uit de menigte ; zoo
verheft zich boven de op ééne maat gesneden massa degene
die het hoofd durft omhoog te heffen omdat hij God
wenscht toe te behooren.
Zij die zijn voorbeeld volgen, zijn natuurlijk de zwak
Toch versterken zij hem die hen heeft opgeroepen-kern.
te zamen met hem den stap te doen. Te zamen durven zij
de verantwoordelij kheid aan en één durft haar uit te
spreken. Hij is het ook die het eerst den Doop ontvangt
en na hem durven dan de anderen toetreden.
De groep breidt zich uit tot eene gemeente, die hoe
langer hoe grooter wordt; in gelijke mate wordt de toegang gemakkelijker, niet van wege de Zending, maar voor
het gevoel der toetredenden. De lateren zijn minder los
van het Heiden dom dan de eersten; althans minder bereid
uit eigen wil allerlei los te laten. Maar zij zijn op den
weg op welken men hoe langer hoe duidelijker moet kiezen
en zich uitspreken. Er moet zich eene Christelijke zede,
eene Christelijke openbare overtuiging vormen. En dit gaat
niet snel, maar langzaam.
Zulke dingen worden niet bedacht door hen die het
Christendom der jonge Inlandsehe gemeenten belachelijk
maken, door het te meten met hunne voorstellingen, ontstaan buiten eenige kennis van het geestelijk proces dat
eene Heidensche maatschappij moet doormaken, eer zij
kan besluiten om het Christendom binnen te treden. Met
al hun geroep om den Inlander toch vooral Inlander te
laten, -nemen zij hem ten slotte toch weder kwalijk dat hij
Inlander is. Verschijnselen van het geestelijk leven kan
men nu eenmaal niet doorgronden door ze van buiten af
te registreeren. Hetzij men Zending wil, of Ethische Politiek
of Associatie, men zal de verschijnselen van het geestes
als men daartoe in staat is, moeten mede-levnzo
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doorleven, om ze te kunnen beoordeelen. De heerschershouding, het optreden van den man die zich voelt als de
meerdere en alleen maar eens uitkijkt of het niet juist
zoo is, als hij altijd wel gedacht heeft, is zeker niet de
toestand waarin men geschikt is voor het ontdekken van
wat er toch eigenlijk wel gebeurt.
De Heidensche volken aan zich zelf overlaten, betee
hen te laten uitsterven. Zoo iets is een interessant-kent:
proces; wie het wenscht te zien, maakt zich doorgaans
zeer boos op hen die het tegen gaan. Maar zij voor wie
de Heidensche volken voorwerp van studie zijn, kunnen
een trap hooger stijgen en hen tot voorwerp hunner liefde
maken. Dan zullen zij gaan medevoelen met hen die de
verkondiging der Hoogste Liefde aan deze volken tot hun
levensdoel maken, een werk waarin evenveel en evenzeer
wordt gedwaald als in elk werk van geestelijken aard,
omdat wij menschen juist daarin onze zwakste zijde toonen.
Maar ook onze sterkste, want ook voor ons zelf is het een
werk van vernieuwing des harten, die samen gaat met de
vernieuwing van het geestelijk leven der Heiden sehe volken.

DE DUURTE IN DE LAATSTE JAREN DER
ZEVENTIENDE EEUW
DOOR

Dr. J. G. VAN DILLEN.

Zonder oenigen twijfel was de graanhandel in de zeventiende eeuw voor Holland en in 't bijzonder voor Amsterdam één van de belangrijkste bedrijven. Vooral sinds
Roemer Visscher en andere kooplieden omstreeks 1590
tijdens een hongersnood in Italië een groote hoeveelheid
graan naar dat land hadden gezonden, betrokken de kustlanden der Middellandsche Zee regelmatig graan uit Amsterdam. Twee maal per jaar kwam uit de Oostzee een
groote vloot van graanschepen het IJ binnen. Omstreeks
100.000 last werd jaarlijks te Amsterdam geïmporteerd,
waarvan vier vijfde wederom naar binnen- en buitenland
werd uitgevoerd. Bovendien vervoerden nog talrijke
„Voorbij-landt -vaerders" -- teekenachtige uitdrukking voor
schepen die, weg ens de tamelijk hooge in- en uitvoerrechten, ons land niet aandeden — graan voor rekening van
Amsterdamsche kooplui. De stad, in de zestiende eeuw reeds
de „korenschuur" der Nederlanden, was langzamerhand
die van een groot deel van Europa geworden. Volgens
een memorie van kooplieden uit die dagen waren de Amsterdamsche pakhuizen voor 4 / 5 met graan gevuld. De
lichters, die het koren van de zeeschepen naar de pakhuizen
vervoerden, brachten een levendig vertier in de grachten.
Men was zich de beteekenis van dit bedrijf voor de wel-
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vaart des lands dan ook zeer goed bewust. Meermalen wordt
de graanhandel betiteld als „hoofdnegotie" en „moedercommercie". Bekend zijn de woorden van Johan de Witt,
die in zijn deductie van 1671 den graanhandel noemt „de
source en de wortel van de notabelste commercie en navigatie dezer landen". Want niet alleen leverde dit bedrijf op
zich zelf reeds groote winst op, maar de voordeelige graanzendingen maakten tevens weer goedkoope retourvrachten
mogelijk en hielpen aldus mede om andere handelstakken
tot bloei te brengen. Dit wordt zeer goed uiteen gezet in
een verzoekschrift, dat eenige Amsterdamsche graankoopers
in het jaar 1681 bij het stedelijk bestuur indienden naar
aanleiding van een voorstel tot verhooging van invoerrechten l). „Maar om 't belangh en 't interest deser stede
nogh klaarder te elucideeren, soo moet men indagtigh sijn,
dat aen de graanen sooveel andere koopmanschappen gehegt en als aan vast geschaakelt sijn, en dat bij verval
van dien ook veele andere onvermijdelijk souden declineeren
en ten gronde gaen. Want de graanen, hier koomende,
geeven occasie om die plaatsen, vanwaar se koomen, dat
equivalent in andere waaren en koopmanschappen toe te
schicken, als bij exempel in haaringh, wijnen, laackens of
andere manufactuuren, specerijen etc. Bij gevolge dient men
te vigileeren, dat dien handel — dit sijn de eygene woorden van H. Ed. Gr. M. in haer deductie a°. 1671 die
de source en de wortel is van de notabelste commercie en
navigatie dezer landen (wij voegen daerbij van dese stadt),
door geen ondragelijke convoylast de rugge wert ingereeden, en waardoor wij niet alleen die missende tegelij ck
al de voorverhaalde souden koomen te ontbeeren."
Het was dus ongetwijfeld een groot landsbelang den
graanhandel zoo weinig mogelijk te bemoeilijken. Toch is
tegen het einde der 17de eeuw de uitvoer van graan twee
jaren lang, n.l. van October 1698 tot September 1700, geheel verboden geweest. De reden daarvan was gelegen in
1) Verg. de stukken, betreffende den Amsterdamschen graanhandel
omstreeks het jaar 1681, door mij medegedeeld in het Economisch -historisch
Jaarboek van 1917.
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de groote schaarschte van graan, als gevolg van misoogst,
waardoor hongersnood geen denkbeeldig gevaar was. In
het Augustus- nummer van den vorigen jaargang van dit
tijdschrift heb ik medegedeeld, welke ingrijpende maatregelen in de herfst van het jaar 1698 werden genomen.
Hier volgt het relaas van den verderen gang van zaken
in deze kritieke jaren.
Na den noodtoestand van het najaar van 1698 bracht
de maand Januari gelukkig weer eenige verademing. Het
was een - zachte winter. Er kwamen weer eenige graanschepen binnen zoodat de graanprijs van dag tot dag met
sprongen daalde 1 ).
Men haastte zich nu een aantal beperkende bepalingen ten aanzien van den handel in te trekken. Voor uitvoer van graan- en van rijst bleef echter voorloopig nog
een consent vereischt. De regeering was blijkbaar niet vrij gevig met de afgifte van consenten. De handelssteden
Amsterdam en Rotterdam drongen er bij den raadpensionaris sterk op aan dat althans de uitvoer van rijst geheel vrij zou worden gegeven. De afgevaardigden dezer
steden wezen op het feit dat ondertusschen onze groote
concurrenten, de Engelsche kooplui, ongestoord een uit
handel in rijst dreven en daarmee veel winst-gebridn
maakten 2 ). En dat nog wel terwijl in ons land een groote
voorraad rijst aanwezig was! De voorzichtige raadpensionaris Heinsius had echter naar dit voorstel geen ooren.
Het zou immers een slechten indruk op het volk maken.
Bovendien wees hij er op ,,dat de rijst, in cas van nood,
al goed voedsel was en in plaatse van brood eenigermaate
konde strekken ". Om echter eenigszins aan de wenschen
der koopsteden te gemoet te komen stelde hij voor om
1) Verg. Schepenen -minuutregister 780. Request aan Schepenen van
Jan Dircks en Claes I;ooglant (11 Jan. 1699) naar aanleiding van den verkoop — 14 dagen geleden — van een partijtje tarwe tegen f 210 per last,
dat de kooper weigert te ontvangen. Zij verzoeken nu het graan door bemiddeling van een gezworen makelaar prijs-courant te mogen verkoopen,
„gemerckt de prijs van 't graen van marcktdagh tot marcktdagh daelt."
Z) Brieven van gedeputeerden ter dagvaart dl. 26. Brief van 9 Jan. 1699
,

,
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voortaan wat vrijgeviger te zijn met de afgifte van paspoorten. Daarmee zou de koopman geholpen zijnen tevens
„zoude den Staat het misnoegen van de gemeente konnen
ontgaan ". Het systeem van paspoorten heeft bovendien
het voordeel dat men precies te weten komt hoeveel uitgevoerd wordt en naar welke streken deze uitvoer zich richt 1 ).
De Amsterdamsche burgemeesters waren - door deze
concessie niet tevreden gesteld. Het zou „van weijnig ofte
geen utiliteij t" zijn want de kooplui, die gewoon zijn rijst
te importeeren, zullen daartoe niet genegen zijn wanneer
ze weten dat ze die alleen op paspoorten mogen uitvoeren.
Het gevolg daarvan is dat de rijst naar buiterilandsche
havens zal worden gedirigeerd. Dat schijnt alreeds het
geval te zijn want de vrachtprijs voor rijst van Marseille
en Genua naar hier is op 't oogenblik zeer laag. Daarentegen moet veel meer betaald worden voor vervoer naar
Ostende en Duinkerken, waar de uitvoer vrij is. Bovendien
is de prijs van de rijst, wegens de groote hoeveelheid, hier
meenen burgebijzonder laag 2 ). Redenen te over
om het uitvoerverbod in te trekken. Amstermeesters
dam had echter met dit voorstel geen succes.
naar het schijnt
Even weinig succes had de stad
met een poging om het verbod van het maken van stijfsel
te doen intrekken. In hun brief van 10 Jan. betoogen
burgemeesters dat voor het maken van stijfsel slechts een
kleine hoeveelheid graan noodig is en dat „door den stil
maken van deselve eenigsints diversie van-stanv'
negotie werd geoccasioneert" 3 ).

Zoowel voor rekening van de provincie als voor die
van de stad Amsterdam werd toen door bemiddeling van
Amsterdamsche kooplieden in Duitschland en in Italië
graan gekocht. De aanvoer ging echter soms met groote
Brief van 14 Jan.
5 f. 5. Bij verschillende gelegenheden
ondersteunden de gedeputeerden in opdracht van burgemeesters het verzoek
van kooplieden tot het verkrijgen van paspoort voor uitvoer van rijst. Verg.
3) Ibidem 5 f. 2 v.
Brieven ged. 11 April.
1)

Ibidem.

2)

Stadsmissiven dagvaart
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moeilijkheden gepaard. Want aangezien elders ook
schaarschte was, maakten de reg eeringen van andere landen
en steden bezwaar tegen het verleenen van permissie tot
uitvoer. De heer van Obdam, die in April als resident
naar het hof van den keurvorst van Brandenburg zou ver
kreeg dan ook opdracht het verleenen van uit -trekn,
verlof - zooveel mogelijk te bevorderen. De Amster--voer
danische burgemeesters schrijven dat 't heel noodig is
wegens „de tegenwoordige groote schaersheijt, dewelke wij
daerenboven seer bevreest sijn dat noch dagelijx meer en
meer sal toenemen tenzij men door alle bedenkelijke middelen daartegen kome te voorsien" 1 ). Gelukkig had Van
Obdam succes. De keurvorst gaf verlof tot uitvoer van
1000 last 2 ). Maar daarmee waren de moeilijkheden nog
niet ten einde. Daarvan wist Jan Daems mee te spreken,
die in opdracht van burgemeesters graan had gekocht te
Mainz en te Würzburg. De aankoop te Mainz liep vlot
van stapel maar toen het volk in de gaten kreeg wat hun
vorst van plan was, ontstond er een gevaarlijk oproer. In
zijn rekening en verantwoording schrijft Daems op 31 Mei:
„12000 Bamberger simmexen gekogt van Sijne Churf.
Genade van Maintz, maar ten tijde van de leveringe eene
seer swaare revolte binnen de stad en door het geheele
bisdom van Bamberg ontstaande, soo dat 1381 siminexen,
die alreeds ontfangen hadde, geplondert wierden, soo hebbe
op dato dit contract schadeloos met Sijn Churfurst. Genade
ofgemaakt en vernietigt" 3 ). Ook met de te Würzburg en
elders ingekochte voorraad was Daems niet fortuinlijk.
Want in vele plaatsen, waar de schepen voorbij voeren,
zooals Miltenberg, Klingenberg en Aschaffenburg, beijverde
de magistraat zich een deel der lading te confiskeeren !
En toen men eindelijk te Keulen aankwam werden wederom
„1230 Keulsche malders rogge door de magistraat van
Ceulen benadert en aanstonts onder haare burgerij e uij tgedeelt tot dissipatie van een gevaarlijke beweginge, die
5 f. 11. 'Verg. Brieven v. ged. 26, 13 April.
van gedeputeerden 26, brief van 7 Oct.
3) Dossier rekeningen over inkoop van granen in de jaren 1697-1702.
1)

Ibidem

2)

Missiven
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sig ter occasie van het voorbij -passeeren deeser graanen
begon op te doen."
De aanvoer over zee ging gelukkig makkelijker. Schrandere kooplieden als Frans Verrij n, Billiotti en Sardi, Adolf
Visscher e.a. slaagden er in op verschillende plaatsen -o.a. te Danzig, Koningsbergen, Riga, Koerland, Livorno en
Palermo graan in te koopen. Den 21sten April berichten
burgemeesters aan den raadpensionaris dat door hen 3000
last graan voor rekening van de provincie is gekocht 1).
Dat zal o.g. twee millioen gulden kosten, waarvan de stad
reeds ƒ464.175 heeft voorgeschoten. Binnen enkele dagen
zal wederom een „considerabele somme" moeten worden
betaald. burgemeesters verzoeken daarom zoo spoedig
mogelijk toezending van één millioen gulden. Want de
wissels, die zij binnen 2 à 3 dagen verwachten, luiden alle
op zicht. De betaling kan dus niet worden uitgesteld
zonder het aanzien en het krediet van de provincie en
van de stad ten hoogste te krenken. Twee dagen later
wordt wederom een dringende missive naar Den Haag
gezonden 2 ). De stad heeft weer f200.000 voorgeschoten
terwijl binnen een paar dagen nog ƒ 40.000 betaald moet
worden. Als de provincie niet genoeg geld in kas heeft,
dan moet dat bedrag volgens burgemeesters maar
uit een leening, door „negotiatie", gevonden worden. Uit
de correspondentie blijkt niet of de provincie aan deze
dringende aanmaningen direct gevolg heeft gegeven.
Wegens de dagelijks toenemende duurte der granen
zou te Amsterdam in Maart de prijszetting van een roggebrood van 12 pond verhoogd moeten worden tot 22 stuivers.
Nog steeds werden
waarmee men reeds in October 1698
begonnen was
aan de minvermogenden van stadswege
loodjes uitgereikt, op vertoon waarvan zij bij de bakkers
het brood voor een lageren prijs konden krijgen. Bij inlevering der loodjes werd aan de bakkers het prijsverschil
van stadswege uitbetaald. Tot dusver bedroeg het prijster dagvaart 5 f. 15.
f. 15 v.
0. E. XtiIII * 7
1)

Stadsmissiven

2)

Ibidem

5
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verschil 4 stuivers doch dit zou nu verhoogd moeten worden
tot 5 stuivers, aangezien men de minvermogenden onmogelijk
meer kon laten betalen. Daarom werd nu den 9den Maart
1699 door den raad het besluit genomen om rogge uit
de stadsmagazijnen, die men tot dusverre angstvallig gesloten
had gehouden, aan de bakkers af te leveren 1 ). Het was
slechts bedoeld als een proef, om te 'zien of daardoor een
druk op den marktprijs kon worden uitgeoefend. De prijs
van stadsrogge werd bepaald op 249 g. 26 st. per last. De
broodprijs zou dan weer op 21 stuivers gesteld kunnen
worden. Hoewel de stad het graan aldus onder de waarde
verkocht, maakte zij toch nog een redelijke winst, daar
het graan tegen veel lageren prijs was ingekocht. Bij deze
prijsbepaling werd overwogen dat, indien de prijs van het
stadsgraan hooger gesteld werd, ook zooveel meer op de
loodjes zon moeten worden toegelegd. Stelde men integendeel den prijs lager dan zou dat niet alleen financieel zeer
nadeelig zijn voor de stad maar ook zeer onaangenaam
voor vele andere steden en dorpen, die niet in staat waren
hun bakkers rogge ter beschikking te stellen. Wekelijks
zouden o.g. 60 lasten worden afgeleverd.
Den 2den April werd eveneens een begin gemaakt met
de aflevering van tarwe uit de stadsmagazijnen 2 ). Daar
intusschen de marktprijs van de rogge lager was geworden
werd door burgemeesters aan den raad voorgesteld ook
den prijs der stadsrogge te verminderen. Aan burgemeesters werd nu volmacht gegeven om den prijs van de
stadsrogge en -tarwe telkens naar den marktprijs te regelen
„en specialij k om altijd eenigsints onder de markt te mogen
blij ven ten einde om zooveel mogelijk de gemeente daerdoor te soulageren."
Het beoogde doel werd door dezen maatregel volkomen
bereikt. De marktprijs daalde. Het monopolie der koop
gebroken door de concurrentie van het stads--liednwas
graan. Toch werd eenige maanden later, n.l. den 21 step
Mei, besloten de aflevering van graan uit de stadsmagazijnen
1)
2)

Resolutie-boeken der vroedschap 44 f. 238 e. v.
Ibidem f. 284.
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voorloopig te staken 1 ). De omstandigheden waren n.l.
veranderd. Te Danzig was de uitvoer weer opengesteld.
Er kon dus weer nieuwe aanvoer verwacht worden. Wanneer men nu echter de prij zen te Amsterdam kunstmatig
laag hield, zou het graan vermoedelijk elders ter markt
gebracht worden. In de resolutie der vroedschap wordt
uitdrukkelijk geconstateerd dat de maatregel „in den beginne ende zo lange geen granen van buijten wierden
verwacht, het gewenschte effect wel hadde gehad ende
het oogwit van den Achtb. Raad daardoor ook was bereikt
geworden, gemerkt door 't afslaen van de rogge de setting
van 't brood heeft kunnen worden verminderd en dienvolgende de onvermogene gemeente het brood tot lager
prijs als anders kunnen koopen." Maar de omstandigheden
zijn geheel veranderd. De resolutie gaat dan ook voort:
„Dog dat zederd het openen van de pontkamer te Danzig
geen granen als met permissie om dezelve wederom te
mogen uitvoeren, alhier zijn ingebragt ende zulx uit oorsake van de lage mart, zijnde in andere steden en voor
prijs van de rogge omtrent-nametlijkoDrdch,
de 20 ggl. hooger als hier, werwaerts de meeste granen,
die men andersints bij een egale of hooger mart alhier
zoude hebben gebracht, om het gewin van den koopman
zijn vervoerd geworden; zijnde te bedugten dat bij verdere
continuatie van de voorsz. aflevering onder de mart, als
wordende de prijs van de granen daerdoor veel verminderd,
den toevoer van dezelve wel t' eenemael zoude kunnen
komen te cesseren, nademaal den koopman, op winst uijt
sijnde, gewoon is sijn coopmanschappen te debiteren ter
plaetse daer hij het meest voor dezelve kan maken, waerdoor men alsdan alhier tot een groote schaersheid zoude
vervallen, zoo ten opsigte van de weenige voorraet die
althans alhier werd bevonden als omdat de quantiteit der
granen dewelke voor de provincie van Holland is ingecoft
en verwagt werd, op verre na tot desselfs nootdruft niet
sufficiënt en is."
1) Ibidem f. 307
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Burgemeesters hadden ook den raad van eenige voorname graankoopers ingewonnen, die eveneens van meening
waren dat men, om den aanvoer aan te moedigen, de stadsmagazijnen behoorde te sluiten. De prijs zou dan wel booger
worden maar dat is, volgens hen, het eenige middel om den
aanvoer te vergrooten. Bovendien zou de stad dan kunnen
bewaren wat zij nog in voorraad heeft.
In zijn „Staathuishoudkundige geschiedenis van den
Amsterdamsehen graanhandel" trekt Bunk uit deze voor
conclusie dat de maatregel om een stedelijke-valend
graanvoorraad te houden nutteloos is. „Wanneer men"
zegt Bunk „eene groote hoeveelheid levensmiddelen
renteloos bewaart ei aan de circulatie onttrekt, om tegen
den dag der schaarschte voorzien te zijn, echter bij het
aanbreken daarvan den voorraad niet durft te gebruiken,
uit vrees van in grooter ramp te vervallen, dan ware het,
dunkt ons, eenvoudiger en voordeeliger geweest, zich niet
met dergelijke voorzorgen in te laten. onbegrijpelijk is
het dan ook, dat de regeering dier dagen geene partij
trok van de opgedane ervaring, en toch met zolderen doorging." Deze redeneering is geheel onjuist. Uit de resolutie
blijkt immers duidelijk, dat de maatregel om stadsgraan
aan de bakkers te leveren gedurende een paar maanden
nl. zoolang als de aanvoer gestremd was — volkomen
aan het doel heeft beantwoord.
Naast het uitvoerverbod, dat voor het geheele gebied
der Unie gold, had Amsterdam nog in 't bijzonder den
uitvoer van graan uit de stad verboden. Deze laatste maatregel bleek echter op den duur onhoudbaar te zijn. Half
April verzochten de kooplieden Egidius Pelgrim en Carel
Cock om een partij tarwe, die zij uit Barbarij e hier hadden
laten komen en waarvan een deel reeds in de stad was
terwijl de rest nog in Texel lag, weer te mogen uitvoeren
(doch niet buiten de provincie). De vroedschap overwoog
dat bij weigering „te beduchten zoude staen dat de granen
in toecomende niet alleen deze stad maar ook zelfs het
land voorbij en zulx nae andere plaetsen buijten de Geii nieerde Provintien zullen worden gevoerd; en gevolglij k
*
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dezelve geheele negotie hier vandaen gediverteert, daer
andersints den voorsz. handel zoude werden geconserveert
en daerenboven deze stad nogh altijd bij vreese van gebrek
gelegentheid zoude hebben om zig van de hier leggende
graenen te kunnen bedienen, gelijk dan ook nog specialij k
wesende aengemerkt, dat door de wijnige dispositie, die de
kooplieden hebben over hare granen, zoo ras die binnen
dese stad zijn gebracht, veroorsaakt is geworden, dat er
zederd eenige tijd zeer wij nigh alhier sij n binnen gekoo men ."
Daarom werd nu besloten, niet alleen in dit bijzonder geval maar in 't algemeen, den uitvoer toe te staan van alle
tarwe en rogge, die in 't vervolg zou worden ingevoerd 1 ).
Evenwel moest altijd eerst bij burgemeesters een paspoort
worden aangevraagd. De stad behield zich het recht voor
om in geval van nood de voorraden in beslag te nemen.
Blijkbaar moest het paspoort reeds dadelijk bij den
invoer worden verzocht. Eenigen tijd later (26 Mei) deed
zich het geval voor dat eenige kooplieden van een partij
van 400 last graan in de stad slechts 200 last hadden verkocht. Zij meenden nu recht te hebben de andere 200 last
uit te voeren. Dit werd hun echter geweigerd daar zij niet
vooraf permissie tot uitvoer hadden gevraagd. Groot misnoegen .bij de betrokken kooplui; zij dreig den „dat zij
alle de granen, die zij nog zijn verwachtende, elders zouden
doen versenden ende deze stad laten voorbijgaen" 2 ). Het
stadsbestuur, altoos zeer bevreesd voor „diversie van negotie", zwicht voor dit dreigement. Bovendien constateert de
vroedschap in deze resolutie dat het besluit van 16 April
gunstig heeft gewerkt; de aanvoer is grooter geworden,
waarvan ook de „arbeidsman" en de anderen, die hun
bestaan in den graanhandel vinden, hebben geprofiteerd.
Tegen het einde van Mei kon de graanvloot uit de
Oostzee verwacht worden. De verwachtingen waren echter
niet hoog gespannen. De hoeveelheid, die voor rekening
der kooplieden verwacht werd, kon slechts op 6000 last
1) Ibidem f. 298.

2) Ibidem f. 309 e.v.
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begroot worden 1 ). En het viel zelfs nog tegen. Den 24sten
Mei schrijven burgemeesters naar Den Haag : „Wij hebben
van deze middag tijding bekoomen dat de graanvloot uit
Oosten in Tegel binnen is ; maer nae gissing zal met dezelve
geen 6000 lasten zo tarw, rogge, gerst etc. overgekomen
zijn, 't gene gerepartieert sijnde, alleen over Holland (laat
staen ook over de andere geunieerde provincien en hunne
naburen, die gebrek hebben) niet lang zal konnen strekken.
Zoo de steden haer daervan wilden voorsien, moet hetzelve
met d' uitterste addresse geschieden en secreet gemanieert
werden" 2 ).
Het was hoog tijd dat er nieuwe aanvoer kwam. Want
toen het stadsbestuur eenige dagen te voren (21 Mei) de
graanvoorraden, die zich in de pakhuizen der kooplieden
bevonden, liet opnemen bleek, dat na uitvoer van datgene,
waarvoor reeds consent was verleend, niet meer dan 400
last tarwe en nog minder rogge zou overblijven 3 ). In den
brief, waarin zij dit meedeelen, maken burgemeesters ook
melding van het besluit om de aflevering van graan uit
de stedelijke magazijnen te staken. Het blijkt dat dit besluit in verband stond met de aankomst van de graanvloot,
die iederen dag te wachten was. Burgemeesters hadden
vernomen dat als men dat besluit niet nam wel 2000
lasten „het land en dese stad voorbij (zouden) sijn gegaen".
Van den kant der kooplieden werd dus blijkbaar groote
pressie op bet stadsbestuur uitgeoefend.
Toen de graanvloot te Amsterdam was binnengeloopen,
stroomden op het stadhuis natuurlijk de aanvragen van
tal van steden en dorpen om consent tot uitvoer binnen.
Als men alles zou toestaan, wat gevraagd werd, dan zou
al het graan, dat nu binnen gekomen was, alleen reeds door
de steden en dorpen der provincie Holland in enkele weken
geheel geabsorbeerd worden, „het welk een seeleere preuve
is dat alomme een groote holte en gebrek moet sijn" 4 ).
Tegenover de andere provincies was Amsterdam blijkbaar
niet erg vrijgevig. Burgemeesters verleenen zoo nu en dan
1)
2)

Stade - missiven ter dagvaart 5 f. 17 e.v.
3) Ibidem f. 17.
Ibidem f. 19 v.

4) Ibidem f. 24.
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consent tot uitvoer van eenige lasten naar plaatsen in
andere provincies maar ze zijn er niet zeker van of ze daar
wel goed aan doen. Want ze betwijfelen of in de andere
provincies de plakkaten tegen den uitvoer en tegen het
stoken van brandewijn wel behoorlijk worden nageleefd.
Nicolaas Witsen moet dat in Den Haag eens nader informeeren en het resultaat van zijn onderzoek zoo spoedig
mogelijk melden „aengesien wij zeer om het verlenen van
consenten tot den uijtvoer van granen na de andere provincien werden aengelopen."
Het blijkt niet hoe groot de voorraad was, die voor
rekening van de provincie en van de stad was opgeslagen.
Wel vernemen we uit een brief van 22 Mei dat burgemeesters het gewenscht achten het graan, dat provincie
en stad te - Koningsbergen hadden ingekocht, niet te doen
overkomen uit vrees voor bederf, in verband met het „inschieten" van den zomer. In de plaats daarvan wordt te
Riga 500 last gedroogde rogge gekocht „omdat dezelve,
gedroogd zijnde, tegens de hitte wel onbeswaert afgescheept
mag werden ".
Naar aanleiding van een verzoekschrift van eenige
kooplieden werd in deze dagen in de vergadering der Staten
van Holland uitvoerig gedebatteerd over de opheffing van
het verbod van uitvoer 2 ). Het plan werd geopperd dat de

steden elk een flinke voorraad zouden opdoen en dat alsdan de uitvoer zou worden opengesteld. De meeste steden
waren daartoe echter niet geneigd. De raadpensionaris
stelde toen voor om toe te staan dat van het graan, dat
voortaan zou worden ingebracht, de helft weder zou mogen
worden uitgevoerd. Het is opmerkelijk dat Amsterdam, de
stad die het grootste belang bij den graanhandel had,
allerlei bez waren tegen dit voorstel inbracht 3 ). De stad
1)
2)

Ibidem f. 17.
Missiven van gedeputeerden ter dagvaart 26, brieven van 29 Mei

en 3 Juni.
3) Stads-missiven 5 f. 24v en 25. In elk geval zou het onnoodig en
verkeerd zijn den uitvoer toe te staan ten aanzien van „die schepen, die
jegenwoordich met granen herwaarts aen sijn gedestineert en dagelijx invallen ofte verwacht werden''. Missiven van gedeputeerden, brief van 3 Juni.
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vreest dat de controle te moeilijk zou zijn en dat de andere
provincies daartoe niet voldoende medewerking zouden ver
29sten Mei zonden burgemeesters aan de ge-len.D
deputeerden in den Haag een memorie van de kooplieden
Frans eerrijn en Dirk Clocq omtrent de hoeveelheid graan,,
die nog verwacht kon worden 1 ). Daaruit blijkt dat de
voorraden, die al binnen gekomen zijn en die, welke nob
verwacht worden, niet lang zullen kunnen strekken. Bovendien bestaat er groote bezorgdheid over den nieuwen oogst.
Zoowel in de Oostzee-landen als in Duitschland staat het
gewas slecht. Eenige dagen later schrijven burgemeesters,
dat ze nog steeds niet weten of de verwachte hoeveelheid
„wel genoeg sal zijn alleen om de provincie van Holland
buiten vrees van hongersnood te stellen". Overal in Europa
is de toestand kritiek. Uit de Spaansche brieven blijkt dat,
„tot Madrid een considerabel oproer wegens 't gebrek aan
granen is geweest, 't welk niet heeft konnen gestilt werden
als door de presentie en aenspraak van de koningk zelfs" 2 ).
In verband met al deze slechte berichten heeft men
voorloopig het volstrekte verbod van uitvoer gehandhaafd.
De uitvoer van hop werd echter vrij gesteld 3 ).
De zomer ging voorbij zonder dat zich moeilijkheden
voordeden. In het begin van October werd in de ver
ernstig geklaagd over-gaderinStvHolad
het verval van den graanhandel 4 ). De raadpensionaris
neide, dat bij handhaving van het verbod van uitvoer de
schaarschte van graan juist zou toenemen. Bovendien zou
„de commercie t'enemael gediverteert werden". De graanprijs is hier veel hooger dan in de naburige landen en
„mogelij ck als in eenigh gedeelte van de werelt." Nu zou
men verwachten dat het graan dus in groote hoeveelheid
hier ter markt gebracht zou worden. In werkelijkheid is
de aanvoer echter gering omdat de kooplieden vreezen dat
de prijs aanstonds zal dalen als de invoer vermeerdert.
1) Ibidem f. 24. 2) Ibidem f. 19v.
3) Missiven van gedeputeerden, brief van 29 Juli.
4) Missiven van gedeputeerden 26, brief van 7 October.
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Het is dus zeer wenschelijk het uitvoerverbod op te heffen.
Het is onlangs gebeurd dat de bevrachters van twee schepen
verzochten om door ons land graan naar Brabant en Vlaanderen te mogen brengen. Toen dat geweigerd werd, zijn
beide schepen direct derwaarts gevaren, niet alleen tot
schade van 's lands invoerrechten maar ook tot groot
nadeel van den handel. Het staat te vreezen dat dit meer
en meer zal gebeuren. Uit Engeland zou wel graan komen
als de uitvoer hier maar vrij was.
Deze rede maakte op de Amsterdamsche afgevaardigden
diepen indruk. Zij voelden zich dan ook verplicht deze
argumenten uitvoerig aan hun lastgevers te melden, zooals
dat betaamt „in een saecke van soo groten importantie
als is het werck der granen."
We weten helaas niet wat men op het Amsterdamsci t e
stadhuis bij de ontvangst van dezen brief gezegd heeft.
Het antwoord is blijkbaar mondeling gegeven. Natuurlij k
was men nergens beter dan te Amsterdam op de hoogte
van de schade, die het uitvoerverbod aan den handel toebracht. Het moesten dus wel gewichtige redenen zijn, die
Amsterdam bewogen een ander standpunt in te nemen dan
de raadpensionaris deed. Een brief van burgemeesters
van 26 October licht ons daaromtrent nader in 1 ). Uit
Danzig wordt bericht dat aldaar den l6den October de
uitvoer van rogge verboden is. Te Hamburg is de graanprijs hooger dan hier terwijl in het Sticht van Bremen
uitvoer van graan ten strengste is verboden. Frankrijk
heeft te Koningsbergen, Reval en Koerland groote partijen
nieuwe rogge laten opkoopen, terwijl naar alle waarschij nlijkheid in het aanstaande voorjaar geen graan uit Engeland zal mogen worden uitgevoerd. Bericht wordt dat
Portugal „mede begint te trekken ". Zoo blijkt aan alle
kanten dat het graan niet zoo overvloedig is als men zich
verbeeld heeft. De pensionaris Schaep zou een en ander
nog nader mondeling toelichten. De burgemeesters zonden
bovendien no een memorie van een voornamen graanl1) Stads- missiven 5 f. 38.
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handelaar over den tegenwoordigen toestand van den
graanhandel.
De raadpensionaris had zich dus blijkbaar den toestand te rooskleurig voorgesteld. In deze omstandigheden
zou het onverantwoordelijk zijn geweest den uitvoer open
te stellen. Dat is voorloopig dan ook niet geschied.
Toch is in dezen winter (1699/1700) de nood lang niet
zoo erg geweest als in het vorige jaar. In den loop van
November schijnt er nog al wat graan binnen gekomen
te zijn. Een verdeeling van het voor rekening der provincie ingekochte graan aan de verschillende steden en
dorpen heeft dan ook niet plaats gehad. In het begin
van November vroegen Gecommitteerde Raden advies
aan de burgemeesters van Amsterdam omtrent de beste
wijze van verdeeling van het graan der provincie. Deze
antwoordden daarop, dat naar hun meening de verdeeling
behoorde te geschieden naar gelang van het aantal inwoners der steden 1 ). Het plan is echter blijkbaar niet tot
uitvoering gekomen. Daarentegen wordt den 17den November besloten 1000 last van het graan der provincie tegen
den marktprijs te verkoopen 2 ). Dat wijst er wel op dat
intusschen de vooruitzichten beter waren geworden.
Dat blijkt ook uit de meerdere vrijheid, die aan de
brandewij nstokeri* en werd toegestaan. Sinds 17 October
1698 was het stoken van brandewijn absoluut verboden.
In April 1699 was het verzoek der branders tot opheffing
van dit verbod afgewezen 3 ). In de Staten van Holland
was de meerderheid geneigd, aan de branders, voorloopig
tot 1 April (1700), toe te staan om per week een half last per
1) Ibidem f. 41 v. 2) Ibidem f. 43.
3) Aan de azijnmakers was toen echter toegestaan hun bedrijf te
hervatten. Men oordeelde n.l. dat de hoeveelheid gerst en haver, die hiertoe gebruikt wordt, veel geringer is dan die, welke tot het brandewijn stoken
benoodigd is. De azijn was bovendien veel schaarsoher dan brandewijn, zoowel ten aanzien van „lootwitterijen" als van de verzending naar Moscovië.
Voorts is de azijnstokerij „een fabrijcq genoechsaem alleen van deze provincie ".
De afgevaardigden van Schiedam stemden echter tegen het verlof aan de
azijnmakers omdat het verzoek der brandewijnetokers werd afgewezen.
Stadsmiaaiven dagvaart 5 f. 13. Brieven gedeputeerden 16 April.
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ketel te verstoken. Er werd betoogd dat anders „een manufactuur, zo considerabel als dat van de brandewijn-stokerije,
hier te lande zoude verloren gaan en in andere plaatsen
gestabilieert werden ; inzonderheit omdat de vreemde koornbrandewij nen mogten inkomen en men in die zelve tijd
echter de stokerijen alhier dede stil staan" 1 ). Bovendien
is de spoeling van nut als veevoeder terwijl de brandewijn
„de kleine gemeente zoude konnen dienen ". (sic) De A.msterdamsche vroedschap vond de kwestie zoo belangrijk, dat
aan een commissie een nader onderzoek werd opgedragen.
In haar rapport erkent de commissie dat er wel wat voor
het verzoek der branders te zeggen is 2 ). Maar de graanprijs is nog hoog, terwijl er in dit seizoen weinig aanvoer
te verwachten is. De vooruitzichten voor het a.s. voorjaar
zijn nog hoogst onzeker. Het zou ook moeilijk zijn voldoende controle te houden op het nakomen der beperkende
voorschriften. Weliswaar wordt voorgegeven, dat grootendeels slechts haver en gerst gebruikt wordt. De ondervinding
leert echter dat gerst ook heel goed te gebruiken is voor
het bakken van brood.
Om al deze redenen concludeert de commissie, dat het
verzoek vooralsnog afgeslagen behoort te worden.
Den 19den December komt deze kwestie weer in de
vergadering der Staten van Holland ter sprake 3 ). Alleen
no de stad Amsterdam is tegen inwilliging van het verzoek
der branders gekant. De raadpensionaris tracht met klem
van redenen de Amsterdamsche afgevaardigden van hun
ongelijk te overtuigen. Hij wijst er o. a. op dat de granen,
die gisteren voor 's lands rekening zijn verkocht, betrekkelij k zoo weinig hebben opgebracht. Naar alle waarschij nlijkheid zal de prijs nog meer afslaan. De „becommeringe"
is dus zeer verminderd zoodat men nu een begin moet
malen „om de saken weder te brengen tot meerder
1) Het uitvaardigen van een verbod van invoer van vreemde brande
waarop Schiedam sterk aandrong, was door Amsterdam steeds tegen -wijn,
-gehoudn.
Brieven ged. 15 April.
2) Resolutie-boeken der vroedschap 44 f. 365.
3) Missiven van gedeputeerden deel 26, brief van 19 December
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liberteij t". Maar te Amsterdam denkt men er nog steeds
anders over. Burgemeesters schrijven dat ze niet inzien
dat „de becommeringe omtrent het werk van de granen"
in die mate is verminderd, dat men meerdere vrijheid zou
kunnen toestaan 1 ).
Den 5den Januari schrijven gedeputeerden, dat er in
de vergadering der Staten van Holland geneigdheid bestaat
het besluit toch door te zetten onder voorgeven dat deze
zaak „niet is van die natuijre, dat deselve door één lid
alleen soude connen werden opgehouden" 2 ). Gedeputeerden
gelooven echter niet dat de raadpensionaris zich voor zoo
iets zou laten vinden. Dan geeft Amsterdam eindelijk toe!
De branders krijgen dus verlof hun bedrijf op de genoemde
beperkende voorwaarden te hervatten.

In den loop van het jaar 1700 werd de toestand
geleidelijk beter. Tegen het einde van Januari drong
Rotterdam sterk aan op intrekking van het uitvoerverbod 3 ).
Daarop stelde de raadpensionaris voor om vrijen uitvoer toe
te staan van de helft van het graan, dat ingebracht wordt.
Een herhaling dus van het voorstel van Mei 1699. Amsterdam kon zich wel met dit voorstel vereenigen, mits het
verlof beperkt zou worden tot het graan, dat na uitvaardiging van het plakkaat wordt ingevoerd. Met dezen
wensch der machtige stad werd door de regeering natuurlijk
rekening gehouden. In dien geest was dan ook het besluit
geredigeerd, dat de Staten- Generaal den 22sten Februari
namen 4 ).
Volgens dit besluit zouden de paspoorten door de
Staten worden verleend. Daartegen had Amsterdam echter
groot bezwaar 5 ). Het zou voor de kooplieden te veel last en
onkosten meebrengen, wanneer ze de paspoorten in Den Haag
zouden moeten halen. Beter ware het door de burgemeesters
1)

Stads - missiven 5 f. 48.

2)

Missiven van gedeputeerden, deel 27, brief van 5 Januari.
Stads - missiven 5 f. 50v.

3)

Resolutie-boeken der vroedschap 45 f. 5. Stadsmissiven 5 f. 53v.
5) Stadsmissiven 5 f. 60 en 63.
4)
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der steden of door de Admiraliteits-colleges de paspoorten
te doen verleenen. Men moet 't den kooplieden zoo mak
mogelijk maken en aldus den graanhandel aanmoe--kelij
digen „in sonderheijt dewijle het profijt daer op te ver
niet seer considerabel sich opdoet maer in-wachten
tegendeel het verlies van meerder apparentie is". Waar
voegen burgemeesters er nog aan toe dat het-schuwend
„omtrent en aen de Oostzee seer duijster sich opdoet", en
dat het, als er slechts weinig aanvoer komt, „alsdan niet
buijten de uijterste bekommering soude sijn van noch dit
jaer in een hongersnoot (die God verhoede) te vervallen ".
De raadpensionaris voelde niet veel voor de door
Amsterdam gewenschte wijziging 1 ). Het was veel beter
dat de regeering de zaak in handen hield. Want men kon
de andere provincies niet geheel vertrouwen. Speciaal
tegenover Zeeland koesterde de heer Heinsius groot wantrouwen. En Friesland had reeds eigenmachtig den uitvoer
geheel vrij gesteld ! Toch beloofde hij ten slotte zijn best
te zullen doen ter Generaliteit een wijziging der resolutie
in dien geest te verkrijgen.
Te Amsterdam dacht men dus nog altijd vrij pessimistisch over den toestand. Toen dan ook eind Februari
Gecommitteerde Raden zich tot burgemeesters wendden
met de vraag of het niet raadzaam was, om nu er geen
gebrek heerschte wederom een hoeveelheid regeeringsgraan publiek te verkoopen, kregen zij ten antwoord dat
dit zeer voorbarig zou zijn 2 ), want te Danzig en te Koningsbergen zijn de voorraden klein, terwijl tevens bericht wordt
dat het graan duur en slecht is. Bovendien is het nog
onzeker of de uitvoer aldaar zal worden geoorloofd. Men
zou zich ook kunnen vergissen in de verwachting van
aanmerkelijken toevoer uit Engeland. Weliswaar wordt
daar een uitvoerpremie van 20 g. g. per last verleend en
hebben reeds eenige kooplieden „in de hoope op dat genot"
in Engeland graan gekocht. Doch burgemeesters hebben
bericht ontvangen dat deze premie in het a.s. voorjaar
1)
2)

Missiven van gedeputeerden 27, brieven van 19, 23 en 26 Maart.
Stads-missiven 5 f. 54v.
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niet zal worden verleend. Burgemeesters adviseeren daarom
den verkoop nog eenige dagen uit te stellen in afwachting
Tan nadere berichten.
Tij dens den zomer van het jaar 1700 verbeterde de
toestand aanmerkelijk. Ook het Amsterdamsche stads
achtte in September elk gevaar voor hongersnood-bestur
geweken. Men zag een „redelij ck goedt gewas" te gemoet
terwijl ook de vrede, die den 18den Augustus tusschen den
koning van Denemarken en den hertog van Holstein was
gesloten, de verwachting rechtvaardigde dat er nu meer
graan door de Sont herwaarts gevoerd zou worden 1 ). De
opheffing van het uitvoerverbod werd door de vroedschap
„hoe eer geschiedende, hoe beter geoordeelt". In hun
brief van 17 September aan de gedeputeerden in Den Haag
manen burgemeesters tot spoed aan. „Uit overweging van
't geavanceert saisoen en hoe zeer mitsdien de tijd van
noden zal wezen, indien voor de winter nog een reisje
door de coopvaerders dezer landen nae de Oostzee om
graenen zal werden gedaen, hebben wij gemeint Uw Ed.
Achtb. nogmaels te moeten recommanderen alle mogelijke
devoiren aan te wenden, zo bij den heere Raadpensionaris
als daer het verder zal dienstig zijn, ten einde het verbod
jegens den uitvoer der graanen zonder dilay werde opgehe v en" 2 ).
Men talmde in Den Haag nog eenige dagen. Doch
in hun brief van 23 September konden gedeputeerden
eindelijk berichten dat de Staten- Generaal het uitvoerverbod hadden opgeheven 3 ). Tevens werden de beperkende
bepalingen ten aanzien der brandewijn-stokerijen buiten
werking gesteld.
De nood behoorde gelukkig weer tot het verleden.
Het duurde echter nog geruimen tijd eer de rekening
tusschen stad en provincie betreffende den inkoop van
Resolutie-boeken der vroedschap 45 f. 76.
Stads-missiven 5 f. 84.
3) Missiven van gedeputeerden 27, brief van 211 September 1700.
1)
2)
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granen geheel vereffend was l). Het totale bedrag, dat de
provincie daaraan besteed had, bedroeg f 2.115.000. Ook
de stad Amsterdam had een groot bedrag aan den inkoop
van graan ten koste gelegd. Geleidelijk is dit regeeringsgraan, echter niet zonder verlies, weer verkocht. De
regeering had den inkoop aan enkele groote handelshuizen
opgedragen, die daarbij dan ook voor groote sommen
betrokken waren. Zoo bedroeg de rekening der firma
Frans en Hendrik Verrijn niet minder dan f 455.000, die
van Biliotti en Sardi ƒ402.562,die van Jean Pels en
Soonen f 136.383, die van Daniel Hochepied f 240.978 en
die van Adolf Visscher zelfs f532.875. De kooplieden
berekenden 2 % als belooning van hun moeite. In het
dossier dezer rekeningen bevindt zich ook een ongeteekende
memorie, waarin betoogd wordt dat de kooplieden niet
zooveel behoorden te rekenen „alsoo weijnigh daertoe
gedaen, als maer haer naem geleent, 't geen wel voor één
% light gedaen sou hebben gewerden ". Van de zijde der
kooplieden werd daartegen ingebracht dat zij het graan
geruimen tijd in bewaring hadden gehad en voorts : „buyten
en behalven de moeijte van de langduurige opsigt, hier
bezorgen en voldoen van-bovenagrt,mizdshe
soo veele verschietsters 2 ), wiens gedrag continueel moet

werden naegegaen, men passeert de angst en bekommering
voor de persoonen buijtens landts, tot het effectueeren der
ontfangene ordres geëmployeert, en om welcke en meer
andere reedenen men vermeent dat de 2 % voor provisie
ingebragt, den rendanten van reeckening niet behoorden
te werden betwist".
Een curieus geval, deze schermutseling over de hoogte
der provisie. Niets nieuws onder de zon!
Een noodstand, als in de jaren 1698-1700 heerschte,
is in de 17de en 18de eeuw hier te lande betrekkelijk
zelden voorgekomen. De toen getroffen maatregelen ver1) Dossier rekeningen graan-inkoop in de jaren 1697-1702.
2) Het verschieten van het graan was werk, dat toenmaals te
Amsterdam steeds door vrouwen werd verricht.
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toonen een groote gelijkenis met die, welke tij dens de tegen
genomen zijn. Ook toen werd de vrijheid-wordigecs
van den handel sterk beperkt, de uitvoer verboden, brood
tegen lageren prijs verstrekt (echter uitsluitend aan de
minvermogenden) en regeeringsgraan aangekocht. Het is
wel merkwaardig dat terwijl de raadpensionaris telkens
opheffing van het verbod van uitvoer bepleitte juist
Amsterdam, de stad die zoo'n groot belang had bij den
graanhandel, zich daartegen zoo lang heeft verzet. Dat
is een bewijs te meer dat deze maatregelen een absolute
noodzakelijkheid waren en dat dus de kritiek, die Mr.
Bunk op de beperking van handelsvrijheid in duurte-jaren
heeft uitgeoefend hierboven vermeld ten aanzien van
den inkoop van regeeringsgraan volkomen ongegrond
is. Het is juist aan die maatregelen te danken geweest
dat hongersnood en oproer, als toen o. a. in Spanje en
in sommige streken van Duitschland heerschten, in ons
land in die kritieke jaren zijn uitgebleven.

T00NEEL-KR0NIEK
DOOR

JO VAN A MMERS KÜLLER.

INLEIDING.
Bij het laatste bezoek, dat ik een paar weken slechts
vóór zijn overlijden, mijn ouden vriend Berckenhoff gebracht
heb, vertelde ik hem, die toen nog zoo frisch van geest,
zoo vol levendige belangstelling was, van de taak, welke
mij door de redactie van „Onze Eeuw" was opgedragen: in
haar tijdschrift een geregeld dramatisch overzicht te geven.
„Het is een goede tijd om over tooneel te schráj ven ",
vond hij toen, „er komt frisch bloed in de tooneelwereld
en véél meer belangstelling er buiten "; en toen wij voort spraken over het vele verrassend - goede, dat het laatste
tooneelseizoen gebracht had, zeide hij : „Ik heb nooit in de
bestaans- kracht van een oorspronkelijke repertoire kunnen
gelooven; 'k heb altijd gemeend dat we, naast werk van
eigen bodem, voor het grootste deel op de bronnen van het
buitenland zouden blijven aangewezen; wat van der Lugt
met het Hofstad-Tooneel heeft aangedurfd en verkregen:
een reeks oorspronkelijke stukken, die het een na het ander
met succes gespeeld zijn, is ver boven m'n verwachting
gegaan ".
„Ik moet daar nog overschrijven ", besloot hij, „dat verkeerde oordeel moet ik nog herstellen ".
0. E. X V 111 7

6

82

TOONEEL- KRONIEK.

Maar tot het neerschrij ven van deze gulle erkenning
is Berckenhoff niet meer gekomen. En het leek mij, dat
ik mijn nieuwe taak aan dit tijdschrift niet beter beginnen
kon, dan met de uitspraak te herhalen van den ouden,
toegewij den tooneelvriend, wiens diep en eerlijk inzicht mij,
als allen jongeren, tot steun en opwekking is geweest, die
zooveel te be- en veroordeelen kreeg, en toch altijd gaf
wat onze jonge tooneelschrij f kunst het meest behoeft: een
opbouwend, een „helpend" oordeel.
Er is een opleven van belangstelling ter eene, een zich
ontplooien van jonge krachten ter andere zij, en de sympathie gaat dit is het verblijdende na de vroeger bijna
vijandige onverschilligheid vooral naar het werk van
eigen bodem. Het was met onze dramatische kunst nog
verder gekomen dan met de epische in den tijd van
Wolff en Deken; zetten Aagje en Betje een osten tatief „niet vertaald" onder den titel van hun roman,
Heyermans, na het échec van zijn eerste stuk, verzekerde
zich de goede ontvangst van het tweede, door het als een
„Vertaling uit het Russisch" de planken op te sturen!
Het werk van een Nederlandsch schrijver vertoonen,
heette, tot voor kort, een gewaagd ondernemen, waarvan
't succes te meer twijfelachtig was, naarmate de auteur een
minder klinkenden naam op ander litterair gebied bezat; er
zouden heel wat tragedies van meedoogenloos vermoorde,
en snel begraven en vergeten tooneel-eerstelingen te schrijven zijn, misschien alleen geëvenaard door de lijdensgeschiedenis van menig deugdelijk gebleken stuk, (van Enfants,
van Eeden en zooveel anderen) dat jarenlang van het eene
gezelschap naar het andere moest zwerven, vóór een directie
de risico van een opvoering aandurfde.
Men wil het huidig succes van oorspronkelijk werk
schuiven op het feit dat thans het buitenland, onder den
gestadigen druk van den oorlog, zoo weinig bizonders
voortbrengt. Dan zou het dus slechts een glorie in het
land der blinden zijn, en zeker geen durende; ik voor mij
zie de oorzaak ergens anders.
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Ons hedendaagsch oorspronkelijk tooneel staat in het
teeken van de kleinkunst, de binnènhuis- kunst, die stemming,
kleur, atmosfeer zoekt, méér dan de breede lijn, het grootsche
gebaar. Het beste in Hollandsch werk is bijna altijd de uitbeelding van een enkel mensch, diep doorschouwd, van binnen
uit geëtst, met scherpe, geduldige lijnen. In de verhouding
van dien enkele tot zijn gezin, zijn omgeving (ik denk hier
bijv. aan „Jasper" uit Eva Bonheur, Marie ter Voorst uit Domheidsmacht) ligt de schoonheid van het algemeen-menschelij ke ; in de tragedie der innerlijke conflicten de waarde
van dezen arbeid. Maar geweldig dramatisch gebeuren, tot
het uiterste opgezweepte hartstochten, meedoogenlooze
consequenties, als wij bij Ibsen, Schnitzler, Strindberg
vinden, vallen meesttijds buiten het kader van Hollandsch
werk en evenzeer buiten de gevoels -sfeer van den doorsnee
Hollander.
Want een deel van de schouwburg-bezoekers moge de
stukken prefereeren waar „de hartstochten laaien ", het grootste contingent voelt zich tegenover elk gevoels -exces eenigszins vijandig, onzeker, zelfs beschaamd ; tegenover den
„moed" van een Raimond (in het Italiaansche stuk „de
Crisis") die, om de eer van zijn geslacht te redden, gaat
duelleeren met den amant van zijn schoonzuster, staan
wij ongeloovig, niet - begrijpend ; het slot van Nora, die
haar kinderen verlaat, van Hedda Gabler, die zich doodschiet, kunnen we moeilijk aanvaarden; maar we leven
méé met ter Voorst, die de donlheidsmacht zijner vrouw
doorziet, doorlij dt en het juk blijft dragen; Hans Borg, in
Kasbloem, die Eva, zijn liefste, laat heengaan en troost
zoekt in zijn werk, ligt ons oneindig nader aan 't hart
dan Catharina uit Schnitzlers Roepstém, die haar ouden,
zieken, tyrannieken vader te veel van zijn slaapdrank
geeft, om ééne nacht, de laatst - mogelijke, bij haar minnaar
te kunnen zijn.
Alle sterke dramatiek is in wezen vreemd aan onzen
volksaard, die immers te minder woorden vindt naarmate
de gemoedsbeweging heviger is, en evenzoo zou men uit
dien aard het feit kunnen beredeneeren, dat ons tooneel
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geen zuivere blij spelkunst vermag voort te brengen : luchtig
schertsen, geestig, spitsvondig zijn, schuimend, sprankelend
met woorden spelen is niet Hollandsch; de Hollander kan
op twee wijzen vroolijk zijn : stilletjes in zich zelf, bijna
ongemerkt naar buiten, of met een uitbundige baldadige
jool, die naar zin noch reden meer vraagt.
Een echt blijspel, luchtig en geestig en toch diep
als bij v. „Nur ein Traum" van Lothar Schmidt,-menschlijk,
of vlijmend-fel en verrassend vernuftig, als het werk van
-Shaw of Wilde, kent onze tooneel litteratuur nog niet.
Wij houden ons het liefst bij het oud-vaderlandsch recept
van de lach-en-de- traan, en het blijspel element is in
oorspronkelijke stukken meestal fragmentarisch. Zoo niet,
dan slaat het om naar het dolle en ongerijmde van de
klucht en mist dan gemeenlijk de fantazie en het raffinement, waarmee elke dwaasheid het pleit kan winnen en
den meest gereserveerden toeschouwer vermag te ontwapenen.
Wat ons huidig oorspronkelijk tooneel in doorsnee
oplevert, past zich dus aan bij onzen volksaard en daarin
ligt m. i. de verklaring van het gereede succes; maar
tevens : in die vermijding van uitersten, het groote gevaar
voor zijn eenzijdige ontwikkeling.
Het boek, het dichtwerk spreekt van mensch tot
mensch. Er stelt zich tusschen den schrijver, die zijn schoonste
en diepste gedachten openbaart en den toegewijden lezer,
die ze met genegen aandacht in zich tracht op te nemen,
géén storend element. Tässchen den tooneelschrij ver en
den toeschouwer schuift zich een aantal wijzigende,
(storende of vermooiende) factoren, waarvan het totaal,
als een aantal verschillend geslepen lenzen in een kijker,
meer of minder juist, maar nooit volkomen zuiver, het beeld
van zijn bedoeling projecteert. Ten eerste de tooneelspelers,
die, elk met hun kunst en temperament, de door den
schrijver geteekende figuren vorm en gestalte geven; de
spel-leider die, al naar hij het stuk voelt en door-schouwt,
den speel-stijl aangeeft, het tempo, de atmosfeer en dus
het geheel stempelt met het merk van zijn persoonlijkheid;
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dan het decor, — niet te gering te rekenen en het
en ten slotte de stemming van het publiek in
de zaal, die altijd beïnvloed wordt door de omgeving, door
weersgesteldheid of Zondagsvreugde en dien niet - na -tespeuren som van omstandigheden, welke men als psyche
der menigte pleegt samen te vatten.
Met al deze dingen krijgt de tooneelschrijver -- bij
moge zich bij het concipieeren in den ivoren toren van zijn
kunstenaarschap nog zoo ver van „het publiek" verwijderd
hebben gevoeld — rekening te houden. Een dramatisch
werk wordt geschreven om te worden „vertoond ", zoo de
schrijver de mogelijkheid eener vertooning uitsluit, draagt
zijn arbeid haar oordeeling in zich zelve. En bij elke ver
ligt het slagen natuurlijk voor een zeer groot deel-tonig
in de waarde van het werk, maar voor een zeker even
groot in de som der bovengenoemde factoren. Aangezien nu
elk tooneelgezelschap nog altijd in de eerste plaats een
financieel ondernemen is, kan het meest verheven k unstwerk, de schoonste vertolking slechts plaats vinden wanneer
„het publiek" haar waardeert en er belangstelling ... , en
dus geld voor over heeft; en van zelf sprekend, maar
niettemin te betreuren is het, dat de tooneeldirecteur bij
de stukkenkeus datgene terzij legt, wat ongewoon en
vooral wat „ontooneelmatig" is naar den eisch, welken wij
daar thans aan stellen: stukken, waarin een auteur een
grootsche gedachte heeft verkondigd, arbeid heeft geleverd,
die in geestelijke waarde vér boven de middelmaat uitstijgt,
doch waarmee hij, de techniek van het tooneel niet
kennend, of meenend haar te kunnen ontberen, eischen
stelt waaraan de spelers moeilijk kunnen voldoen, of diep
gedachten ontwikkelt, waarvoor het, met „huiselijke-zinge
kost" verwend publiek geduld of bevattingsvermogen mist.
„Ongewoon" oorspronkelijk werk, dat niet, als het
buitenlandsche, zich kan aanbieden met de reputatie reeds
in verschillende theaters gespeeld te zijn, zal het bijna
altijd afleggen tegen de meer gangbare „binnenhuiskunst ",
die weinig onkosten van decor en monteering eischt en
grooter kans heeft bij het publiek, dat tegenover het

licht,
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ongewone gereserveerd is, in den smaak te vallen ; en
gevolg is, dat de schrijver, die beperkte mogelijkheden
kennend, zich daaraan blijft aanpassen en zich niet waagt
aan een dramatiek waarvan hij bij voorbaat kan veronderstellen dat de tooneeldirecties er „niet aan zullen
durven ".
Er is natuurlijk in het „burgerlijk tooneelspel", oneindig te varieeren en het zou dwaasheid zijn te zeggen
dat onze tooneelschrijfkunst daarin thans reeds langs een
platgetreden weg gaat, maar daar de resultaten doen vreezen,
dat de groote tragedie, zoomin als het fel-satyrische of het
gedurfd-fantastische in onze lijn ligt en als gezegd, het
oud-vaderlandsch mengsel van de lach en de traan ons het
beste bekomt, is het niet overdreven te beweren, dat
daarin een gevaar schuilt, en ons Tooneel daarboven uit
moet, wil het tot sappigen bloei en gezonde ontwikkeling
zijner beste krachten komen.
Het is de flair van den tooneelschrij ver, te weten,
hoe hij zijn publiek vasthoudt, hoe hij de aandacht gestadig
kan boeien om langs schijnbare futiliteiten en noodzakelijke
feiten-stelling, tot het dramatisch hoogtepunt en zijn out
knooping te komen; maar juist in deze „flair", de factor voor
succes, ligt voor ons tooneel het gevaar voor het knusse,
gezellige, huiselij k- vertrouwde, waar de toeschouwers niet
in de eerste plaats schoonheids -emotie zoeken, maar vooral
vragen om een avond genoeglijk bezig te worden gehouden, prettig te worden gekitteld met wat grappigheid, en
met de nawerking van een zacht ontroerinkje weer naar
huis te gaan.
Voeg daarbij het feit, dat we in dit kleine land bijna
altijd „en famille" zijn en er bij bijna elk oorspron kelij k
stuk commentaar wordt gegeven: wie hiermee was bedoeld
en daarvoor heeft model gestaan; voeg daarbij een niet te
loochenen voorkeur voor stukken waarin fraaie decors en
nog fraaier toiletten worden uitgestald, en men begrijpt
den steeds scherper geformuleerden grief tegen „veruiterlij king" en den noodkreet om „vergeestelijking ", die er het
gevolg van is geweest.
1
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„vergeestelij king van ons tooneel"... als een soort van
banvloek volgt liet woord eerkade, die het de wereld inzond,
na; en aan hem, die kleuren- en vormenschoonheid, zoowel
als distinctie (uiterlijkheid dus, maar van hoeveel waarde)
als een eisch voor ons tooneel wist door te voeren, wordt
het als een grimmig memento voorgehouden, telkens wanneer
hij zelf in het naleven van zijn leus te kort schiet.
Niet naar den zin van „mystiek ", maar als verinnerl ijking en verbreeding zou ik „vergeestelijking" op het
program van onze toon eelschrij f kun st willen zetten: een
breeder wiekslag, een hooger vlucht ; en mij dunkt, waar
voor iederen kunstenaar in het beproeven het geluk, in het
voltooien slechts onvoldaanheid kan besloten liggen, zal de
tooneelschrij ver, juist nu hij slaagt, achter den berm der
huidige „beperkte mogelijkheden "; verlangend uitzien naar
,een wij der horizon, en zelve de opener ruimte zoeken, om er
de vleugels van zijn kunnen op hun volle kracht te beproeven.
Het lijkt mij, dat men deze groeiende kunst geen
dienst bewijst, door haar enkel op haar tekortkomingen te
wijzen en haar waarde uitsluitend te bepalen naar den
afstand, welke haar van de ideale hoogte scheidt. Elke plant,
ook die met de sterkste kiemkracht, heeft zon noodig om
te gedijen, en wie dagelijks te berechten heeft over de

jonge en vaak on dankbare pupil die oorspronkelijk tooneel
heet, moge zich de peadagogische wet herinneren; dat men
de kinderen net aanmoediging en welwillendheid beter
leidt, dan met straf en toorn alleen.
Het is geenszins mijn voornemen hier een beschouwing
over „critiek" te houden, of haar nut te bespreken in
verband met de taak, die ik zelf in deze rubriek heb opgevat; het is een der teekenen van opbloei, dat er veel
meer en uit veel verscheidener richting over ons tooneel
geschreven wordt en niet alleen in de dagbladen maar
vooral in de tijdschriften meer en meer een plaats aan
tooneelbeschouwing wordt ingeruimd. Over de waarde van
critiek voor den eigen arbeid oordeelen schrijvers zeer verschillend; ik voor mij heb de overtuiging, dat met elke
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goed gedocumenteerde critiek, ook de meest ongunstige,
de sehrij ver zijn voordeel kan doen, al ware het alleen
om de conclusie te trekken, dat zijn werk in staat was in
een aandachtig toeschouwer een zoo volslagen anderen
indruk te wekken, dan in zijn (des schrijvers) bedoeling lag.
Doch er is één soort oordeelvelling helaas die,
waarnaar voor een groot deel het succes van een tooneelwerk wordt 'afgemeten welke onmogelijk aan eenigen
eisch van bezonkenheid en gedocumenteerd-zijn kan vol
ochtendblad verschijnt en-doen:critk.lhe
onmiddellijk na de voorstelling moet worden geschreven.
Marcellus Emants heeft in zijn merkwaardig geschrift „De
tienjarige lij densgan g naar een tooneelsukses" ongeveer
gezegd: „Niemand kan een tooneelstuk grondig beoordeelen
na het eenmaal gezien te hebben; men kan de waarde
van de eerste bedrijven slechts bepalen als men de laatste
kent, omdat in het begin de ontwikkeling van het later
gebeuren reeds besloten ligt ".
Men moet een tooneelwerk ook feitelijk gelezen hebben,
om over de opvatting van de spelers, hun plaats in- en
hun verhouding tot het geheel zuiver te kunnen oordeelen,
doch zelfs al maakten de schrijvers het tot een gewoonte
den critici hun stuk vooruit ter lezing te zenden, deze
zouden, gegeven de overmacht van voorstellingen welke er
te „verslaan" zijn, vermoedelijk tijd noch lust gevoelen steeds
die lectuur te ondernemen. Het is bovendien een paradoxale
waarheid, dat een stuk, naarmate het sterker tooneelkwaliteiten heeft, bij lezing een minder juisten indruk zal
opleveren, en de beoordeelaar, zelf toeschouwer, heeft feitelijk
slechts te bepalen hoe het stuk den toeschouwer voldoet;
maar hoe kan men van den meest scherpzinnigen criticus
een bezonken oordeel verwachten, wanneer hij in de pauze
van het stuk zijn critiek reeds begint te schrijven, en die
in een of ander koffiehuis, terwij 1 de zettersj on gen staat
te wachten, voltooit?
Er wordt nog alij d niet met deze gewoonte gebroken,
al volstaan gelukkig reeds meer en meer groote bladen
met een korte notitie des morgens, om in het avondblad,

T'OONEEL- KRONIEK.

89

of later, in een periodieke kroniek, een, al naar waarde van
het stuk, meer of min uitvoerige bespreking te laten volgen.
Maar juist naar de vluchtigste oordeelvellingen bepaalt een
groot deel van de schouwburgbezoekers „dat moet ik gaan
zien" of: „dat is de moeite niet waard ", en bijgevolg zijn
juist deze voor de schouwburg-directies een speculatief
soort reclame, en ook voor den schrijver het rouge-ou-noir,
waarmee het succes van zijn stuk staan of vallen kan.
Nu doet wel vrijwel ieder auteur, die voor de eerste
maal een tooneelstuk schrijft en, wat meer zegt, gedaan
krijgt dat dit werk — meest in een bescheiden na- seizoentje —
voor het voetlicht wordt gebracht, wat critiek betreft een
ervaring op, die het best vergeleken kan worden met de
ouderwetsche straf van „spitsroeden -loopen". Hij moge
een obscuur beginnertje zijn of een gevestigd auteur, een
zeker aantal pennen wordt bij voorbaat extra- scherp geroet,
niet om hem op zijn zeer stellige tekortkomingen te wijzen,
maar om te verklaren dat zijn werk, het moge al litteratuur
zijn, van volstrekt géén waarde is voor het tooneel, en
alle inkt verspild is, die aan het schrijven van zulk een
prul moest worden besteed. Ik geloof, dat vrijwel ieder
tooneelschrij ver met zijn eersteling een analoge ervaring
heeft opgedaan, ook al blijkt hij haar in latere succesvolle
jaren bijna vergeten, of als een pijnlijke maar noodzakelijke
kinderziekte te beschouwen, en misschien ligt daarin voor
een deel de verklaring dat zoo weinigen onzer vooraan
litteratoren zich voelen aangetrokken tot arbeid-stande
voor het tooneel, waarbij zoo volslagen andere waardebepalingen gelden; terwijl den enkele die het stoute stuk
bestond, na de opgedane ervariug de lust vergaan blijkt,
om zich nogmaals in het vijandelijke kamp en aan de straf
der spitsroeden te wagen.
Want het is wel opmerkelijk dat, bij de huidige
snelle ontwikkeling van ons nationaal tooneel, de meeste op
den voorgrond tredende schrijvers buiten de litteratuur (naar
welk begrip wij hier roman- en dichtkunst hebben te aanvaarden) staan; zoowel Fabricius als Josine Simons Mees,
Roelvink als van Rossem, van Riemsdijk als Mijnssen, zijn
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vrijwel uitsluitend tooneelschrij vers, van Reyermans, den Nes
overwegend, dat we geneigd zijn-tor,isdenlabzó
in Falkland slechts de schaduw van den dramaturg te zien.
Dit heeft zeer zeker meegewerkt om de kloof tuschen
litteratuur en tooneel te verdiepen en naar den schijn
degenen gelijk gegeven, die de stelling gereed hielden,
dat tooneel geen litteratuur is, en daaruit dan het bewijsuit-het- ongerijmde concludeerden, dat tooneel en litteratuur
niets met elkaar hebben uit te staan.
Het lijkt mij, dat wij dit vonnis hebben te herzien;
kunst op een hooger
dat we, zoo wij ooit onze tooneelschrijfkunst
plan willen stellen, de toenadering tot de litteratuur eer
hebben te zoeken dan te vermijden ; de dramaturg-der
moge zijn taal- instrument anders gebruiken dan de epicus
of de dichter, hij heeft zich even aandachtig rekenschap
te geven van den klank van het woord en het rhythme
zijner zinnen, zijn hulpmiddelen bij het veruiterlijken eener
innerlijke bewogenheid. Het is alweer onze „huiselijke"
tooneelkunst van tegenwoordig, die van den dramaturg
meer het juiste woord dan het schoone woord eischt.;
in deze kopier-kunst des dagelijkschen levens voelt alle
lyriek valsch aan, zooals men in een dichtwerk een huiselij ke uitdrukking als valsch voelt; toch, de Duitschers
hebben gelijk wanneer zij den tooneelschrij ver „Dichter"
noemen, en bij een waarlijk voorname, hoogstaande dramaturgie zal de tooneelschrij ver een dichter zijn, en zijn plaats
naast den epicus en in de litteratuur.
Men mag zich afvragen of er waarlijk eenigen bloei
van ons tooneel kan worden verwacht, zoolang al onze
gezelschappen zelfs de meest succes-volle, te kampen heb
een moordenden concurrentiestrij d en een even-benmt
fellen strijd om het bestaan; zoolang er in dit kleine land,
waar de belangen elkaar noodzakelijkerwijs raken, geenerlei
samenwerking noch onderlinge waardeering onder de ver
directies is en het succes van den een als een-schilend
persoonlijke tegenslag door den ander wordt gevoeld. Voor
het eerst dit jaar heeft de overheid van twee onzer grootste steden: den Haag en Amsterdam, zich het lot van ons
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nationaal tooneel eenigermate aangetrokken, voor zoover
tenminste, dat ze zich bij de exploitatie harer stads- schouwburg niet langer op het standpunt van den verhuurder
wil stellen, wiens eenig doel is van het hurende tooneelgezelschap zooveel mogelijk voordeel te trekken. Of deze
goede bedoeling werkelijke winst voor de kunst zal opleveren moet nog blijken; ieder, die eenigermate met tooneel
toestanden bekend is, weet hoezeer elk artistiek streven
belemmerd wordt door een volslagen afhankelijkheid aan
den publieken smaak ; of men dien smaak kan leiden en
veredelen is het best te beproeven, door de bestaansvoorwaarden van een goed tooneelgezelschap te vergemakkelijken.
Wij bezitten in ons kleine land, naast de enkele gevestigde, een zeer groot aantal tijdelijke en telkens wisselende tooneelgezelschappen; en daar in onze drie hoofdst e en het bespelen van een schouwburg nog het meest
winstgevend (tenminste niet - verlies- gevend) blijkt, zetelen
die vele gezelschappen daar en trachten hun voortdurend
bedreigd bestaan eenigermate te rekken, door in de weinig verwende provincie-steden met zoo min mogelijk risico en
zoo min mogelijk onkosten, een behoorlijk gevulde zaal
te trekken. We kunnen er zeker van zijn aan 't begin van
elk nieuw tooneeljaar enkele van zulke combinaties te zien
verschijnen, die na een meer of minder (maar vooral meer!)
kwijnend bestaan, voor weer andere, met even grootsche
plannen als schoone namen, moeten plaats maken. Wij zijn
op deze wijze in de laatste jaren met Kleine, Nationale,
Roomsche, Intieme, Vroolijke, doch altijd kortademige
tooneelen als het ware overstroomd; geze]schappen met een
enkele goede en meerdere volslagen ontoereikende krachten,
waarvan meesttijds de leider een klinkenden naam als
acteur bezit, en waar men speculeert op de onverschilligheid en onwetendheid van een publiek dat „een uitgangetje" wil en afkomt op den titel van een overbekend
kasstuk of de reclame van zooveel honderd uitverkochte
zalen in Berlijn of Parijs. Men moet „provinciaal" zijn als
schrijfster dezes, om te weten met welk minderwaardig
„Ersatz" van tooneelkunst vele avonden in onze provincie-
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schouwburgen worden gevuld 1 ) ; men moet deze volslagen
artistieke mislukkingen hebben bijgewoond en bovendien
het poover financieel resultaat hebben hooren fluisteren,
om overtuigd te zijn, dat het bestaan dier vele tweede en
derde -rangsgezelschapjes de goede tooneelkunst benadeelt,
daar in de oogen van het publiek het algemeen peil der
voorstellingen ermee verlaagd wordt en het surplus van speel
(dat er tegenwoordig is) er door wordt vergroot.-avonde
En als eerste eisch voor een werkelijke verbetering van
tooneel.- toestanden zou dan ook, dunkt mij, moeten gelden:
minder gezelschappen en.... minder acteurs en actrices.
Want het is nog altijd hoogst gemakkelijk tooneelspeler
te worden en nog altijd hoogst moeilijk om het te zijn; en
in de laatste jaren is ons tooneel met een verontrustend
aantal niet- of slecht voorbereide beginnelingen overstroomd, in wier prestaties zelden meer dan de goede vuil
en een lofwaardig doorzettingsvermogen is te constateeren.
Op dit gevaar van dillettantisme is door de vakvereeniging der tooneelspelers herhaaldelijk den nadruk gelegd,
hoezeer één onvoldoende kracht (zelfs als het een bijrol
geldt) den totalen indruk van een stuk benadeelen en het
samenspel remmen, storen kan, weet ieder ingewijde ; doch
slechts een zeer klein contingent van het schouwburgpubliek vermag de waarde van tooneelspel te schatten, ik
citeer hier uit Dr. Walch's voordracht over Nationaal Tooneel: „Behalve een heel klein kringetje van kenners ziet
niemand wat nu werkelijk knap gedaan is en wat er op
1) Ik herinner hier aan een Haagsch tooneelgezelschap dat „Mogen
wij zwijgen" opvoerde, en onder de vlag van „hooge moraliteit" als groote
attractie een nachtkroeg-scène annonceerde, waar gedanst en twijfelachtige
liedjes gezongen werden. Een gezelschap onder zekeren heer Mertens, dat
voor een zaal vol kinderen de „Kleine Lord" vertoonde, waarbij de spelers
deels hun rollen tersluiks uit een boekje lazen, deels ze zin voor zin door
den souflieur lieten voorblazen. Aan het Calderon tooneel, waar de eenige
behoorlijke kracht, Vincent Berghegge zich liet vervangen (hoewel het
affiche zijn naam vermeldde) door een volslagen onmachtig dillettant en
aan een voorstelling van het Intiem Tooneel, waar men bij twee bedrijven,
in verschillende huizen spelend, de moeite niet nam het decor te wisselen
en alleen een paar meubels had verzet.
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't tooneel moeilijk is om goed te doen en wat niet. De
uiterst primitieve toestand, dat men den acteur toejuicht
omdat de personnage die hij voorstelt zich kranig houdt,
komt dagelijks bij ons voor. Een acteur die zich niet bewegen kan op de planken en dan maar rollen speelt waarin
hij in een lang kleed statige gebaren maakt, vindt de
grootste bewondering omdat hij zoo indrukwekkend is."
Het engageeren van ongeoefende en dus zwakke krachten is natuurlijk voor een deel een financieele kwestie, des
Pudels Kern zit in het feit, dat in onze tooneelwereld een
acteur van naam en reputatie (behalve een enkele gunstige
uitzondering) zich perse achteruitgezet en persoonlijk benadeeld acht, wanneer hem een onbelangrijke rol wordt
opgedragen, zoodat de directeur, wiens zaak het is onder
de vele heterogene elementen van zijn gezelschap het
wankel evenwicht te bewaren, zulks in zijn eigen belang
zooveel mogelijk vermijdt. De illuzie van een elite-gezelschap, concentratie van louter eerste -rangs krachten, waar
beurtelings ieder een voorname of ondergeschikte rol met
evenveel liefde als toewijding zou vervullen, zal dan ook
wel illuzie blijven, zoolang tooneelspelers menschen van
snel - wisselende stemmingen en genegenheden en een uiterst
gevoelige ijdelheid zijn.
Men zou

het peil van elk

gezelschap verhoogen door

het aantal spelers te verkleinen, (waarbij, naar het recht
van den sterkste, de zwaksten uitvielen) men zou met een
kleiner gezelschap kunnen volstaan wanneer er minder
(minder in doublure n.l.) gespeeld werd; men zou minder
hoeven en beter kunnen spelen wanneer elk onzer groote
steden een eigen gezelschap in de eigen schouwburg deed
zetelen en de overheid dier stad het volksbelang van een
goed tooneel erkennend, de bestaansvoorwaarden voor het
„stedelijk" gezelschap vergemakkelijkte en het door financieelen steun in staat stelde goede kunst instee van goed betalende op haar program te zetten.
Op den schoonen weg naar dat grootsche doel is thans
een eerste stap gezet. In de enquêtes, die in verschillende bladen omtrent deze nieuwe richting van schouwburgexploitatie
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zijn gehouden, werd door velen, die ons tooneel kennen en
liefhebben, als een eisch voor zijn ontwikkeling gevraagd : elk
der groote steden een eigen, vast gezelschap in de eigen
schouwburg met gemeentelijken steun. Beperking, zoodoende, van het afmattend rondtrekken, het eeuwig jachtig instudeeren (menigmaal in een volkomen ontooneelmatig repetitie
voor goed samenspel zoo fnuikend wisselen-loka)enht,
van samenstelling. Vergrooting, bijgevolg, van artistiek kunnen, voor dat gezelschap, aan hetwelk, naar de waarde zijner
prestaties, die „eigen" plaats zou worden toegewezen.
Of dat reeds thans te verwezenlijken is? Of zij, die zullen pleiten in de vroedschap - vergadering voor Tooneel-alsVolksbelang het zullen winnen van de onverschilligen ... .
en de vijanden ? De belangstelling voor tooneel moge zich
gunstig ontwikkelen en tot wij der kring uitbreiden, er zijn
in ons land nog altijd een ontzaglijk groot aantal menschen,
die al wat „eomedie" is als zondig verachten en het een
zaak van moraliteit vinden om nooit een voet in den schouw burg te zetten. Zij maken weinig onderscheid in waardebepaling, of het Hadt je me maar, 'dan wel Driekoningenavon d,
een slecht vertoond, op minderwaardige instincten speculeerend blijspel, of de nobele uiting van een hooggestemd
kunstenaarsschap betreft. Toen, in zeventienhonderd -zooveel,
de paalworm onze zeeweringen aantastte en Neerland's
veiligheid bedreigde, werd van kerkelijke zijde betoogd, dat
deze ramp een straffe Gods voor onze zonden was en een
aantal predikanten drong aan om de schouwburgen te
sluiten ... wat ook geschiedde. De vijandschap van orthodoxie jegens tooneel (ook het beste) moge zich sindsdien
gematigd hebben in haar uiting, de kloof blijft zóó groot,
dat deze generatie haar, vrees ik, niet zal overbruggen.
Maar er is een ander contingent van menschen, die belang
kunst, die met open oog en oor de ontwikkeling-stelni
van schilderkunst, muziek of litteratuur volgen, en voor
wie toch het tooneel nauwelij k bestaansrecht heeft. En. vele
anderen, die op buitenlandsche reizen de prestaties van
groote krachten zagen en zoo overtuigd zijn van het lage
peil onzer Hollandsche vertooningen, dat zij een schouwburg-
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bezoek een verloren avond achten. Vraagt men dezen lieden
naar de ervaring, die hun dit grimmig oordeel doet vellen,
dan noemen zij u Peggy m'n kind, Caroline, Hallo of een
dergelijke minderwaardigheid, die hen met de reclame
van een enorm succes wist te verlokken; naar den lij val, welke het publiek aan zulke stukken spendeert,
concludeeren zij, dat al wat op het Hollandsch tooneel
succes heeft, wel van een dergelijk gering gehalte zal zijn.
Toch — ondanks de onverschilligen en de vijandigen, —
een kern van getrouwen is er, en de steeds grooter toeloop
naar goede voorstellingen, zoowel als de verrassend groote
belangstelling bij premières en jubilea getuigt: ze breidt
zich uit. Hoe groot, hoe treffend de genegenheid dezer
getrouwen is, weten de spelers het best, die er zoo vaak
de onopgesmukte, spontane bewijzen van ontvangen. Zij
maken het contact tusschen publiek en spelers, het fluïdum
van sympthie, dat de enkelen achter het voetlicht voelen
vanuit de luisterende menigte, en dat hen opzweept om
altijd weer, ondanks vermoeienis, tegenslag of teleurstelling
het beste, het uiterste van hun kunst te geven.
Die liefde warm te houden, de lauwen te overtuigen
en de onverschilligen wakker te schudden, acht ik de taak
van ieder, die houdt van ons tooneel en gelooft in het bestaansrecht van onze jonge, groeiende tooneelkunst; en het
is met deze taak, in eerste instantie, voor oogen, dat ik

het schrijven dezer kronieken onderneem.

OVERZICHT.
Laat in het seizoen, toen wij de winst van een langen
tooneel-winter reeds meenden te overzien, kwam de belangrijkste vertooning: Royaards' opvoering van Goethe's Faust.
De verwezenlijking van een jarenlang met liefde voorbereid plan en het resultaat van drie, in schoone harmonie
te-zamen arbeidende krachten: Royaards, de leider en
bezieler van spel en spelers, en naast hem, met hem,
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Lensvelt, de zinrijke tooneel- bouwmeester en de componist
Diepenbrock, die voor deze Faust-vertooning een begeleidende muziek geschreven heeft 1 ). Niemand minder dan
Goethe zelf heeft de Bühnen - Unfähigkeit van zijn Faust
erkend ; Goethe, zelf tooneelleider, regisseur en hartstochtelijk schoonheids -zoeker, wist hoever elk pogen tot ver
beneden den grootschen droom zijner schepping-werklijng
móést blij ven ; bij elke vertooning, ook de technisch meest
volmaakte, zal het fragmentarische storen : de vele korte
brokstukken waarin het werk, terwille der enscèneering
moet los geknipt, en die niet, als bij de Shakespearedrama's, door een sterke, geleidelijk stijgende dramatische
lijn worden vastgehouden.
Royaards, die bij de regie zijner voortreffelijke Shakespeare opvoeringen vooral de gave toonde om des schrijvers
gedachtenwereld in een fantastisch -schoon en bekoorlijk
lijn en kleurenspel na te scheppen, heeft hier moeten
weten, dat een Faust- opvoering, hoe grootsch ook van
conceptie, met hoeveel toewijding en artistiek inzicht
ook voorbereid, toch altijd meer een oplossing van problemen dan de verwerkelij king eener grootsche verbeelding
zou blijken. In Goethe's Faust wordt door het bovenzinnelijk element (engel- koren, stemmen en verschijningen
van geesten, de Prolog im Himmel) een belangrijke plaats
ingenomen en de uitbeelding daarvan, hoe voornaam of vernuftig ook gedacht, kan voor onzen nuchteren en critischen
smaak, die van het „wonder" op het tooneel nog slechts
de techniek weet te waardeeren, nauwelijks anders dan de
verheven stemming storen, waarin de diepzinnige gedachten
en de schoone taal van den grooten dichter ons brachten.
Ook de uitbeelding van Mephisto's tooverij, die voor
een vroeger publiek misschien de groote attractie vormde:
1) De directeur Royaards heeft voor den arbeid van den regisseur
dunkt me wel zeer weinig eerbied betoond door, na enkele voorstellingen,
deze muziek eenvoudig te schrappen. Er is zeer zeker een Faust-vertooning
zc`mder muziek denkbaar, déze was Op de muziek van Diepenbrock geconcipieerd
en liet gemis er van bedierf den indruk, zooals een ontbreken van Lentvelt's
decor of Nell Brongers costuums zou hebben gedaan.
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de wijn, die tot vlam wordt in Auerbachs-Keller, het
rosse vuur in de heksen-keuken (hoe mooi ook dit
laatste van kleur en fantazie) bracht onze gedachten
onwillekeurig naar de sprookjes -vertooningen uit onze kinderjaren en wij, die het griezelen lang verleerd zijn, kwamen
van de geheimzinnigheid van heks en heksenkeuken geen
oogenblik onder den indruk. Eenmaal werd voor het
probleem van een geestverschijning een allergelukkigste
oplossing gevonden : in de kerkscéne, waar een lang- gerekte,
vormelooze gestalte, in kleur en gedaante nauwelijks
afstekend tegen het grauw van de kerkmuur, het arme
opgejaagde Greetje met woorden van dreiging en ver
ontzette; van Dalsum, die dezen geest verbeeldde,-vloeking
was in toon en zeggingskracht bovendien voortreffelijk.
Goethe's tekstaanwijzing laat veel vrijheid aan de
fantasie en schoonheidszin van den metteur-en-scéne en hier
van heeft Royaards, kan het anders? een welig en
gretig gebruik gemaakt. Het tweede fragment, waar de
tekst slechts aanwijst : Vor dem Tor, Spaziergänger aller
Art ziehen heraus, bracht een verrassend kleurig, fleurig
tafereel, een bevallig zich samenvoegen en weer- oplossen
van telkens wisselende groepen; zoo was het fragment der
„Bauern Unter der Linde", en prachtig stemmingsvol van
kleur en samenstelling was ook de knielende groep in

de kerk.
Maar méér dan al deze oogenweelde hebben mij de
fragmenten in Faust's studeervertrek voldaan; en m'n bewondering gaat hier niet het meest naar den regisseur
maar naar den acteur Royaards, den schepper van een
onvergetelijke Faust- figuur, wiens voordracht der schoone,
diepzinnige verzen een ontroering gaf, welke voor mij vèr
uitgaat boven het verdere der vertooning, zelfs boven de
teedere en lieflijke Gretchen- fragmenten. Royaards, als de
oude Faust in dat maan -overlichte studeervertrek vol stemming, de ZTbermensch, peinzend, zoekend, worstelend met
zijn nooit rustende gedachten ... onvergetelijk mooi was
het, vol wij ding. Niets stoorde hier; elke beweging van
het denkens -moede hoofd tegen de stoelleuning, elk gebaar
0. IE. XVIII 7
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van de witte, langzame handen was schoonheid en tot
Welk een perfectie Willem Royaards de kunst van verzen zeggen heeft opgevoerd, bleek bij het reciet dezer lange
clausen.

Men zou wenschen dat de declamator Royaards zoo,
in die stemmingvolle studeercel, de gansche Faust- tragedie
voor ons kon voordragen ; om ons daarmee, in eer dan bij
eenige vertooning mogelijk is, nader te brengen tot de
diepzinnige schoonheid van Goethe's verzen, die thans, in
de mooie vertaling van Adama van Scheltema, tot een eigen
Hollandsch bezit geworden zijn.
Met de Vroolij ke Vrouwtjes van Windsor, de Midzomer
(naar mijn meening de-nachtsdrom,Diekgnavd
schoonste, gaafste van ' Roy aards scheppingen, en thans de
Faust, heeft „Het. Tooneel" langzamerhand een vast klas
verkregen, waarmee het een heel eigen plaats-siekrpto
tusschen onze tooneelgezelschappen inneemt. Ook Mercadet,
zelfs Mejonkvrouw de la Seiglière moeten in dit verband
genoemd, het zijn Royaards- opvoeringen in een zeer eigen
stijl, te meer te waardeeren waar bij de regie van ons
tooneel aan een zuiver stijlbegrip nog zeer veel ontbreekt.
Een groot aantal leden van het omvangrijk gezelschap
(de N.V. „Het Tooneel telt, naar men zegt, circa 100 leden)
is voor die opvoeringen noodig, zelfs de kleinste — de
figuranten rollen zijn in bevoegde handen en mij dunkt
het moet voor een jong tooneelspeler een benijdenswaardige
leerschool zijn, om de nauwgezette voorbereidingen tot zulk
een vertooning mee te maken, en onder de bezielende
leiding van dezen, onzen grootsten regisseur, zijn eerste
schreden op het steile en doornige pad der kunst te zetten.
Maar naast die zegevierende ommegang van Royaards
„groote voorstellingen" blijft een ander deel van het gezelschap in de schaduw. Het troepje, dat onder regie van
J. C. de Vos werkt, lijdt wel zeer onder den druk der
publieke opinie: „maar de bij wagen te zijn ", en heeft
trouwens in dit seizoen ook weinig werk van beteekenis
voor het voetlicht gebracht. „De Distel ", een door Fabri-
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cius bewerkt stuk van den Duitscher Saudek, dat onder
Hollandsche boeren speelt en geknipt is om naar den trant
der Volendammer en Marker prentjes in het buitenland als
Holl andsch Fabrikaat te fungeeren, is, dunkt me, het
eenige stuk dat een flink succes heeft behaald.
En het moet me hier van het hart : ik vindt het zoo
jammer dat Royaards, die. toch onze voornaamste tooneelleider is, nog altijd zoo heel weinig aandacht voor of
beter misschien : vertrouwen in onze kunst van eigen bodem
heeft. De Violiers, Dolle Hans P Juist daarom. Er is toch
wel nieuw oorspronkelijk werk dat met dit (in alle met
geval het laatste) kan concurreeren; maar bovendien : hoeveel oorspronkelijke stukken heeft „Het Tooneel" op z'n
jaarffiksch speelplan geplaatst om ze er, na verloop van
tijd ongespeeld weer af te voeren ?
Behalve drie ,eenakters van Mevrouw Goedhart -Becker,
waaraan volstrekt niet die zorg was besteed welke dergelijk fijn, licht- getoetst, modern werk noodig heeft (ik spreek
hier van het eerste en laatste deel der triologie ; in het
middelste was m.i. het dramatisch element een mislukking)
en dat, anders en door andere (vrouwelijke) krachten ge
vermoedelijk een veel grooter succes had behaald,-speld,
is het eenige door Royaards ten tooneele gebrachte oorspronkelijke stuk... Palestina. Wel verre den heer de Wind
allen dramatischen aanleg te ontzeggen, aan welken trouwens, naar in een, door hem zelf geschreven, ietwat onverkwikkelijke brochure wordt betoogd, niemand ook maar
in het minst hoeft te twijfelen, dunkt het me toch dat
Willem Royaards zijn regisseurs-talent en de eerste krachten van zijn gezelschap aan waardiger arbeid had kunnen
geven, dan aan deze eersteling van een ongeoefend schrijver,
wiens voornaamste verdienste is, dat hij het joodsch milieu
kent en joodsche „gijn" weet te pas te brengen. En in
plaats van weinig belangrijke stukken als bijv. De Baan
Meneer Bretonneau, waren er voor Jan C. de-wachter,of
Vos en van Kerckhoven (beide zoo geknipt voor het wat
nuchtere, laconieke van Hollandsch werk) toch wel oor
te vinden geweest, die de toets met deze-spronkelij
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zeer middelmatige buitenlandsche produkten glansrijk konden doorstaan.

De twee voornaamste stukken welke het Rotterdamsch
tooneel dezen winter heeft opgevoerd brachten een groot
artistiek succes voor de twee eerste vrouwelijke krachten:
Domheidsmacht voor Marie van Eysden, Hedda Gabler,
voor Alida Tartaud.
Voortreffelijke Ibsen- vertolkers hebben het echtpaar
Tartaud en Henri Morriën (als Brack) zich getoond ; Hedda
Gabler is een van mevrouw Tartaud's sterkste en schoonste
creaties, achter haar Hedda, met de koele, korte woorden
leefde, sterk en onverbiddelijk, die andere, vol bedwongen
hartstocht, met haar wanhoop en schijnenende ontgoochelingen, een jonge vrouw met alle verdeeldheid van onzen
kenterenden tijd in haar versplinterd leven, eene, die vrij wil
zijn, heerschen en over haar eigen lot beschikken en wier
vrijheid en macht zich tot haar eigen ongeluk keert.
Heerschen wil ook Marie ter Voorst, de hoofdpersoon
uit Domheidsmacht, Emants sterk tooneelspel, met zijn
prachtig diepe psychologie. Maar Marie heerscht, als zoovele vrouwen, onder den schijn van onderwerping; haar
macht is een passieve en waar zij haar huiselijk geluk
verstoort, haar man's carrière breekt en haar kinderen
ongelukkig maakt, doet zij het in de kortzichtige meening
hen door haar inmenging te helpen. Emants grootste kracht
is zijn meedoogenlooze eerlijkheid. Daardoor kunnen we
de fataliteit aanvaarden, die de menschen, welke hij uit
altijd tot datgene stuurt, waarmee zij eigen en anderer-beldt,
ongeluk onafwendbaar voorbereiden. „Deugd is inzicht"
leerde Socrates; aan inzicht ontbreekt het de gepaarden
uit Emants oeuvre, (Tonia en Theodoor in Inwijding, Maria
en Christiaan uit Liefdeleven, Marie en ter Voorst uit Domheidsmacht) die nooit elkaar benadeelen met bewusten wil,
om toch, gehoorzamend aan den allesoverheerschenden
drang hunner persoonlijkheid naar de voltrekking van hun
noodlot toe te leven; als een Leitmotiv vinden we in al
zijn werk de meedoogenlooze waarheid terug, dat menschen,
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ook in hun innigste vereeniging, elkaar in den grond van
hun wezen ver, vreemd en vijandig blijven.
Mevrouw van Eysden's uiterlijk zoo sterke en inponeerende ministersvrouw staat -- de schrijver zelf heeft
het getuigd ! in gaafheid en zuiverheid boven de creatie,
welke Mevrouw de Vos—Poolman enkele jaren geleden bij
de opvoeringen door het Nederlandsch van deze figuur
gaf; Mevrouw Poolman was goedig-dom, haars ondanks
dom, Mevrouw van Eysden gaf het verregaand gebrek
aan inzicht van een, zichzelf superieur achtende, zich sterk
vóélende vrouw.
Voortrefelijk was de Jong als haar man, de minister,
een van de knapste, sterkste creaties van dezen bekwamen acteur, die menigmaal, vooral bij zwakker gebeelde
rollen, door een „teveel" een zekere grofheid aan zijn
spel geeft.
Voor deze beide vertoonin gen gold, wat ik in mijn inleiding noemde: het nadeel van een enkele te zwakke kracht,
die in een overigens voortreffelijk stemmend samenspel
het evenwicht verstoort. Het Rotterdamsch Tooneel moge
de kern van vertrouwde, beproefde oudere spelers behouden
hebben, wat de jongeren betreft heeft het, met het heengaan van Elze Mauhs en Louis Chrispij n Jr., een gevoelig
verlies geleden. Vooral mist het thans een eerste jonge
rol (onze gezelschappen lijden trouwens chronisch aan een
gebrek van jeunes-premiers) wat zich scherp deed voelen
in Domheidsmacht, waar Kommer Klein (hoewel een acteur
van stellige verdienste) in den moeilij ken rol van den jongen
baron zoowel uiterlijk als in spel volslagen te kort schoot.
Hetzelfde gold voor Folkert Kramer als als Eljert Lövborg
in Hedda Gabler, terwijl ook Mien Vermeulen, al had zij
als Thea Elvsted goede momenten, naast het sterke spel
der beide Tartauds, te mat, te zwak bleef.
Van de gebruikelijke reeks blij spelen heeft het Engelsche
Stuivertje wisselen, dat wel grappig de standswisseling
door den oorlog in het oer-conservatieve Engeland demonstreert, een vijftigtal opvoeringen weten te halen ; in
Kleine Dorrit kon mevrouw Martha Walden de beste
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kant van haar zich ontwikkelend talent geven, dat echter
in het dramatische te kort schiet. De regisseur van het
Rotterdamsch tooneel, de onvermoeide, eeuwig-jonge „oude"
Chrispijn, heeft ook dit jaar belangrijk werk verricht. Bij
de boven besproken stukken, zoowel als bij de Crisis
en Taifun, dat groote regie -eischen stelt, voelde men de
meesterhand van den leider.
Wij, provincialen, of eigenlijk wij allen buiten Amsterdam, zien van Heyermans beste vertooningen en daarmee
van Musch' kunst veel te weinig. De Tooneel Vereeniging
laat gemeenlijk een „bij wagen" reizen, ter wij 1 in de hoofd
avond aan avond een „schlager" gaat; en daar er-stad
geen „schlager van het Amsterdamsche genre tenminste
denkbaar is zonder Jan Musch en Mevrouw de Boer-van
Rijk, zijn die twee bijna hokvaste Amsterdammers geworden.
De Spaansche Brabander is in 't geheel niet, en Dageraad
slechts éénmaal in de residentie vertoond; (dat laatste op
een dag waarop 't mij onmogelijk was het te gaan zien)
Krelis Louwen is er alleen voor de vereeniging Kunst aan Allen

gegeven en een welwillende introductie verschafte mij gelegenheid ten minste deze derde belangwekkende creatie
van den grooten tooneelspeler Musch te aanschouwen.
Van Krelis Bouwen, oud -Hollandsch gedicht in Ulevellen stijl, dienen het eerste en laatste der 3 bedrijven slechts
als noodzakelijke inleiding en afwikkeling van het middelste,
waarin zich gansch het kluchtig gebeuren voltrekt. Aan
dat middelste bedrijf, waar Krelis, de verwaande onhandelbare boer, ontwaakt in een pronkbed op het kasteel terwijl
fantastisch uitgedoste comedianten hem suggereeren dat
hij keizer Alexander de Groote is, dankt het stuk zijn
overgankelijke waarde; en terwille van Musch, die in deze
prachtige speelrol den dronkelap leven doet en met honderd
prachtige vondsten het comische van de situatie, te verdiepen
weet, aanvaardt men den banalen, smakeloozen tekst en
de vele revue-achtige bombarie, welke om de hoofdfiguur
is heengegroepeerd. Alle licht valt hier op hem, en daar
bovendien de andere rollen deels door zwakke, deels door
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ongeschikte krachten werden vervuld, werd Musch, de
prachtige ensemble- speler, hier noodgedrongen de „ster"
van het gezelschap en men houdt van het drukke, naïfgrappige stuk met zijn groot aantal spelers en figuranten
slechts de herinnering aan hetgeen hij er aan kostelijke
speelkunst in gaf.
Aan het ensemble hapert het trouwens menigmaal bij
de Tooneel-Vereeniging ; vooral bij de gezelschappen die
de provincie afreizen met oude beproefde succes-stukken
als Op Hoop van Zegen, Het Zevende Gebod of Allerzielen; (met hoeveel genot heb ik vooral het eerste weer
gezien!) daar wordt, terwille van een natuurlijk onverm ij delij k maar verderfelijk doubleeren of tripleeren, een
deel der rollen onvoldoend bezet. Bij alle waardeering
voor de oude getrouwen: Mevrouw van der Horst en
mevrouw de Boer-van Rijk met haar onvergelijkelijk spel,
gaat de herinnering on willekeurig terug naar den zegetocht
dezer stukken in vroeger jaren, toen juist in het prachtig
ensemble -spel de groote kracht der Tooneel Vereeniging lag.
Een zeer eigen plaats heeft het echtpaar Lobo bij
Heyermans gezelschap; Lobo is door stem, gestalte en
uiterlijk, maar ook door een onmiskenbaren aanleg een
voortreffelijk vertolker gebleken voor het dichterlijk -lyrische ; zoowel in IJsbrand als in de Verzonken Klok, maar

het meest en het sterkst in Bjornson's Boven -menschelij ke
kracht, waarin hij van den predikant Sang een hoogstaande
en sterk doorleefde creatie maakte, heeft hij op dit, zijn
speciaal terrein, iets zeer bizonders bereikt. De opvoering
van dit stuk, met zijn bijna onoverkomelijke moeilijkheden
is door de superieure regie van Heyermans tot een der
meest belangrijke van het seizoen geworden; een hoog
geest overheerschte deze vertooning, alles har--gestmd
monieerde: het stemmig décor, de sobere dictie; hier werd
waarlijk vergeestelijkte kunst geboden en het pleit voor
de voortreffelijkheid van het geheel, dat het, ondanks de
weinige „actie ", onder gespannen aandacht en ademlooze
stilte werd aangehoord en, in den Haag tenminste, een
zeer groot succes heeft behaald.
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Hoezeer Greta Lobo bij het Amsterdamsch publiek
geliefd is, bleek bij de première van Nora, welke ik op
een der litteraire matinees van de Tooneel Vereeniging
bijwoonde. Er was grooten bij val voor het vele verrassend
mooie, dat zij in den grooten speelrol te genieten gaf, maar er
was daarbij een warmte, een genegenheid, die onloochenbaar de persoon van deze kleine, kinderlij k- tengere en
toch zoo veelzij dig knappe actrice gold. Vooral in het tweede
bedrijf van Nora wist mevrouw Lobo meé te slepen, in
een ademlooze spanning den toeschouwer vast te houden,
in het derde kon zij Nora's onherroepelijk besluit niet
wáár voor me maken; speelde zij het zonder overtuiging?
zou éen vrouw, die zelve moeder is, aan dit heengaan de
bezieling eener onontkoombare noodzakelijkheid vermogen
te geven ?
De Tooneel Vereeniging zal volgend seizoen geregeld
het Verkade Theater in den Haag bespelen. Ik hoop daardoor beter op de hoogte te blijven van het vele, zeer goede
en belangrijke, dat het gezelschap van Heyermans, Musch
en van der Horst, met zijn talrijke uitnemende krachten
presteert.
Datzelfde intieme, voor modern tooneel zoo bij uitstek
geschikte zaaltje, heeft de heer Verkade voor de wijde
ruimte van het Leidsche Plein verruild. Wie Eduard
Verkade's wijze van werken kende en meende, dat hij meer
de man van de fijne nuancen dan van „het groote gebaar"
is, meer Schniztler- dan Shakespeare- regisseur, weet, boven
hoezeer hij de conventie op het tooneel haat en véél-dien,
(te veel) gepoogd heeft met dilettanten te werken, omdat
zijn regie gestadig botste tegen de routine -sleur van velen
zijner spelers, zag hem met weinig illuzies zijn nieuwen
werkkring aanvaarden en vreesde, dat het Nederlandschzoomin als het Rotterdamsch tooneel den juisten bodem zou
blijken, waarop dit onmiskenbaar, doch aan eigenaardige
eischen gebonden regisseurs- talent tot bloei kon komen.
Het zou zeer onbillijk zijn reeds thans conclusies te trekken uit hetgeen Verkade na een jaar werken te midden
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van zooveel nieuwe en heterogene elementen heeft tot
stand gebracht; men kan zeggen, dat hij naar alle kanten
zijn voelhorens heeft uitgestoken en met allerlei groepeeringen van spelers verschillende soorten tooneel heeft geprobeerd : oorspronkelijks met een klucht van Adama van
Scheltema, en een reprise van Fabricius' Rechte Lijn; historisch met een op nieuw plan gesteldere Gij sbrecht, Mademoiselle de Bel-Isle en Willem van Oranje ; vergeestelijkt
met De Gijzelaar van Paul Claudel ; waarna hij zich, summa
summarum, het beste heeft bevonden bij een oud beproefd
genre : het Engelsche blij spel „Je kunt nooit weten" van
Shaw. Ik geloof dat, behalve Ibsen, geen modern schrijver
zoozeer een eigen speelstijl eischt als deze grillige Ier, die
al zijn figuren koppetje laat duikelen en afwisselend de
meest origineele vondsten naast de meest afgezaagde tooneeltrucs stelt, en men kan Verkade gul-uit de eer geven een
voortreffelijk regisseur van Shaw -stukken te zijn. De
schuimend luchtige en lustige vertooning van het ver makelij k blij spel heeft een zeer groot succes behaald, wel
het grootste dat Verkade dit seizoen heeft te boeken en,
gegeven den verren weg welken het Nederlandsch Tooneel
te stijgen heeft, wil het ooit zijn plaats van eerste tooneelgezelschap heroveren, is dat nog niet veel. Mij dunkt, de
-

acteurs van oude en jonge garde, (verscheiden Haghespelers

trokken met Verkade mee) die aan zóó verschillende speelstij len gewend zijn, zullen de homogeniteit van het samen
schaden; dat bezwaar bleek onder meer hoogst-spelr
duidelijk bij de opvoering van „de Gijzelaar", waar eerstens

jonge krachten als Eerens en Marie Holtrop de zware,
sterk - dramatische rollen onmogelijk aankonden, maar waar
bovendien Bouwmeester, met zijn speelstij 1 een fellen dissonant in het toch al niet welluidend accoord bracht, en het
zwaartepunt van dit zoo belangwekkend stuk niet op het
schoone geestelijke element, maar op het zwakke melodramatische verlegde. Tweeslachtigheid is er ongetwijfeld
in de conceptie van dit drama, maar ik ben overtuigd dat
het, in welluidend Nederlandsch vertaald en vertolkt door
sterke, aan elkaar zich aanpassende spelers (voor Mevrouw
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Tartaud bij v. is de rol van Sygne als geschreven) een
interessant en zelfs boeiend stuk zou blij ken.
In den loop van het seizoen heeft Enny Vrede het Neder
vaarwel gezegd. Het Nederlandsch P Heeft-landschToe
ze er ooit waarlijk thuis behoord P Wat beduidt die eéne rol
in Francillon en een enkele reprise, naast het vele eigene
door Enny Vrede in háár theater, het ilaagsche Verkade
Theater gespeeld; naast haar vele succesvolle rollen, in
Het Groote Avontuur, Elaine, Nina, Pen, Caroline ; häár
genre, waarmee ze onbetwist een eigen plaats hield bezet!
In den Haag heeft het Hofstad Tooneel het Verkade gezelschap vervangen, zóó volledig vervangen, dat men zich de
vroeger onmiskenbare sympathie voor die Haghespelers
n auwelij k meer herinnert. Maar Enny Vrede blijft een
Haagsche figuur; ik zou bijna zeggen een legendarische.
Men spreekt er nog over haar toiletten, haar manier van
loopen, van praten, van zijn. Dat men niet méer spreekt
over haar prestaties als actrice, ligt dunkt mij aan de rollen
die zij meesttijds speelde, waarin die uiterlijkheden teveel
hebben gedomineerd. Zij kon veel meer en veel beter, dan
wat ze met zooveel succes gaf. Ze heeft het me twee keer
bewezen: in het kleine rolletje van Seiden Mizzi in „de
Duivel" waarvan zij iets schrijnend -echts en ontroerends
maakte, en in mijn stuk Roeping, waar ze een gewoon
meisje, een Hollandsch meisje vol leven en vol warm gevoel heeft uitgebeeld. Tragiek lag buiten haar lijn, innigheid vermocht zij, fijn doorvoeld en .met fijne eigen vond
te geven. Ik hoop dat zij het nog weer bewijzen zal.-sten
Als de jongste in de rij, heb ik de laatste plaats in
dit overzicht, dat zich noodzakelijkerwijs tot enkele korte
notities van het belangrijkste moest beperken, voor het
Hofstad Tooneel bewaard. Dus ben ik verplicht mijn indruk
van het nieuwe gezelschap, dat zulk een uiterst succesvol
beginjaar achter den rug heeft, tot enkele samenvattende
zinnen te beperken, wat kan, wanneer ik als de belangrijkste
prestatie van het Hofstad Tooneel niet eén of enkele der
vele stukken vermeld, maar het feit, dat dit gezelschap het
bestaansrecht van een nationaal tooneel heeft bewezen,
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door zijn program saam te stellen uit bijna uitsluitend oor
werk en, wat meer zegt, al dat werk met succes-spronkelij
te vertoonen. Aan het begin van deze kroniek heb ik
Berckenhoffs uitspraak vermeld, als het voornaamste wat
dit tooneeljaar heeft te boeken : het belangrijkste, niet in
spel of leiding van een enkel stuk, maar in de houding
van een jongen energieken tooneeldirecteur, jegens onze
oorspronkelijke tooneelkunst.
Moge deze geste een blijvende winst opleveren en na
jaren, als ons tooneel zijn bestaansrecht onomstootelijk
veroverd heeft, van seizoen 1917-18 getuigd kunnen
worden, dat van daaruit de victorie begonnen is!

mei 1918.

GEDICHTEN
VAN

WILLEM DE M1 RODE.

ENGELEN.
I.

Zbo gezwind kan nooit een vogel vliegen,
Als hij stort door alle heemlen heen.
Maar hij voelt zijn vallen als een wiegen
En de sferen rimpelen alleen.
En het is in 't weerlichtsnel verschijnen
Van de dingen, of hij stille stond.
Even glanzen zij en zij verdwijnen,
Als de glimlach om zijn zachten mond.
En de werelden, die langs hem rollen,
(Duizendvoude flonkering verschiet)
Zijn hem, of een kind gekleurde bollen
Regenboogend ving en vallen liet.
En der aarde wreevele versmachten
Kwelt hem nooit met schendend ongeduld,
Want hij kán niet wenschen en verwachten.
En zijn wezen is van God vervuld.

II.

Hij is zachter dan zijn sterke broeder.

o zijn oogen lachen zoo bemind

Naar Maria, en hij noemt haar Móeder,
Zooals vroeger 't zoete Jezuskind.
Heel den dag verdroomt hij aan haar voeten,
En het hoog gestemde instrument
Van zijn keel zingt de verkoren zoete
Pijnen, die zij vroeger heeft gekend.
En ze ziet de bonte schilderijen
Van haar leven, als een gobelijn
Door den tijd goudkleurig, langs zich glij en,
Maar haar hart blijft onberoerd en rein.
En hij kweelt zijn heldre hooge noten
Of hij heel zijn weeke ziel verzong,
En hij voelt: ik kom als stroom gevloten
Tot hear hart; en klatert frisch en jong.

MADONNA.
Liefde is haar nog niet genaderd.
Nog vloeit er geen warm verlangen
Door den stroom van haar gebed,
En haar sáamgevouwen handen
Duiden willige overgave,
Maar geen vragen: kom tot mij.
Doch Gods liefde is rondom haar.
In de ijle suizelingen
Aan haar slaap hoort zij zijn tred.
En Gods licht rijst naar haar oogen,
En zij wendt haar oogen neder
Als in droom en mijmerij.
En zij voelt zich als verloren,
Aan zichzelven zacht onttogen,
En de wereld is niet meer.
Daar is slechts het stáag getijde,
Bloed dat weg vloeit, bloed dat weerkeert,
Van haar harte naar Gods hart.
En ze voelt zich eensklaps ledig
(Een oneindig wijd verwachten)
En haar oogen stralen weer.
En haar handen vouwen open,
En ze voelt God in zich dalen,
En ze glimlacht zoet verward.

O DIT GELUK, BIJ U TE ZIJN!
0, dit geluk, bij u te zijn
En al het andre te vergeten !
Alleen te leven van het weten :
„En ik ben de uwe, en gij zijt mijn !"
En geen verdriet of wenschen meer;
Een vree, waaruit men niet kan dwalen;
Een rustig hoorloos ademhalen,
In zuivren keer en tegenkeer.
En oog ziet diep in anders oog
Al werelds bonte wisselingen
Vergaan in wijde lichte kringen,
Zonder dat iets ter ziel bewoog.
0, dit verzekerde gewin
Kan nimmermeer ten einde spoeden.

Het breidt zich uit gelijk de vloeden
Van licht nemen de wereld in.
0, dit geluk, bij u te zij n
En al het andre te vergeten.
Alleen te leven van het weten:
„En ik ben de uwe, en gif zift m **n !"

AANTEEKENINGEN OP DE
WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

IV.
Als men eenmaal aan het onderhandelen gaat.. .
0 neen, ik weet het: we zijn nog niet zoo ver! Nog
lang niet; in geen maanden nog, misschien wel in geen
jaren. De oorlog is wellicht nog pas in zijn begin en zeker
zijn er in de laatste vier jaar weinig tijdperken geweest
waarin ge sterker dan thans gevoeld hebt, dat de groote
worsteling haar hoogtepunt had bereikt en dat er niet te
denken viel aan een gaandeweg verflauwen van den brand.
De Duitschers stooten, nu zij de handen vrij hebben voor
den strijd in het westen, met zulk een geweld op de
Entente -linie in Frankrijk, dat deze gevaarlijke, ja vervaarlij ke indeukingen begint te vertoonen, en allen die
Parijs liefhebben boven de meeste andere steden der wereld,
houden zich het hart vast, dat den aanvaller bij een volgenden stoot datgene gelukken zal, waarin hij tot dusver
niet geslaagd is en dat vóór het winter is de Duitsche
kroonprins onder den Triomf boog Parijs zal binnenrukken...
als Parijs dan het lot van Reims niet reeds ondergaan zal
hebben. En de Oostenrijkers, die, zooals hun bondgenooten
tegenover Frankrijk, nu hun gansche macht kunnen ge-
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bruiken tegenover de Italianen, pogen het Duitsche voor
te volgen en beuken in deze dagen op de Piave--beld
linie, die nog dichter bij Venetië ligt dan het FranschDuitsche front bij Parijs 1 ).
Waarlijk, dit alles lijkt niets naar vrede en als ge
dan leest wat de Duitsche Keizer, Lloyd George, Clemenceau, Wilson, Orlando, en hoe die heeren nog meer mogen
heeten, zeggen en schrijven, dan voelt ge uw meening dat
-de oorlog nog pas op zijn hoogtepunt en nog lang niet
aan zijn einde is, versterkt, want ge weet dat als die
staatshoofden en diplomaten aan hun volkeren en parlementen vertellen dat het laatste bedrijf van de tragedie
nu zeker begonnen is, zij altijd doelen op de nij bij Neid
der overwinning van hun eigen partij en gij kunt onmogelij k gelooven dat de overwinning van een der beide partij en werkelijk nabij zou zijn.
Maar ge weet toch ook, even zeker als ik, dat een
tijd van onderhandelen moet aanbreken en gij-malde
hebt u verheugd over de teekenen die in deze richting
wijzen. Uw bewondering voor het heldhaftige, wreed
geteisterde Fransche volk dat alweer vooraan staat in het
afweren van den geweldigsten aanval dien de geschiedenis
gekend heeft, mengt zich met voldoening over de tot dusver geslaagde verdediging en al weet gij dat er nog meer
stooten zullen volgen, ge hoopt en verwacht dat het ergste

aan de Franschen bespaard zal blijven. Ge weet ook, dat
al mocht Venetië misschien vallen onder den Oostenrij kschen druk, een verovering van Italië als in de tijden van
Harses en Belisarius bijna zeker tot de onmogelijkheden
behoort, en ge concludeert dat de volslagen overwinning
der Centralen in het westen en zuiden van Europa uitermate onwaarschijnlijk is. En dit dan, in verband gebracht
met de mislukking van den duikbootoorlog als middel om
de Entente ter zee te overwinnen en voorts in verband
met den hachelijken binnenlandschen toestand in de Oosten1) Nadat deze woorden geschreven waren is het Oostenrijksche
offensief een mislukking gebleken en de hachelijke toestand in Oostenrijk
maakt een herhaling der poging onwaarschijnlijk.
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rijksch-Hongaarsche monarchie, wekt bij u de gegronde
verwachting dat de ongunstige wind die nu in Duitschland waait weer zal gaan liggen en plaats maken voor den
geest van verzoening die verleden jaar overheerschend was
en waarvan de Entente tot haar eeuwige schade en schande
geen gebruik heeft weten te maken. Ge zijt het evenwel
met mij eens, dat ook van de militaire overwinning te
land, welke de Entente droomt dank zij de hulp der
Amerikanen, vermoedelijk nimmer iets komen zal en zoo
verwacht ge dat ook aan dien kant eenmaal weer de oor
wij ken zal voor den geest van bezadigd over--logspyche
leg, en ge hoopt dat de tegenslagen welke nu geleden
worden, dit psychisch proces zullen bevorderen en bespoedigen.
Zoo zult ge dan moeten toegeven, dat hoe donker
ook op dit oogenblik de toekomst moge schijnen, eenmaal de zon weer moet doorbreken en dat de vij anden van thans zich om de onderhandelaarstafel zullen
scharen om te spreken over den vrede door overleg, die
nu door allen met even sterken afschuw verworpen wordt.
Het kan nog lang duren eer het zoover is, maar
eenmaal komt het er toch van, en de welwillende lezer
moge mij veroorloven om voor dezen keer eens vooruit,
te loopen op de wereldgebeurtenissen en mijn beschouwing
vast te knoopen aan hetgeen komen zal inplaats van
hetgeen reeds geschied is. Trouwens, de wereldgeschiedenis schrijdt in deze tij den zoo snel voorwaarts dat hetgeen
nu nog in een zeer ver verwijderd verschiet verborgen ligt,
wellicht minder een toekomst-droom schijnen zal tegen den
tijd waarop deze aanteekening in druk voor u liggen zal.

Verwacht nu evenwel van mij geen profetieën. Ik wil
op den vasten bodem der realiteit blijven, den eenigen
waarop ik mij thuis gevoel, en steunend op hetgeen aan
beide kanten van de frontlijnen gezegd en geschreven is
officieel, officieus en door onverantwoordelijke schrij vers.
die morgen machthebbers kunnen zijn— wil ik een greep
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doen uit den overvloed van vraagstukken die beide partijen
verdeeld houden. Ik wil doen zooals een advocaat doet,
aan Wien men een zeer ingewikkelde zaak toevertrouwt,
met de opdracht, een grondslag voor een dading, een
schikking te vinden : die neemt dan pen en papier en
schrijft in groote trekken al datgene op wat het standpunt
van de eene partij scheidt van dat der andere; dat wordt
een lange lijst van belangrijke en minder gewichtige dingen
en de dading kan slechts dan gelukken als beide partijen
de onbelangrijke zaken schrappen en als bij de belangrijke
beiden een weinigje van hun standpunt wij ken. Op deze
wijze zal toch wel eenmaal ook de vrede tot stand moeten
komen en als ik nu voor de oorlogvoerende partijen zulk
een lijst van verlangens opmaak, dan verbeeld ik mij voor
een oogenblik de vertrouwensman van beide tegenstanders
te zijn; ik zie wat ieder van hen gaarne zou wenschen en
ga na of volgens zijn uitlatingen de vervulling van dien
wensch tot dusver als een concditio sine qua non beschouwd
werd. Natuurlijk zal mijn lijst niet volledig zijn, zal ik
verscheidene vraagstukken maar heel even kunnen aanstippen; zonder dat zou mijn aanteekening meer papier
vereischen dan met het oog op de tegenwoordige prijzen
te verantwoorden ware.
Ik begin met de alles overheerschende gebieds-quaesties, de vraag naar de wereldkaart der toekomst. De Duitsche
minister van buitenlandsche zaken, de bekende heer von
Kuhlman, heeft verleden jaaar gezegd, dat naar zijn overtuiging van die alle slechts één den vrede tegenhoudt: de
quaestie van Elzas -Lotharingen. Het is mogelijk dat hij gelijk had en zijn meening is inderdaad bevestigd door de
uitlatingen van zijn ambtgenoot Graaf Czernin in zake
Keizer Karel's brief, maar dat neemt niet weg dat er behalve het vraagstuk van Frankrijk's verloren provinciën
nog een twintigtal andere gebiedsquaesties op het programma
geschreven moeten worden.
Dat intussehen het vraagstuk van Elzas-Lotharingen
het belangrijkste is, ik geloof dat wij dit den Duitschen
staatsman moeten toegeven. Van de Al-Duitschers af tot
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aan de socialisten toe en van de Jingo's to aan Ramsay
Macdonald geldt nog immer eenerzij ds de leus : geen vrede
met verlies van een voet gronds van het rijksland, en
anderzijds : geen vrede zonder teruggave van de in 1870 geroofde provincies. Hier en daar is wel eens een groep opgestaan die in haar vredesprogramma een bemiddelingsdenkbeeld suggereerde, zooals de verdeeling van het land of
een volksstemming, maar bij de uitwerking van die denkbeelden zouden ongetwijfeld de voorstanders daarvan in beide
kampen blijken een heel eind van elkander af te staan,
en bovendien is tot dusver zoowel in de Centrale als in de
Entente-- landen nog maar een kleine minderheid voor zulk
een schikking geweest. Dus: dat déze questie allereerst
partijen verdeeld houdt, staat als een paal boven water.
Beter schijnt het gesteld met het Belgische vraagstuk
en hier zien wij nu toch dat Bismarck's imponderabilia ook
in de slechte wereld onzer dagen nog hun waarde hebben,
want wat anders dan de afschuw der gansche wereld over de
snoode rechtsbreuk waarmee de oorlog aanving en over de
meedoogenlooze behandeling waaraan Duitschland ons schuldeloos buurvolk onderwierp, is de oorzaak van het verschijnsel dat nog nooit een verantwoordelijk Duitsch staatsman
openlijk het behoud van België heeft durven voorstaan? Het
bewustzijn, dat de oorlog nimmer eindigen kan tenzij het onrecht althans in zoover is goedgemaakt dat België zijn plaats
in de rij der onafhankelijke volkeren weer heeft ingenomen,
is ongetwijfeld een der grondslagen van Duitschland's
politiek geworden en de Belgische quaestie in dezen zin
behoeven wij dus niet op onze lijst te plaatsen. Toch zullen wij haar niet geheel en al mogen weglaten, . want al
zal er vermoedelijk geen verzet zijn tegen België's herstel,
de wijze waarop het hersteld worden zal, kan tot 'een
menigte moeilijkheden aanleiding geven: ik herinner
maar even aan de Vlaamsche quaestie, die ook ons zoozeer ter harte gaat en in welks oplossing in Duitschen
geest de Duitsche diplomatie een waarborg ziet tegen
mogelijk toekomstig gevaar via België; dan aan den eisch
tot schadeloosstelling van België, door de Entente gesteld;

AANTEEKENINGEN OP DE WEIELDGEBEURTENISSEN.

117

aan de vraag of België Weer als voorheen een neutraal verklaarde staat zal worden, en nog vele andere minder
belangrijke zaken. En dan bestaat helaas nog immer de
mogelijkheid dat op den langen duur van Duitschen kant
tegen het herstel van België als staat wel verzet zal rij zen,
n.l. als in Duitschland de nu nog steeds niet almachtige
Al-Duitschers geheel mochten triomfeeren. Edoch, mocht
dit geschieden dan zou de vrede door vergelijk zelf een
droombeeld worden, dan zou de oorlog slechts kunnen
eindigen door een volkomen overwinning van een der partij en, en we mogen deze mogelijkheid terzijde laten in
onze beschouwing van heden, die gebaseerd is op den
vrede door vergelijk.
Zooals met de Belgische quaestie is het met die van
het bezette gebied in Frankrijk gesteld: er is gaandeweg
een onuitgesproken zekerheid ontstaan dat Duitschland
bereid zal zijn zich vandaar terug te trekken achter de
oude grenzen en de moeilijkheden die hierbij zouden kunnen reizen, schijnen tot dusver van ondergeschikt belang,
tenzij weer in Duitschland de veroveringslustigen hun
hand naar het gebied van Longwy en Briey zouden willen
uitstrekken, hetgeen begrijpelijkerwijze aan Franschen kant
beschouwd zou worden als een erkenning van de nederlaag.
Evenwel, met deze West-Europeesche aangelegenheden

hangt zeer nauw samen het vraagstuk van het toekomstig
lot der Duitsche koloniën. Want als Wij aannemen dat
Duitschland bereid zal wezen, zijn „vuistpanden" in Europa
af te geven, dan moeten wij daaraan ongetwijfeld de vooraarde der teruggave van zijn koloniale gebied overzee verbinden, en hierbij nu zijn zeer ernstige moeilijkheden te wachten, zoodat een tiental buiten -Europeesche quaesties op deze
wijze onafsch-eidelij k verbonden worden aan de meest gewettigde Europeesche aangelegenheden. Want bij de teruggave van Duitschland's koloniaal gebied zijn vele van zijn
vijanden gemoeid: Japan bezette de kolonie Kiau-Tsjau en
sommige van de eilanden in het Verre Oosten; Australische
troepen namen andere in bezit; Zuid -Afrikaansche legers
veroverden Zuid -West- Afrika en verdreven in vereeniging
.
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met Belgen en Portugeezen de Duitsche bezetting uit
Duitschland's bezitting in Oost-Afrika ; Engeland en Frankrijk maakten zich meester van Togo en Kameroen .... en
aldus bevinden zich Duitsche vuistpanden in het bezit van
zeer verschillende vijanden. Alle dezen hebben reeds
meermalen te kennen gegeven soms officieus of zelfs officieel dat zij er niet aan denken de Duitschers opnieuw toe
te laten in het veroverde gebied en daardoor „opnieuw een
gevaar naast hun deur te laten onstaan", en aldus kan die koloniale quaestie uitermate belemmerend werken bij de vredesonderhandelingen, zoodra Duitschland den eisch tot teruggaaf gaat verbinden als voorwaarde aan den afstand van
het door zijn troepen veroverde Europeesche gebied. Toch
is het te begrijpen dat men zelden over deze moeilijkheden
hoort spreken als ernstige struikelblokken voor den
vrede, want in de weinig volmaakte maatschappij waarin
wij leven worden kolonieën nog immer beschouwd als
rechts-objecten waarover naar believen beschikt kan worden
en dus kan er over deze quaestie gepraat, onderhandeld
worden, gegeven en genomen, geloofd en geboden, en
als men Duitschland zijn verloren bezit niet wil teruggeven,
dan kan men het misschien te vreden stellen met „compensaties". Maar moeilijkheden levert dan natuurlijk weer
het vinden dier conpensaties op.

hit het voorafgaande blijkt reeds, hoezeer bij de vredesonderhandelingen de eene moeilijkheid vastzit aan de andere,
maar dit zelfde is nog oneindig meer het geval bij de
Zuid- en Oost-Europeesche problemen, waarvan ik hier
slechts oppervlakkig een overzicht kan geven.
Het meest opmerkelijke contrast tusschen verlangens
en werkelijkheid. zien wij wel in zake de ItaliaanschOostenrijksche vraagstukken, want terwijl Italië gebied van
de Donau-monarchie verlangt en daarvoor den oorlog
begonnen is, heeft merkwaardigerwij s de oorlogsgod Oosten rij k-Hongarij e in het bezit gesteld van gebied dat het niet
verlangde, en Italië vruchteloos laten streven naar het
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zoo zeer beg eerde land. Toch luidt ook thans het Italiaansche oorlogsdoel nog immer : de verovering van Trentino
en Triëst, ofschoon als er nu vrede gesloten werd, Italië
eerst een groot deel der provincie Venetië zou dienen terug
te koopen zonder dat het over objecten beschikt die als koop
kunnen dienen. Dat onder zulke omstandigheden de-prijs
dubbele monarchie bereid zou zijn aan Italië ook maar een deel
van het begeerde af te staan, is niet aan te nemen, en hier zijn
dus het standpunt van den een en dat van den ander zoo ver
van elkander verwijderd, dat overbrugging volslagen onmogelij k lijkt. Toch steunen Italië's bondgenooten nog altijd deze
Italiaansche eischen en we zullen het beminnelijke optimisme
dat aan deze houding ten grondslag ligt, wel niet anders
kunnen verklaren dan door aan te nemen, dat men aan
Entente-zijde hoopt en verwacht de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie te zien ineenstorten zooals het de
Russische reeds verging, in welk geval het Italiaansche
droombeeld kans op verwezenlijking zou hebben.
Ja, als dat gebeuren mocht dan zou daarmee het
aspect van alle Oost- en Zuid-Europeesche problemen volkomen gewijzigd worden. Dat zij hierdoor gemakkelijker
op te lossen zouden zijn, mogen we intusschen zeker niet
aannemen : integendeel de toestand in dit deel der wereld
zou door het wegvallen van het Habsburgsche gezag nog
belangrijk meer verward worden en nog steeds geldt tot
op zekere hoogte het gezegde, dat als de Donau- monarchie
niet bestond, men haar diende uit te vinden om orde in
Oost-Europa te scheppen. Aan de onafzienbare rij van
moeilijkheden die zouden rij zen, wanneer zij werkelijk uit
denken we dus voor het oogenblik maar liever niet-envil,
en wij stellen, dat Keizer Karel's rijk als één geheel uit
den vuurproef dezer jaren te voorschijn komt.
Met de toekomst van dat rijk dan zijn een macht van
vraagstukken gemoeid die in Weenen als even zoovele
levens-quaesties beschouwd worden en die nauwelijks te
scheiden zijn van de binnenlandsche zwarigheden der Donaumonarchie. Daar zijn allereerst de Balkan-quaesties: de
Servische, de Dalmatische, de Albaneesche, de Macedo;

-

,
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nische als voornaamste, Oostenrijk-Hongarije direct rakende,
moeilijkheden. Wat de eerste betreft eischt de Entente
volledig herstel van het vóór den oorlog bestaande Servië,
terwij 1 de Centralen wel bereid schijnen opnieuw een Koninkrij k Servië te laten herrijzen, Maar dan toch een Servië
dat wegens Bulgarij e's eischen heel wat kleiner zou worden
dan hun tegenstanders het wenschen, en dat ook zekerlijk niet
dezelfde mate van onafhankelijkheid zou mogen bezitten,
als waarin Servië zich vóór den oorlog verheugde. Een
toegang van Servië tot de zee, geëischt door de Entente,
zal men aan Centralen kant wellicht goedkeuren, maar dan
toch vermoedelijk alleen een weg voor den handel, en geen
die het roerige Servische volk in staat zou stellen een
oorlogshaven aan de oostkust der Adriatische Zee te vestigen. Volkomen dezelfde overwegingen bepalen Oostenrijk's
standpunt in zake Albanië en de Dalmatische kust: tot
aan Walona toe beheerscht nu Centraal -Europa de oost
Adriatische Zee, waarnaar de Italianen even vurig-kustder
streven als naar Triëst en Trentino, terwijl de Slavische
bewoners dier landen, noch van Oostenrijk noch van Italië
gediend zijn:. Zal men nu aan Centralen kant er een
oogenblik over denken, dit kostbaar bezit prijs te geven

zonder ongeveer gelijkwaardige tegenpraestaties? Ziedaar
een quaestie die zeer zelden wordt aangeroerd in de beschouwingen van beide zijden, maar die als er eenmaal
gesproken zal worden tot de ernstigste moeilijkheden aanleiding geven kan.
Zoo is het eigenlijk ook gesteld met al de talrijke
quaesties, •den Balkan, Oost -Europa en Klein -Azië betreffend. Beide groepen oorlogvoerenden hebben een eigen
oplossing voor den toestand aldaar gereed en een samensmelting dier beide oplossingen lijkt een onmogelijkheid.
De Centralen stellen zich voor een Balkan- schiereiland,
beheerscht door Oostenrijk - Hongarije (dus mede door
Duitschland) eener- en door Bulgarije en Turkije ander zij ds, dus met een tot de kleinst mogelijke grenzen teruggebracht, machteloos Servië en een tot gehoorzaamheid
aan Centraal- Europa gedwongen Roemenië. De Entente
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daarentegen verlangt een Balkan- schiereiland waar machtsevenwicht zal zijn tusschen Servië, Roemenië en Grieken
aan den eenen kant en Bulgarije aan den anderen,-land
en waaruit Turkije verdwenen zal zijn, een toestand dus,
waarbij voor den Duitschen drang naar het oosten in den
Balkan reeds een slagboom geschoven zou zijn. De Centralen
willen een machtig Turksch rijk in Klein-Azië, zich uitstrekkend tot over den Kaukasus en tot aan Perzië toe, heerschend
over Armenen en andere niet-Turksche volksstammen,
maar door zijn belang gebonden aan Duitschiand; de Entente wil Klein-Azië verdeelen tusschen haar leden onder
niet volkomen politiek en militair, dan toch-ling,zoa
economisch. De Centralen verlangen een Polen dat in naam
onafhankelijk, in waarheid een vazalstaat van DuitschiandOostenrijk zal zijn, de Entente wil een machtig Polen met
een uitweg naar de Oostzee, dat een tegenwicht zal vormen
tegen de macht van Midden-Europa. De Centralen willen
Midden -Europeesche afhankelijke randstaten: Koerland,
Litthauen, Lijfiand, Estland, Finland... Roemenië, bol
tegen mogelijk gevaar uit het oosten, die tevens-werkn
de macht van Midden-Europa moeten verhoogen; de geallieerden echter willen hetzij krachtige, zichzelf-besturende,
zoo mogelijk tegen Duitschland ijverende Oost -Europeesche
naties, hetzij -- en vermoedelijk dit nog liever een

herrijzenis van het ineengestorte Russische rijk.
En hetzelfde geldt van de Aziatische en Afrikaansche
landen, die zich aan deze Europeesche aansluiten: waar
de eene groep een door Engeland beheerscht Perzië en
een zich daarbij aansluitend Engelsch protectoraat in
Mesopotamië wenscht, verlangt de andere een met Turkije
bevriend en dus aan Duitschland onderworpen Perzië, een
door den Sultan beheerscht Twee -stroomen-land; terwij 1 de
eene partij den terugkeer van Palestina, Egypte, Arabië,
Tripoli onder het Turksch gezag verlangt, wenscht de ander
onderwerping van al die landen aan de Entente-genooten....
Aldus heeft elke der beide partijen zich een zeer
duidelijke voorstelling gemaakt, van de Oost-Europeesche
en West-Aziatische kaart na den oorlog, voor het geval
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zij zelf overwinnaar mocht zijn, een scherp omlijnd toekomstplan ontworpen overeenkomstig haar eigen eenzijdige
belangen, en als hetzelfde niet geschied is ten aanzien
van het Verre Oosten, dan ligt de reden daarvan ver
botsende belangen der Entente -leden zelf,-moedlijkn
terwijl de Centralen nog niet kunnen uitmaken, hoe na
den oorlog hun verhouding tot Japan zal zijn. Die Oost Aziatische quaesties blijven hier dus onvermeld,' omdat ze
wel is waar bij de vredesbesprekingen kunnen rijzen, maar
toch geen duidelijk gedefinieerde programma-punten uitmaken, gelijk al de bovenstaande. Trouwens mijn lijst,
hoe onvolledig ook, is al uitvoerig genoeg geworden, om
een denkbeeld te geven van den omvang der moeilijkheden
waarmee de diplomaten te kampen zullen hebben als eenmaal de tijd aangebroken zal zijn dat de kanonnen zwijgen,
en al mag von Kühlmann's woord over de quaestie van
Elzas -Lotharingen als de eenige die den vrede belemmert
dan wellicht in den grond der zaak waar zijn, mijn opsomming heeft, dunkt mij, genoegzaam bewezen, dat buiten
dit ééne vraagstuk er genoeg andere bestaan, die zelfs als
er eenmaal onderhandeldwordt, in staat kunnen zijn, den
oorlog opnieuw te doen ontbranden.

Want ik heb nog niet eens op andere problemen dan
die welke de nieuwe wereldkaart betreffen gesproken en
deze andere wil ik ook slechts met een enkel woord in
herinnering brengen, uit vrees van lang van stof te worden.
Het is dan vooreerst de zeer belangrijke financieele quaestie,
die van de eigenlijke oorlogs -schadeloosstelling; dan die
van de schadeloosstelling voor de bezette landen, in de
eerste plaats voor België ; die van vergoeding wegens in
beslag genomen en vooral wegens getorpedeerde schepen
en last not least de vraag van den economischen
oorlog na den oorlog met wapenen, aan welke die van
het Midden- Europeesch Verbond en van de Vrije Zee zich
nauw aansluiten. En met deze laatste vraag zijn wij genaderd tot datgene wat de bekroning moge, neen moet zijn

van de vredes - onderhandelingen, hoe deze ook mogen
afloopen: de vraag van den volkerenbond, althans van de
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beperking der bewapening. Dat zij allesbeheerschend is in
dien zin, dat mocht zij opgelost worden al het andere
vanzelf volgt, daarover zijn de lezer en ik het sedert lang
eens, maar onze afspraak was, dat wij heden op het gebied
der ouderwetsche „praktische politiek" zouden blij ven, en
daar behoort zij helaas niet thuis.

Groningen, 18 Juni 1918.

LEESTAFEL.

P. H. van der Kemp, Oost-Indiës inwendig bestuur van
1817 op 1818, naar oorspronkelijke stukken. 's-Gravenhage,
Martinus Nijhoff. 1918.
In dit nieuw bewijs van Van der Kemp's onvermoeide werk
worden, met een onvermijdelijk aantal uitweidingen die-zamheid
buiten het kader 1817—' 18 vallen, in hoofdzaak behandeld : Falck
als minister; weduwenfondsen; onderwijs, wetenschap en kunst;
kerk en zending; slavernij; verblijfrecht, handel en scheepvaart.
Er zijn velerlei verzachtende omstandigheden aan te voeren;
de Regeering had niet te klagen over de quantiteit, maar des te
meer over de qualiteit harer dienaren, — maar erkend moet worden
dat ons „inwendig bestuur" op Java (de Buitenbezittingen telden
nauwelijks mee) in den eersten tijd van het herstel van het Neder
gezag veel te wenschen liet; wat men deed, deed men-landsch
maar al te dikwijls Of half, Of slecht. Herhaaldelijk treffen wij in
het hier aangekondigd werk, waarlijk niet ten onrechte, het woord
„lijdensgeschiedenis" aan.
Het sterkste voorbeeld van „idiote bepalingen" --- de uitdruk
dunkt mij wel de tarief-kingsvaVderKmp,bl.27-is
hetgeen daarmede samenging: alle-verodniga18mt
„overzeevaarders" mochten alleen te Batavia laden en lossen, de
goederen, bestemd b.v. voor Semarang en Soerabaja of van daar
uit te voeren, moesten door kustvaarders worden overgebracht. Ook
hierdoor werkte onze Indische Regeering krachtig mede tot de
verwonderlijk snelle opkomst van Singapore!!
Laat ik hier even aanteekenen, alleen als bewijs dat ik het
boek aandachtig las, dat op bl. 278 (midden) de opmerking van
Van der Kemp: „Dus ten behoeve van reizigers !" mij niet juist
schijnt; Van der Capellen sprak van het geval „dat noodwendig
transporten moeten plaats hebben ten gerieve van particulieren ",
en had dus, dunkt mij, het oog op goederenvervoer in het belang
van particuliere handelaren, in tegenstelling met het vervoer van
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goederen voor 's lands dienst. Na dit intermezzo wil ik, met volle
instemming, hier deze zinsneden (bl. 287) van Van der Kemp
overnemen:
„Eerst op het einde der regeering van Van der Capellen kwam
men tot het inzicht, „dat het eene ongerijmdheid was om langs
eene kust, van eene zoo groote uitgestrektheid als het eiland Java,
slechts eene haven te hebben voor den handel met het buitenland.
Maar het kwaad was gesticht; Singapore had zich gegrondvest;
inlandsche en Europeesche handel, wars van de vexatiën, van de
omslachtige formaliteiten, van de onredelijke boeten en andere
strafbepalingen op verzuimen, zelfs op onwillekeurige ! !, van het
alles vernietigende slechte geldstelsel, had voor goed den rug
gekeerd tegen een bestuur dat van de eischen des handels, zoowel
als van het muntwezen, niet het geringste begrip bleek te hebben ".
Zoo geeft de geschiedenis tal van duur gekochte, en toch niet
steeds behoorlijk ter harte genomen lessen; niet alleen op staatkundig, maar ook op staathuishoudkundig gebied.

E. B. K.
Edw. B. Koster. Verzamelde gedichten (poëzie en
rhythmisch proza). Onveranderde Volksuitgaaf. G. A.
Kottman. 's-Gravenhage, 1917.
Dr. Kosters poëzie, gelijk zij in dezen bundel is saamgebracht,
heeft een, in den goeden zin des woords, populair karakter. Een
volksuitgave daarvan te bezorgen, ligt in den aard van het werk
zelf. Het is Hollandscn in verscheiden opzichten, naar de zuiverheid
der taal, de duidelijkheid van de zegswijze, de voorstelbaarheid
van den inhoud en de gelijkmatigheid van de dichterlijke aan
zin zijn deze gedichten Nederlandsch,-doenig.Ibzr
doordat ze het Nederlandsche landschap en de Nederlandsche
natuur telkens weer tot hun stof hebben en in beschrijvende lyriek
verheerlijken. De bewondering voor land en stad in de onderscheiden
streken des vaderlands en bij onderscheiden jaar- en dagtij den is
de sterkst- werkende prikkel voor dezen dichter -wandelaar; zooals
bij het overzien der gedichten - titels al aanstonds blijkt. Dat Dr.
K. zoo gaarne beschrijft en beschrijft na waarneming; dat het
observeerend element in zijn werk zoo grooten rol speelt, hangt
saam met zijn dichterlijk temperament, dat, hoewel lyrisch gestemd,
toch niet vooral lyrisch is. In de tegenstelling van scheppende
subjektiviteit èn ontvankelijkheid voor het objekt, is de lyrische
dichter het meest bedeeld met de eerste gave, terwijl de andere
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de gaaf is van den plastischen kunstenaar, en ook deze gedichten
geven bij voorkeur plastiek. Ook daarin zijn ze Nederlandsch.;
zij roepen telkens de herinnering aan Staring op, die immers ook
het plastisch vermogen tot zijn dichterlijk erfdeel ontving. Ik
bedoel hiermede niet een louter objektieve geaardheid, die zich
niet inleeft in het waargenomene en het beschrijven als kopieeren
opvat, want Dr. K. bewijst juist een voortdurende vriendschap met
het voorwerp van zijn kunst en een medeleven met de dingen
rondom. Maar deze gestemdheid is een andere dan de scheppende,
die voorwerp, landschap, stad, leven, mensch, gebeurtenis, natuur,
overbrengt in de atmosfeer van den geest. Dr. K. voelt veeleer in
het voorwerp een daaraan eigen leven. Deze objektiviteit mist
nu de groote subjektieve bewogenheid. Een gelijkmatige gestemdheid
spreekt uit rythme en taal zijner gedichten, die ook wel eentonig
kan zijn, hoewel tegen onecht pathos gewaarborgd. Het dichterlij kovertuigde, de rijzing en daling der meeslepende aandoening zijn
niet zijne gave. Daarom zijn deze verzen het minst gelukkig waar
zij het observeerbare en voorstelbare verlaten en in de sfeer der
hoogere verbeelding overgaan (op een enkele uitzondering na zooals
in het gedicht „De Wind"). Ook om deze reden acht ik Dr. K.'s
werk van echt Hollandsch karakter; het brengt niet in een eigen
dichterlijke wereld binnen, maar in de dichterlijk aangevoelde
werkelijkheid. Het verheugd mij Dr. K.'s grootste gedicht Niobe
hier opnieuw gedrukt te zien. De vlotte loop en klare voorstellingsaard
en de zuivere taalbouw van dit dichtstuk hebben mij steeds bekoord.
B. DE H.
R. Zuyderhoff, Lid van de Algemeene Rekenkamer. De
Rijks Directe Belastingen. Eenige beschouwingen, critiek
en denkbeelden naar aanleiding van de aanhangige herzieningsvoorstellen. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uit
Maatschappij, 1918.
-gevrs
De samensteller van dit geschrift is door zijn vroegere werkzaamheid in Indië en hier te lande met onze belastingwetgeving
in nauwe aanraking geweest; een oorspronkelijk niet vor openbaarmaking bestemde studie omtrent Treub's ontwerpen heeft hij
„verruimd, veralgemeend en afgewerkt" alvorens haar — bescheidenlij k als „boekje" — uit te geven. Na een kort overzicht van de
ontwikkeling der directe belastingen en van haar geschiedenis in
Nederland sedert 1813 bespreekt hij de (in December 1917) aan
wetsontwerpen, waarna hij „enkele denkbeelden" ontvouwt-hangie
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en zijn conclusies in een „slotwoord" neerlegt, waarop nog ver
bijlagen volgen.
-schilend
Het komt mij voor dat deze studie van den gezaghebbenden
Schr. de aandacht van belangstellenden ten volle waard is. Maar
wij leven snel in tijden als deze en dit geldt (ten deele) ook van
de behandeling der belasting-ontwerpen door de Volksvertegenwoordiging. Daardoor verliezen beschouwingen als deze vrij spoedig
hare actualiteit. Zoo moet de Schr. in een noot van zijn slotwoord
herinneren aan het feit dat de door hem afgewezen dividend- en
tantième - belasting „inmiddels" door de Eerste Kamer ( „zij het niet
zonder protest") is aangenomen. Des heeren Zuyderhoff's oordeel
komt hierop neer, dat afgezien moet worden van de voorgestelde
invoering van tantième -, effecten -, doode hand- en bestemmingsbelastingen, ook van de voorgestelde wijziging der grondbelasting,
dat wenschelijk ware invoering eener belasting op de vermogensvermeerdering, spoedige herziening der belastbare opbrengst van
de onroerende goederen voor de grondbelasting, radicale hervorming der naamlooze- vennootschappen - belasting en herziening der
tarieven van de inkomsten- en vermogensbelastingen.
Wij zijn thans --- ik schrijf dit half April — zoover genaderd,
dat met vrij groote zekerheid te zeggen is welke van Treub's ontwerpen wèl en welke niet kans hebben nog voor het zomer- reces,
d.i. voor het definitief scheiden van deze Kamer te worden afgedaan. Van de door Schr. veroordeelde effecten-belasting b.v. staat
wel vast dat zij geen kans meer heeft. Het is niet anders: de ge
achterhaalt spoedig de actualiteit van beschouwingen-schiedn
als deze. Maar het is waar, dat haar beteekenis niet alleen, zelfs
niet voornamelijk in de actualiteit is gelegen. Want het vraagstuk
zelf zal nog wel heel lang aan de orde blijven. H. S.
Tochten door Jan Prins. Amsterdam. W. Versluys.
Getijden idem.

De gedichten van Jan Prins hebben al wat noodig is om in
den goeden zin des woords populair te worden. De dichter beschikt
over een zeer gemakkelijke dictie, geleidelijk rythme, vlotte rijming,
klaarheid, verbeeldingskracht en voordracht. Zijn verzen hebben
een vloeiende muzikaliteit.
Ik zie Venetië in het licht zich baden,
Van }feel een wereld stroomt aan hare kaden
de rijkdom toe. Tegen de ronde kust
is zij een zwaan die op het water rust.
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Wanneer de nacht valt, worden de kanalen
tot ondoorgrondelijke diepe zalen
van stilte en vindt, wie daar zijn gondel voert,
den avond met den hemel zelf bevloerd.
Over het water komen van gitaren
de verre en zoete klachten aangevaren,
en onbespied, onder de gondeltent,
in een verrukking, die geen zijn erkent
buiten zichzelve, de oogen diep in de oogen,
en hart aan hart, en mond tot mond gebogen,
beleven — onbewust van toekomst, tijd
of oogenblik — Twee menschen de eeuwigheid.

Ik geef dit staal maar had evengoed een ander kunnen kiezen;
de kunst van Jan Prins heeft overal dezelfde dichterlijke vloeiendheid. Het dichterlijk temperament dat zich daarin uitspreekt heeft
geen verborgen diepten, geen onderbewuste gronden, maar leeft
in het daglicht en kan pikturaal heeten. Zooals een schilder van
de oudere school erop uit trok om in de natuur zijn indrukken te
ontvangen en vol imspressies en met een vol schetsboek huiswaarts
keerde, evenzoo schijnt wel Jan Prins zijn indrukken van overal te
ontvangen en vlot in schets te brengen. Waarneming, herinnering
en ervaring bieden hem tal van onderwerpen die zijn taal in beeld
brengt. Maar wanneer ik in den dichter den denker zoek, den
grooten mensch, levensvorscher, verbeelder van de levensbeweging,
ziener van zijn afgronden en hoogten, dan moet ik bij den poeet
van Getijden en Tochten, voorbijgaan. Maar te genieten geeft hij,
en bij is een waarachtig dichter. B. DE H.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken:
Leo van Puyvelde. L'orientation nouvelle du mouvement flamand.
Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon, 1917.
M. Tschoffen. Le Sac de Dinant et les légendes du livre blanc allemand, du 10 Mai 1915. Leiden. S. A. Futura, 1917.
J. F. M. Sterck. Oorkonde over Vondel en zijn kring. N.V. Uit
-gevrs
Maatschappij, voorheen Paul Brand. Bussum, 1918.
Dr. A. G. van Hamel. Zeventiende -eeuwsche opvattingen en theorieën
over Litteratuur in Nederland. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1918.
Nieuwe Banen, onder redactie van }Jr. A. H. de Hartog, 11e jaargang.
Januari 1918. Amsterdam. A. H. Kruyt.
F. J. Krop. Het dreigend gevaar van een zeker antimilitarisme. Rotterdam, Boekh. J. Amesz. f 0.35.
Ir. M. W. Polak, w.i., Bezwaren tegen de opvattingen der relativisten.
Deventer.
E. Kluwer, 1918.

Overneming verboden.

GEOFFREY CHAUCER's
VERTELLINGEN VAN KANTELBERG,
DE VERTELLING VAN DEN RECHTSGELEERDE.
VERTAALD DOOR

A. J. BARNOUW.

INLEIDING.
De legende van Constance is een middeleeuwsche
odyssee, het miraculeus verhaal eener omdoling tusschen
het oost en het west der toenmaals bekende wereld. Van
Rome naar Syrië, van Syrië naar Noordhumbrië, van Noord
terug naar Rome, voert de dichter zijn heldin-humbrië
haar kringloop van ellenden rond. En even verscheiden
als het tooneel der handeling is de stof waaruit het wonderverhaal is saamgeweven: Romeinsche historie, Germaansche
verdichting en bij belsche godsvrucht hebben de motieven
geleverd voor het bonte web.
Germaansche verbeelding gaf het stramien: de wreede,
bloedschendige sprook van het meisje dat, door haar eigen
vader ten huwlij k begeerd, haar weigering boet met het
verlies van haar handen en, aldus verminkt, de wildernis
invlucht. Daar wordt zij gevonden door een koning, die
haar zijn vrouw maakt. Na de bruiloft trekt hij ten oorlog,
0. E. YVIII 8
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en in zijn afwezigheid baart zij een zoon. De booze schoon
brouwt kwaad met een valschen brief aan den-moedr
koning, waarin zij belasterd wordt, en met een tweeden,
zoogenaamd van den koning, met het bevel haar te straffen.
Zij wordt met haar kindje verbannen en zoekt een heen komen over zee. Door een wonder krijgt zij nieuwe handen
van goud, waardoor ze voor haar man niet dadelijk herkenbaar is wanneer hij haar bij toeval weer ontmoet. Pas
door het gedrag van zijn kind komt hij tot de ontdekking
wie zij is, en wordt zij met haar man hereenigd.
Over gansch Europa heeft het Germaansche volk die
sprook verbreid 1 ). De Angelen brachten ze mee naar
Britannië en daar werd ze gelocaliseerd. De sprookjes
trouwde werd de Aelle der-konigdevrst
historie, de Noordhumbrische koning van Deira en vader
van dien Eadwine dien Paulinus bekeerde. Het motief der
verminking 2 ), een koningin onwaardig, verviel, en tot
meerder glorie van het Engelsche koningshuis werd de
naamlooze die Aelle zijn vrouw maakte een dochter en
moeder van Romeinsche keizers. Maar ook het Oosten
werd betrokken in het aldus gewijzigde verhaal: de beraamde
bloedschande die de heldin op haar langen dooltocht drijft
bewaard in een anderen literairen uitlooper van den
sprookjesstam, de historie van Helena van Constantinopel 3) —
werd vervangen door een ander motief dat de eer van den
keizerlij ken vader ongerept liet: een huwelijk der keizersdochter met een heidensch vorst in Azië werd de oorsprong
van haar lange ellende. En de heldin der historie, de
1) Wie daarover meer wil weten zij verwezen naar Ed. Suchier's
verhandeling in zijn editie der Oeuvres poétiques de Philippe de Rémi, Sire
de Beaumanoir (Soc. des anc. texten fr. 18) I pp. LVIII—LXXII.
2) Men zie over dit motief het artikel van Graaf T. de Puymaigre,
La Pille aux mains coupées, in de Revue de l'Histoire des Religions, X,

193-209.
3) Vgl. De Vrouwen-peerle ofte dryvoudighe Historie van Helena
de Verduldighe, Griseldis de Saeghtmoedige, Florentina de Getrouwe,
nieuwelyckx gheprint door Joh. Enschedé ende Sonen te Haerlem, ghelijck
aen de uytgave van Martinus Verdussen, Antwerpen 1621, voor C. A. J.
van Dishoeck 1910.
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verminkte der heidensche sproke, werd een voorbeeld van
Jobsehen ootmoed en verduldigheid, een zinnebeeld van
het vervolgd en zegevierend Christendom.
Het was in dezen vergevorderden staat van ontwikkeling dat de Engelsche dichter de legende vond te boek
gesteld. Want Chaucer heeft haar niets anders geschonken
dan de schoonheid van zijn dicht. Door zijn vers is de
vertelling van den rechtsgeleerde het schoonste der vele
verhalen waarin ons de historie van Constance is overgeleverd a). Het werk waaraan Chaucer de geschiedenis
kant en klaar ontleende was de Anglo-Normaandische
kroniek van den Engelsehen Dominicaner Nicholas Trivet
uit het tweede kwart der veertiende eeuw. Vanwaar deze
weer de historie had van „la pucele Constance" is niet
meer na te gaan. Hij beweert ze te hebben ontleend aan
„les aunciene cronikes de Sessounz", de oude kronieken
der Sassen, maar de juistheid dier bewering is aan gegronden twijfel onderhevig. Trivet mag het geweest zijn
die de liefde van den sultan voor Constance tot uitgangspunt der historie maakte, want het motief van het bloed
huwelijk, waartoe in sommige versies de paus-schendig
nog wel zijn zegen geeft, moet de predikheer met Chaucer
hebben verdoemd als
e

Een stone al te gruwelij k om hooren. (v. 84)
Zou in dit oordeel van den dichter over de geschiedenis
van „den snooden vorst .Antiochus" misschien het bewijs
zijn te zien dat Chaucer den oorspronkelijker vorm der
sproke kende? In de Engelsche romance van Emare, een
andere literaire avatar van de schoone zonder handen der
oude vertelling, is het motief der bloedschande bewaard:

Dowgter, y wyll wedde the,
Thow art so fresh to beholde,

en Chaucer, die de romance kan gekend hebben, heeft
misschien met zijn kritiek op hetzelfde motief in het ver1) Over die literaire bewerkingen zie men Suchier (ut supra) en

Gough, The Constance Saga (Palaestra 23, 1902).
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haal van vorst Antiochus een rechtvaardiging bedoeld van
den voorkeur dien hij, boven de voorstelling der romance,
aan de min stuitende lezing van Trivet gaf. Men heeft
in dien uitval tegen „Tyro Apollonius" wel een zijdelingschen
aanval willen zien op zijn vriend en kunstbroeder John
Gower, die in het achtste boek zijner „Confessio .mantis"
die booze historie heeft opgenomen. Maar juist het incident
waartegen de rechtsgeleerde om het kras realisme der
beschrijving bezwaar maakt is niet te vinden bij Gower,
die het onkuische geval met kiesche ingetogenheid
verhaalt 1 ).
Ook de legende van Constance heeft Gower naverteld,
eveneens naar Trivet, en een vergelijking van zijn nuchter,
droog verhaal met de vertelling van den rechtsgeleerde'
geeft relief aan de schoonheid die Chaucer heeft weten te
scheppen uit zoo onaantrekkelijke stof. De materie toch
heeft, voor den modernen lezer althans, luttel bekoring:
de doubleering van het motief der aan de golven prij sgegeven vrouw verzwakt nog het zweem van belangstelling
dat het begin harer lotgevallen mocht hebben gaande
gemaakt. Want tweemaal zwalkt Constance eenzaam om
op zee, tweemaal vindt zij herberg bij een vreemde, tweemaal wordt ze bij dien vreemde door koning Alla gevonden.
Maar voor Chaucer is alle voorval slechts de bewogen
achtergrond waartegen de schoone gestalte van Constance
uitschijnt. Zijn gedicht herinnert aan die primitieve voor
martelaars, waarop de heilige staat afgebeeld-stelingva
tegen een terrasgewijze wijkend landschap dat de ver
episoden der martelie vertoont. Bij Trivet en-schilend
Gower is die verscheidenheid van incident niet achtergrond
maar het schilderij zelf, en de figuur van Constance het
stereotiepe middelpunt van ieder onderdeel dier gebroken
compositie. Doch Chaucer's heilige treedt uit de bontheid
van haar lotgeval naar voren in het aureool van haar
martelaarschap, dat de kleurigheid van den achtergrond
1) Shakespeare dramatiseerde Gowers vertelling in zijn Pericles en
laat den dichter zelf als proloogspreker optreden voor vier van de vijf
bedrijven.
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overschittert. In de woorden waarmee zij afscheid neemt
van haar moeder en vader, in haar gebeden tot Christus
en Maria, in de troostende liefkoozing van haar klein
kindje, altemaal verzen die niet een echo van Trivet maar
een weerklank zijn van Chaucer's eigen meegevoel, trilt
een pathos dat aan dit vlekkeloos toonbeeld van Christendeugd een menschelijkheid geeft waardoor ook ons modernen,
van idealiseering afkeerig, de figuur van Constance ver
te ontroeren 1 ).
-mag
1) Hoe kwam Chaucer er toe dat pathos te doen spreken uit den
mond van den rechtsgeleerde, dien berekenenden slimmerd,
Die sloeg uit zijn beroemdheid en zijn weten
Menigen tabberd en vacatiesom ?
Moet ook hier de keuze der vertelling den verhaler typeeren, en

is er ironie

in het contrast tussehen de zelfzucht van den man en de zalving waarmee
hij spreekt van haar
Die volgt in al heur werken Deugds geboon,
Heur hart een kamerkijn van heiligheid,
Heur hand een dienaar milder kariteit ?
Oorspronkelijk schijnt de dichter hem een andere vertelling te hebben toegedacht. De inleidende bespiegeling over den vloek der armoede past beter
bij het karakter van den man, en houdt zoo weinig verband met de
legende die hij verhalen gaat dat er goede grond is voor het vermoeden
dat ze eigenlijk tot proëem voor een ander verhaal was bestemd. In den
Proloog tot de Legend of Good Women maakt Chaucer, in een opsomming
van zijn werken, onder meer melding van
The Wreched Engendring of Mankinde
As man may in Pope Innocent yfinde.
Die drie eerste stanzas nu, waarin de Rechtsgeleerde den vloek der
armoede schildert, zijn ontleend aan een passage in De Contemptu Mundi
sive de Miseria Conditionis Humanae van Paus Innocentius III, en het is
meer dan waarschijnlijk dat we in den proloog tot de legende van Constance
een berijmd fragment over hebben van The Wreched Engendring of Mankinde,
het prozaverhaal dat den rechtsgeleerde oorspronkelijk was toegedacht.
Daarmee zou ook verklaard zijn hoe de verteller beweren kan in proza
te zullen spreken (V. 96), even voordat hij zijn verhaal in verzen begint.
Toen de dichter later van plan veranderde — misschien omdat The Wreched

Engendring of Mankinde, voorbarig onder zijn werken genoemd, bij een
vluchtigen opzet was gebleven — zal hij fragmenten van zijn onaf prozawerk in den stanzavorm der legende van Constance hebben berijmd om ze
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in het kader te passen van het nieuwe verhaal. Aan de onverwachte wending
die de gedachtengang dier vijf inleidende stanzas neemt, zijn de sporen dier
inlijsting, naar mij voorkomt, nog te erkennen: de vloek der armoede leidt
den dichter tot de lof van den rijkdom, maar de rijke kooplui, die wel
vroolijk op den Kerstmis mogen dansen, worden met een gedachtesprong
die ons ver weg voert van alle bespiegeling over arm en rijk, geprezen als
de vaders van loopmaren en vertelsels, een gezochte overgang tot de
legende, die met een verhaal van reizende kooplui aanheft en door een
vader van loopmaren aan den rechtsgeleerde heet verteld te zijn. Dat The
Wreched Engendring of Mankinde een prozawerk had moeten worden meen
ik te moeten opmaken uit de wijze waarop Chaucer in zijn Legend of Good
Women er van gewaagt. Er bestaan van den Proloog tot dit werk twee
verschillende redacties die beide dezelfde lijst van werken bevatten. Alleen

The Wreched Engendring of Mankinde ontbreekt in de eene, die vrijwel
algemeen voor de oorspronkelijke wordt gehouden. Bij de omwerking heeft
de dichter, achter de verzen der eerste redactie die van zijn Boethius gewagen, de vermelding der vertaling van Innocentius derwijze ingelascht
dat er bezwaarlijk iets anders uit te lezen valt dan dat ook deze in
proza was :
And for to speke of other besinesse,
He has in prose translated Boece,
And of the Wreched Engendring of Mankinde,
As man may in Pope Innocent y -finde.
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DE WOORDEN VAN DEN WAARD TOT HET
GEZELSCHAP.

De waard die zag wel dat de klare zonne
Van haar kalenderboog 1 ) had afgeronne'
Een vierdedeel en nog een goed half uur,
En schoon geen grondig kenner der natuur
5 Wist-ie toch wel wat dag het was: de achttiende
Dag van April, die Mei tot bode diende.
Ook zag-ie dat de schauw van iedren stam
Tot net zoo wat dezelfde lengte kwam
Als de opstand waar ze doer geworpen was,
10 Zoodat ie uit die schauw de wijsheid las
Dat Phebus, die zoo helder was ontglommen,
Al vij fen veertig graden was geklommen,
En voor dien dag, althans op deze breedte,
Was het tien uur, dat kon je daaraan wete'.
15 En plotseling wierp-ie zijn klepper om
En zei: .Goevolk, ik waarschuw heel den drom:
Eén verrel van den dag is over thans.
Nou, bij de liefde Gods en Sinte Jans,
Verliest me toch geen tijd, zoover je mag,
20 Goevolk, de tijd gaat omme, nacht en dag.
Ze ontsluipt ons, 't zij terwijl we zoetjes sluimen,
Hetzij doordat we wakend haar verzuimen,
Net als de stroom die van de bergen rent
Naar 't lage land en nimmer ommewendt.
25 Méér jammert wijze Seneca omdat
Hij tijd verloor dan opgepotten schat.
Want van verloren have is verhaal,
Maar tijdverlies verderft ons altemaal.
Je ziet ze nooit weer, ben je ze eenmaal kwijt,
30 Zoomin als Machtelken heur maagdlijkheid,
1) Kalenderboog: The ark of his artificial day, d.i. de dag tuschen
zonsop- en ondergang. De „natuurlijke" dag is het etmaal.
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Wanneer ze die verloor met dertel mallen.
Dus niet in luiheid roesten met ons allen.
Heer Rechtsgeleerde, bij je zaligheid,
Vertel es wat. Ge hebt u neergeleid
35 Bij onze afspraak, en uit vrijen wil
Beloofd te zullen doen wat ik beveel.
Houd die belofte en kwijt u van uw schuld,
En daarmee hebt gij uw devoir vervuld."
„Waard ", sprak-ie, „depardieux 1 ), ik ben je man;
40 d'Afspraak te breken ben ik niet van plan.
Belofte toch maakt schuld, en 'k stel een eer
wat wilt ge meer?
In 't houden van de mijn
Want ieder die de wet aan andren stelt
Bedenke dat ze ook voor hemzelven geldt.
45 Zoo wil mijn tekst. En echter, dat ge 't weet,
'k Heb z66 maar niet een schoon verhaal gereed.
Doch Chaucer, schoon ie luttel zich verstaat
Op kunstig rijmen en te dichte' op maat,
Vertelde er, in zulk Engelsch als ie kan,
50 Van oude tijden, dat weet alle man.

En zoo ie, goede lien, ze niet vertel
In 't één boek, dan vertelde-ie ze ieuwer el.
Hij zei van allerhande mingeval,
Meer dan je bij Ovide vinden zal
55 In dat aloude boek Epistulae 2 ).
Waartoe ze weer verteld sinds Chaucer 't dee?
Hij zei van Ceys en zijn Alcione 3 )
In jonger jare', en sinds van iedre schoone,
Van al die eedle vrouwe' en amoureusen.
60 Wie lust heeft in zijn dikke boek te neuzen,
Dat heet Cupido's Heiligenlegende 4 ),
Die kan er lezen van de wreede ellende
Der Babilonsche Thisbe; van Lucreet;
1) de par is oorspronkelijk de part, van den kant van, in den naam van.
2) Chaucer bedoelt de „Heroides", de Heldinnebrieven, als Vondel
ze noemt.
3) In „The Boke of the Duchesse" (v.v. 62-220), gedicht in 1368.
4) Beter bekend als „The Legend of Good Women".
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Hoe Dide om valsche' Eneas zich verdeed;
65 Hoe Phillis boom werd om haar Demophon;
De klacht van Dianier, van Hermion;
Van Adriane en van Isiphilee,
Het dorre eiland rijzende uit der zee;
Leander die verdronk om Erro's minne;
70 Eleyne's tranen, en de ontstelde zinne'
Van Brixseyde en van u, Ladomya;
De wreedheid ook van u, o Medea,
Die de eigen kleinen opb in g t bij den hals,
Omdat ge uw Jason vondt in liefde valsch.
75 0 Ypermystra, Penelope, Alceste,
U prij st-ie onder vrouwen als de beste 1 ).
Maar met geen enkel woord en deelt-ie mee
Het vuig exempel van die Canacee,
Die sliep met haren eigen broeder bij .
80 Van zulke booze histories zeg ik „fij".
Noch dat van Tyro Apollonius 2 )
Hoe bij den snooden vorst Antiochus
Zijn eigen kind haar maagdom heeft verloren,
Een stone al te gruwelijk om hooren,
85 Als ie zijn dochter neersmijt op den grond.
En daarom is het dat ie nooit bestond
In een van zijn histories te verteile'
Van zulke ontaarde gruwelen der helle.
Noch zult ge zien dat ik er van gewaag.
Maar waar mijn stof gevonden voor vandaag ?
90
'k En wierd niet graag geleken, g'looft me des,
Bij muzen die men noemt Pierides 3 ).
Metamorphoseos weet wat ik meen.
Maar, niettemin, 'k en roeke niet een peen
1)

In deze lijst van „Heldinnen" ontbreken de namen van Cleopatra

en Philomela, wier historie in de „Legend of Good Women" is opgenomen,
terwijl deze zwijgt over de lotgevallen van acht der hier genoemden :
Deianira, Hermione, Hero, Helena, Briseis, Laodameia, Penelope en Alcestis.
2)

i.e. Apollonius de Tyro, een geschiedenis uit de

Gesta Romanorum,
Pericles.

door Gower naverteld en gedramatiseeerd in Shakespeare's

3) De dochters van Pierus, die het durfden opnemen tegen de Muzen,
en tot straf in eksters 'werden veranderd.
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95 Of 'k na hem kom met hallefbakken waar,
Hij make rijure', ik spreek in proza maar."
Dat zeggend ging ie, met een strak gelaat,
't Verhaal vertellen dat gij hooren gaat.

DE PROLOOG TOT DE VERTELLING VAN
DEN RECHTSGELEERDE').

0 staat van armoed', o vervloekte plage,
100 Van honger, dorst en koude vast verzeld,
Gij schaamt u in uw hart om hulp te vrage',
En vraagt ge geen, dan wordt ge zoo gekweld,
Dat nood uw stilverborgen kwale meldt!
Al wilt ge niet, u noopt de harde zorge
105 Uw nooddruft of te stele', of beedle', of borge'.
Christus beschuldigt ge in uw bitterheid
Dat hij misdeelt den tij deli] ken schat.
ED zondig maakt ge uw naaste een verwijt,
Zeggend: „Ik heb gebrek en jij hebt zat,
110 Maar boeten zul je, ja, bij dit en dat,
Wanneer je gat zal branden in den gloed,
Omdat je de armen in hun nood niet voedt ".
-

Maar luister hoe het woord luidt van den wijze :
„Bet is te sterven dan te leve' in nood".
115 ,,Uw eigen buurman zal de deur u Wijze'.
Wanneer gij arm zijt gaat alle eerbied schoot".
Neem ook dit woord waarmee de wijze sloot:
„Den armen man is elke dag een vloek".
Neem acht dan en verzeil niet in dien hoek.
1) De drie eerste stanzas zijn een poëtische paraphrase van een
passage in De Contemptu Mundi, 8iVe de Miseria Conditionis Humanae
(L. I. c. XVI) van Paus Innocentius III. Zie de Inleiding, blz. 133.
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120 Wanneer gij arm zijt zal uw broer u hate',
En al uw vrienden schuwen u, eilaas.
O rijke koomens, weeldig boven mate,
Op dit punt zijt gij êel en ver van dwaas.
Gij vult uw zakken niet met dubbel aas,
125 Maar vijf en zes 1 ), in jacht op goede kanse.
Wel moogt ge vroolij k op den kerstmis danse'.
Gij zwerft door land en zee om goud te garen.
Als wijze mannen kent gij heel den staat
Der wereld; vaders zijt ge van loopmaren,
130 Van wat van vrede en oorlog wordt gepraat.
Ik waar om een verhaal ten einde raad,
Had niet een koopman mij er één gedaan
Al jaren her, dat 'k zal vertellen gaan.

HIER BEGINT DE VERTELLING VAN DEN
RECHTSGELEERDE.
In Syrië 2 ) woonde een gilde wijleneer
135 Van rijke koomens, stille, brave lien.
Het zond zijn specerijen heinde en veer,
Goudlaken en satijnen bont om zien.
Hun waar was goedekoop en bovendien
Zoo nieuw dat ieder geren van ze kocht
140 En hun zijn eigen waar te slijten zocht.
't Geviel dan dat de meesters van dat gilde
Hun zinnen zetten op een reis naar Rome,
't Zij ze daar leute of handel drijven wilde'.
Geen bode en kon hun dienen. Zelve kome',
145 Dat was het kort en goed, waarvan ze droome',
En in een plaatse die hun oorbaar docht
Hebben zij daar een onderdak gezocht.
1)

Dubbel aas was een ongeluksworp in het dobbelspel, vijf en zes

daarentegen een buitenkans.
2)

Trivet noemt het Sarazine, het Saracenenland.
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Zoo toefden voor een tijd die handelsmans
Zoo lang het hun gelustte in die stede.
150 En dus geviel het dat van vrouw Constans,
Des keizers dochter, in bijzonderhede'
De onovertroffen roem, met zulker rede
Dien Syrischen gezellen werd geprezen
Van dag tot dag als gij hierna zult lezen.
155 Dit was 't wat alleman eenstemmig riep:
„Ons Roomsche Keizer 'k wensch hem Gods gena
Een dochter heeft ... , sinds God de wereld schiep
En werd, wat goed- en schoonheid annega,
Nimmer een aêr gekeurd haar wederga.
160 Ik bidde God dat Hij ze houde' in eere,
En dat zij heel Europa mocht regeere'.
In haar is, zonder trots, verheven schoon,
Jeugd zonder - groenigheid of zotternij .
Zij volgt in al heur werken Deugds geboSn,
165 In haar sloeg ootmoed alle tirannij.
Spiegel is zij van alle courtesij,
Heur hart een kamerkijn van heiligheid,
fleur hand een dienaar milder kariteit".
Waar was die roep, zoo waar als Godes macht.
170 Maar nu terug tot waar ik eerst van zeide:
Dat koopvolk heeft zijn schepen nieuw bevracht,
En, na den aanblik dier gebenedijde,
Keerden die Syriërs naar huis, volblijde,
En doen hun zaken als ze dêen weleer,
175 En leve' in rijkdom. Ik en weet niet meer.
't Geviel dat deze koomens jonste vanden
Bij die in Syrië had een soudaans macht.
Want als zij wederkeerde' uit vreemde landen,
Dan zou hij, heusch en minzaam als hij placht,

180 Hun maken goede sier, en wat elk bracht
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Aan nieuws uit alle land van ieder vragen,
Om kennis van de wonderen die zij zagen.
Maar, onder andere dingen, allermeest
Deden zij hem van vrouw Constance weet,
185 Zoo groot een adel in zoo ernst een geest,
Dat het dien Soudaan groote vreugde deed
Te denke' aan haar, tot lang het niet en leed
Of al zijn lust en al zijn bezigheid
Werd haar te minnen tot de dood hem beidt.

190 Nu wou 't geval dat in het groote boek
Dat menschen hemel noemen werd geschreven
Met sterren, voor hij lag in de eerste doek,
Dat liefde, eilaas, hem gaan zou aan het leven.
Want in 't gesternt, wien 't lezen waar gegeven,
195 Staat klaarder dan een glas, godweet, bedied
De dood van ieder mensch, des twijfelt niet.
In sterren werd, veel winters van te voren,
De dood gegrift van Ector, Achilles,
Julius, Pompejus, toen nog ongeboren,
200 't Oorlog van Thebe, en van Ercules,
Van Sampson, Turnus en van Socrates
De dood. Maar menschenbrein is al te bot
Dan dat het klaar kan lezen in het lot.
De Soudaan zond om zijn geheimen raad,
205 En
dat mijn stone niet te lang en word',
Hij deelt hun mede waar het hem om gaat,
En zweert hun: „zoo die gunst me niet gewordt
Dat ik Constans bezitte binnenkort,
Is 't uit met mij ", en hiet hun zonder spare'
210 Middel te vinden dat hem 't lijf beware.
De eene zei dit, en de ander weer wat aers.
Zij pleegden raad, zij wikten ende wogen.
Zij toonden zich subtiele redenaars,
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Spraken van tooverkonst en sluwe logen.
215 Maar toch per slot en was er in hun oogen
Geen voordeel te bekennen hier noch daar
Dan in zijn trouwen. Daar en was geen aer.

Dan, daarin zagen zij zoo'n zwarigheid
Op goede gronden, om oprecht te wezen
220 „Want", zeiden zij, „'t verschil is al te wijd
Tusschen hun beider godsdienst, dat wij vreezen
Geen Christenprins en zou men ooit belezen
Zijn kind te . trouwen naar de zoete wet
Ons van Mahoene den Profeet gezet ".
225 En hij: „Ik zweer u, liever dan te leven
Zonder Constance, dat ik doope koos.
'k Moet harer zijn, al 't ander is me om 't even.
Ik bid u, spaart me uw ante's en uw pro's.
Redt mij het leve' en weest niet achteloos
230 In haar te winne' aan wie mijn leven hangt.
'k En draag niet lang de pijne die mij prangt".
Wat baat het verder hiervan uitgeweid ?
Ik zegge: door verdrag en ambassade,
Door tusschenspraak van Zijne Heiligheid,
235 Van Ridderschap en Kerk, werd men te rade,
Den godsdienst van Mahoene tot een schade
En Christi dier geloove ten geval,
Hetgeen ik u hierna vertellen zal.

De Soudaan zou met alle zijn baronnen
240 En al zijn leenmans doope anevaan.
Dan zou de keizer hem Constance jonnen,
En goud, hoeveel en heb ik niet verstaan,
Waarvoor voldoende borg werd aan gegaan.
Deze afspraak werd bezworen beiderzij de.
245 Schoone Constance, ga in Gods geleide.
Nu zijn er, wil ik wedden, die verwachten
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Dat ik hun heel den uitzet zou vertellen
Waarvan de keizer, edel van geslachte,
Zijn dochter vrouw Constance deed verzeilen.
250 Men wete wel, geen man en kan het stellen
In korten zin wat moeite dat zij make'
Ter voorbereiding van zoo hoog een zake.
Bisschoppen maken ten gelei zich op,
Heeren en dames, ridders rijk in eere,
255 En
daarmee uit
nog ander volk volop.
En heel de stede door laat men kraaieere'
Dat zeer devotelijk zich ieder keere
Tot Jesus Christus met geben, dat hij ze
Zegen in de echt en spoede op heur reize.

260 De dag brak aan waarop zij heen zal varen,
Ik zeg, de droeve noodlotsdag is daar
Waarop geen tijd en rest voor langer sparen,
Maar rechtevoort zoo rust zich heel die schaar.
Constance, van bekommernisse zwaar,
265 Rijst bleek van 't bedde en maakt zich op ten tocht.
Ze ziet wel dat niet el heur baten mocht.
het zoo zij schreide,
't
henen
moet
naar
onbekende land,
Die
Van vrienden weg, die haar hun liefde wijdde',
270 En zich zal moeten bukken in den band
Van eereen, dien zij nimmer heeft gekand?
Mannen zijn allen goed, zoo nu als eer,
Dat weten vrouwen! ik en zeg niet meer.
Helaas, wat wonder is

„Vader ", zoo sprak ze, „uw arme kind Constance,
275 Uw dochterleen, zoo teeder opgetogen,
En moeder, u, mij liever dan het gansche
Heelal, behalve Christus in den hoogen,
Constance uw kind komt voor u neergebogen
Om uwen zegen. Tijd het is om gaan.
280 'k En zie u nimmermeer met oogen aan.
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Helaas, een oog wenk, en 'k aanvaard den tocht,
Sinds dus uw wil is, ten Barbarenoord.
Maar Christ die stervend ons heeft vrij gekocht,
Geef mij gena te werken naar zijn woord.
285 Wat is het dat ge in mij, katijf, verloort?
Een vrouwe leeft alleen om slaafsch en stil
Te doen en dulden wat haar meester wil" 1 ).

In Troye niet, toen Pirrus brak den wal,
Eer Ylion brandde, noch in Thebe's stee,
290 Noch Romes om het kwaad door Hannibal
Die de Romeinen driemaal bukken dee,
En werd zoo teeder niet geweend van wee
Als, denk ik, in die kamer om haar scheie'.
Maar henen moet ze, of ze zing of schreie.
295 0 eerste stuwenskracht, wreed firmament 2 ),
Dat met uw daagschen ommezwier constant
Het al van oost naar westen drijft en ment
Wat van nature wil naar d' andren kant,
Uw drijven gaf den hemel zulk een stand
300 Bij het begin van dezen gruwbren tocht
Dat wreede Mars dees echt heeft omgebrocht.
Zoo kronkelend een opgang is niet pluis,
Waarvan de heer, eilaas, van macht ontdaan,
Uit zijnen hoek valt in het donkerst huis.
305 0 Mars, als Ataz.ir 3 ) gaat u dit aan.
Onzalig zijn uw schreden, zwakke maan.
Gij zoekt contact waar men u niet wil zien,
V.v. 273-287 zijn Chaucers eigen vinding.
De drie volgende stanzas, vv. 295-315 zijn weer een oorspronkelijk invoegsel van Chaucer. De eerste stuwenskracht, het primum mobile, is
1)

2)

de buitenste der negen spheren die om de aarde wentelen. Zijn „daagsche
ommezwier" van oost naar west is tegennatuurlijk, in strijd met die der zon
van west naar oost.
3) i. e. Al tasir, dat in 't Arabisch beteekent „de invloed ", in het
bijzonder „de heillooze invloed".
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En waar 't u wel was, daneu wilt ge vlien 1 ).
Laas, Romes Keizer, zaagt ge geen gevaar ?
310 Was daar in heel uw stede niet één wijze?
Kan de eene tijd niet beter zijn dan de aer?
Kan men zijn dag niet kiezen voor de reize P
Vooral waar 't menschen geldt van hoogen prijze,
En als men 't uur van een geboorte kent?
315 't Is, lacie, dom- of traagheid die ons schent.
Te schepe brachten zij de droeve schoone,
Plechtstatiglijk, met alle omstandigheid.
„Dat Jezus Christus ", zei ze, „met u wone".
Schoone Constance, oorlof! wat meer gezeid?
320 En zij gelaat zich of ze niet en lijdt.
Ik laat haar henen zeilen zoogedaan,
En wil terug tot mijn historie gaan.

Des Soudaans moeder, aller ondeugd bron,
Heeft nauw van 't plan van haren zoon gehoord,
325 Waardoor hij de oude offerdienste schon,
Of zond om haren raad al rechtevoort.
Zij kwamen om te luistren naar heur woord,
En toen ze samen ware' in vol getal

Zat zij en sprak als ik u zeggen zal.
1) Kronkelend heet de opgang van een planeet als hij rijst in een
der zoogenaamd „schuine" teekenen van den dierenriem, dat zijn zulke die
bij hun opkomst boven den horizon er een scherper hoek mee vormen dan
de anderen, de „rechte". De schuine teekens zijn de Steenbok, de Waterman,
de Visscher, de Ram, de Stier en de Tweeling. Van deze is de Ram het
huis van Mars, maar ook onder de „rechte" teekens is er een, de Schorpioen, waarvan hij de heer is. „Het donkerst huis," waarvan hier sprake is,
is de Schorpioen, „called the house of death and of travaile, of harm, and
of domalte, of strife, of bataile, of guilefulnesse and falsnesse, and of
wit", als in Batmans uitgave (1582) van Trevisa's Engelsche vertaling
van Bartholomeus Anglicus' „De Proprietatibus Rerum" te lezen staat. „De
maan zoekt contact waar men u niet wilt zien" schijnt te beteekenen: de
maan komt met Mars samen in de Schorpioen, maar dit teeken heet de
„depressie" der maan, omdat haar invloed daar het minst gunstig is.
0. E. XVIII 8

10
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330 „Heeren ", zoo sprak ze, „ieder van u allen
Weet hoe mijn zone zint de heilge wet
Van onzen Alkaron 1 ) te laten vallen,
Gegeven door Gods bode Mahomet.
Maar hierop heb 'k voor God een eed gezet:
335 Eer zal het leven uit mijn lichaam wij ke',
Dan 't hart de wet van Mahomet bezwij ke.
Wat zou ons komen van dit nieuw geloove
Dan knechtschap voor ons lichaam en verdriet,
En later worden wij ter hel verschoven
340 Wijl ons geloof Mahoenes wet verliet!
Maar zweert mij, Heeren, dat en weigert niet,
Aan wat ik zeggen ga uw stem te geven,
En 'k weet ons heil bereid in 't ander leven ".
Zij stemden 't en bezwoeren, ieder man,
345 Met haar te leve' en sterve' en bij te staan,
En ieder zal zich moeien wat hij kan
Om al zijn vriende' om hullep aan te gaan.
En wat het was dat zij wou annevaan
Dat zal ik u vertellen altehand.
350 En tot ben allen sprak ze in dezen trant:
„Eerst veinzen we ons ten kerstendoop bereid.
Koud water deert ons nauw of niet met al.
En ik beloof een feeste en vroolij kheid
Waarmee 'k den. Soudaan, wed ik, kwijten zal.
355 Want wiesch de doop zijn vrouw hoe wit ook al,
Ze en wascht zoo licht het rood niet weder af,
Schoon m'er een vontvol water medegaf".

0 Soudanesse, wortel van verraad,
Virago gij, Semiramis de tweede,
360 0 Slange onder vrouwelijk gelaat 2 ),
1)

i. e. al Koran.

2)

Een toespeling op een gangbare middeleeuwsche voorstelling dat

Satan Eva verleidde in de gedaante van een slang met een vrouwehoofd.
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Gelijk de slang in helschen boei beneden,
Geveinsde vrouw, door uw boosaardighede
Wordt al wat deugd en onschuld hier verpest
Gebroed in u, als aller zonden nest.

365 0 Satan vol van nijd van stonden aan
Sinds ge verjaagd werdt uit uw errefrecht,
Wel kent ge nog tot vrouwen de oude baan.
Gij hebt door Eva alle mensch geknecht.
Nu zoekt gij te verdoen dees Christen echt.
370 Wacharrem en eilaas, uw instrument
Maakt ge van vrouwen voor uw schellemsch end.
Dees Soudanes, die 'k dus verwijte en vloeke,
Liet heimelijk heur raad puns weges tijen Wat zou ik mijn verhaal te lengen zoeke'?

375 En komt ten Soudaan eenes dages rijen,
Zeggend ze won van haar geloove scheien
En Christendom uit priestershand ontvange'
Berouwvol dat ze Heiden bleef zoo lange.
En bad hem dat hij heur die eere jonde
380 Dat zij het Christenvolk feesteeren mocht,
Zeggend, ze zou hun toeven wat ze konde.
De Soudaan stemde in wat zij hem verzocht,
En heeft er haar geknield voor dank gebrocht.
Woorden begaven hem, hij was zoo blijde.
Zij
kust haar zoon en liet zich huiswaart rijde'.
385
Explicit prima pars. Sequitur pars secunda.

(Slot volgt.

HEBBEL'S GYGES- TRAGEDIE
DOOR

Prof. J. H. SCHOLTE.

De verhouding tusschen stof en idee, fabel en gedachte,
werkelijkheid en visie is uitgangspunt en eind-mysterie der
kunst. Het oogenblik, waarop de idee de stof doordringt,
de fabel de gedachte in zich opneemt, de werkelijkheid in
de visie opnieuw wordt geschapen, is het ontstaansmoment
van het kunstwerk, de conceptie van nieuw leven, even
onnaspeurlijk in zijn geheimste wezen als elke leven sconceptie in de wereld der bezielde stof. Maar ook hier tracht
de wetenschap telkens weer den sluier te lichten, die het
Isis-beeld aan profane blikken onttrekt, hetzij door zelf
een analyse te stellen, hetzij door eigen waarnemingen van
dichters als gegevens te aanvaarden.
Ik reageer als volgt,
zegt een tijdgenoot van Hebbel
er gaat een stemming vooraf, een muzikale, die lost zich
voor mij op in een kleurgewaarwordin g ; dan zie ik figuren,
een of meer, in de een of andere houding en beweging
tegenover elkaar, of ook geïsoleerd, alsof het een kopergravure was op papier van die bepaalde kleur, ook, nauw
gezegd, als een marmeren beeld of een groep van-keurig
beelden, waarop het zonlicht valt, getemperd door een
gordijn, dat juist die kleur heeft. Deze kleurgewaarwording
heb ik ook, wanneer ik poëzie lees, die mij ontroert; bij
Goethe is het een warm goud-geel, zwaar-intensief, met
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een nuance van goud-bruin ; Schiller geeft mij een schitterend karmozijn -rood; wat Shakespeare betreft, daar is
elk tooneel een bijzondere schakeering van de eigen kleur,
die het heele stuk voor mij heeft. Het is wel opmerkelijk,
dat mijn visie van een beeld of van gegroepeerde beelden
geen betrekking heeft op de catastrophe van mijn stuk;
soms zie ik alleen een van de personen in de een of andere
pathetische houding, maar die lost zich dan weer op in
een andere gestalte, zoodat het ten slotte een heele reeks
wordt. Van het heele stukwordt niet de fabel, de novellistische inhoud mij het eerst bewust, maar, uitgaande van
de eerste situatie, die ik zag, kristalliseeren zich telkens
nieuwe figuren, plastisch in vorm, houding en gebaar, soms
meer het beginpunt van de handeling rakende, dan weer
op het latere verloop betrekking hebbende, zoodat ik ten
slotte van het heele stuk in al zijn plastische tooneelen
een visie gehad heb. Onder dit haastige gebeuren blijft
mijn bewustzijn volkomen passief; in een min of meer
angstige lichamelijke beklemdheid maak ik dat alles door.
Heb ik deze collectieve visie gehad, dan kan ik den inhoud
der verschillende tooneelen naar willekeur reprodu.ceeren;
het novellistisch relaas echter vertellend weer te geven,
zou mij onmogelijk zijn. Van de gebaren uit kom ik tot
de taal. Wat ik heb, schrijf ik dadelijk op; maar, als de
stemming mij verlaat, is, wat ik opgeschreven heb, dood
materiaal. Nu tracht ik de leemten in den dialoog aan te
vullen. Daarvoor is het noodig, dat ik dat, wat ik opgeschreven heb, critisch beschouw. Ik tracht daarom thans
de idee te benaderen, die aan al deze details ten grondslag
ligt; ik kan het ook zoo uitdrukken: ik zoek nu bewust
de idee, die onbewust de scheppende kracht en de innerlijke
samenhang van de verschijnselen was. Daarop tracht ik de
verschillende schakels der handeling te vinden, om mij den
causalen samenhang duidelijk te maken, zoo ook de psychologische wetmatigheid van elke uiting en den volledigen
inhoud van de afzonderlijke situatie's; ik tracht alles te
ordenen en bouw zoo een plan op, waarin niets meer zuiver instinctief is, maar alles berekend en doordacht, zoowel
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wat het geheel betreft als de meest ondergeschikte details.
Otto Ludwig meent, aan hem, die met Hebbel de
pionier is van het moderne Duitsche drama, ontleenen wij
deze beschrijving van dichterlijke conceptie dat, wat
hij hier voor zich zelven zegt, ook voor Hebbel zou kunnen
gelden, met dit verschil, dat zijn tweede phase, het ver
verwerken van de intuitieve visie, voor Hebbel-standelijk
eind -stadium, voor hem ontwikkelingsvorm zou zijn. Bij
Hebbel is volgens hem elke verandering der situatie, elk
stuk karakter - ontwikkeling slechts een psychologisch prae
paraat, elk gesprek een aaneenschakeling van psychologische
en karakteristieke constateeringen, van pragmatische en
hoogere motieven het geheel een homunculus. Zijn
homunculus zou door het tooverwoord van den levenwekkenden meester het echt-menschelijk bestaan deelachtig
zijn geworden.
Ook deze metamorphose beschrijft hij ons. Ik ga thans
aan het werk. Het stuk moet den indruk geven, alsof het
uitsluitend voortbrengsel van het instinct was. Al het
abstracte moet concreet worden gemaakt. Men moet aan
het gebaar van de taal, als ik het zoo mag zeggen, bemerken, wat de sprekende mensch voor het geheel beteekent.
Zeggen, uitspreken mag hij het echter niet. Dan zou men
immers in werkelijkheid den dichter hooren; de sprekende
mensch zou een marionet zijn. Het is niet gemakkelijk,
dit tot stand te brengen: men heeft voortdurend met twee
gedachtenreeksen te doen, met de gesprekken van den
ten tooneele gevoerden mensch als zoodanig, die in zich
zelf inhoud en samenhang moeten hebben, daarnaast met
de psychologische ontwikkelingsmomenten, die, buiten hem
om, door zijn woorden heen, tot uiting moeten komen.
Niet alleen dat dit technisch moeilijk is, maar het eischt
ook een besliste zelfverloochening, want de oorspronkelijke,
door den dichter geconcipieerde gedachtenreeksen moeten
daaraan worden opgeofferd. De sprekende personen moeten
zich in hun woorden laten kennen, zonder het zelf te
weten, ja, dikwijls tegen hun eigen wil in. Het kan voor
dat de woorden, die de dichter zijn personen in-komen,
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den mond legt, regelrecht indruischen tegen wat hij hen
zou willen laten zeggen, -dat hij een van zijn menschen in
zijn innerlijke wezen doet kennen, door hem zich zelf met
volslagen gemis aan zelfkennis te doen karakteriseeren.
Bij Hebbel echter meent Otto Ludwig weer vertellen
de personen zelf hun karakter-eigenschappen in kleine
anecdote's en zijn er troisch op, te toonen, wat voor echte,
bijzondere wezens zij zijn.
Deze analyse der ontstaansmomenten van eigen poëzie
is belangwekkend; wij hebben geen reden, om aan de juistheid van Otto Ludwig's waarneming ten opzichte van zich
zelven te twijfelen. Drie momenten laten zich daarin
duidelijk onderscheiden: een niet actief -bewuste conceptie,
waarbij zich het object aan het subject opdringt; het verstandelij k verwerken van de zuiver in de gevoelssfeer van
oor en oog liggende visie, de inwerking derhalve van het
subject op het object; ten slotte de compositie van het
kunstwerk, waarbij de dichter subjectieve en objectieve
gedachtenreeksen uiteenhoudt en door elkaar vlecht. Maar
ook door deze afscheiding van een compositie- stadium en
een critiseerend stadium van de oer- conceptie wordt het
ontstaansmysterie van het kunstwerk niet onthuld, niet
eens van alle kanten benaderd. Wat aan het conceptie
voorafgaat bij voorbeeld, vernemen wij niet. Het-ogenblik
zou van belang zijn te weten of het vruchtbare oogenblik zich bij momenten van meer zintuigelijk zieleleven
of bij een intensieve gedachtenconcentratie pleegde aan te
sluiten, of het den uitlooper vormde van een vloedgolf van
geestelijke activiteit of wel de afsluiting van een periode
van inzinking. En uitteraard blijft de conceptie zelf in
wezen even ondoorgrondelijk, het geheimzinnige huwelij k
van subject en object, de idee, die onbewust de scheppende
kracht en de innerlijke samenhang van de verschijnselen
is, en de fabel, die zich laat aflezen van de gestaltenreeksen, die de plastiek vormen der opeenvolgende tooneelen.
Eerst, als de fabel en de idee elkander gevonden hebben,
als de marmeren beeldengroepen verschijnen in het zonnelicht, getemperd door het gordijn van de voorafgaande
;

152

HEBBEL'S GYGES- TRAGEDIE.

kleurgewaarwording, is voor het nieuwe leven de kiem gelegd.
Voor Hebbel legt de dichter - criticus den nadruk op
het tweede stadium, dat van het verstandelijk -critisch
verwerken van de in de gevoelssfeer van oor en oog liggende
visie, en meent, dat het derde stadium, de opzettelijke
behandeling van het ruwe materiaal, de nieuw-schepping,
de laatste stempeling, bij hem zou ontbreken. Deze laatste,
stellig onjuiste opvatting vindt misschien eenige verklaring
in het feit, dat hij hier niet Hebbel's rijpste kunstwerken
het is kenschetsend, dat hij uitsluitend de Julia citeert
op het oog had. Belangrijk is de eerste constateering,
die men evenwel slechts middellijk uit zijn uiteenzetting
kan afleiden, dat ook bij H.ebbel de onbewuste visie aan
de verstandelijk -critische werkzaamheid zou voorafgaan.
Zij vindt in brieven en dagboeken van den schrijver zelf
evenmin een directe bevestiging als een besliste tegenspraak;
de vraag, hoe in Hebbel's dichten de samenwerking tusschen bewuste, en onbewuste psychische functie's is, blijft
onderwerp van strijd, te heftiger gestreden, omdat men
daarmee gaarne mindere of meerdere waardeering van den
dichter in verband brengt. In zijn denken ligt Hebbel als
een open boek voor ons; maar het grondigste weten aangaande den scherpzinnigen denker omvat geenszins het
intuitieve begrijpen van den genialen dichter. Wij weten
vrij nauwkeurig, wanneer en hoe Hebbel aan zijn tragedie's
gewerkt heeft; sommige van de door hem gebruikte Bronn en zijn ons van de eerste tot de laatste letter toegankelijk ;
wij kennen- zijn techniek en zijn dramatische theorie; maar
elk kunstwerk geeft nieuwe verrassingen en nieuwe raadsels
ook voor den dichter zelf.
schrijft Hebbel aan een van
De genesis van Gyges
is zoo eenvoudig mogelijk. Ik was eens
zijn vrienden
op de bibliotheek van het ministerie van Politie, toen een
van de ambtenaren mij vroeg, waarom ik de geschiedenis
van Kandaules en Rhodope nooit gedramatiseerd had; ze
was voor mij als geschapen. Ik zei, zooals het was, dat ik
ze niet kende. De man gaf mij toen een deel van Pierer's
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lexicon in handen, waar het artikel in stond. Het sloeg
in en nog denzelfden avond kwam een van de belang rijkste
scène's tot stand, die tusschen Gyges en Kandaules aan
't begin van de tweede acte.
Van dit tooneel loopen de draden door het geheele
stuk; Hebbel moet toen reeds den opbouw van het drama
tot in bijzonderheden voor zich hebben gezien. De conceptie is dus vrij wel op den datum af vast te stellen. Toch
zou ook bij dit stuk de verrassing niet uitblijven.
In Pierer's lexicon, waarnaast Hebbel waarschij nlij k
ook, in vertaling, althans de redactie's van Herodotus en
Plato gekend heeft, las hij ongeveer het volgende. Kandaules, de laatste Herakliden- koning van Lydië, was zoo
trotsch op het bezit van zijn gemalin en zoo lichtzinnig
in de opvatting van zijn rechten, dat hij aan zijn Griekschen
gunsteling Gyges, die in het bezit was van een onzichtbaarmakenden ring, toestond, zijn vrouw in naakte schoonheid te aanschouwen. De koningin wordt gewaar, welke
smaad haar is aangedaan. In verontwaardiging doet zij
Gyges het bevel toekomen, haar te bezoeken en laat hem
de keuze, zelf met den dood te boeten voor zijn daad, of
den koning te vermoorden en haar hand te aanvaarden,
om daarmee haar eer te wreken en te herstellen. Het
laatste geschiedt. Een nieuwe dynastie, die der Mermnad.en,
neemt daarmee haar aanvang.
Hebbel's raadgever in de bibliotheek van het Weensche
ministerie van Politie was een man van dichterlij ken
aanleg en letterkundige werkzaamheid: Karl Johann Braun
von Braunthal, die in jonge jaren vriendschappelijk - literaire
relatie's met Lenau onderhield en door het uitgeven van
een Oostenrij kschen muzen-almanak zoowel als het ontloopen van een duel over een auteursaangelegenheid met
Anastasius Grün zich in de letterkundige kringen van
Weenen in de jaren van 1830 tot 1840 een twijfelachtige
bekendheid had verworven. In de Decemberdagen van
1853, waarin de conceptie van Hebbel's Gyges-drama valt,
was hij, van huis uit eenigszins mauvais sujet, na een
avontuurlijk bestaan in politie -dienst gekomen, thans een
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man op leeftijd, werkzaam in ondergeschikte betrekking
aan genoemde bibliotheek. Ht blijkt niet, dat Hebbel,
de Holsteiner, die in Weenen langzamerhand thuis geraakt
was vooral sinds zijn huwelijk met de begaafde tooneelspeelster Christine Enghaus, in nadere betrekking tot
Ritter von Braunthal stond : in de acht deelen correspondentie, door Richard Maria Werner verzameld, komt zijn
naam niet eenmaal voor. Hij laat zich echter in boven aan geh aald schrijven over het ontstaan van den Gyges met
volkomen zekerheid substitueeren, daar Hebbel den 14den
December 1853 in zijn dagboek noteerde, dat hij aan
Braun von Braunthal de stof voor dit drama te danken
had terwijl ook van anderen kant bekend is dat deze
van de oprichting af aan de bibliotheek van het ministerie
van Politie werkzaam was.
Wij staan dus voor het feit, dat iemand, die Hebbel,
naar wij stellig mogen aannemen, niet nader kende, een

zoo scherpen blik op zijn specialen dichterlijken aanleg
had, dat hij van de geschiedenis van Kandaules en Rhodope
kon voorspellen Hebbel duidt in den meeg edeelden
brief aan Sigmund Engländer de koningin, die in de
bronnen Nyssia of Tudo heet, proleptisch met den naam
aan, dien hij blij kbaar om zijn klankwaarde heeft gekozen —
dat deze stof bepaaldelij k voor dezen dichter „als geschapen"
was. Ritter von Braunthal gaf daarbij blijk van een zoo
juist begrip van wat voor Hebbel paste, dat de dichter zelf
eerst na de voltooiing van zijn treurspel inzag, wat deze
stof voor hem beteekende. Aan vreemde aanwijzing heeft
Hebbel het drama te danken, waarin hij naar onze meening
het meest zich zelf heeft gevonden, het zuiverst en innigst
zich zelf heeft gegeven.
Welke eigenschappen Braunthal aan de geschiedenis
van Kandaules en Rhodope toekende, om daaruit af te
leiden, dat zij bij uitstek geschikt was, om door Hebbel
als drama te worden behandeld, weten wij niet. Zij moeten
samenhangen met de eigenschappen der drama's, die tot
aan het ontstaan van Gyges und sein Ring aan het publiek
bekend waren geworden: dat was bij het ontbrecken van
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persoonlijke relatie's bet eenige materiaal van vergelijking,
dat aan Braun von Braunthal ten dienste stond. Wanneer
wij trachten op grond van dit materiaal den aan Hebbel
gegeven raad in zijn misschien onuitgesproken motiveering
te reconstrueeren, dan zijn het twee eigenschappen, die
daarbij op den voorgrond treden : de geschiedenis van
Kandaules en Rhodope als die van een belangwekkend
probleem in de verhouding van man en vrouw, en de
verhouding van Kandaules tot Gyges als die van een
gewichtigen overgang in de geschiedenis van een volk.
Niet van den aanvang af is Hebbel de dichter van
de overgangscrisis geweest, dien hij zich in zijn latere
drama's toont: Judith en Genoveva vallen daarbuiten; Maria
Magdalene bezit reeds kenteekenen van de nieuwe richting;

Herodes und Mariamne, Agnes Bernauer, Gyges und sein Ring
zijn de drie trappen, waarop de dichter in het genre, dat
hij zich door studie over het wezen van het drama zoowel
als door steeds meer volmaakt wordende scheppingen als
eigen terrein veroverd had telkens hooger stijgt. Zijn
laatste groote werk, de imposante Nibelungen- trilogie, neemt
een geïsoleerde plaats in door een andere verhouding van
den dichter tot de stof: hoezeer de dramatiseering ook
hier de idee van overgangscrisis tusschen de heidenschgermaansche en christelijke wereldbeschouwing in zich
heeft opgenomen, spreekt toch de geweldige stof te duidelijk,
dan dat daarin de geheele persoonlijkheid van den dichter
zich kon afteekenen. De zoo eigenaardige ontwikkeling
van Hebbel als dichter van de eeuwig wisselende problemen
in de verhouding der seksen en van de tragiek der tijden
van verscherpte tegenstellingen en duurgekochten vooruitgang vindt in den Gyges haar hoogtepunt en afsluiting.
Dichter van de wisselende problemen in de verhouding
tusschen man en vrouw was Hebbel van zijn eerste drama
af. In het apocriefe bijbelboek vond hij in de verhouding van Judith tot Holofernes een gegeven, dat hem
aantrok en in hem tot ontwikkeling kwam, niet als dat
van de tot religieuze extase opgevoerde vrouw, die haar
volk, haar god wreekt op den geweldenaar, den belager
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van Israël en zijn geloof, maar als dat van de vrouw, die
zich buiten de grenzen begeeft, haar in de verhouding der
seksen gesteld en die daardoor zich zelf verliest. Hebbel's
Judith zingt geen triomfzang : „Speelt den Heere met
trommels en klinkt hem met Gymbalen ; zingt hem een
nieuw lied ; zijt vroolijk en roept zijnen naam aan ! ". Zij
jubelt niet; zij velt over zich zelve een vonnis : „Gij zult
mij dooden, zoo ik het verlang ! Ik wil niet aan een
zoon van Holofernes het aanzijn geven ! Bid tot God,
dat mijn schoot onvruchtbaar zij. Of Hij genade voor
mij heeft!"
Het is een kenmerk, met één uitzondering eigen aan
alle drama's van dezen dichter, dat de uit verre afgelegenheid van plaats of tijd gekozen stof wordt doortrokken
met de tegenstellingen van een modern probleem. „Het
problematische", zegt Hebbel, „is de levensadem van de
poëzie en haar eenige bron, want alles, wat afgesloten.,
vaststaande is, bestaat voor haar niet, evenmin als de gezonde menschen voor den medicus ". Hier was en is het
probleem bij uitstek modern: de strijd om de emancipatie
der vrouw. De Saint-Simonisten hadden het wachtwoord
gegeven; in Duitschland vond het streven naar „1'affranchissement de la femme" luide weerklank. Hebbel's Judith
is als een reactie daartegen op te vatten. Zij geeft de uitbeelding van de onaantastbare waarheid, dat in haar sekse
de vrouw binnen zeer enge grenzen gebonden is die zij
straffeloos niet overschrijdt. Slechts in het uiterlijk gebeuren heeft Judith den heideeschen veldheer overwonnen;
wat het zieleleven betreft, zijn zoowel zij als hij tragische
figuren: Holofernes, omdat hij, de man van bovenmenschelij ke kracht en wil, een „Übermensch" zou men kunnen
zeggen, wiens hoogste verlangen daarin bestond, een gelijkwaardigen tegenstander te vinden, gedood wordt door
de hand van een vrouw; Judith, omdat zij, uittrekkende
om met opoffering van eigen eer en eigen leven den
vijand te dooden, voor haar gevoel de overwonnene is;
niet in dienst van Jehova, niet voor haar volk volbracht
ze haar taak, maar, zooals Hebbel haar teelcent, in laatste
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instantie voor eigen zaak, wrekende de schending, aan
haar, de maagd gebleven echtgenoote van Manasse, voltrokken. Zij had zich in zich zelve, in haar verhouding
tot den eersten man, die haar het wezen der tot moeder
voorbeschikte vrouw onthulde, vergist ; niet het lichaam
alleen bracht zij hem ten offer, maar ook haar ziel, toen
haar de onverschilligheid, de berusting, de offervaardigheid verliet, om plaats te maken voor het oer-instinct van
de aan haar bestemming beantwoordende vrouw : „Was
het een steen geweest, die Holofernes verpletterd had,
mijn volk zou aan dien steen meer dank verschuldigd zijn
dan aan mij".
Zooals de Judith den strijd schildert in de ziel van de
vrouw, houdt zich de Genoveva bezig met een zielsconflict
in den man; in dit drama, waarin Hebbel als een der velen
uit een lange reeks van dichters de legende van de heilige
Genoveva op het tooneel brengt, valt niet op de heilige
zelve, maar op Golo, den ontrouwen dienstknecht, het
sterkste licht. In Golo beeldt de dichter het conflict uit,
dat hem in den tijd, waarin Judith ontstond en spoedig
daarna gespeeld werd, de zomermaanden van het jaar
1840, bezig hield. Als onbeholpen jonge man uit een
boerendorp in Holstein, een armoedige metselaarszoon met
een verterende eerzucht, een bepaaldelijk op het sexueelpsychische gerichte fantasie en een, de meest ingewikkelde
problemen consequent ontledende scherpzinnigheid, was
Hebbel op zijn twintigste jaar in Hamburg gekomen, had
er het leven in al zijn hardheid leeren kennen, had van
daar uit gezworven, om in brandpunten van wetenschap
,en kunst zijn autodidactische kennis, voorzoover het den
op karige ondersteuningen aangewezen zwerver mogelijk
was, te bevestigen en uit te breiden, om aan zijn behoefte
aan artistieke genieting en ontwikkeling voedsel te geven,
-en was ten slotte naar Hamburg teruggekeerd in de woning
van de arme naaister, die voor hem medelijden, bewondering en hartstocht had. Inniger werd thans hun samenleven. Maar Hebbel bleef zich ondanks deze verhouding
vrij gevoelen. Dit moest tot een conflict leiden. De cor-
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respondentie uit die dagen is minder geschikt, sympathie
voor den weifelenden dichter te verwekken, dan wel medelijden met het tragische leven van haar, die, welke ondeugden haar ook mochten aankleven, aan den dichter
alles gegeven had, wat zij bezat. Hebbel voelde het onrecht, dat hij haar aandeed : „Hoe hoog sta je boven mij,
j**, die louter liefde bent, jij, in wie ik van den vloek en
de schande van ons geheele geslacht, het egoïsme, nooit
iets ontdekte ". De dichter, die in zijn Judith de enge gebondenheid der vrouw had geschilderd, voelde thans de
begrensdheid van eigen wezen tegenover de oneindigheid
van opofferende liefde in het hart van een eenvoudig
meisje. Zijn eigen egoïsme legt hij in de ziel van Golo,
die, niet als hij geplaatst tusschen twee vrouwen, toch in
het conflict tusschen trouw aan den meester en liefdesbegeeren naar Genoveva, dezelfde gebondenheid voelt, die
Hebbel zich bewust was geworden: Golo is Hebbel, één in
brutaal egoïsme en vernietigenden hartstocht, maar ook
overeenstemmende in oprecht berouw en boetende zelf
-kweling.
Tegenover den ontrouwen dienaar is Genoveva het
ideaal der vrouw, zooals de dichter het zag. Ook in dit
tweede drama voelt men zijn tegenzin tegen de emancipatie
zijn tijd. Judith en Genoveva behooren bij-stromingva
elkaar als uitbeeldingen van vrouwelijke zwakheid in de
aanwending van kracht, en vrouwelijke kracht in het betoonen van liefdevolle opofferingsgezindheid. Heel - het
dramatisch oeuvre van Hebbel is aan de schildering der
vrouwenziel gewijd. Flier zijn het twee uitersten, die tegenover elkander staan. In zijn verdere ontwikkeling zou het
den dichter gelukken, fijner nuance's te vinden, dieper te
treffen door de waarachtigheid van zijn uitbeelding. Nog
was het huwelijk tusschen stof en idee niet geboren uit
zuiver-innerlij ken aandrang.
-

Door zelf- bezinning is Hebbel tot een dieper ontwikkeling van zijn kunst gekomen. Hij heeft er voor gewerkt
en gestreden. „Duitschland heeft zonder twijfel grooter
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dichters gehad dan ik ben", oordeelt hij van zich zelf,
„maar in één opzicht sta ik met den grootsten van mijn
voorgangers op dezelfde lijn ; ten aanzien van den heiligen
ernst en de moreele nauwgezetheid, waarmee ik mijn kunst
beoefen, sta ik bij niemand ten achter". Zijn dagboeken,
de meest diepzinnige en meest onomwonden uitingen, die
wij van een dichter van zijn beteekenis bezitten, leggen
daarvan getuigenis af. Hebbel moest nadenken en zich
over die gedachten uitspreken. Niets bracht hem zoo zeer
tot zelfkennis als het levende, uit het diepst van zijn ziel
komende woord. Het konden anderen zijn, tegenover wie
hij zich uitsprak, maar ook in de eenzame afzondering
vond hij in zijn dagboek gelegenheid voor het zelf -bevrijding en zelfkennis schenkende woord. Zijn voortdurende
zelf- bezinning, zijn niets-ontziende zelf-analyse, zijn soms
vernietigende zelf- critiek hebben een beschouwing in het
leven geroepen, dat Hebbel een bij uitstek cerebraal dichter
is dat zijn poëtische schepping in ieder geval op een ver
constructie teruggaat. Telkens weer is dit het-standelijk
strijdpunt, waarop de verschillende appreciatie's van T3ebbel
neerkomen. Elke oordeelvelling op grond van deze constateering schijnt ons een petitio principii. Hebbel is zich er
van bewust, dat hij, dichtende, alle geestelijke krachten
moet concentreeren, maar hij weet evenzeer, dat innerlijke

bewogenheid noodzakelijke voorwaarde voor zijn dichterlijke
werkzaamheid is. „Dikwijls wordt van den kunstenaar een
stemming van objectieve beoordeeling verlangd ", zegt hij
als inleiding van een voor hem karakteristieke, drastische
vergelijking, „zij maakt echter het proces van geestelijke
voortbrenging even stellig onmogelijk als de volkomen
onverschilligheid van stemming tegenover een vrouw het
physische voortplantingsproces ".
De jaren tusschen Genoveva en Herodes und Mariamne,
uiterlijk gekenmerkt door reizen naar Kopenhagen, Parijs,
Italië, door het verlies van zijn kind en de vervreemding
van Elise Lensing, later door het huwelijk met Christine
Enghaus en de daarmee samengaande bevestiging van
zijn sociale positie, zijn voor Hebbel de tijd van gecon-
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centreerde zelf-bezinning. Symptoom meer dan resultaat
van deze zelf-bezinning is Maria Magdalene.
Van binnen uit moest het komen, dat werd Hebbel
allengs duidelijk. Hoe bewust hij voor zijn nieuwe tragedie
naar eigen sfeer heeft gegrepen, blijft weer in het duister.
Maar de schildering van eigen jeugd laat ons bij den indruk
van het huisgezin van baas Anton niet los. Er is geen
erger tiran in de wereld dan de eenvoudige burgerman te
midden van zijn huishouding, schrijft Hebbel in zijn dagboek
en geeft ons daarmee den sleutel van Maria Magdalene.
Ook hier is het weer een treurspel van de gebondenheid,
minder van den enkeling, zooals in Judith en in Golo,
maar van het milieu. Deze gebondenheid ten opzichte van
een geheel milieu vond de dichter in de dogmatisch aan
ethische beschouwingen van den soliden, bekrompen-varde
burgerman. De sociale tragedie heeft sinds ze zich in den
tijd van de moraliseerende weekbladen van Engeland uit
op het continent inburgerde, een bevrijdende strekking
gehad. In eersten aanleg een strekking van politieke bevrijding. De uitbeelding van den indringer uit hoogeren
stand, die door ongebreidelde begeerte naar het voor hem
niet bestemde burgermeisje onheil uitstort over een fatsoenlijk gezin, werd in de achttiende eeuw een middel, om
in de literatuur althans het burgerlijk milieu op te heffen
tegenover sociaal meer bevoorrechte klassen. Scherper werd
de critiek, toen een nieuw genre zich daaruit losmaakte,
waarbij het persoonlijk element van verleiding werd uitgeschakeld: niet in de ongebreidelde begeerte van den ver
genieteling lag thans meer de tragiek, maar in de-wend
niet te overbruggen klove tusschen de standen, die weder
genegenheid niet uitsloot, maar voor een daarop-zijdsche
gegrondvest geluk een beletsel bleef. In deze beide vormen,
waarvan de eerste in Duitschland zich aan Lessing, de
tweede zich aan Schiller aansluit, heeft de sociale tragedie
in de achttiende eeuw naast haar aesthetische ook haar
.

politieke beteekenis gehad. Voor de negentiende eeuw was

zij na de in Frankrijk acuut geworden de m ocratiseerin g in
dezen oorspronkelij ken vorm vrij vel onbruikbaar geworden.
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Hebbel schiep een nieuw genre, een burgerlijk treurspel,
waarvan de tragiek niet berust op de collisie tusschen twee
sociaal verschillende volksklassen, maar waar zij besloten
ligt in de wereldbeschouwing van deze volksklasse zelf.
Hoe weinig is er voor noodig, dat in dit milieu een bestaan,
dat nauwelijks loutering noodig heeft om in bevrediging
een verder leven te leiden, verpletterd wordt. Een strenge
vader, een . zwakke moeder, een tegenover haar minnaar
te toegevende dochter, een in valsche verdenking gerakende
zoon, een minnaar, voor wien voordeel en aanzien meer
beteekent dan gewetensrust en plichtsbesef, om van liefde
meegevoel niet eens te spreken : dat zijn de machten-vol
in dit spel van ontroerende tragiek. De dochter wil vbór
alles aan den vader de schande besparen en pleegt zelfmoord. In de wereld, waarin zij leeft, is voor haar geen
uitkomst. De tegenstelling tusschen starre fatsoensbegrippen
aan den eenen kant en de voor het milieu te aanvaarden
feitelijkheden der samenleving daartegenover eischt onverbiddelij k haar offer : een treurspel van klein- burgerlijke

,

inhumaniteit.
Maria Magdalene is in de reeks van Hebbel's belang
waar stof en idee beide-rijksteagd'hnrm,
op eigen ervaring berusten. „Aan dit treurspel ligt een
voorval ten grondslag", schrijft de dichter na jaren aan
een van zijn vrienden, „dat ik zelf in München mee beleefdé, toen ik in het huis van een schrijnwerker woonde,
die van zijn voornaam zelfs Anton heette. Ik zag, hoe het
heele, fatsoenlijke gezin in somberheid werd gedompeld,
toen de gendarmen den lichtzinnigen zoon meenamen ; het
deed mij aan, te zien, hoe de dochter blij verrast was, dat
ik nog op den ouden toon met haar wilde schertsen ".
Hebbel had ten aanzien van die dochter meer kunnen
openbaren, wat wij in Maria Magdalene terugvinden.
Belangrijker dan de afzonderlijke motieven, die intusschen
voor ons inzicht in de ontwikkeling van den dichter zoowel
als voor onze kennis van het stuk hun beteekenis hebben,
is de levenservaring, die er uit spreekt. Hebbel haatte de
klein- burgerlijke omg e vim g, waaruit hij zelf gesproten was.
0. E.XVIII8

11
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Hij weet aan haar zijn koude, verbitterde jeugd : „Maar
eens in het leven wordt de mensch door het koesterende
zonlicht beschenen, dat is in den tijd, dat hij jong is ; wie
dan de koesterende warmte gevoelt, wordt nooit meer
heelemaal koud : wat in hem ligt, krijgt dan het vermogen,
om te ontkiemen en te gedijen, om bloemen en vruchten
te dragen." Aan zijn jeugd had de warmte ontbroken.
Hij schrikte, toen het hem bewust werd, hoeveel hij bij
anderen ten achter stond, hoe zijn koude jeugd hem had
beroofd van het geluk voor heel zijn leven. „Mijn vader ",
zegt hij in hetzelfde verband, „mijn vader haatte mij
eigenlijk, en ik kon ook van hèm niet houden. Een slaaf
van het huwelijk, met ijzeren boeien geketend aan de armoede,
de naakte nood dikwijls, niet in staat ondanks de meest
wanhopige inspanning van alle krachten ook maar een stap
vooruit te komen in de wereld, haatte hij ook de vreugde.
Distels en doornen hadden den toegang tot zijn hart versperd. Nu kon hij ook op de gezichten van zijn kinderen
de vreugde niet meer uitstaan; de blijde, bevrijdende lach
was hem een ergernis, persoonlijke beleediging. Wij, mijn
broer en ik, heet Een zijn wolven; onze eetlust bedierf dien
van hem; zelden mochten wij een stuk brood eten, zonder
te moeten hoores, dat wij brood aten, maar het niet verdienden. De armoede had de plaats ingenomen van zijn
ziel. Zonder geluk geen gezondheid, zonder gezondheid
geen mensch !"
Deze bekentenis, die, hoe bitter zij aandoet, er geenszins op wijst, dat Hebbel de goede eigenschappen niet
erkende van zijn vader, - die een fatsoenlijke, goede burger
was, trouw voor zijn gezin en eerlijk in zijn streven,
men behoeft zijn dagboeken, zelfs de aangehaalde plaats,
maar op te slaan om zich daarvan te overtuigen werpt
een helder licht op de psychische gesteldheid van den jongen man, voor Wien het leven zoo moeilijk was, omdat de
harmonie met zijn omgeving ontbrak. Zijn genialiteit was zijn
vloek, zijn talent ontwikkelde zich ten koste van zijn geluk.
En de. verbijsterende aanklacht, die zijn Maria Magdalene
bevat, een aanklacht, waarmee hij ook nog aan onze con-
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ventioneele fatsoensleer den handschoen toewerpt, vindt
haar diepere verklaring in den strijd, dien Hebbel heeft
doorgemaakt, toen hij, niet zonder pijn voor zich zelf en
anderen, evenmin zonder schuld en wroeging, de handen
doorsneed, die hem bonden aan die maatschappij, waarin
H zich toch zoo gaarne gelukkig had gevoeld.
Hebbel heeft het, voor zoover wij weten, nooit uitgesproken, maar de veronderstelling komt ons voor aan het
inzicht in zijn ontwikkeling bevorderlijk te zijn, dat hij,
dichtende en construeerende, scheppende en zich uitzeggende,
in Maria Magdalene zich zelf heeft ontdekt. Op grond
van eigen bittere ervaring strijdende tegen conventioneele
opvattingen, werd hij zich bewust, dat het leed, gedragen in den strijd voor geestelijke bevrijding, niet te
vergeefs geleden wordt, dat het martelaarsbloed, in dezen
strijd gevloeid, een noodzakelijk offer is op het altaar,
gewijd aan het vertrouwen op den vooruitgang der mensch
heid. In den somberen man kiemde een lichtende gedachte van evolutionistisch geloof.
Aan den enkelen mensch is het gegeven, mee te werken
tot de vervulling van den wil van het Al. In harmonische
samenwerking, als de droppels in den stroom, maar ook
in scherpkantig individualisme, als ijsbrokken, die, door den
stroom meegevoerd, heen en weer gestooten, afgeschuurd
en verbrijzeld, zich ten slotte weer in het water oplossen.
Hoe geweldiger de collisie tusschen den wil van den enke
ling en dien van het Al, hoe belangwekkender het tragisch
con fl ict. De meest tragische collisie's doen zich uiteraard
voor in tijden van veranderend ethisch inzicht. De wil
van den enkeling wordt steeds gebroken, maar op de
resultante oefent ook hij, al is het minimaal, zijn invloed
uit. Dan heeft het individu zijn bestemming vervuld en
kan te gronde gaan. De tragedie neemt dit con fl ict van
den enkeling met den wil van het Al in zich op en schept
tegenover de wereld der noodzakelijkheid een idealiteit
van vrijheid in willen en handelen:
Packe den Menschen, Tragöde, in jener erhabenen Stunde,
Wo ihn die Erde enthisst, weil er den Sternen verfällt,
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Wo das Gesetz, das ihn selbst erhält, nach gewaltigem Kampfe
Endlich dem höheren weicht, welches die Welten regiert, —
Aber ergreife den Punct, wo heide noch streiten und hadern,
Dass er dem Schmetterling gleicht, wie er der Puppe entschwebt.

Uiteraard heeft Hebbel's zelf- bezinning niet zonder
invloeden van buiten plaats gegrepen. Scheiling's Philosophie
der Kunst, waar ook de tragedie als de ideale vereeniging
van vrijheid en noodzakelijkheid wordt voorgesteld, heeft
stellig in die jaren op hem ingewerkt; misschien ook zijn
System des transcendentalen Idealismus en de plaatfis, die
Schelling daarin aan de kunst toekent in de wereld des
geestes. Intusschen kan ook Hegel in dezen invloed hebben
uitgeoefend. Hebbel's polemiek tegen Hegel's trias kunst --

godsdienst philosophic in het Vorwort zur Maria. Magdalene
geeft grond aan het vermoeden, dat de triaden: beeldende
kunst muziek poëzie en de daarop voortbouwende:
epos lyriek drama Hebbel's inzichten in de beteekenis
van het drama voor het aesthetisch bewustzijn zullen hebben
verhelderd. Hoever de invloed van de Vorlesungen über
Aesthetik en de Philosophie der Geschichte bij Hebbel reikt,
is moeilijk te zeggen. Overeenstemming met Hebbel's opvatting van het tragische is er zeker. Zoo, waar Hegel,
sprekende over de List der Vernunft zegt: „Das besondere
Interesse der Leidenschaft ist also unzertrennlich von der
Betätigung des Allgemeinen; denn es ist aus dem Besonderen und Bestimmten und aus dessen Negation, dass das Allgemeine resultiert. Es ist das Besondere, das sich an einander
abkämpft, und wovon ein Teil zugrunde gerichtet wird.
Nicht die allgemeine Idee ist es, welche sich in Gegensatz
und. Kampf, welche sich in Gefahr begibt; sie - hält sich
unangegriffen und unbeschädigt im Hintergrund ". Of overeenstemming te dezen opzichte afhankelijkheid in zich
sluit, blijft twijfelachtig, evenals de vraag, of Hebbel's
tragiek van de overganscrisis onder directen invloed zou
zijn te stellen van een schematische aanwending der begrip
these -- antithese synthese. Zelf meent de dichter zich-pen
van Hegel's invloed onafhankelijk te weten. De philosoof,
aan wiens aesthetisch inzicht hij zonder twijfel het meest
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te danken heeft, is Ferdinand Solger, de fijne aestheticus
der romantische poëzie. Niet alleen zijn Erwin, maar ook
zijn Vorlesungen über Aesthetik heeft Hebbel zorgvuldig bestudeerd. De dichter noemt Solger een van de leermeesters
van zijn jeugd en de dagboeken bevatten de meest ondubbelzin nig e aan wij zingen daarvoor. Solg er's voorstelling van de
idee, die zich in de wereld der menschelij ke werkelijkheid
in tallooze, voor het menschelij k oog onvereenigbare teg enstrij digheden splitst, welke haar offers eischen in de lotgevallen der enkelingen, terwij 1 het onvergankelijke Al de
eeuwige idee weerspiegelt, vindt in Hebbel's theorie van
het tragische, zooals hij ze ontwikkelt in zijn Wort ii,ber
das Drama, haar weerklank.
Het is niet geheel duidelijk, of reeds de Maria Magdalene aanwijzingen van het relatieve, aesthetische optimisme
bevat, dat Hebbel met Solger verbindt. Dat de dichter de
ethische opvattingen, die het tragische lot van de boet
bezegelen, als voorbij gaande beschouwt,-vardigeCl
blijkt uit de beschuldiging, die den vertegenwoordiger van
de heerschende moraal naar het hoofd wordt geslingerd:
„Jij hebt haar op den weg van den dood gedreven, want
J** dacht alleen aan de tongen, die je om je heen zou
hooren lasteren en sissen, maar niet aan de laagheid van
hen, die voor haar ongeluk verantwoordelijk zijn !" Als dan
daartegenover de vader geen woord van zijn beschuldiging
terugneemt, haar daad zelfs als een waardelooze mislukking
bestempelt, wil de dichter daarmee niet zeggen, dat deze
daad feitelijk zonder waarde gebleven zou zijn. Het past in
Hebbel's wereldbeschouwing, zooals zij zich in deze jaren
ontwikkelde, Clara's tragisch einde te zien als een impuls,
waardoor het conventioneele geweten in haar kring althans
even wordt opgeschrikt uit ondoordacht -meedoogenlooze
sleur. De laatste woorden van den tyrannieken burgerman:
„Ik begrijp de wereld niet meer ", zou men als een bescheiden aanduiding kunnen opvatten van de beteekenis
van het offer voor de gemeenschap. Een korte gewaar
mogelijkheid, zich ten aanzien van het-wordingvae
leven te hebben vergist, kan voor de ontwikkeling der
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idee van grooter waarde zijn dan de boetedoening van
een berouwvol zondaar.
Geleidelijk werkt de dichter zich op tot de hoogte van
zijn drie tragedie's van liefde : Herodes und Ma,riamne, Agnes
Bernauer, Gyges und sein Ring. In de beide drama's, die aan
het tijdperk van geconcentreerde bezinning voorafgaan,
schildert de dichter de gebondenheid van de vrouw, van
den man in hun sekse ; zijn burgerlijk treurspel, de in
noodzakelijkheid van tragiek culmineerende schildering
van een werkmansgezin, bevat de kiem van het drama van
de overgangscrisis in ethisch bewogen tijd, deze drie
drama's, tragedie's van huwelijkstragiek in perioden van
lángzame verschuiving ten opzichte van zedelijke waarde
beide zuilen van Hebbel's poëtisch-bepaling,vr d
vermogen tot imposante bogen, toenemende, naar gelang
van het ontstaan, in rankheid van stij 1 en zuiverheid van
bouw.
Een oude wereldorde, die aan Herodes het onbeperkte
beschikkingsrecht geeft over het leven van al zijn onder dan en, ook over het leven van zijn vrouw, is bestemd, met

humane levens
christendom, staat voor de deur,-beschouwing,dvat
profetisch aangekondigd in de komst der drie koningen
uit het Oosten. Aa in dezen tijd van overgang met de hem
eigen conflicten valt Mariamne, die te vroeg den hoogeren
cultuurtrap vertegenwoordigt, ten offer. De koning houdt
van haar op de wijze, die met de conventioneele inzichten
van zijn tijd overeenstemt: zij is zijn bezit, dat hij omgeeft
met den hartstocht en de begeerlijkheid van den tiran,
met het egoïsme van den echtgenoot, die zijn rechten doet
gelden tot over het graf. Komt hij van zijn gevaarlijke
expeditie niet terug, dan zijn de maatregelen ook voor haar
dood genomen. Wij zien hem behouden terugkeeren; de maat reg elen zouden overbodig geworden zijn, als Mariamne op
het standpunt van zijn wereldbeschouwing had gestaan. Zij
wist van zijn beschikking. Den dood zou zij voor den geliefden echtgenoot vrijwillig op zich hebben genomen. Maar
zijn gebrek aan vertrouwen, 'zijn miskennen van de waarde
zijn rijk ten onder te gaan. Een meer
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van haar persoonlijkheid beteekenen voor haar meer dan
een vrij willige dood ; zij onthullen haar de vergissing van
haar leven; zij toonen dat de man, met wien zij samenleefde
in gelukkigen echt, haar innerlijk vreemd gebleven is. Om
deze vergissing te herstellen, geeft zij een schijn - bevestiging
aan zijn opvatting; zij wendt ontrouw voor, om hem voor
zijn wantrouwen a posteriori den bestaansgrond te geven
en maakt zich zoo vrijwillig tot offer voor de op elkaar
botsende wereldbeschouwingen. Eerst door haar vooruit
zedelijkheid en de offers, door haar en haar-strevnd
medestanders in dienst van dit ideaal gebracht, wordt de
synthese van het christendom mogelijk.
Daarmee heeft dan het conflict in dezen vorm zijn tijd
gehad
de tragiek van Herodes und Mariamne is gebonden
aan een voor-christelijke wereldbeschouwing maar in
het samenspel van macht en zelfbeschikking in het huwelij k, van vertrouwen en jalouzie teekenen nieuwe nuance's
zich af, worden nieuwe conflicten in het leven geroepen,
nieuwe offers geëischt. „Das ist ja das Charakteristische
aller LTbergangsepochen", laat onze tijdgenoot Arthur
Schnitzler een van zijn personen zeggen, „dass Verwicklungen, die für die nächste Generation vielleicht gar nicht
mehr existieren werden, tragisch enden müssen, wenn ein
leidlich anständiger Mensch hineingerät."
Herodes und Mariamne herinnert in het conflict aan
Judith en aan Genoveva; Agnes Bern auuer sluit zich nader aan
bij Maria Magdalene. De positie van baas Anton in zijn
huis komt eenigszins overeen met die van hertog Ernst
in zijn rijk; Clara wordt tot zelfmoord gedreven door de

inhumane zedewetten van haar milieu, Agnes Bernauer
valt als slachtoffer van verouderd rakende volksopvattingen
aangaande dynastische smetteloosheid.
Men heeft de Agnes Bernauer de tragedie der Schoonheid genoemd en gemeend, de overmaat, die men zoo
gaarne in alle figuren van Hebbel zoekt, te vinden in
haar exorbitante bekoorlijkheid. „Die tragische Schuld der
Agnes", zegt letterlijk een Rebbel-kenner, „liegt nur darin,

dass sie über die Allgemeinheit hinausragt, dass sie zu
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schön ist ; also nicht ihr Tun stürzt sie ins Verderben,
nur ihr Sein." Uit Hebbel's geschriften blijkt nergens, dat
hij voor alle in de handeling betrokken personen een
tragische schuld of ook slechts een buitensporigheid noodig
acht, terwijl de heele reeks van' behandelde drama's er op
wijst, dat de titel geen aanwijzing aangaande den schuldigen hoofdpersoon bevat : in de Genoveva is het exces aan
Golo's kant ; in Maria Magd elene, zegt Hebbel zelf, wordt
de schuld afgeleid uitsluitend uit de onverzoenlijke een
zonder toevoeging van het positief slechte, zoodat-zijdghe
alle personen van hun standpunt uit gelijk hebben. Agnes
Bernauer wordt onschuldig meegevoerd in het verderf,
doordat de jonge hertog de perken van het conventioneel geoorloofde te buiten gaat.
In bekoorlijke tafereelen schildert de dichter het burgerleven der vijftiende eeuw in de Zuidduitsche stad, waar
de Engel van Augsburg, zooals de legende Agnes Bernauer
zoo gaarne noemt, opgroeide. Hertog Albrecht ontvlamt
in liefde voor haar en weet bij den dans ook haar liefde
te wekken, een tooneel van historisch -aesthetische bekoring
en ontroerende poëzie. In het geheim wordt hun huwelijk
gesloten, een tijd van zalig geluk breekt aan. Maar weldra
verheffen zich de aan hun geluk vijandige machten der
traditie. Hij 'acht zich sterk genoeg, deze rampzalige traditie
te breken. Hij heeft zijn invloed echter overschat en wordt
door zijn vader van de troonsopvolging uitgesloten. Nog
is de tragische ring niet gesloten. Zoolang een ander
familielid beschikbaar is, de regeering op zich te nemen,
kan hij zich vrij wanen, het huiselijk geluk te stellen boven
vorstenplicht. Ook deze uitweg raakt versperd. Met aandrang worden de eischen der kroon herhaald. De oude
hertog, in wiep het heerschend regeeringsprincipe is ver
ontbinding van het huwelijk. Hertog-tegnwordi,sch
Albrecht trekt tegen den vader te velde en overwint hem.
Geen overreding, geen banvloek der kerk is in staat, Albrecht
van zijn gemalin te scheiden. Thans grijpt de vader tot
het laatste middel: hij legt de regeering neer in het ver=
trouwen, dat zijn zoon, nu het er om gaat, zijn plicht zal

HEBBEL'S GYGES- TRAGEDIE.

169

weten te vinden; aan de gestorven gemalin van zijn zoon,
die hij tijdens haar leven niet als hertogin kon erkennen,
zal de vorst de eer bewijzen, die zij van algemeen-mensche.ijk standpunt ook bij haar leven reeds verdiende. Zoo
wil het de noodzaak, die ongereptheid eischt der vorstelijke
macht in haar symbolische beteekenis: „Wij moeten waardij
verleenen aan het waardelooze, wij moeten onderscheid
maken tusschen stof en stof, tot wij voor Hem staan, die
geen koningen en geen bedelaars, maar slechts goeden
en boozen kent en die van zijn plaatsvervangers op aarde
de strengste rekenschap eischt; wee hem, die deze ordenin g
niet verstaat, vloek hem, die ze niet eert !"

In de sage van Gyges en Kandaules, zooals Braun. von
Braunthal ze in Pierer's lexicon vond, kon hij verschild cr i de
aanrakingspunten opmerken met de drama's die lElebbel
tot dusver geschreven had. Kandaules in zijn verhouding
tot de koningin herinnerde aan Herodes in zijn machtsmisbruik tegenover Mariamne. Voor Tudo-Rhodope werd
haar schoonheid noodlottig evenals voor Agnes Bernauer.

De uitbeelding van het conflict tusschen beleedigde schaamte
en de aan een vrouw ten dienste staande middelen tot
delging van den smaad moest aan den dichter van de Judith
goed zijn toevertrouwd. Ook hier, evenals in Maria Magdalene zou het hem mogelijk zijn, een tragedie te bouwen,
waarin ten opzichte van de schuld ieder der hoofdpersonen,
elk van zijn standpunt, op grond van de voor hem geldende moraal betrekkelijk vrij uitging. En ten slotte -maar of Braun von Braunthal dit verband gezien heeft, is
aan gerechtvaardigden twijfel onderhevig ook hier gaf
de overgang van de dynastie der Herakliden op die der
Mermnaden den dichter gelegenheid, het tragisch gebeuren
te zien in het licht van een historische crisis.
Dit laatste motief treedt• in Hebbel's tragedie het
eerst naar voren. Kandaules, de dappere, eerlijke, overmoedige koning van Lydië, versmaadt uit grillige zucht
zich zelf op den voorgrond te plaatsen, de behoudende
kracht der overgeërfde teekenen van zijn koninklijke
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waardigheid, de oude kroon, die sinds vijf eeuwen door
zijn voorvaderen bij de spelen werd gedragen en het zwaard
der Herakliden, dat de dienaar, aan wiens zorgen het sinds
meer dan een halve eeuw is toevertrouwd, nooit nog bij
het gevest heeft aangevat. Noch de reeds bij een vroegere
plechtigheid halfluid kenbaar gemaakte ontevredenheid
in het volk over het willekeurig ingrijpen van den vorst
in de traditie's van zijn geslacht, noch de bescheiden
geuite waarschuwing van den trouwen slaaf hebben invloed
op den ij delen vorst, wiens behaagziek kunst-dilettantisme
en breedsprakige zelfgenoegzaamheid tegenover den stoeren
trouw van den dienaar en de gereserveerde evenwichtig
gunsteling reeds in dit begin--heidvanGrksc
tooneel teekenen zijn voor een wanverhouding tusschen
uiterlijke macht en innerlijke vastheid van karakter.
Kandaules is een crisis-type, een ontwortelde, die zich uit
de vastheid van overgeërfde begrippen heeft losgemaakt
zonder een nieuw even wicht te kunnen vinden, een tragische
figuur. Juist een Kandaules met zijn voortdurende, ongewilde indirecte karakteriseering is een ondubbelzinnig e
aanwijzing, dat Otto Ludwig niet den Gyges- dichter althans
recht liet wedervaren, toen hij van zijn derde stadium der
dichterlijke techniek Hebbel uitsloot.
Na de uitbeelding van den Lydischen koning geeft
het verhaal van het vinden van den noodlottigen ring aan
den dichter gelegenheid, het licht op diens jeugdigen
vriend te doen vallen. Gyges is tegenover den eeuigszins
decadenten koning het toonbeeld van frissche, jonge kracht,
van innemende naïveteit en van een impulsieven overmoed,
die het avontuur najaagt zonder oog voor het gevaar.
Vóór alles man van de daad, is hem toch ook de gave
van het woord verleend; maar hij gebruikt ze slechts, om
het passende te zeggen: een aarzelend woord van afkeuring,
waar het noodig is; een spontaan verzoek, waar het om
bevrediging gaat van zijn drang tot handelen; een levendig
verhaal, waar het bijdraagt, de waarde van zijn geschenk
te doen kennen, dat voor hem nooit gevaarlijk is geworden,
omdat boven verleidelijke nieuwsgierigheid zijn naïef-
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gezonde vastheid van wil staat. Het is den dichter gelukt,
het omineuze, dat in de sage met de figuur van Gyges
verboBden is, geheel op het fatale voorwerp over te
bren g en ; hij wordt in de schuld betrokken, zonder dat
het hem zwaar kan worden aangerekend. Gyges is een
van de meest gelukkige scheppingen onder Hebbel's karakteruitbeeldingen, toegerust met alle eigenschappen om sympathie te verwekken en verheugenis te geven.
De handeling neemt thans haar aanvang. Kandaules
schept er een lichtzinuig-kinderljk behagen in, door
middel van den ring, dien hij voorloopig heeft aangenomen
om zijn kracht te beproeven, om zijn onderdanen, mannen
en vrouwen, te bespieden en met de op deze wijze verkregen
indrukken, die voor een ernstig regeerder leerrijk konden
zijn, maar voor hem slechts bevrediging van op sensatie
beluste nieuwsgierigheid beteekeiien, tegenover Rhodope
te pralen. Zij voelt intuitief de noodlottige beteekenis
van een kleinood, waardoor een sterveling over boven
vermogen beschikt; haar con templatieve geest-menschlijk
ziet in den ring het gevaarlijk liefdespand uit overoude
tijden, toen goden nog met menschen op aarde verkeerden;
zij smeekt haar gemaal, zich van het kleinood te ontdoen.
Otto Ludwig eischt van het drama, dat het den indruk
geve, alsof het uitsluitend voortbrengsel van het instinct
was. Daarvoor is het noodig, dat de dichter de objectieve
gedachtenreeksen, die het reëele gebeuren omvatten en
voor de gevoerde gesprekken den eisch stellen van gesloten
inhoud en nafuurljken samenhang, op weloverwogen wijze
samenvlecht met de subjectieve ontwikkelingsmomenten,
die alle afzonderlijke uitingen samenvatten in psychische
wetmatigheid. Hoe Hebbel op dezen, hem theoretisch on
bekenden, eisch reageert, toont Kandaules' antwoord. Hij
is bereid, afstand te doen van den ring, indien de koningin
er in toestemt, ongesluierd op het volksfeest te verschijnen.
Voor den koning zijn het geen heterogene waarden, die
hij tegenover elkaar stelt: het bevredigen van ijdelheid en
praalzucht weegt op tegen het afstaan van een middel tot
en sensatie-lust; het eene
bevrediging van nieuwsgierigheid
zn
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oppervlakkig-egoïstische affect maakt plaats voor het andere
en de wisseling zelf beteekent voor een Kandaules reeds
winst. Door dit verrassende voorstel, dat met een begrijpelijke weigering wordt beantwoord Rhodope is krachtens
haar opvoeding tot strenge afzondering geh ouden ; nooit
heeft buiten haar vader en haar gemaal een man haar
gelaat aanschouwd heeft de dichter de handeling een
belangrijke schrede verder gebracht en het karakter van
den koning in zijn steeds door de uiterlijke verschijning
der dingen bepaalde banaliteit onthuld.
In het derde tooneel is Gyges, de toegejuichte overwinnaar in de kampspelen, hoofdpersoon. Ook nu weer
toont Kandaules dezelfde onevenwichtigheid van stemming;
de populariteit van zijn gunsteling, die ook hem ten goede
komt, verheugt hem, al kan hij daarnaast uitingen van
ijdele jaloerschheid niet onderdrukken. Gyges schijnt het
een zoo min als het ander te bemerken, getroffen als hij
is door vrouwelijk schoon. Zoo wordt het nieuwe stadium
der handeling voorbereid; het oogenblik is rijp voor een
nieuwen gril van den koninklijken dilettant, passende in

zijn karakter, voortvloeiende uit de situatie: de schoonheid
van Rhodope zal dan althans Gyges imponeeren.
Twee handelingen heeft Hebbel in zijn Gyges-drama
ineengevlochten; het verloop der sage vormt de belangrijkste
der twee: het huiselijk drama van de vrouw, geplaatst
tusschen twee mannen; de dichter verbindt hiermee een
politieke handeling, die op Kan daules' positie in den staat
betrekking heeft. Tegenover zijn volk staat de koning in
dezelfde geïsoleerde zelfgenoegzaamheid, die het hem onmogelijk maakt, de op het innerlijke gerichte ziel van
Rhodope te begrijpen. Hij, die scherper meent te zien, die
zich vrijer waant van vooroordeel en bekrompenheid dan
wie ook uit zijn omgeving, gaat door het leven als geblind
geboeid en snelt zoo in jammerlijke gepraedispo--doektn
neerdheid zijn ongeluk tegemoet. Deze ondergeschikte
handeling geeft den dichter gelegenheid, het meer innerIijk
gelegen conflict ook naar den kant van het uitwendig
gebeuren op gelukkige wijze te belichamen. Evenals de
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eerste acte neemt ook he tweede bedrijf in deze meer
uitwendige politieke handeling zijn uitgangspunt. De koning
heeft de teekenen des tijds niet verstaan en heeft op de
waarschuwing van zijn trouwen dienaar even weinig gelet
als op de sobere afkeuring van zijn welmeenenden vriend;
de ring van Gyges, die hem er toe moest brengen, veel
ontevredenheid te constateeren, werd gebruikt-zegnd
voor een wufte sensatie ; geen wonder, dat de geheime
klachten over het bestuur aangroeien tot een gevaarlijk
revolution isme.
De meer innerlijke handeling ontwikkelt zich in sneller
tempo. Het tweede bedrijf toont de heillooze gevolgen van
het gevaarlijke spel. De dichter laat in het midden, wat
de eerste aanleiding was voor de noodlottige ontdekking:
de overprikkelde fijngevoeligheid van de koningin of de
onvolledig beheerschte schoonheidsemotie van den
roekeloozen jongeling, die op dat oogenblik van een
rampzalig zielscontact zich plotseling het misdadige van
zijn avontuur bewust wordt. Niets is meer in staat, een
catastrophe te verhinderen. Gyges, die het eerst de noodzaak van een offer uitspreekt, vraagt den koning, hem te
dooden. Maar deze is te oppervlakkig, om den innerlijken
samenhang te doorzien. Zijn oorspronkelijk gevoel van
triomf maakt weliswaar plaats voor een lichte twijfeling,

of het wel goed was, wat hij deed; maar tot bezinning
komt hij niet. Hoe weinig hij hen begrijpt, die hem het
naaste staan, toont hij door aan Gyges als teeken van zijn
koninklijke gunst de slavin te willen schenken, die het
eerst zijn oog voor vrouwelijke schoonheid had geopend.
De derde acte schildert Rhodope's gemoedsstemming
na den haar aang edanen smaad. Haar eerste woorden onthullen op gelukkige wijze het domineerend gevoel van
schaamte. Daarnaast maakt weldra een andere stemming
zich van haar meester: dezen smaad zal de koning, haar
gemaal, niet ongestraft laten. Het eerste onderhoud met
hem, een wederzij dsch elkander niet - begrijpen, wordt door
den koning voortgezet met de bedoeling, aan Rhodope
haar gemoedsrust te hergeven; de diamant, aan haar ont-
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het fijne symbool voor het jegens haar gepleegde
onrecht wordt haar ter hand gesteld. Het schijnt den
koning te gelukken, Rhodope te suggereeren, dat haar
herinneringsbeelden overspannen phantasieën zijn. In wer
er voor haar geen twijfel mogelijk : zij weet,-kelijhds
wie haar den smaad heeft aangedaan. Alleen omtrent
Kandaules' medeplichtigheid verkeert ze nog in 't onzekere.
Maar de mededeeling van den koning, dat Gyges hen
verlaat, geeft ook hier licht: als de koning den schuldige
ongestraft laat vertrekken, moet hij medeplichtig zijn.
In het vierde bedrijf wordt het oordeel uitgesproken.
De koningin laat Gyges tot zich komen en eischt zij n- dood.
Deze is bereid, de gevolgen van zijn daad op zich te nemen
en het oordeel aan zich zelf te voltrekken. Hij tracht elke
verdenking van Kandaules af te wenden, maar het baat
hem niet. Want ook de koning eischt voor zich het recht,
verantwoordelijk te zijn voor wat hij misdeed.
Het slotbedrijf voltrekt het vonnis. In het tweegevecht
blijft Gyges overwinnaar. Het oproerige volk wenscht den
overwinnaar als koning. Rhodope wordt in het huwelijk met
roofd,

hem vereenigd, de kroon van Lydië hem overhandigd. Voor

het laatst grijpen de beide handelingen van het drama in
elkaar: de smaad is gedelgd, de regeering verzekerd. Maar
schuldige herinnering blijft het deel van hen, die met het
zondig opzet in aanraking zijn gekomen. Voor ben past
boetedoening. Gyges zoekt ze in den strijd, Rhodope vindt
ze in den dood.
Is Agnes Bernauer het treurspel der Schoonheid, dan
kan men Gyges als de tragedie der Kuischheid bestempelen.
Rhodope is in Hebbel's uitbeelding tot een wondere
verpersoonlijking van vrouwelijke zedigheid geworden, een
zeldzaam -schoone, teere kapel, wier glanzige vleugels ook
de geringste aanraking niet verdragen. Gesymboliseerd is
haar zedigheid in den sluier, die als een deel is van haar
zelf. Het drama geeft haar een eigen levensbeschouwing,

contrasteerende met het oppervlakkig -sensueele egoïsme,
dat Hebbel in den Lydischen koning belichaamt, en met
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den naïef- zinnelijken schoonheidszin, dien de dichter in den
Griekschen gunsteling legt. Rhodope's teere zedigheid is
die van Damajanti, die voor het kuische maanlicht zelfs in
schaamte zich verhult :

Van ver gelegen grenzen haaldet ge u
De stille bruid, wel wetend hoe zij was.
Ook was het eens uw vreugde dat vóór 't uwe
Alleen het oog van vader op mij rustte,
En dat na u mij niemand heeft aanschouwd 1 ).
Een letterkundige invloed heeft Hebbel er toe gegebracht, Rhodope's vaderland naar Indië te verplaatsen.
In zijn dagboek van het jaar 1854 vinden wij in de onmiddellij ke nabijheid van de mededeeling: „Vandaag beb
ik het treurspel Gyges und sein Ring voltooid" citaten uit
Holzmann's Indische Sagen. „In den laatsten nacht, toen
ik niet slapen kon," schrijft hij op een andere, plaats,,,las
ik in Holzmann's vertaling het Indische gedicht van Nal
en Damajanti; hoe lieflijk is dat gedicht, frisch als in den
eersten morgendauw, als een lelie, die eerst dezen morgen
zich opende, en toch hebben er reeds eeuwen van genoten
en is het tot ons gekomen uit een taal, die al lang niet
meer gesproken wordt."
Voor de fijnbesnaarde gevoeligheid van Rhodope mist
haar gemaal, ondanks goede, soms sympathieke eigen sch appen, het orgaan. Twee wereldbeschouwingen, een
oudere, meer uiterlijke, en een nieuwere, die van verinnerlij kt gevoel, komen in collisie. Dit is de tragiek van
Kandaules' huwelijksleven. Maar ook de andere handeling,
die van den koning tegenover het volk, is het gevolg van
een botsing tusschen twee wereldbeschouwingen. De ver
ingewikkelder dan in vroegere drama's. Kan--houdings
daules acht zich, zoowel tegenover Rhodope als tegenover
zijn dienaar Thoas, den vertegenwoordiger van een moderne,
onbevooroordeelde opvatting: hij hecht niet meer aan tra
geworden teekenen van waardigheid, hij acht-ditonel
1) Metrische vertaling van Dr. K. H. de Raaf; vgl. de Leestafel in
dit nummer.
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zich verheven boven een volkszede, die aan de vrouw den
sluier voorschrijft :

Al blaast de frissche wind ook overal
De sluiers weg; gij houdt den uwen vast.

De tegenstelling bestaat; maar de interpretatie van
den koning is onjuist. Niet het nieuwe tegenover het
oude, niet innerlijke bevrijding tegenover gebondenheid
wordt door den koning vertegenwoordigd van alle
personen in het drama is Kandaules innerlijk het minst
vrij ; ook in onzen tijd is dogmatisch geworden vooruitstrevendheid en oppervlakkig geworden verlichting niet
zelden het plechtanker van innerlijke onvrijheid maar
een wereldbeschouwing, die zich op het tastbare, het
uiterlijke, den verschijningsvorm richt, tegenover de waar
onzienlijke, van het innerlijke, de idee.-deringvaht
Deze levensdwaling maakt Kandaules tot den tragischen
hoofdpersoon van het drama.
Otto Ludwig meent, dat het een eigenschap van
Hebbel's menschen is, dat ze, geconstrueerd als ze zouden
zijn, geen ontwikkeling doormaken. Ook hier is Kandaules
bewijs van het tegendeel. Hij, die in dwalingen door het
leven wandelt, de innerlijk-gebondene, bevrijdt zich op het
oogenblik, waarop hij besluit, de verantwoordelijkheid voor
zijn dwaling te aanvaarden. Nu gelukt bet hem, door te
dringen tot het wezen der dingen:
.

„Men moet niet altijd vragen:
Wat is een ding? Maar soms ook: Wat beduidt het ?
Dit weet ik zeker, éénmaal komt de tijd
Dat ieder denkt als ik. Wat zou dan ook
In sluiers, kronen of verroeste zwaarden
Voor eeuwigs steken? Maar de moede wereld
Is ingedommeld over deze dingen,
Die ze in haar laatsten strijd gewonnen heeft,
Eu houdt ze vast. Wie ze haar ontnemen wil,
Die maakt haar wakker. Daarom moet hij weten,
Of hij wel sterk genoeg is, haar te binden,
Als zij, slaapdronken nog, in 't ronde slaat,
En rijk genoeg, baar 't betere te bieden,
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Zoo zij die fraaiïgheid slechts noode prijsgeeft.
Zoon man was Herakles ; ik ben het niet ;
Te troisch, dan dat ik needrig van hem erve.
En veel te zwak, een held te zijn als hij,
Heb 'k los gewoeld den bodem die mij droeg,
En deze perst nu wrekend mij ter helle."

De Lydische koning, die tegenover zijn dienaar en
zijn gemalin de vergissing van zijn leven inziet, spreekt
thans de taal van den ouden Beierschen hertog, die het
geluk van zijn gezin ten offer bracht, om het symbool
van zijn waardigheid ongerept op verdere geslachten te
doen vererven.
Zoo past zich de Gyges aan bij de reeks van drama's,
die Hebbel's aesthetischen ontwikkelingsgang vertegenwoordigen. Als niet een toeval ons het feit had verraden,
dat de dichter van buiten af, door de willekeurige inmenging van een onverschillig iemand, tot den Gyges is ge
zou niets ei' op wijzen, dat dit drama op andere-bracht,
wijze tot stand is gekomen dan zijn vroegere treurspelen.
En toch is dit, tengevolge stellig van den impuls van
buiten af, in zeer belang rijke mate het geval geweest. „Bij
mijn vroeger letterkundig werk ", schrijft de dichter een
maand na de voltooiing van het drama aan Friedrich
Uechtritz, „stond mij steeds een bepaalde achtergrond van
ideeën voor den geest — niet, dat ik ter wille van die
ideeën schreef, wat men mij wel op grond van een ver
begrepen voorrede verweten heeft maar, die toch-kerd
als een bergketen kon worden beschouwd, die bet landschap afsloot. Daarvan was nu geen sprake. De anecdote
zelf trok mij aan eu scheen mij, eenig szins gewijzigd, voor
een treurspel behandeling bij uitstek geschikt ".
Het is begrijpelijk, hoe dit feit, dat Hebbel namelijk
door een willekeurigen impuls van buiten er toe gebracht is
geworden, het treurspel te schrij ven, hetwelk het meest zijn
eigen geest schijnt te ademen, als bewijs wordt aangevoerd
voor de meening, hoe sterk in dezen dichter het verstandselement op den voorgrond staat. Onder dat gezichtspunt
zou het immers licht te begrijpen zijn, dat het niet - eigene
O. E. XVIII 8
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in den ingewikkelden, geconstrueerden bouw kon opgaan,
zonder zich meer als een niet - organisch element te onder
Daartegen spreekt echter de uitdrukkelijke mede -scheidn.
dichter, dat juist hier de „afsluitende-delingva
bergketen van ideeën" heeft ontbroken. Ook wat ons over
zijn gewaarwordingen bij zijn dichtende bezigheid bekend
is is daarmee in tegenspraak. „Ik voel mij lichamelijk niet
zoo als het zijn moest, of althans zooals ik wilde, dat het
was", heet het in denzelfden brief, „maar dat is volgens
mijn meening eenvoudig het gevolg van een groote opwinding. Ik heb het treurspel, waar ik je in Marienbad
over gesproken heb, voltooid, en als ik zoo'n werk einde lij k van mij losgemaakt heb, voel ik mij een tijdlang
als innerlijk leeg, leeg in mijn hoofd en leeg in mijn
lichaam. Dichten is voor mij een soort slaapwandelen, en pakt,
mij aan, als ten opzichte van het physieke een aderlating;
het zou mij kapot maken, als niet tusschen mijn afzonder lijke werken telkens groote pauzen lagen, die ik niet
zonder tegenzin accepteer, maar die ten slotte toch even
onontbeerlijk zijn als de slaap ".
Wij komen hier tot de aanvaarding voor Hebbel van
een dergelij ken, van het intellectueele afgewenden zielstoestand voor het dichterlijk scheppingswerk als bij Otto.
Ludwig. De overeenstemming gaat nog verder. Hebbel
constateert eveneens in dien toestand samenhang van
dichterlijke receptiviteit met vatbaarheid voor bepaalde
kleurgewaarwordingen; ook hij kent de „audition colorée".
Mijn meeste drama's, heeft hij eens aan zijn biograaf Emil
Kuh verteld, kondigen zich aan in een bepaald visioen :
bij het eerste bedrijf van Genoveva was het voortdurend de
kleur van een herfstmorgen, die mij voor oogen stond;
bij Herodes und Mariamne had ik van het begin tot liet
eind de gewaarwording van een brandend vuurrood.
Daarnaast vinden wij aanduidingen van het plastisch
zien van gestalten in oogenblikken van dichterlijke visie.
„U vraagt mij naar mijn plan voor het tweede deel van
de Nibelungen ", schrijft hij eens aan prinses Marie von
Wittgenstein, „laat mij U een bekentenis doen, die ik.
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alleen maar op de marki behoef te herhalen, om zeker te
zijn van een brandstapel voor mij bij het eerstvolgend
critisch auto -da -f. Ik heb geen plan, ik heb er nooit een.
Een drama is voor mij letterlijk hetzelfde als de jacht
voor den jager; ik bereid er mij evenmin op voor als op
een droom ; ja, ik begrijp niet eens, hoe men dat kan.
ik zie figuren, meer of minder helder verlicht, hetzij in
het schemerlicht van mijn phantasie of in de geschiedenis
en ik heb een neiging ze vast te houden, zooals ee
schilder dat heeft; de eene kop na den anderen doemt
voor mij op, en al het overi e volgt, al naardat ik het
noodig heb."
Ten slotte hebben ook muzikale indrukken bij Hebbel's
dichten hun functie. Bij zijn conceptie's spelen vooral
wandelingen een groote rol. Hij liep dan, volgens Emil
Kuh, die hem weleens daarbij waarnam, op een eigenaardige wijze te neuriën. En Hebbel zelf vertelt, hoe hij
bij het dichten van zijn versregels melodieën pleegde te
hooren; aan deze innerlijke muziek toetste hij dan, neuriënde,
de door hem geschreven regels. Deze samenhang van
poëzie en muziek wordt theoretisch nog verder door hem
doorgevoerd als een bijzonder geval van een grooten
geestelijken samenhang tusschen woord-, toon- en beeldkunst. Het spreekt haast van zelf, vindt hij, dat Liszt
ook als literator buitengewone talenten bezit: hij put immers,
daar alle soorten van kunst slechts verschillende uitloopers
zijn van een en dezelfde oorspronkelijke kracht, uit een
verborgen poëtische bron.
Moeten wij aannemen, dat een belangrijk deel van
Hebbel's dichterlijke werkzaamheid valt binnen het gebied
van het onbewuste zieleleven - waarvoor het strikte bewijs
in het bovenstaande uiteraard geenszins geleverd is - dan
blijft de moeilijkheid bestaan, hoe scheppingen, uitgaande
van of althans van het begin af bepaald door een complex
van ideeën, en een schepping, zich aansluitende bij een
willekeurig aan hem opgedrongen anecdote, te zamen een
reeks van kunstwerken vormen, die als een volstrekt organisch geheel zich aan ons voordoen.
g
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Men komt dan tot het vermoeden, dat het onverschillig
is op welke wijze de stof en de idee elkander naderen,
wanneer slechts de visie, waarin de werkelijkheid opnieuw
wordt geschapen, wordt verlicht door de goddelijke vonk
van het genie. Zooals de staf van Mozes het water slaat
uit de dorre rots, zoo brengt de kunstenaar het leven, waar
te voren dorheid was; maar ook, zooals Antaeus jonge
krachten put uit de aanraking van de aarde, zoo kan het
de aanraking van de stof zijn, die in den dichter de goddeli ke gedachte doet ontvonken. Het eene is niet minder
mysterie dan het andere, voor ons maar ook voor den
kunstenaar zelf. „Nu mijn drama gereed is," luidt het
slot van Hebbel's bekentenis aangaande den Gyges, „stijgt
plotseling, tot mijn eigen verrassing, als een eiland uit
den oceaan, de idee der zede, als de alles beheerschende
en verbindende macht, daaruit op. Ik beken, dat ik dit
n auwelij ks begrijpen kan; het versterkt mij echter in de
lang gekoesterde overtuiging, dat de kunstenaar, indien
hij door een onderwerp wordt gepakt, zich om de idee er
van niet angstig behoeft te bekommeren, maar dat deze
zich geheel van zelf er mee vereenigt, zooals het sap ops t ij g t in de boomen, verondersteld altijd, dat de dichter
z oI f de idee in zijn binnenste draagt."

NOCTURNE
DOOR

N. J. SWIERSTRA.

De schemering was gedaald.
Een matte purpergloed glansde in 't Westen en
spreidde zich met dofzilverige reflexen over de zee.
Wijd en breed lag ze daar, bijna roerloos zich strek
een beeld van in zich zelf verzonken rust. En toch-kend;
hoorde men haar stem, een dof geruisch, een vredig gezoem, alsof millioenen watergeesten nafluisterden over de
schoonheid van den verzwonden dag.
Bij lange tusschenpoozen verhief zich het gemurmel;
intenser werd het golvengeg ons ; het zwol aan en verhief
zich met statig rhythme: de diepe ademtocht van de zee,
een licht aanzwevende bries, die het gezoem voortdroeg
over het strand, over den boulevard, naar de villa's in de
duinen.
Op een der hoogste toppen achter den boulevard, wat
afgezonderd van de overige zomerverblijven stond een villa
in Zwitserschen trant. De ramen aan den voorkant waren
wijd opengeslagen, om den adem van de zee en de gear
van de bloeiende duinen onbelemmerd binnen te laten.
Er hing een droomerige stemming in de suite; op een
salontafeltje in een hoek bij 't raam stond een schemerlamp met zachtroode kap, die een getemperd schijnsel
rondom zich wierp. Maar achter in de suite duisterden de
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meubelen weg met vage omtrekken. In een hoek een
vleugel, het manuaal zacht -overglansd.
Er wolkte een zoet aroom van bloeiende silenen, overdag onoogelijk en verflenst in de duinen geplukt, maar die
nu in den avond de witte kelkjes ontplooiden, om hun
teere geur uit te zenden.
Soms zweefde de kruidige wasem van het gele walstroo
naar binnen, dat de duinhelling bedekte.
„Hoor ! Het lied van de zee!" merkte het jonge meisje
op, dat juist met een elegante beweging haar bezoeker een
kop thee aanbood.
Het geruisch van de zee zwol even aan en verkwijnde
toen weer tot een stil gemurmel.
„En hoe geuren nu ineens de duinen !" vulde hij aan.
„Merk je wel, wat een rhythme er is in de stemming van
dezen avond?" vervolgde hij, haar even opnemend.
Ze boog zich even over, terwijl ze haar plaats weer
innam.
Het licht van de lamp viel juist met zachte straling
over haar gelaat en spon een gulden nimbus door de weerbarstige, springerige krullen om de hooge ronding van haar
voorhoofd. In haar omfloerste, donker-blauwe oogen
blonken twee sterretjes. Wat was ze mooi; het trof hem
nog meer dan anders. Hij kon zijn oogen niet afwenden.
Ze voelde zijn blik en kleurde even; een oogenblik
scheen ze te staren naar iets heel moois in de verte over

de zee.
„Wil je ook opsteken ?" zong ze met een hoog timbre.
„Dank je, van avond niet !" zei hij rustig.
„Waarom van avond juist niet ?" En toen zakelijk:
„Wacht even; ik zal hier sigaren neerzetten of sigaretten,
al naar jewilt. Papa heeft zeker niet gedacht, dat je
komen zou ".
„Dank je Lize, er is zoo iets bizonders in de atmospheer
van deze kamer. Ik zou die bederven als ik rookte ".
Ze keek hem even aan. Een aardige attentie van hem.
Wat was hij bij al zijn stoerheid toch soms gevoelig. Ze
yond het prettig.

NOCTURNE.

183

„Komt je vader erg laat thuis P Ik had hem graag
willen groeten. Over een paar dagen ga ik op reis."
„Zóó gauw al? Dat is erg... ik bedoel, dat spijt .. .
,dat zal papa zeker spijten ".
Hij bemerkte haar verwarring. Zou het haar inderdaad
spijten dat hij weg moest ?
„Ja, er is niets aan te doen. Ik moet voor een halfjaar
naar Spanje om er na plaatselijke nasporingen mijn proef
te voltooien. Dan kan ik het volgende voorjaar-schrift
promoveeren."
Ze zwegen beide. Weer verhief zich een dof gegons uit
zee en beurde de flora der duinen haar prikkelend aroma.
Toen suisde de stilte weer door het vertrek; zij zong om
de lamp en verdroomde achter in de donkerte van de
suite; een droomerige stilte, vol van geheim en vol van
belofte.
Ze verzonken in gemijmer; ieder over den ander.
Ze ontweken elkaars blikken, die toch elkaar zochten
en dan snel naar buiten dwaalden, waar 't Westen parelgrijs verschemerde.
Omhoog gloeiden enkele sterren; zacht murmelde de
zee; zoet geurden de duinen.
In eens uitte hij de vraag, die hem al zoo lang op de
lippen had gebrand.
„Speel je nog wel eens ?"
„O ja, bijna alle avonden ".
„En wat speel je tegenwoordig?"
„Och, zoowat van alles. Maar 't liefst toch Beethoven
en Chopin enne .... ?"
„Nu, wie dan?"
„Je zult me uitlachen, als ik 't zeg."
„Heusch niet !"
„Echt niet ?"
„Neen. Zeg het dan!"
„Grieg ; maar de menschen zeggen, dat hij zoo afgezaagd is. Iedereen speelt Grieg, omdat hij in de mode is,
of ten minste pas in de mode geweest is."
„Maar daarom speel j** hem toch niet ?"
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„Neen !" zei ze vol overtuiging. „Ik speel maar enkele
van zijn stukken en wel omdat die zoo bizonder tot mij
spreken."
„Mag ik voor vlij n vertrek nog eens luisteren — naar
Grieg P"
„Ik weet niet, of ik wel gedisponeerd ben," jokte ze.
Ze was juist heel goed gedisponeerd; er mischte een wonderzoete melodie door haar ziel.
„Probeer het maar eens," vroeg h ij met een warme
tinteling in zijn stem. „Toen we nog kinderen waren, heb
ik zoo dikwijls naar je geluisterd. Je hadt toen al zoo'n
bizonder gevoeligen aanslag."
„Dat is niet aardig; nu verzin je complimentjes," zei
ze met een lief lachje.
Maar hij antwoordde daar niet op. Met iets droomerigs
in zijn stem ging hij voort; „Als ik zoo spelen kon, improviseerde ik een nocturne."
„Een nocturne?" vroeg ze nieuwsgierig.
„Ja, een nocturne speciaal voor dezen avond. Ik zou
op 't klavier willen vertolken hoe de wind fluistert om de
toppen der duinen en hoe de sterren tintelen hoog boven
ons hoofd en hoe de krekel sjirpt onder de liguster. En
ik zou dit alles laten dragen door het donker gemurmel
van de zee. En door mijn nocturne zou een verlangen
klagen, dat reeds weken mijn ziel vervult, een verlangen
naar iets heel moois, dat wijding geeft aan den ernst van
mijn studie."
Zij lachte, een jonge lach.
„Dan speel ik vanavond geen nocturne, maar een pastorale: de Morgenstimmung uit de Peer-Gynt-suite van
Grieg."
Ze stond vlug op en zette zich voor 't klavier in den
weg -duisterenden hoek van de suite. Maar ook dààr scheen
haar gracieuze gestalte al het licht tot zich te trekken.
Het getemperde schijnsel van de schemerlamp glansde over
de toetsen, gleed met warme glanzen over haar lichte zijden
blouse en omscheen met rossen schijn haar donkerblonde
haren. Om haar heen verwaasde alles in schemering.
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De kamer was vol intimiteit.
Even verhief zich de dommelige zang van de zee en
zwond weer weg in de verte.
„Heb je geen muziek ?"
dit speel ik altijd maar zóó -- dan heb je
„Neen,
de fouten op den koop toe," plaagde ze.
Wat was ze mooi.
Even preludieerde ze met een vlugge beweging over
de toetsen.
Toen sloeg ze aan: een vol en mollig - welluidend accoord,
waaruit als uit een bron het thema mischte, teer en ingehouden ; de zang van een jonge, blijde ziel vol van innig
verwachten, overvloeiend van de poëzie der ontluikende
lente, maar schuchter en beheerscht.
Kom nu, o liefste, de droom van mijn lente,
Ik beid u, ik wacht u, ik smacht.
— I-Iij luisterde, hij dronk de zoete weelde der melodie.
Zonnegoud tintelde door den ochtendnevel; klokjes
zongen met zilveren stemmen; een beekje lispelde door 't
riet; de lentewind suiselde door bottende boomen; zacht
zongen de zonnestralen door de groenende twijgen. Alles
doorzongen van verwachting.
Kom nu, o liefste, de droom van mijn denken,
Ik beid u, ik wacht u, ik smacht.
Het materiëele was vervluchtigd; daar was niets dan
zang van 't klavier. Een droom was 't leven;
innige
de
een droom van Eros; een droom die zaligheid beloofde.
Zielen gaan open als bloemen in de morgenzon.
Alweer hetzelfde thema, dan in de hoogte dan met
donkeromsponnen molaccoorden en immer opnieuw zoekend
om uit te zingen het reine liefdesverlangen; rustig en toch
onrustig, innerlijk doorsidderd van de schuchtere vraag:
heb je me lief P Steeds inniger vraagt het om de vervulling
van het mysterie.
Daar huppelt het stroompje, daar ruischt de waterval;
daar tinkelt de triller van n achtegaalslag ; huiver van geluk;
weelde van verlangen: kom toch, o kom toch, o kom.
--
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Zielen gaan open als bloemen in de morgendauw.
Zielen drinken het zoete geheimnis van 't jonge, ver
leven.
-langed
Zacht zingt het klavier van de zielen, die bloeien als
rozen.
Kom nu, o liefste, de droom van mijn leven,
Ik beid u, ik wacht u, ik smacht.
Hij is opgestaan en genaderd. Het laatste accoord
versterft in een lichte bloeseming van weten.
De zee murmelt haar vredigen zang; de duinen geuren;
het stille schijnsel van de lamp toovert droomerige scha -

duwen.
Zij wendt zich om en ontmoet zijn blik.
Hij slaat zijn arm om haar schouders en buigt zich over.
„Lize, liefste !"
„Vond je 't mooi, Alfred ?" zong ze.
„Mijn Lize? Toe, zeg ja," fluisterde hij .
Ten antwoord hief ze 't gezicht naar hem op. Ze
hadden elkaar gevonden.
„ vat was nu mooier, Alfred, mijn Morgenstimming,
of jou Nocturne ?"
„Lizeke, liefste, jehebt mijn Nocturne gespeeld, die
verkeerde in een vervulling zoo mooi, als ik ze nimmer
had durven droomen."
Zacht zong de zee haar lied van weelde.

HET WIJSGEERIG ONDERWIJS
IN NEDERLAND
DOOR

Prof. Dr. B. J. H. 0 V I N K.

De groote beteekenis der filosofie voor ons geestesleven,
hare onontbeerlijkheid voor de zelfkennis van het menseb elij k bewustzijn als kultuurscheppende macht, is misschien
nooit zoo algemeen en diep gevoeld als in onze dagen.
Wij naderen ook steeds meer het juiste midden tusschen
overschatting en onderschatting van deze hoogst eigen
wetenschap. Dat de filosofie door haar begripstelsels-ardige
ons de perken van het menschelijk bewustzijn zou kunnen
doen overschrijden, en ons de definitieve oplossing geven
van de kwellende raadsels van ons wezen, van deze illusie
zullen de menschen van onzen tijd niet zoo licht meer de
dupe worden. Men beseft wel, dat wij met allen wijs
denkarbeid ten slotte voor een on doorgrondelij k-gerin
mysterie blij ven staan. En men is ook niet meer, zooals
vroeger, zoo vast overtuigd dat de inzichten', die de filosofie
vermag te schenken, ons op zichzelf en zonder meer tot
wijze en gelukkige menschen zullen maken. Toch gelooft
men weer in de filosofie als wetenschap. Men beseft, dat
dit vak vragen stelt en beantwoordt, die zich met geweld
aan den denkenden geest opdringen en die door geen
enkele bijzondere wetenschap gesteld en beantwoord worden;
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dat de filosofie die misverstanden uit den weg ruimen kan,
die maar al te licht ontstaan tusschen de afzonderlijke,
elk in hun eng beperkt gebied zich bewegende maar toch
tot den éénen kultuurarbeid medewerkende groepen van
denkers ; dat zij waanvoorstellingen kan wegnemen, die
de harmonische ontwikkeling van het individueele zieleleven
belemmeren; dat alleen de filosofie orde scheppen kan in
den chaos van hooge abstracties, waarvan alle dieper
denkenden zich nu eenmaal onophoudelijk moeten bedienen.
Een ordelievend mensch vindt het onverdraaglijk, te
leven in een niet opgeruimde vervuilde kamer, waar alles
stoffig en half kapot door elkaar heen ligt, en hij voelt
de onbedwingbare neiging de verschillende voorwerpen te
reinigen, te herstellen en elk op de daarvoor bestemde
plaats te zetten. Even onbehaaglijk moet een mensch met
sterkere logische behoeften zich voelen bij het beschouwen
van dat apparaat van hoogste abstracties, dat hij aanvankelijk
alleen te zijner beschikking heeft, als hij wil gaan n adenken over zichzelf en zijn eigen verhouding tot de
werkelijkheid. Inderdaad dit is wel een zeer vreemd
mixtum compositum van gebrekkige of geheel mislukte
beelden en vergelijkingen, slechts even aangevangen, niet
consequent doorgevoerde analyses, begrippen vol tegenstrij
digheden, onzuivere vage tegenstellingen (subject en objèct,
geest en natuur, wereld en God, vrijheid en noodwendigheid etc.) of ook geheel leege, bloot nageprate termen en
frases. Wie behoefte gevoelt aan logische klaarheid, moet
het wel beneden zijn waardigheid achten, zich verder
aldoor met zulk een voorstellingsapparaat tevreden te
stellen. Neen, zegt hij, het moet mogelijk zijn door de
rede deze noodwendige begrippen, die uit de rede zelf
zijn voortgekomen, tot klaarheid te brengen, ze consequent
in hun onderlingen samenhang te bepalen. Welnu, waar
zal hij anders zijn licht ontsteken dan bij de filosofie,
wier taak het is deze hoogste abstracties te behandelen!
Neem zulke begrippen als „verklaren" en „natuur".
Wie zal den zin van dezen laatsten term (die in allerlei
tegenstellingen gebruikt wordt) vaststellen? Moet men
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zich hiervoor vervoegen bij de mannen der natuurwetenschap, de astronomen, fy: ici, chemici en biologen ? In
geenen deele. Dezen beperken zich in hun studiën tot onder
natuur, beschouwen deze van een-delnvaé
bepaald standpunt en stellen hoogst eenzijdige, zeer speciale
vragen. Alleen zoo kunnen zij verder komen. Met de
natuur als „geheel" laten zij zich niet in. En terwijl zij
van den morgen tot den avond naar niets anders streven
dan om de natuurdingen te „verklaren ", werpen zij nooit
de vraag op, wat toch eigenlijk dit „verklaren" beteekent,
waarop het berust, hoever het gaan kan. Het behoort
ook in 't geheel niet tot hun taak, tot hun competentie.
En verder, de in de sociaal - ethische gemeenschap handelen
liefhebbende harten, de kunstenaars en de vromen,-den,
zij allen houden, zoolang zij geheel in hun handelen, hun
liefde, hun aesthetisch genieten en hun geloofsverzekerdheid
opgaan, -- de objecten van hun streven voor onmiddellijk
evident en voor dingen van het allerhoogste gewicht.
Zeer velen echter willen niet alleen het hoogste doorleven,
maar zich ook van het doorleefde in begrippen rekenschap
geven. Op de tijden van bezieling volgen de tijden van
ontnuchtering, inzinking en twijfel. Men vraagt zich af:
„is mijn leven niet een ingebeeld leven, de zoogenaamde
werkelijkheid niet een soort wezenlooze fantasmagorie?
Bestaat er wel zoo iets als een objectief goed, is de zalig
kunst scheppen niet een kort -heidvantkusg e
zonder diepere beteekenis ?" Tot deze vragen-stondiger
bestaat aanleiding genoeg. Want de we,nsch neemt met
zijn bewustzijn nu eenmaal een raadselachtige positie in:
hij is nietig en vergankelijk en wordt gedreven door eeuwig
hij is door en door afhankelijk en heeft-heidsboftn;
toch de pretentie van een verregaand kennen en kunnen;
hij wil waar, goed en rein zijn en hij is vol onwaarheid,
zonde en onreinheid. En wil men, van het individu de
oogen afwendend, troost zoeken bij de idee der menschheid
ent haar geestelijken vooruitgang, ook hier komen we in
dezelfde onzekerheid en dezelfde tegenstrijdigheden.
Wij menschen leven in het tijdelijke en betrekkelijke.
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Maar dit tijdelijke en betrekkelijke kan alleen daardoor
beteekenis hebben, dat het gedragen wordt door het
boventij deli] k- eeuwige, het niet - betrekkelijke wij spreken
van een „diepere" of „hoogere" realiteit, die zich in de
onze openbaart, haar staande houdt en haar maakt tot
wat zij is; van een echt, waar Zijnde, dat „ten grondslag
ligt" aan het Zijnde zooals zich dat veranderlijk en ver
onze zinnelijke waarneming aan ons vertoont-gankelij
(de faenomenale wereld). Hoe wij ons ook uitdrukken, wij
bedienen ons van gebrekkige en gevaarlijke metaforen.
Maar wat ons voorzweeft is een onafwijsbare gedachte.
Er is een soort „verhouding" tusschen het menschelij ke
en dat andere, hoe wij het dan ook aanduiden, een
!

verhouding waarvan wij niet kunnen laten ons begrippen
te vormen. En het is uiterst moeilijk en uiterst gewichtig,
de begrippen van die verhouding zoo zuiver mogelijk te

denken.
Dit is de taak van de filosofie en van de filosofie
alleen. Het spreekt vanzelf, dat deze van niets anders kan
uitgaan dan van wat de men schelij ke geest (in wetenschap,
ethisch gemeenschapsleven, kunst enz.) reeds heeft tot
stand gebracht. Maar zij legt zich bij deze bereikte resultaten niet neer. Zij maakt ze integendeel tot probleem, en
door analyse en kritische beschouwing, ontdekt zij daar
fundamenten en principes in de eenheid van liet-vande
bewustzijn. Het is een zeer bij zonder, haar alleen eigen
stelsel van abstracties, dat zij te dien einde opbouwt. Natuurlijk worden die abstracties voor het grootste deel aangeduid door dezelfde woorden die ook elders bij niet filosofen in gebruik zijn. Maar die woorden krijgen eerst
hun „eigenlij ken" wij sg eerig- strengen, zuiveren, dieperen
zin door den samenhang der gedachten waarin zij thuis

hooren.
Zoo kan alleen de filosofie ons die diepste „zelfkennis"
doen verwerven die voor ons menschen door discursieven
denkarbeid bereikbaar is. Zij bestaat in een zuiveringsproces, dat alleen door moeitevol geduldig nadenken voltrokken wordt en velerlei afdwalingen onvermijdelijk mee-
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brengt. Het sluit heel wat in het spoor niet te verliezen
in dien doolhof van elkaar ten nauwste bepalende, onophoudelij k elkaar kruisende en in elkaar overloopende
hoogste abstracties. Niet zoo snel als in andere wetenschappen kan men zich hier een quantum „positieve kennis"
eigen maken en tot werkelijk begrijpen komen. Maar wie
den moed niet opgeeft, wordt ruim beloond. Hij krijgt
een anderen kijk op de wereld. Veel wat eenvoudig en
vanzelfsprekend leek, wordt ingewikkeld en problematisch.
Maar ook omgekeerd ! Allerlei geestelijke benauwdheid
komt immers alleen hieruit voort, dat onze blik door
intellectualistische of materialistische vooroordeelen is beneveld, dat wij van onzen geest Of veel te hoog Of veel te
laag denken, dat wij de problemen verkeerd stellen, oplosbare en geoorloofde vragen met onoplosbare en on geoorloofde vermengen.

Steeds grooter wordt in onzen tijd, vooral onder de Jongeren, het aantal dergenen, die den moeilijken denkarbeid
der filosofie met geestdrift op zich nemen, zich in de
systemen der groote denkers trachten in te werken, wijs
cursussen en colleges volgen, ja zelfs aan de Uni -geri
examens afleggen en een doctoraat in de wij sbe--versit
geerte trachten te verkrijgen.
Het ligt in den aard der zaak, dat onder de vakken
van het universitair onderwijs de filosofie een zeer bijzondere
plaats behoort in te nemen. Zij is het ware vinculum
scientiarum. Met haar moeten al diegenen contact hebben,
wien het niet alleen om engere vakkennis, praktische bekwaamheid of een akademischen titel te doen is, al
diegenen, wier belangstelling verder gaat dan de eenzijdige
probleemstellingen van hun speciale wetenschap en die zich
willen rekenschap geven van wat zij als zoekers van wetenschap eigenlijk verrichten en nastreven.
Kan men nu zeggen, dat de wetgever deze hooge beteekenis van de wijsbegeerte heeft begrepen, dat bij de
regeling van het onderwijs in het complex van vakken, die
de wijsbegeerte vormen, deze wetenschap in haar zeer
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bijzondere beteekenis voor het geestesleven van onzen tijd
tot haar recht komt? Zeer zeker niet.
Wij leven nog steeds onder een H. 0.-wet, die onder
geheel andere omstandigheden tot stand kwam, in een tijd,
toen de filosofie weinig in tel was en er ook weinig kracht
van uitging. Wel werd in 1876 in de faculteit der letteren
naast de vier doctoraten voor de klassieke, semitische,
nederlandsche letterkunde en die van den Oost- Indischen
Archipel, een vijfde doctoraat ingesteld voor de wijsbegeerte.
Maar zou men toen verondersteld hebben, dat zich voor
dit doctoraat, waaraan in de maatschappij geen enkele
bevoegdheid verbonden was werkelijk studenten zouden
aanmelden? Dit is zeker, dat aanvankelijk niemand in de
wijsbegeerte studeerde en examens aflegde. De titel van
doctor in de filosofie werd, zoover mij bekend is, alleen
een enkele maal honoris causa verleend. En in den regel
werden de weinige wij sgeerige colleges alleen gevolgd door
die studenten, die een logika-testimonium moesten overleggen (eerstejaars-theologen) of in de Grieksche filosofie
examen moesten doen (studenten in de klassieke letteren).
Daarnaast kwam het soms voor, dat een professor bij een
uiterst kleinen kring belangstelling voor een niet verplicht
college wist te wekken en gaande te houden. Men vond
dan ook één hoogleeraar voor alle filosofische vakken ruim
voldoende, en stelde zich niet eens de vraag, of het ook
gewenscht kon zijn van andere studenten dan theologen
en klassieke filologen eenige wijsgeerige ontwikkeling te
-

verlangen.
Nu de algemeene geestestoestand zoo anders geworden
is zijn verbeteringen dringend noodig, zal ons volk niet
bij de andere volken in kultuur ten achteren raken. Het
zij wij vergund, op eenige daarvan de aandacht te vestigen.
En ik wil hierbij alleen doen uitkomen, wat mij noodig en
wenschelij k schijnt, daarbij de vraag ter zijde latend wat
terstond te verbeteren en vat eerst geleidelijk bereikbaar is.
In de eerste plaats dan moet noodwendig het aantal
hoogleeraren in de filosofie - uitgebreid worden. De eenige
docent in deze wetenschap, die tot dusver pleegt benoemd
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te worden, heeft onderwijs te geven in niet minder dan
de volgende vakken : de logika, de psychologie, de geheele
geschiedenis der filosofie (die der Ouden, de Scholastiek,
en die van den nieuweren en nieuwsten tijd), en verder in
de metafysika. Dit komt ongeveer op hetzelfde neer, alsof
één persoon belast werd met het onderwijs van alle vakken
der theologische faculteit te samen, of met het onderwijs in de
geheele wiskunde, fysika en chemie. Het is niet een reuze taak, die den hoogleeraar in de wijsbegeerte op de schouders
gelegd wordt, maar een bovenmenschelij ke taak. Wij willen
er niet eens van spreken, of één persoon in al deze vakken
werkelijk op de hoogte zijn kan. .Het is nl. duidelijk, dat
de professor in de filosofie (zal hij zich niet in dorre
abstracties en vage algemeenheden blij ven bewegen) ook
in de bijzondere natuur- en kultuurwetenschappen georiënteerd zal moeten zijn, ten minste eenigermate op de hoogte
van hun problemen, methodes en hoofdresultaten. Ook mag
hij niet onbekend zijn met wat er omgaat op het gebied van
kunst en godsdienst. Maar nog afgezien van deze kwestie,
de professor in de filosofie zou, als het goed zou zijn, voor
de meest uiteenloopende groepen van studenten (immers
van alle kanten komt men, naar de aardige uitdrukking
van Windelband, „het honderdpoortige Thebe der filosofie"
binnen!) de meest uiteenloopende colleges moeten geven,
en daarbij exoterische (inleidende, voor eerstbeginnenden)
en esoterische (voor meergevorderden). Om maar een voor
te noemen: voor de klassieke filologen zou het college-beld
Grieksche filosofie een geheel ander moeten zijn dan voor
de studenten in de wijsbegeerte. Voor de studenten in de
letteren zou een college in de filosofie der taal en geschiedenis, voor die in de natuurwetenschappen een college
over de logische gronden van wiskunde, fysika en biologie
noodzakelijk wezen. — Hoe kan één persoon tijd vinden,
om aan deze gerechtvaardigde eischen te voldoen ? En
verder is een hoogleeraar toch niet alleen docent, maar
ook man van wetenschap, zelfstandig onderzoeker. Hij moet
toch naast den tijd voor het collegegeven ook nog tij d
voor eigen wetenschappelijken arbeid overhouden.
0. E. XVIII 8

13
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Zou een der redenen, waarom in ons land in de filosofie zoo weinig is gepraesteerd, niet misschien gelegen zijn
in de ongunstige condities waarin de hoogleeraren in de.
filosofie hier verkeeren: Wie zijn taak als docent conscientieus opvat, houdt voor eigen studie te weinig tijd over.
Het werk, waarvoor in ons land één persoon staat, is in
Duitschland verdeeld over verscheiden professoren, lectoren
en . privaatdocenten, die vaak zeer speciale colleges geven,
zich met den arbeid der studenten in hun zeer uiteenloopen de
behoeften kunnen bemoeien en Seminarium - oefeningen

leiden.
Er moeten dus bij ons meer professoren komen. En
wel is een der dringendste eischen: een afzonderlijke leerstoel
voor de psychologie, Het is werkelijk een schande voor
ons land dat niet elke Universiteit zulk een leerstoel heeft.
De belangstelling in deze reusachtig uitgebreide en zich
nog steeds geweldig uitbreidende wetenschap is juist in
onzen tijd zeer groot, en haar gewicht, niet het minst
voor de studenten in de kultuurwetenschappen (juristen,
theologen en litteratoren) moeilijk te overschatten.
Intusschen komen wij hier in groote moeilijkheden.
Want de psychologie, zooals zij zich in den laatsten tijd
ontwikkeld heeft, is een hoogst eigenaardig vak. Kan men
eigenlijk wel van de psychologie als één wetenschap spreken ?
En hoe is de verhouding van haar tot de filosofie P
Hierover zegt de psycholoog William Stern volkomen
juist: „Die Psychologie ist Spezialwissenschaft geworden
und hat sich in ihren Problemen, Verfahrungsweisen und
Ergebnissen soweit es nur anging, verselbständigt, hat sieb
auch auf weiten Strecken unabhängig zu machen versucht vor.
der Philosophie. Aber geben wir uns keiner Selbsttäuschung
hin. Der philosophische Einschlag in aller Psychologie
ist weit bedeutender, als es der schnellen Beobachtung
scheinen möchte; und es ist ein wirklicher Einschlag, nicht
lediglich ein Ausgangspunkt. D. h.: die philosophische
Grundüberzeugung bestimmt nicht nur die Vorbedingungen und die allgemeinsten Hilfsbegriffe der psychologischen
Arbeit, sondern bekundet sich bis tief in die speziellsten
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Auffassungen und Deutungen, bis in die Formulierungen
jeder einzelnen Fragestellung und jeder einzelnen Erklárungskategorie hinein. Und diese Abhängigkeit der Psychologie von einer philosophischen Weltanschauung gilt nicht
minder für die Anwendungen der psychologischen Ergebnisse
auf die Fragen des Kulturlebens ; ja, sie wird hier vielleicht
noch stärker, weil ja diese Anwendungsgebiete selbst
es sei hier nur an die Pädagogik erinnert unauflösbar
mit philosophischen Gesichtspunkten verbunden sind. —
Eine philosophiefeindliche Epoche hat in solchen Beziehungen
nichts als einen peinlichen Störungsfaktor der Psychologie
gesehen, der mit der Zeit mehr und mehr ausgeschaltet werden
müsse. Gelungen ist diese Absicht nicht; und das ist gut so.
Gewiss mag philosophische Voreingenommenheit oft genug den Fortschritt der exakten empirischen Seelenkunde
verhindert haben... . Weit grösser aber ist zweifellos der
fördernde Einfluss der von der Philosophie aus geübt
werden kann vorausgesetzt, dass sich diese mit
einer genauen spezial wissenschaftlichen Schulung in der
Psychologie verbindet. Nicht immer haben die Philosophen
unserer Zeit, welche die Grundprobleme der Psychologie
bearbeiteten, diese intimere Erkenntniss besessen — und
so redeten sie oft vorbei an dem, was die psychologische
Forschung interessierte. . .. Die Psychologen andererseits
haben meist die philosophische Begründung ihres Standpunktes sehr kurz gefazst, um sich recht deutlich von der
früheren rein spekulativen Psychologie zu unterscheiden
und recht schnell in die Spezialfragen und empirischen
Tatbestände eintreten zu können. Dasz sie hierbei freilich
oft genug dogmatisch - philosophische Vorauszetzun gen in
ihre empirische Betrachtung ungeprüft hineinnahmen,
konnte ihnen leicht entgehen. [Men denke aan de een zijdige associatie - psychologie, aan Fechner's vervorming
der Wet van Weber]. Aus diesen Verhältnissen erklärt es
sich, dass wir heute — trotz der gewaltigen Erfolge exakter Seelenforschung — noch immer nicht die Psychologie,
sondern viele Psychologien haben."
Inderdaad, aangaande principes, methode, object der
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psychologie heerscht nog heden ten dage groote onzekerheid en oneenigheid. Ten gevolge van gebrekkig kenkritisch inzicht zijn vele verwarde onhoudbare theorieën
ontstaan en door verkeerde probleemstellingen is een
massa scherpzinnigheid verspild. Maar met dat al, in de
meest verschillende richtingen en op de meest verschillende
gebieden heeft men toch hoost waardevolle onderzoekingen gedaan, en daardoor gewichtige resultaten bereikt,
waarvan filosofen en filosofisch aangelegde beoefenaars der
kultuurwetenschappen noodwendig kennis , moeten nemen.
Zulk een belangrijk en uitgebreid vak als de psychologie
kan eigenlijk zelfs niet door één docent aan de Universiteit behoorlijk vertegenwoordigd zijn. Er zou om aan recht
te voldoen één hoogleeraar in de fysiolo--matigeschn
gisch-experimenteele psychologie moeten aangesteld worden
(die dan, wat object en methode zijner studie betreft meer
bij de faculteit der wis- en natuurkunde zou behooren,
maar toch, daar de psychologie alleen in de faculteit der
letteren en wijsbegeerte examenvak is, bij de laatste zou
moeten benoemd worden) naast Wien dan een afzonderlijk
persoon het meer wij sg eerige of uitsluitend wij sgeerige
deel voor zijn rekening behoorde te nemen, de behandeling
der voor de natuurwetenschappelijke methodes niet toegankelij ke problemen van het zieleleven.
Er zou zoo al veel gewonnen zijn, als de hoogleeraar
in de filosofie van het onderwijs in de psychologie werd
ontlast. Maar wat dan overblijft is ook nog voor één persoon te veel. De wet noemt verder nog, zooals ik al zeide,
de á eschiedenis der g els eele wijsbegeerte (van Thales tot
onzen tijd), de „redeneerkunde" en de „metafysika in haar
vollen omvang en toepassing ". Wat men zich bij dezen
laatsten term te denken heeft, is niet volkomen duidelijk.
Wil men één bepaald vak metafysika noemen, dan zou dit
het fundamenteelste vak der wijsbegeerte zijn. Men kan
(met Stadler) zoo zeg gen : „das ist die einzige Aufgabe

wahrer Metaphysik, dass sie uns lehrt, den Sinn unserer
Ideeën zu deuten ". De Idee is de grond onzer heele weten
ethische en aesthetische kultuur. Zij leidt-schapelijk,
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ons in het waarheid-zoeken der wetenschap, in ons ethisch
handelen en in ons kunst - scheppen. Het is echter een zeer
moeilijke zaak, haar functie zoowel in de kennis der „natuur"
als (zooals men zich heden ten dage gaarne pleegt uit te
drukken) in de „wereld der waarden" tot klaar bewustzijn
te brengen. Dit zou dan de taak zijn der metafysika als
Ideeën -leer, als grondwetenschap van ons theoretisch
ethisch en aesthetisch „kennen ". Aanvaardt men deze stel
dan wordt een bloot formeele „redeneerkunde" een-ling,
antiquiteit. De beschouwingen, die men zou kunnen houden
over het redeneeren in 't algemeen, abstraheerend van alle
„objecten" waarover geredeneerd wordt, kunnen niet anders
dan zeer oppervlakkig wezen.
Nu is het duidelijk, dat één persoon aan dit ééne
vak der metafysika meer dan de handen vol heeft. Wie
grondig de verschillende colleges zal kunnen geven, die
deze ééne wetenschap meebrengt (natuurfilosofie in 't bij
voor fysici en medici, filosofie der historie, over-zonder
de grondslagen van ethiek, aesthetiek, etc.) moet zeer
veelzijdige studies maken. Hetzij hij een overwegend natuur
hetzij een overwegend kultuurweten--wetnschaplijk,
schappeli ke opleiding genoten heeft, hij zal zijn heele
leven hard moeten werken, om in datgene, waarvan hij
oorspronkelijk de kennis uit de tweede of derde hand heeft,
zoo min mogelijk dilettant te blij ven en de zeer uiteen loopende problemen grondig te kunnen behandelen. Zoo
iemand zou niet ook nog met het onderwijs in de geb eele
geschiedenis der filosofie behooren belast te zijn. Ook aan
dit vak heeft één persoon meer dan genoeg. Wat wordt
er b.. niet vereischt, om ook alleen maar met de in de
laatste eeuw verrichte onderzoekingen in de Grieksche
filosofie geheel vertrouwd te kunnen zijn !

Werd op deze wijze het wijsgeerig onderwijs over meer
professoren verdeeld, dan zou ook de misstand *orden
opgeheven, dat de filosofie het eenige studievak is, waarin
slechts één persoon als examinator optreedt en het in
zijn hand en voor zijn verantwoording heeft iemand den
doctorstitel te verleenen. Want daarop komt bet feitelijk
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neer, aangezien de overige leden der faculteit wel in alles
het advies van dien éénen deskundige moeten volgen.
Dat dit tot allerlei moeilijkheden leiden kan, behoeft geen
betoog.
II. In de tweede plaats moesten de studenten van
alle faculteiten er toe gebracht worden zich een zekere
wij sg eerige ontwikkeling eigen te maken. Met name in
de kennisleer mag niemand, die voor een wetenschappelijk
man wil gehouden worden, geheel een vreemdeling zijn.
Dit geldt vooral voor de fysici (dit woord in den ruimsten
zin genomen) en voor de medici. Zij juist, meer nog haast
dan de anderen, hebben wijsgeerige training noodig. Want
het is van het hoogste gewicht voor de geesteskultuur
van ons volk, dat diegenen, die zich als docenten en
artsen over het geheele land verbreiden en een geweldigen
invloed hebben, niet meer blijven in die vage en verwarde
realistisch-metafysische opvattingen aangaande de verhouding van natuur en geest, die wij nu nog bij verreweg
de meesten moeten constateeren. Des te meer, nu het
(louter door utiliteits- overwegingen ingegeven) voorstel Limburg wet geworden is, en dus voortaan zeker 9 /lo van
de , a.s. fysici en medici van de H. B. Scholen zullen komen.
Het is werkelijk bedroevend, als men bedenkt, welk een
hoogst eenzijdige opleiding al die genoemde studenten
voortaan zullen krijgen. Immers de aan de H. B. Scholen
heerschende denkwijze wordt overwegend bepaald door de
methode der natuurwetenschap. Met de wereld des geestes
in engeren zin komt men daar slechts door eenige taalen geschiedenislessen in oppervlakkige aanraking. Doordat
zij zich bijna uitsluitend bezig houden met datgene, wat
men zinnelijk waarnemen, tellen, meten, wegen en berekenen
kan, krijgen de leerlingen zonder dat zij het merken, een
zeer eigenaardige tournure d'esprit, een zeer bepaalde hou
tegenover de werkelijkheid, van wier bijzondere be--ding
paaldheid zij zich allerminst bewust zijn en die zij allicht
als de eenig mogelijke, de eenig wetenschappelij ke houding beschouwen. Zij zijn zoo gewoon, alleen één kant uit
te kijken en één methode toe te passen, dat zij nauwelijks
i
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realiseeren, dat er achter hun rug ook nog een werkelijkheid liggen kan, en dat er naast hun manier om de dingen denkend te behandelen ook nog andere beschouwingswijzen recht van bestaan hebben. De „werkelijkheid"
staat in den regel voor hen gelijk met „de natuur". En
van deze laatste kan men, dit spreekt vanzelf, het „diepere"
of „diepste" wezen alleen door de natuurwetenschap leeren
kennen. Dat de „natuur", de causaal bepaalde wereld in
ruimte en tijd, niets anders is dan een eenzijdige beschouwing swij ze van onzen denkenden geest dat is voor hen
abacadabra. Zij zien niet het mysterie in ons kennen. Het
relatieve maken zij tot het absolute.
Het is een vaak gehoorde bewering, dat het oppervlakkig materialisme van voor een halve eeuw (Buchner,
Vogt, e.a.) overwonnen is. Zeker, men is voorzichtiger
geworden, subtieler in de argumentaties. Zulken groven
onzin als vroeger, zoo kras uitgesproken, zal men in 't
algemeen door de meer ontwikkelden en bezonnenen niet
meer als dè wijsheid hooren verkondigen. Maar de materialistisch- positivistische geest is grootendeels nog dezelfde.
Vooral bij de medici. Tegenover het diepste geestelij k
leven staan dezen maar al te vaak met een „überlegen"
cynisch-getint skepticisme. Het hoogste, waartoe zij het
meestal brengen is een vaag, naturalistisch monisme. Dat
de menschelijke ziel met hare functie van „verklaren" en
„begrijpen" — welke resultaten de fysiologie en psychologie ook nog in de toekomst mogen bereiken ten slotte
een onpeilbaar mysterie is en blijven moet, daarvan hebben
zeer velen hunner geen flauw besef. En daarom is het
zulk een dringende eisch, dat de fysici en medici ingeleid
worden in de problemen der kenkritische logika en zich
eens leeren afvragen, wat er in die fundamenteele begrippen : werkelijkheid, natuur, ervaring, kennen, verklaren en begrijpen, eigenlijk opgesloten ligt. Het is niet
de bedoeling, dat zij veel tijd zouden moeten besteden
aan wij sgeerige studie, maar zij moeten ten minste eenigermate bewust worden van de geweldige denkproblemen, die
nog liggen achter en onder die vragen, die zij zich aan-
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gaande het wezen der werkelijkheid plegen te stellen.
Zijn zij zoo eenmaal in voeling gebracht met de filosofie
en daardoor geschokt in hun naieve positivistische verzekerdheid, dan zullen die wijsgeerige problemen hen
allicht ook verder niet met rust laten en zullen zij er oog
voor krijgen, dat men ook nog op andere wijzen tot het
diepere wezen der werkelijkheid kan doordringen dan door
de causaal-verklarende methodes der natuurwetenschap.
Zeer zeker hebben voor hun eigenlijke vakstudie de
fysici en medici de filosofie nog het minst noodig. Maar
direct onontbeerlijk is deze voor die beoefenaars der kultuurwetenschappen, die niet uitsluitend' in het behandelen van
zeer speciale vragen willen opgaan. Zij hebben immers
aldoor met producten van het bewustzijn, van den geest,
te doen. En nu wordt een dieper doordringen in fundamenteele problemen bij hen maar al te vaak door gebrek
aan wijsgeerig besef belemmerd. Men kan er zeker van
zijn, dat aan vele filologen, historici, theologen en juristen
een bekendheid b.v. met speciale onderzoekingen der zoogenaamde metafysika en der psychologie verrassende inzichten zou geven, dat zij daardoor vaak een geheel anderen blik zouden krijgen op allerlei door hen bestudeerde
verschijnselen.
Welke maatregelen er nu zouden genomen moeten
worden, om de wijsgeerige ontwikkeling van de studenten
in de verschillende faculteiten te bevorderen, daarover wil
ik hier niet in bijzonderheden treden. Ten volle besef ik,
welk een précaire zaak examen- en tentamendwang is.
Alleen zij hier vermeld, dat men in België onder de eiseben
voor de lagere examens in bijna alle groepen van wetenschappen ook de kennis van sommige vakken der filosofie
heeft opgenomen 1 ).

,

1) Prof. Bellaar Spruyt schreef in 1895 over „de ondoorgrondelijke
wijsheid van den Nederlandschen wetgever, die de Nederl. studenten heeft
vrijgesteld van alle leiding op wijsgeerig gebied en hen daardoor den weg
opdreef der autodidakten. Die weg is uitnemend voor genieën. Maar men-

schen, ook van aanleg en talent kunnen daarbij vervallen in groote buiten
-sporighedn."
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Een wijziging in de eischen voor het candidaats- en
doctoraalexamen in de wijsbegeerte lijkt mij ook nood
Daar natuurlijk slechts zeer weinigen zich uit -zakelij.
aan de filosofie zullen wij den en daarin promo--sluitend
veeren, maar verreweg de meesten de studie hiervan van
den aanvang af met die in een andere wetenschap zullen
verbinden, of er eerst mee beginnen nadat zij in dat andere
vak het grootste deel van hun studie volbracht hebben,
lijkt het gewenscht de eischen voor het candidaatsexamen
niet te zwaar te maken, maar die zoo te stellen, dat risen
er na één jaar van degelijken arbeid aan voldoen kan.
Dan wordt echter de geheele psychologie veel te veel, liet
zou dan goed zijn, een bepaald deel (en wel het meer
wijsgeerige) voor het doctoraal te reserveenen, en voor dit
laatste examen naast de kennis van de geschiedenis der
nieuwere wijsbegeerte ook uitdrukkelijk die van de gron dslagen van ethiek, aesthetiek, de filosofie van recht en
godsdienst te verlangen.
III. In de derde plaats zou met het onderwijs in de
filosofie reeds in de hoogste klassen der Middelbare Scholen
(gymnasia en H. E. Scholen) een begin moeten worden
gemaakt. Natuurlijk zou dit onderwijs zeer eenvoudig
en populair moeten zijn. De noodwendige abstracties
moeten door concrete gevallen en aanschouwelijke voorbeelden worden verduidelijkt. Maar in elk geval zouden
zekere fundamenteele (logische, psychologische, ethische
en aesthetische) begrippen met de leerlingen moeten worden behandeld, en dezen op sommige moeilijke gron.dproblemen worden opmerkzaam gemaakt. Men werpe niet
tegen, dat deze kwesties voor hen te hoog zijn of dat zij
er geen belangstelling voor zouden hebben. Zeer velen
hunner, en natuurlijk het meest de intelligentsten, snakken
naar wijsgeerige opklaring en doen al op hun eigen houtje
aan filosofische studie, waarbij zij dan vaak, door gebrek
aan leiding, de ongeschiktste werken ter hand nemen en
rijp en groen door elkaar lezen. Wanneer aan de Middelbare scholen, al was het maar in één lesuur per week, de
principieelste logische, ethische en aesthetische begrippen
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met de leerlingen waren besproken, (zooals nu in andere landen, o.a. in Oostenrijk, met veel succes al geschiedt) zouden
zij geestelijk rijper aan de Universiteit komen, voor veel
van wat zij daar te hooren krijgen, minder vreemd staan
en er ook eerder toe komen de daar gegeven wijsgeerige
colleges te volgen.
Het bezwaar, dat men voor deze wijsgeerige lessen
moeilijk geschikte docenten kan vinden, zon natuurlijk
vervallen, wanneer de a.s. leeraren in de natuurwetenschappen, geschiedenis en letteren, zelf aan de Akademie wij sgeerig gevormd waren.

EEN NON UIT HET VROUWENKLOOSTER
TE DIEPENVEEN
DOOR

A. VAN HAERSOLTE

vAN HOLTHE TOT ECHTEN.

Op het einde der 14e eeuw woonde op het slot Kraayenstein 1 ) in Zuid -Holland een machtig en eerbaar ridder,
Heer Hendrik van Naaidwijk; hij bekleedde de waardig
Maarschalk bij den Graaf van Holland; hij was-heidvan
in 1394 gehuwd met Catharina, dochter van Heer Hugo
van Heenvliet uit het huis der machtige Heeren van
Voorne. De middeleeuwen waren al haast voorbij. Hertog
Albrecht van Beieren regeerde over Holland. Het waren
de dagen der Hoekschen en Kabeljauwschen, der Heeckerens en Bronkhorsten, der Schieringers en Vetkoopers.
Voor niets

anders scheen aandacht te bestaan dan voor

binnenlandsche twisten en gewestelijk krakeel.
In het jaar 1395 werd aan de Vrouwe van Naaldwijk
eene dochter geboren, Catharina genoemd. Catharina van
Naaldwij k werd ook wel de joffer van Honsel geheeten
naar het slot Honsel 2 ), dat haar vader toebehoorde. Heer
1)
landt is
2)
wijk in

Kraayensteyn gelegen in de heerlijkheid Kraayenstein of Vroonoverstroomd door den St. Elisabethsvloed, 1421.
Honsel, vermoedelijk het latere Ilonselaarsdijk, gelegen te Naald 't baljuwschap van Delfland. Zie Opzoomer handsohrift D en Pijn
Kerkelijk Naaldwijk.
-ackerHodij,
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Hendriks moeder, de vrome Sophia van Teilingen, weduwe
van. Willem van Naaldwijk, had de belofte gekregen zoo
het eerste kind eene dochter was, voor hare opvoeding te
mogen zorgen.
Catharina's prilste jeugd bracht zij dus door bij hare
grootmoeder, die haar kleinkind groote liefde toedroeg.
Toen zij de jaren had werd zij gebracht naar de abdij van
Rijnsburg om het psalter 1 ) te leeren. Hare moeder had zij
nog nooit gezien. Eens kwam de Vrouwe van Naaldwijk
hare dochter bezoeken en te midden van vele vreemde
vrouwen vroeg de abdis 2 ), „zeg mij, Catharina, wie van al
deze vrouwen bevalt U het beste ". Catharina antwoordde:
,,Dezq schoone vrouwe behaagt mij het allerbeste ". De abdis
sprak daarop, „Gaat dan tot haar, want zij is uwe moeder."
Toen Catharina twaalf jaar oud was kwam zij van
de abdij bij hare ouders terug. Voorspoedig wies het jonge
meisje op tot een schoone jonkvrouw van een zacht en
liefelijk karakter. Zij was bedreven met de naald en kon
zeer fraai borduren. Reeds spoedig ging haar roem door
het land en was zij wijd in den omtrek bekend om hare
deugden. De dorpelingen hadden haar zoo lief, zij noemden
haar hunne moeder. Zij was middelaarster in hunne geschillen en deelde in hunne zorgen. Toen zij zeventien
jaar oud was nam de vrouwe van Holland, Margaretha
van Kleef 3 ), haar als staatsiejoffer in dienst. Maar spoedig
stond het weelderig leven aan het hof haar tegen en
kwam ze terug bij hare ouders op Kraayenstein. Op een
dag echter was zij spoorloos verdwenen en de bezorgde
vader vond haar terug in een" naburig klooster. Van dien
dag af was Catharina innerlijk veranderd. Vele ridders
en edelen kwamen bij den Heer van Naal dwij k vragen om
hare hand maar geen van die allen wilde zij huwen : tot
een ander leven voelde zij zich geroepen. Zeker zal zij
1)

Psalter, verzameling van 17 psalmen.

Deze abdis is waarschijnlijk Sophie van Dongelen van Crayestein,
die van 1394 tot haar dood in 1408 abdis van Rijnsburg is geweest. J. D.
2)

Schotel, De abdij van Rijnsburg.
3) 2e gemalin van Albrecht van Beieren.
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een zwaren strijd gestreden hebben want ze had de wereld
nog zeer lief in deze dagen. Toch staat er van haar
geschreven : „Die overste conynck Christus, een brudegom
der jonferen, en begeerde sie ende vercoes sie tot eenre
ewiger bruyt ende doerwonde hoer herte myt eenre scherper
angelen". Te midden van haar vroolij k gelukkig leven
had zij angstige vizioenen van de hel. De vreeze des doods
liet haar niet meer los. Wel voelde zij dat zij een ander
leven moest aannemen, maar hoe zij daartoe komen moest
wist ze niet, want zij had hare ouders zóó lief dat het
haar makkelijker scheen droog brood met hen te bedelen
dan van hen te scheiden. Maar de roeping werd steeds
sterker; de onschuldige vreugden des levens mishaagden
haar meer en meer. Als zij daar neerzat in devoot overpeinzen vergat zij al het aardsche, hoorde zij niets meer
dan de stem van haren Koning. Zoo werden een voor
een al de aardsche banden los gemaakt; de jonkvrouwe
van Naaldwijk was voor de wereld verloren.
Eens op een dag was Chatharina bij haren oom
Johan van Heenvliet om daar eenig fraai naaldwerk te
verrichten. Tranen verduisterden hare oogen, de naald ging
stroef; het leek wel of zij het borduren was verleerd. Haar
arme hart was boordevol; zij kon het niet langer zwijgen.
Al hare zorgen en hare groote begeerte stortte zij bij
haren goeden oom uit. Hoe welsprekend zal Catharina
.geweest zijn in haar jonge kinderlijke geloof, in haar ijver
-om te volgen waar ze was geroepen. Heer Johan van
Heenvliet 1 ) werd van bare roeping overtuigd en beloofde
haar zijn hulp. Hij sprak over Catharina met Heer Jodocus 2 )
den procurator van den Briel. Toen wilde het God dat de
procurator een reis naar Windesheim ondernam en als hij
kwam in het Sticht hoorde hij den roem van het vrouwen
trok hij tot den prior Jo--klostervanDip .Zo
hannes Brinckerinck en vroeg hein voor Catharina eene
1) H. S. Do. fol. 23220 „de heilige geest verschalkte hem" om
Catharina te helpen en zoodoende den web te banen voor zijn dochter Elisabeth van Heenvliet, later non te Diepenveen.
2) Prior te den Briel en later te Diepenveen en te Rugg.
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plaats te Diepenveen. Maar toen Brinekerinck hoorde van
haren staat en haar geslacht weigerde hij hem zijn verzoek.
„Diepenveen", sprak hij, „ben ik begonnen in ootmoedigheid en zwaren arbeid en dat is niet voor dezulken als
deze jonkvrouwe. Ik kan haar slecht gebruiken in ons
huis ". Ongetroost ging de procurator naar Windesheim
terug en aldaar gekomen vertelde hij den prior Johannes
Vos 1 ) hoe hem van Brinckerinck geen hulp kon geworden.
Daarop ging de prior van Windesheim, vergezeld van den
prior van Arnhem en den procurator, naar Diepenveen.
Zij vroegen: „Vader Brinckerinck, neem haar toch, wij
bidden u." Doch wat redenen men hem ook aanvoerde,
Brinckerinck bleef halsstarrig weigeren. Toen sprak Johannes
Vos: „Heer Johan Brinckerinck, gij zult het doen, ik wil
U niet toestaan langer te weigeren. Ik ken hare ouders
en magen. Zij is van een goed geslacht. Gij kunt gerust
daarop zijn ". Schoorvoetend gaf Brinckerinck zijne toestemming. Met dit goede nieuws toog de procurator huis
voor de ouders een groote schrik toen-warts.He
zij de plannen vernamen die hunne dochter bezielden,
maar hoewel de arme moeder wel zes malen in zwijm viel,
wilden zij haar hunne toestemming niet onthouden, want
zij waren zeer devoot. Wel vermaande Heer Hendrik van
Naaldwijk zijne dochter: „Catharina beraad U we], ik wil
een klooster voor u bouwen hierbij; ge zult alleen trekken in een ver land. Als het U behaagt zoo is het ons
lief, maar het is ons moeilijk onze geliefde dochter af te
staan ". Hier overmeesterde de ontroering hem zoodanig dat
hij zich af moest wenden om zijn tranen te verbergen. De
jonkvrouwe antwoordde: „Als ik God wil dienen, wil ik
het met hart en ziel doen. Hoe verder ik dan van U allen
af woon des te beter zal het zijn ". Nu de vader zag dat
zijne dochter het zoo ernstig meende met hare roeping
legde hij zich bij haar besluit neer.
Dat klooster van Diepenveen waar heinde en verre
de roem van uitging, dat nu nog niet geheel vergeten is
1) Johannes Vos van ]Neusden bekend prior van Windesheim 1391.
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bij he verre nageslacht, daarvan willen we iets vertellen.
Een geest van slapte en lauwheid heerschte op het
einde der 14e eeuw in de Catholieke kerk, vele grove
misbruiken waren in de kloosters binnen geslopen. Toen
stond er omstreeks 1379 een man op, een boetprediker in
den waren zin des woords, Geert Groote 1 ), de stichter van
de broederschap des genreenen levens. Het was als een
orkaan die losbarstte, als een werwelwind die opstak. Men
voelde het, zelfs in dien ruwen ongepolijsten tijd, dat was
een man die het eerlijk met de menschen meende, dat
was een geroepene door de Gratie Gods. In alle plaatsen
des lands, te Deventer, Zutphen, Zwolle en Kampen, te
Utrecht, Amersfoort, Haarlem, Leiden, Delft; tot zelfs in
Zeeland liet hij „de bazuin des behouds weerklinken ". De
kerken konden de menigte niet bevatten; de menschen
hingen aan zijn lippen en werden nooit moede naar hem
te luisteren. In brieven en preekeen, vooral in brieven, is
Geert Groote's prediking ons bewaard gebleven. Wel was
het een boetprediking. Die welsprekende was als niet
weinigen bezield door de angst Godes. Dat gaf aan zijn
stem die sombere meeslependheid; dat was het wat de
menigte aan zijn lippen gekluisterd hield. Vreeselijk waren
de hellestraffen zooals hij ze afschilderde, altijd martelingen,
altijd lijden, een eeuwig brandend hellevuur dat niet zal
worden gedoofd. Geen woorden voldoende gruwelijk om
het vreeselijk lijden van den verdoemde te beschrijven.
Maar er is genade voor den armen zondaar. Geert Groote's
leuze is „door lijden tot heerlijkheid ". Op dien weg was
Christus voorgegaan. Ook zijn volgelingen moesten dien
weg bewandelen: ,,Christus moeten we volgen. Wanneer
we leven van de wereld bespot en veracht dan zal het
kruis van Christus op ons overgaan. Het kruis van
Christus, o mochten we dat dapper opnemen en dragen
achter hem, ootmoedig, willoos, boetvaardig." Dat was
zijn leer en hij schilderde Jezus als het vleeschgeworden
ideaal der armoede. De monnikstaat was de eenige Gode
1) Kühler, De prediking an Geert Groote.
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welbehag elfij k en het huwelijk was zelfs een hinderpaal om
het koninkrijk Gods binnen te gaan. Hij prees de goede
werken als vasten, geeselen, paternosters lezen, psalmgezang.
Met al de kracht van zijn welsprekendheid prees hij naast
de armoede, den arbeid aan. „Dient God door een leven
van werkzaamheid ", zoo sprak hij, „want arbeid is den
mensch zoo wonderbaar noodig." Het was een groot hervormer, maar in de Catholieke kerk, en dáárvoor, maar
ook daarvoor alléén waren de tijden rijp.
Zoo trok hij van stad tot stad en van dorp tot dorp,
hervormend de kloosters, streng bestraffend monniken en
nonnen the van hun rente leefden, geeselend de onzedelijkheid der pastoors, verfoeiend de simonie.
Zooals Lucas Paulus vergezelde, zoo vergezelde hem
op zijne tochten Johannes Brinckerinck.
Geert Groote, de vader der moderne devotie, leefde in
armoede en ontbering toen hij Johannes Brinckerinck ontmoette. Spoedig kreeg hij grooten invloed op hem. Brinckerin ck werd een van zijn meest ijverige volgelingen. Hij kon
hem zoo vertrouwelijk de hand op het hoofd leggen, liefdevol
vragend „Mijn Jannesken, wat zal er van u worden ?"
Brinckerinck is een van degenen geweest, die het werk
van den meester hebben voortgezet. Hij heeft veel goeds
tot stand gebracht, maar voor het nageslacht is hij blijven
leven als de stichter van Diepenveen. Hij is geboren in
1359. Bijna acht jaren had hij onder de „broeders des
gemeenen levens" gewoond, toen hij in 1392, na den dood
van Johannes van der Gronde, aan het hoofd kwam te
staan van het Meester Geertshuis in Deventer. Daar leefden
in ootmoed en strengen wandel vele godsdienstige vrouwen
of Begijnen bij elkaar. Maar dit vrome samenleven was
haar niet genoeg. Hoe gaarne wilden zij een eigen klooster,
waar zij God beter dachten te dienen. Wie zou hun hierin
hulp verleenen, zoo niet Johannes Brinckerinck? Hij was
een man van standvastigen wil; wat hij zich eens voornam
dat zou hij ook volbrengen, het eens afgebakend pad dat
ging hij tot het einde, al was het ook niet doornen bezaaid.
Zijn leven lang heeft hij groote macht over de nonnen van
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Diepenveen weten te behouden. Hij had groote m.enschenkennis en las de boetvaardige die tot hem kwam diep in
het hart. Toch was hij altijd zeer schuw voor vrouwen;
als hij de zusters de biecht afhoorde stond hij met den
rug naar haar toe. Als zij hem aan hoorden komen moesten
zij het gelaat naar den muur wenden. Ze]fs heeft Beerte
Swynkes, de bekende moeder uit Meester Geertshuis, zijn
gezicht voor het eerst gezien toen hij in de kist lag. Tegen
een nieuweling was hij voorkomend en vriendelijk. Maar
naarmate deze standvastiger werd in haar geloof, werd hij
barscher. Toch was het niet moeilijk hem te gehoorzamen
daar hij even streng voor zich zelven was als voor een
ander. Hij wist de zusters te bezielen en zonder dat het
schade deed aan hare eerbiedige liefde vreesden zij hem.
„Dat zijn de stralen zijner reinheid ", zei Meester Johannes
Lubberts, kanunnik van de St. Lebuinuskerk te Deventer.
„Ze zijn zóó krachtig, dat zij vanzelf zulk een ontzag ver
Ook had Brinckerinck die groote gave Van een-wekn."
geboren leider; hij koos altijd op het juiste oogenblik den
juisten persoon voor het werk dat te verrichten viel. Steeds
wist hij het gepaste antwoord; hij koos immer den waren
weg. Maar vóór alles was het zijne hooge begeerte zielen
te winnen voor God. Diepenveen was hem dierbaar maar
liever zag hij het tot asch vergaan dan dat hij zou toelaten

dat de wereld er meer gediend werd dan God. Zijn gulden
spreuk: „Wie vlijtig en trouw is van binnen tot onzen
lieven Heer, die is ook vlijtig en trouw van buiten tot zijn
arbeid of handwerk zooveel hij kan ", heeft hij hoog ge
-houdent
einde.
Het was op Sacramentsdag van bet jaar 1400 dat
Brinckerinck de oudste en voornaamste Zusters van Meester
Geertshuis bijeen riep om hun te vertellen dat hij een
stuk land, leen der St. Lebuinuskerk en geheeten de
Plecht, voor hun klooster bestemde. Al dadelijk werden
toen eenige armelijke hutjes opgeslagen van klei en teenen
vlechtwerk en daar kwamen drie door Brinckerinck aan
zusters wonen. Het waren Hille Sonderfants,-gewzn
Griete Daegens en Gese Boevyncks. Waren ze het werk
0. E. XVIII 8
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begonnen met vier of vijf goudguldens, al spoedig kwam
er meer geld doordat de broeders van Heer Florenshuis
aan Meester Geertshuis het vaderlijk erfdeel der zusters
terug gaven en ook doordat eene rijke weduwe uit Meester
Geertshuis, Zwedera van Runen, eerst haar inkomen schonk
van 300 goudguldens en toen per testament haar heele
vermogen. Daar was ook Elisebe Hasebroecks die een
grooten buidel met geld bracht, zonder het zelfs te tellen.
„Meent ge he ook Elsebe"? vroeg Brinckerinck „weet
wel dat ik hierdoor niet gebonden wil zijn, nu zoo min
als later". Zoo streng, zoo ascetisch is altijd de geest gebleven te Diepenveen. Wel is het waar dat Brinckerinck
en Diepenveen bij elkaar hooren; hij, de man van een
ontbering, heeft er zijn stempel op gedrukt. Hier-vouden
moest den zusters geleerd worden God te zoeken in zelf
gehoorzaamheid, in ootmoed en liefde,-verndig
vóbr alles moesten zij boven alle namen van Heiligen liefhebben Jezus, den Zoon Gods, door de wereld bespot en
veracht.

Met ijzeren wil toog dus Brinckerinck aan het werk;
vroolij k klinkt het ons van zijn lippen tegen: „Ik wil
een klooster bouwen ter eere Gods om den duivel vele
zielen af te winnen ". Zoo was daar dus in die woeste
plek de strijd tegen het kwade. Sterk stond daar Brinekerinck en om hem geschaard die vrome vrouwen. Heel
veel moeilijkheden hadden ze nog te overwinnen. Zelf
hebben ze de steepen aangedragen, de zusters, om hun
klooster te bouwen. Maar ze waren ijverig en volhardeiid.
Eerst was het nog armoede, maar in 1401 kochten zij den
Aldenhof en Nyenhof met de tienden grof en smal en in
1406 werd dit met twee erven vergroot. Doch pas na zeven
jaren van moedig strijden en noeste vlijt waren al de
bezwaren uit den weg geruimd. Diepenveen kon nu een
klooster worden en de twaalf eerste zusters werden in gekleed in de kleine kapel door den prior van Windesheim.
In 1411 was de nieuwe tichelkerk gereed. Nu was
dan ook die zekere mate van welstand bereikt, die noodig
werd geacht om het klooster bij het kapittel van Windes-
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heim 1) in te ljven en dit geschiedde met Paschen 1412.
Catharina van Naaldwijk sloot zich geheel in hare
gehein1e gevoelens op; oogenschijnljk leefde zij rustig
voort op Kraayensteyn zonder verder over hare plannen
te reppen. Zelfs woonde zij kort vóór haar vertrek nog
een groot feest bij. Daar zat zij temidden van de gasten
om hare schoonheid bewonderd en gevierd, daar bedreef zij
vele ijdelheden. Had ze het klooster van Diepenveen
vergeten en wachtte haar een heerlijk lot als beminneljke
gade van een machtig ridder bij het Hof van Holland?
Dit alles was slechts schijn; ze vreesde tegenstand te
zullen ondervinden van de seigneurs en edelen welke haar
tot vrouw begeerden. Met hare schoone sieraden, met
haar bekoorljke glimlach en hare bevalligheid was ze
verre van de gasten, verre van het feest. De poort van
Diepenveen stond open; dIr alleen was heil te verwachteii
voor haar ziel. Wel vreemd zou het haar te moede zijn
om zooveel achter te laten wat haar zoo dierbaar was.
In de Middeleeuwen leefde echter sterk en fel de angst
voor het hiernamaals, de vrees voor de hel. Devote
boeken, gesprekken met huisgenooten wakkerden den geloofs
streden, want
ijver aan. Dus werd moedig de strijd ge
kort was het leven hier op aarde vergeleken bij de lange,
lange eeuwigheid.
Hadieu der werelt minnen,
Hadieu 't is al ghedaen,
Ic heb in minen Sinnen
Wat nieuws aan te gaen
Ic wil gaen avonturen
Te gaen een anderen ganc,
Al solt mi werden sure,
Och ewich is so lanc.
Die heiligen alte gader,
Si maken ons groten feest,
1) Het generaal kapittel van Windesheim wilde niet tot de incorporatie van een klooster overgaan voor en al eer het klooster genoegzame
inkomsten bezat voor het onderhoud zijner bewoners. J. C. van Slee de
kloostervereeniging van Windesheim.
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Si loven God den Vader.
Den Soen, den heilighen Geest,
Als wi onze sonden laten;
Si gheven ons groten dane
Ende lonent ons sonder maten
Och ewich is so lane.
Twee dagen later toog Catharina in alle stilte op weg
naar Diepenveen vergezeld van hare tante de vrouwe van
Heenvliet x). Toen zij echter een stuk weegs gegaan waren,
kwam onverhoeds hun tegemoet Heer Hendrik van Naald w ij k vergezeld van een groote stoet edelen en ridders.
Wel hadden de vrouwen in de verte paardengetrappel
gehoord, het geklikklak van wapenen, een gedruisch en
opgeworpen stofwolken waargenomen als van naderende
ruiters, maar groot was haar ontsteltenis toen zij den Heer
van Naaldwijk herkenden. Ook de vader verbleekte toen
hij daar op den weg zijne dochter zag. De ridder die met
hem reed sprak „Here Henrick, wat deert u ? wat is u
geschiet ?" De vader vermande zich en vroeg „waarheen
gij heerschap, waarheen ?" De vrouwe van Heenvliet antwoordde „Heer ridder wij varen bedevaart ". „So vaart
voert" sprak hij „om uwe bedevaart te doen ende te
voll enbreng en". Toen wendde Heer Hendrik de teugel en
de vrouwen reden voort. Voor het laatst zag de ridder de
zonnige figuur van zijn lieve dochter verdwijnen om de
kromming van den weg, voor het laatst baar lange sluier
wapperen in den wind. Hij wist dat dit een afscheid voor
altijd was maar geweeklaagd heeft hij niet.
De reizigsters kwamen voor Diepenveen op den dag
van den Octaaf van St. Augustinus 2 ). Aldaar werden zij
opgewacht door den prior van Windesheim vergezeld van
een aantal monniken en van vader Johannes Brinckerinck.
Toen de getijden van de hoogmis vol waren wierp de
Jonkvrouwe van Naaldwijk zich in het kapittelhuis neder
1)

Heilwich dochter van Raas van Borsselen.

St. Augustinus wordt gevierd op 28 Augustus, de Octaaf is de
fiste dag van een kerkfeest, de sluitingsdag ervan. De Octaaf van St. Augustinus valt derhalve op 4 September.
2)
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voor de voeteii van de prioiin, waarop deze de vraag tot
haar richtte : ,,Wat is uwe begeerte 9" Deernoedig klonk
het antwoord : ,,Ik begeer Gods barmhartigheid en uwe
zustersch ap."
Dan beval haar de priorin zich op de knieën op te
richten en vroeg haar in aller bijzijn, of zij een kloosterorde had verlaten, Vrij was aan eenigen man trouw had
beloofd, door eene gelofte was gebonden, aan eene verborgen en ongeneeslijke ziekte leed, hare schulden had
afgedaan, of er geen enkele reden was waarom het niet
oorbaar zou zijn haar te ontvangen P Nadat al deze vragen
beantwoord waren zette de priorin duidelijk uiteen welk
een zwaar en moeilijk leven de nieuwelinge wachtte. Maar
als Catharina tot heil harer ziel zich tot het zwaarste bereid toonde, ging zij voort: „De Heere geve u al deze dingen
te vervullen opdat gij tot het Eeuwige leven moogt komen."
Een plechtig „amen" stemde in met dit gebed. De gekuielde
legde
hare gevouwen handen in die van de priorin en deze
ti
sprak „Wat God en ons betreft, wij verleden u het zusterlijk verkeer met ons."
Des anderen daags al na St. Augustinus werd Catharina
van Naaidwijk gekleed en geprofest. Zij was slechts achttien jaren oud. Om dit schouwspel te zien, was er zoo
groote toeloop van menschen, dat men in de groote volte
haar haast niet kon onderscheiden. Daar stond ze voor het

altaar, een schoone jonkvrouwe, zeer kostbaar gekleed in
een blauwen bonten tabbaard met open mouwen, welke
hingen tot op den grond en gevoerd waren met wit fluweel.
Die mouwen waren versierd met dubbele gouden haken en
loovertjes. Zij droeg een kostbare halsketting en een sieraad
van edelsteenen op haar schoon hoofd. Maar het was niet die
uiterlijke pracht en praal die de menigte zoo in vervoering
bracht; het was hare bereidheid dit alles op te offeren;
het was de reine geestdrift die uit hare oogen straalde.
Het schoone blonde haar werd afgesneden en alle
sieraden 1) legde zij af. Terwijl de priesters de heilige mis
1) Catharina's sieraden, paarlen en edelgesteenten dienden naderhand
tot versiering van de kroon van het Mariaheeld in de kerk.
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zongen werd haar de bonten tabbaard uitgetrokken en
kleedde men haar in het subtiel zonder mouwen der novitia.
Weinigen waren er die niet weenden bij het aanschouwen
van dit tooneel. Vader Brinckerinck zelve las de evangelieles. Maar zóódanig werd hij door zijn ontroering overmeesterd , dat hij het niet kon volbrengen en voor het
plechtige „ita missa est" schreiende- de kerk moest ver
1 ). Toen moest zij opgaan in het slot (besloten klooster)-laten
en voor haar op den trap lag haar schoone bonten tabbaard. Zij wilde verinij den erop te loopen, maar Brinckerinck sprak „tredet daerop" en Catharina begreep zijne
bedoeling en vertrad devotelijk de heerlijkheid van weleer.
Nu werd zij in het koor door de priorin en de zusters
ontvangen; zij werd in „hoer ordinantie" gezet en de
laagste plaats werd haar aangewezen. In haar stede gezeten
las zij nu mee met de andere nonnen en zij las zoo duidelijk
dat men haar heldere stem hoorde boven het koor uit.
Toen heer Hendrik van Naaldwij k hoorde hoe goed en
liefderijk zijne dochter was ontvangen te Diepenveen,
stuurde hij het klooster een geschenk van honderd hol landsche guldens. De proeftijd duurde een jaar en daarna
werd de nieuwe zuster ingekleed.
Zij beloofde standvastigheid en bekeering harer zonden,
voortdurende kuischheid, armoede en gehoorzaamheid, naar
den regel van Sint- Augustinus voor het aangezicht van
God en alle heiligen. Al die beloften wogen zwaar maar
het was de groote hartewensch die in vervulling ging.
Nu was er geen andere wereld meer dan de kleine kloos-

terwereld.
Wel was dit een wereld op zichzelf. Daar strekten
zich de groote kloostergebouwen uit, de kille zalen waar
af en toe een nonnengestalte zachtkens langs schoof,
waar stilte heerschte, plechtige stilte. Het eigenlijke klooster
telde vele afdeelingen. Ons wordt genoemd 1 ) de .e poort1) Deze overgevoeligheid kwam in de Middeleeuwen veel voor en
gold voor een bijzondere genade -gave. Men sprak van de „gratialacrimarum".
Kühler: Brinekerinck en zijn klooster te Diepenveen, blz. 171.
2) Volgens Dumbar.
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kamer, het voorhuis, een speelkamer, eetkamer, gasten
kleerkamer, voorraadkamer, eene reeks van slaap--kamer,
kamers, het wasch-, brouw -, werk-, bak- en ziekenhuis, de
kerk, eene kapel, twee kerkhoven, een groote moeshof, de
eerste poortkamer, de kapittelkamers en de librairie, de
vrijthof ; verder verscheiden afzonderlijke woningen voor
des kloosters bestuurder en nog twee andere priesters met
hunne bedienden, woningen voor de buitenzusters, de
brouwknechts en andere manspersonen, bak -, brouwhuizen,
hout- en turfschuren. Onder de priorin Salome Sticken
telde het klooster 110 geprofeste nonnen, 41 conversinnen
en 8 ongekleede zusters. Er waren onder weduwen, jonge
meisjes, zelfs getrouwde vrouwen. Alle standen der maatschappij waren vertegenwoordigd, de zusters kwamen uit
allerlei landstreken, hoewel meerendeels uit Gelderland,

Overijssel
ssel of het Munstersche.
Tot het klooster drong van het woelige leven daar
buiten slechts weinig door. Het waren slechte tij den ; daar
werd veel gemoord en geplunderd. Maar het klooster liet
men vredig en ongemoeid, geheel afgezonderd van de
menschheid daarbuiten. Biddend en werkend spoedde zich
het eentonige leven der zusters voort. Zag een van de
broeders of buitenzusters eene non, zoo viel hij aanstonds
op de knieën.

De kostersche kondigde met klokgeklep elk der zeven
kanonieke uren aan. Dan hoorden de poorters ver over de
landen de kloosterklok beieren, dan wisten zij dat daar in
Diepenveen gebeden werd voor de zondige strijdende
menschheid.
Twaalf uur des nachts, weer of geen weer, werden de
metten gezongen; dan moesten de nonnen gekleed zijn om
naar het koor te gaan. Zij droegen het subtiel van grof
linnen, daarover de overrok, tunica superior, op het hoofd
den witten doek en daarover den langen, zwarten sluier
die op den arm neerviel. In het koor droegen de zusters
's winters een langen zwarten mantel met schapenvacht
gevoerd. Dan zag men ze gaan, één voor één, de lange
processie witte nonnen, schamel gekleed in gelapte gewaden:

216

EEN NON UIT HET VROUWENKLOOSTER TE DIEPENVEEN.

in Diepenveen moest men er alleen aan denken de naaktheid
te bedekken. Des winters om half zes, des zomers om vijf
uur al werd de priem geluid, een levende herinnering
aan het woord „in het zweet uws aanschijns zult gij uw
brood eten." Dan werkten verder de religieusen den ge
langen dag; dat werk werd slechts afgewisseld door-heln
gebeden en stichtelijke lectuur. Voor den maaltijd kwamen
allen met neergeslagen oogen, zonder te spreken, in den
reventer bijeen. Ootmoedig boog ieder zich naar den voet
van het kruis, zachtkens hief de zuster die de weekbeurt
had het „Benedicte" aan en de overigen volgden met het
„Gloria". Na het „Vader ons" beklom de rectorin haren
zetel en ving aan te lezen. Nu begon de maaltijd. Als
allen verzadigd waren gaf de prior het teeken met de schel.
Na het „Deo Gratia", een lange buiging voor het kruis en
psalmgezang verlieten allen de eetzaal. Het voedsel was
zeer eenvoudig, slechts vier maal in het jaar, als het
heele klooster was adergelaten, was het iets overvloediger
en alleen ook dan werd er wijn geschonken.
Des avonds voordat zij mocht gaan rusten bleef elke
religieuse nog een wijle geknield bij haar legerstede. Zij
vroeg zich dan af waarin zij dien afgeloopen dag kon
hebben gezondigd en of zij vlij tig had gearbeid aan het
heil harer ziel. Een vruchtbaar uur in het klooster, waar
ook de wil werd gestaald voor den dag die zou volgen,
eentonig als gisteren en heden, maar waarin een ieder
nader wilde komen tot Gods koninkrijk.
In eetzaal en dormter hoorde men nooit een menschelijke stem; in de andere gedeelten van het klooster
spraken de zusters heel weinig en op bescheiden toon.
Streng was de clausuur; wanneer ooit een van de
zusters toestemming had een harer bloedverwanten weder
te ontmoeten, kwam zij voor het spreekvenster, afgesloten
door dubbel traliewerk, met een houten beschot er tusschen
waarin in schuinsche richting gaten waren geboord. Ze
werd dan vergezeld door de prior of twee spreekzusters.
Vrij dag smorgens na de priem kwamen alle zusters in
het kapittelhuis bijeen. Een voor een moesten zij zich dan
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voor de voeten van de priorin neerwerpen en streng klonk
dan de vraag : „die hem schuldigh kent die doe syne venie".
De geknielde moest dan hare fouten van de afgeloopen
week bekennen. Het kleinste vergrijp werd zwaar gestraft.
Straffen als onthouding van spijs en drank, midden in de
reventei van de aarde eten, zoovele slagen met de dis
waren niet zeldzaam. Voor een groote zonde was-ciplen
de straf ontzettend. De ongelukkige zuster die zich b.v.
aan openlijke weerspannigheid had schuldig gemaakt moest
met ontbloot bovenlijf op de knieën langs de dubbele rij
der zusters gaan en werd door allen geslagen ; als men uit
de kerk kwam lag zij op den grond voor de deur uitgestrekt. Gelukkig werden deze allerzwaarste straffen maar
zelden toegepast. Vier malen des jaars en als er eene zuster
gestorven was kreeg het heele klooster de disciplien .
Was het kloosterleven hard en zwaar, in groote vroom
maakten de religieusen zich haar leven nog moeilijker-heid
dan van haar geëischt werd. Het zwaarste werk was nog
niet genoeg en meermalen kwam het voor dat eene zuster
des morgens haren arbeid reeds door eene andere vond gedaan. Als aan een tafel de schotel rond ging betwistten zij
elkaar het minst smakelijke, het was een wedij ver om van
het spek alleen het gele en garstige te veroveren. In overdreven ascese, in gebed en boetedoening, werden de
nachten gesleten en des daags zag men ze zwoegen over
haar werk, in barre kou en ondragelijke hitte schamel
in gelapte kleederen.
Geen wonder dat sommige zusters er uit zagen of zij
altijd voor het laatste oordeel stonden.
Op dien somberen achtergrond is Catharina van Naaldwijk eene liefelijke figuur. Daar rijst ze voor ons op, die
stille gebenedijde non, groot in haar eenvoud. Onder al
die nederige vrouwen geene nederiger als zij. Het grofste
werk volbracht zij met liefde: zij werkte in de, brouwerij,
zij kamde de wol, zij bakte het brood. Overal waar ze kwam
verspreidde zij om zich een geest van liefde, zachtheid en
mildheid. Het scheen de religieusen of deze zuster altij d
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verkeerde in Gods nabijheid, of ze het zoet mysterie van
het hiernamaals al op aarde had gevonden.
Als de nonnen in de reventer te samen kwamen om
venije te bidden, was zij een van de eersten op de knieën,
ootmoedig van aangezicht en met gevouwen handen.
Reeds spoedig kreeg zij zoogenaamde spreekzusters;
dat waren jonge zusters die haar hart bij haar konden
uitstorten en die zij moest helpen en leiden. Ook de betrekking van armaria 1 ) werd haar gegeven. Zij bewaarde
voortaan alle boeken, behalve die tot den eeredienst behoorden, en ook het perkament en het francijn. Zij moest
de titels in een lijst opteekenen en twee of driemaal des
jaars nazien of er iets ontbrak. IJverig moest zij acht
geven dat geen werk door den worm werd bedorven of op
andere wijze beschadigd. Eenmaal des weeks, na de priem,
maakte elke non een buiging voor de armaria en zeide
met gebogen hoofd „een boek ". Catharina gaf haar dan
een• werk ter lezing.
Konden de meeste nonnen alleen slecht latijn lezen
en zingen, zij zelf was niet geheel ongeletterd. Zij sprak
latijn en was eene leerlinge van Heer Otto Pooten. Haar
boekske had zij 'zoo vol „goede plinten" geschreven, dat
daarin geen plekje meer over was. Voorin stond de regel
van St. Augustinus 2 ), dien zij veelvuldig en ijverig bestudeerde. Zij noemde hem geheel haren vader, want zij was
geboren op 22 September omstreeks Sint Augustinus translatio, in de orde opgenomen omstreeks zijn hoogtijd, 7
September. Met vrome oefeningen herdacht zij zijn feestdagen en riep dan tot redding der zondige menschheid
het heele hemelsche heir ter hulp. Haar werd door de
priorin een korfje gegeven waarin zij hare boeken overal
meedroeg, in reventer, cel en spinhuis. Zoo groeide zij in
deugden en het „Uw wil geschiede" kwam haar veelvuldig
op de lippen. Elken dag stelde zij het zich ten doel de
1) Boekenbewaarster.
2) Uitgegeven door Dr. de Vreese te Gent in het belfort van 1894
onder den titel „Sint Augustinus Regule in Dietsche met een fragment _der
bediedenisse".
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werkkamers rond te gaan, God, biddend dat hij de zusters
zou sterken haar werk tot Zijner eer te volbrengen. Men
had de stille zuster zoo lief; die rondging met haar korfje,
prevelend een gebed, en menige arme wankelmoedige
schepte moed bij het zien van haar liefelijk gelaat. Natuurlij k reikte ook haar gezichtseinder niet verder dan de
muren van het klooster. Toch was zij barmhartiger, milder
dan de meeste zusters. Eens was eene der zusters, Fenne
Stuerwans, ongelukkig en weerspannig; de zusters laakten
haar scherp over haar gedrag, alleen Catharina van Naaldwij k had medelijden en sprak, „ick mene weert in hore
macht, sie solde hoer ummer beteren". Wel bleek het dat
zij gelijk had. Het staat er zoo gruwelijk in allen eenvoud:
„En des anderen daaghs toen die visiteurs weder kwamen,
vanden sie die suster al gh.eck".
Catharina van Naaldwij k wenschte vurig in eenvoud
baar levenstaak te mogen volbrengen; dit is haar echter
niet gegeven. Toen zuster Lijsbeth van Delft priorin van
het klooster Jeruzalem te Utrecht werd, koos men haar
tot suppriorin in dier plaats. Catharina was wanhopend
over deze keuze ; om er aan te ontkomen nam zij zelfs
list te baat. Zij ging in den kloosterhof en ving daar
met hare sluier kapellen, opdat men zou meenen dat zij
niet wel bij het hoofd was. Het mocht haar niet helpen;
zij moest de betrekking aanvaarden, en bekleedde die van
1428 tot 1443. Maar nooit raakte zij er mee verzoend
en nn aderhand zeide zij menig maal : „Als ik geweten had
dat ik zooveel te bestieren kreeg in Diepenveen dan ware
ik daar nooit gekomen ". Het ambt van suppriorin was
een moeilijke en kiesche betrekking. Het behoorde tot
haar taak de overgang te vormen van de priorin tot de
zusters. Eerstgenoemde moest zij op tekortkomingen
wijzen maar zij moest tevens bij anderen de priorin zooveel
mogelijk verontschuldigen.
Salonre Sticken die priorin was in die dagen (1412
1446) is eene grootsche figuur uit de geschiedenis van
Diepenveen.
In het klooster had de priorin groote macht; zij had
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overal de leiding, in koor en reventer, zij bepaalde in het
wekelij ksch kloosterkapittel de straffen. Zij had evenwel
een raad van twaalf zusters naast zich, die zij bij groote
aangelegenheden moest raadplegen. Vlak onder haar stond
de suppriorin die zij op advies van den rector en den
raad der twaalf benoemde.
Salome Sticken die eerst moeder van het Meester
Geertshuis was en naderhand de waardigheid bekleedde
van priorin van Diepenveen was eene krachtige persoon lij kheid. Hoewel ze met groote nauwgezetheid hare plichten
waarnam kon ze zich in uren van devotie geheel losmaken
van al hare beslommeringen. Zij was dan zooals het van
haar heet „geheel verslonden in onzen lieven Heer ". Reeds
dadelijk had Brinckerinck zijn oog op haar gevestigd; op
zijn gebod kwam zij te Diepenveen en werd reeds bij de
eerste keuze volgens de „constitutiones" priorin. Meer dan
vijftig jaar heeft zij tot heil van het klooster die betrekking
vervuld. Hoe werd zij door allen vereerd en bewonderd,
hoe vlogen de zusters op hare wenken; zij zeide zelf dat
er sommigen waren onder haar, die zoo zij hun beval het
klooster in brand te steken het gaarne voor haar zouden
doen. Priors van vreemde kloosters legden dezelfde ver
aan den dag. Zij moet dus wel een bijzondere-ering
persoonlijkheid zijn geweest, Salome Sticken. Als zij
biechtte was de grond nat van hare tranen en zij kon des
nachts niet slapen als zij den volgenden dag de heilige
communie zoll ontvangen. Wanneer ze het koor betrad
sprak zij in ootmoedigheid de volgende verzen:

0 hertelic lief ie neyghe dy,
van al mynre herten beghere ie dy,
die heylighe drievoldicheit ontsteke my,
by maecke my vuerich ende verlichte my
ende verenighe my mit dy
0 hertelicke lief des bid ie dy.
Hare leiding was anders dan die van Brinckerinck
want zij was eene echte mystieke. Onder haar leiding hebben mysticisme evenals een bijzondere monastieke richting
zich ontwikkeld te Diepenveen ; zij heeft er den echten,
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devoten geest gebracht. Zij leerde „haar alre lieveste
kinder" zich tot sterven te geven. Zij liet haar in gelapte
kleeren in het reventer om brood bedelen, zij liet ze de
voeten der andere zusters onder tafel kussen. Zij liet hen
alles doen vat „contrarie" de natuur was, om de minste
reden moest men geknield venye bidden en voor kleine
verg rij perl werden zware straffen toegepast. Het gold als
een gunst deel te nemen aan vies werk zoo als het reinigen
van stallen en privaten, het uitstrooien van mest met de
handen.
Maar nooit had Diepenveen vuriger priorin dan zij ;
nooit kwam het klooster tot grooter bloei. Machtig werd
Diepenveen onder Salome's bestuur; veel werd er aan de
armen gegeven en van wijd en zijd kwamen joffers en
vrouwen vragen om een plaats te Diepenveen.
Mater Salome Sticken de priorin, zuster Elsebe Hase
zuster Catharina van Naaldwij k-brQecksdpouathn
de suppriorin waren één van harte en één van ziel. Alle
drie waren vurige mystische naturen. Zij wekten elkaar
tot overdreven godsdienstige verlangens op, geen wonder
dat in Diepenveen het mysticisme hoe langer hoe meer
op den voorgrond trad.
Vooral de droomerige in extase verzonken Catharina
zag des nachts tegen de communnie schoone vizioenen.
Eens kon zij niet slapen; ze ging tot Mater Salome en
vertelde haar dat ze een vizioen had gehad waarin haar
geopenbaard was dat al de zusters genoodigd waren op
de bruiloft van den Heer Jezus Christus. Zóó blij was
Salome, dat ze al het andere vergat en zij den heelen nacht
bij een bleven om te bespreken wat tot dien bruiloft behoorde.
Nadat ze den volgenden morgen vergeving hadden gevraagd
voor hare zonden, hebben ze het volgende gebeden. Zij
vroegen haren bruidegom haar te kleeden in de kleederen
van zijn welbehagen. Zij hebben gebeden om een zuiver
wit hemd, dat de reinheid zou beteekenen, een rooden
onderrok dat beteekende de schamelheid en een tabberd
van rood zijden laken dat beteekent de groote zachtmoedig
onzen lieven Heer. Al het goud dat daarin ge--heidvan
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weven zal zijn is de groote Goddelijke liefde. Een fijnen
gouden gordel zal de bruid dragen en dat zal zijn het ver
onzen lieven Heer en de schitterende steenen Zijn-trouwenp
geboden en opvattingen. De bellen 1 ) die daar aan hangen
zullen zijn de profetieën van Jezus Christus. De bruid zal
hebben schoenen aan de voeten en kostelijke sieraden en
een halsketting van edelsteen en en kostbare parels der
verdiensten en welbehagen onzes -lieven Heeren. Het
trouwgeschenk des bruidegoms zal wezen een ring des
geloofs en van de eeuwige oneindige trouw. Het zal wezen
van het allerkostelij kste en fraaiste goud der goddelijke
liefde en versierd met kostelijke steenen der deugden als
het geloof, de hoop en de liefde. De kamer,waar de
bruidegom Christus in rusten zal, is het harte der bruid,
de deur er in is de goddelijke wijsheid en alleen te openen
met den sleutel -der goddelijke liefe e. Daar verkonden de
zusters haren Heer met heilige gedachten en vurige gebeden . De leiding van de bruiloft zal hebben de Heilige
Geest; de spijze van de bruiloft is het heilige lichaam
van Jezus Christus in het Heilige Sacrament. Dan zal de
bruidegom komen in al zijn heerlijkheid en tot de zijnen
zal hij zeggen: „Komt mijne uitverkorene en mijne duive,
mijne onbevlekte en mijne bruid, ontvangt de krone die
ik u in de eeuwigheid heb bereid."
In vroom overpeinzen en godsdienstige oefeningen
gingen aldus in Diepenveen de jaren voorbij . Feiten van
eenig belang kunnen we weinig meer vinden in de geschiedenis van Catharina van Naaldwijk. Wel is er nog
het droevige verhaal van het overlij den van hare jongere
zuster Griete.
Griete van Naaldwijk was conversin; zij was vroom
en goed maar had altijd een zwakke gezondheid. Met hare
zwakke krachten werkte zij veel te zwaar. Eens dat zij
eene zuster zag sjouwen met een te zwaren pot schoot zij
die de hulpvaardigheid zelve was toe om haar te helpen;
zij brak daarbij een bloedvat. Van dat oogenblik bleef ze
1) In de Middeleeuwen waren sommige feestgewaden met bellen
versierd.
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sukkelen en zag Catharina dat zij hare jongere zuster zou
moeten verliezen. Maar Griete wilde gaarne heengaan en
sprak : „Och lieve zuster, gunnet mij doch dat ie in ereden
roste, want ic en doegh toch nergens toe". In haar twintigste jaar is Griete van Naaldwijk gestorven op 11000
Maagdendag 1426 1 ). Hare zuster is bij haar sterfbed geweest en heeft haar gevraagd voor hare ziel te bidden.
Na haren dood lazen de nonnen elk 100 paternosters voor
hare ziel en bereikten het getal van 11000.
Zoo was dus Griete van Naaldwijk hare zuster voor g egaan in het graf en nog vele jaren zou Catharina in dit
„aardsche tranendal" moeten vertoeven. Hoe gaarne was zij
ook heengegaan om in Gods hemel een „door nie is meer
onderbroken gemeenschap met haren bruidegom" te
hebben. Dan sprak zij de woorden „Legde uit, Here, mijne
ziele van den kercker om te belyen diennen heiligen
namen ". Toch zeide ze ook op aarde zulk eene zaligheid
te hebben in het dienen van haren Heer dat het haar soms
deed vragen of zij niet reeds op aarde haar hemelrijk had.
Zoo nam zij steeds toe in wijsheid en vroomheid. Ver
buiten het klooster was zij vermaard om hare deugden.
Priors van vreemde kloosters zonden haar bedrukte en
bedroefde broeders; zij zou hen helpen en raden. De mare
gaat dat eens eene zuster zeer kwade vizioenen had en
van den duivel werd getempteerd. Zij ging des nachts naar
het graf van Johannes Brinckerinck en bad om hulp.
Toen hoorde zij een stem uit het graf welke sprak: „Gaat
naar zuster Catharina van Naaldwijk, zij zal u van het
kwade genezen." De non kwam tot Catharina en werkelij k,
toen deze haar berispte en onderwees, week de booze; geen
eer kende de vrome zuster zichzelve hiervan toe. Zij vouwde
slechts ootmoedig de handen en sprak: „Och of onse heilige
vader noch op mij gedenket." Veelvuldig wierp zij zich
voor Mater Salome op de knieën en sprak; „Lieve Moder,
het is mijn schult, ie wil mij gerne beteren ". Tot haar
Griete van Naaldwijk de joffer van Opstal kwam in het klooster
1
14 aa 15 jaar oud en stierf aldaar in 1426. J. C. van Slee. Necrologium
en cartularium.
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levenseinde was zij vurig in dienst van haar God en
hielp eens ieders lij den dragen en verlichten.
Het was de zusters in die laatste jaren of een heiligenkrans haar omstraalde, of waar haar lieve stem troostte,
de troost al was gegeven, of waar haar zachte tred naderde
het kwade terugweek.
Zoo biedt ons haar simpele geschiedenis het beeld van
een schoon leven.
Het was altijd haar wensch geweest te sterven onder
Mater Salome „in den guldenre tijd "; die wensch is ook
in vervulling gegaan. Reeds vele malen was ze door
ziekten en benauwdheden beproefd maar steedsweer beter
geworden tot zij op St. Willebrordus dag 1445 eene benauwdheid kreeg die wel zeven en twintig uren aanhield. Toch
was zij geheel bij kennis en sprak geen enkel opstandig
woord en als men haar vroeg waar ze nu met haar hart
was, had ze nog de kracht een vers uit het psalter te
noemen. Het klooster, met tranen en gebeden, verwachtte
het eind, maar nog was Catharina's ure niet daar.
Langzaam beterde ze weer wat en de zusters kregen
hoop haar nog wat te mogen behouden. Maar 't was
te vergeefsch ; de benauwdheden werden erger en toen
wisten de nonnen het wel dat haar geliefde zuster van
hen heenging. Een van de jongere zusters die Catharina
zoo liefhadden was zoo bitter bedroefd en zij vreesde dat
zij zou moeten lijden na haren dood. Doch Catharina
berispte haar en zei: „su ster, en wildy niet lij den of
meendy sonder lijden ten ewigen leven te comen dat onmogelick is? Meendy dat ic niet en lijde behalven dat
ie geleden hebbe bij siet wel mijne sware siekte, daar ic
in ligge mer die en is mij niet soo swaer als mij is mijne
eygene cranckheit ende passien.. Ende in die te verwynnen
strijde ie tegen mij selven als tegen enen gewapenden man.
Ende voege mij voll meer mij mynlyker toespreeklickeit
tot ter genen die contrarie sij n dan tot enen anderen; soo
moet gij ook doen, suldy immer Gode behagen ende vrede
uwer concyencien crijgen." Tegen Zuster Elsebe Hase
zei zij „Och Suster Elsebe ware ik der wereld-broecks
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gebleven ik ware een eeuwige brand der helle. Maar nu
hope ik op Gods grondelooze barmhartigheid dat hij mij

beholden sal."
Op 14 December een weinig voor 5 uren werd Mater
gehaald want het einde genaakte. Daar lag zij op haar
-sterfbed, de arme uitgeteerde non, met een brandende
waskaars in de gevouwen handen. De tafel werd geslagen
-en alle zusters schaarden zich om haar, prevelend de zeven
boetpsalmen en de litanie der stervenden. Mater Salome
-sprak haar zachtkens toe en vertelde haar dat zij nu zou
mogen rusten in de wonden onzes lieven Heeren". Zi'J
had nog de kracht te antwoorden „lieve Mater, ic wil het
geerne doen ", en verder: „ic heb een lieven trooster bij
mij maar gij allen kunt die niet verstaan ".
Toen kort daarop het Ave Maria werd geklept leefde
Catharina nog, maar ze kon niet meer spreken.
De nonnen wilden van -de vereerde zuster zoo gaarne
een laatste woord hooren, nog een laatste „goed punt"

,

vernemen.
Zij smeekten Elsebe Hasebroecks haar te vragen wat
ze zag. Maar zuster Elsebe zeide: „wat wil ik hoer vele
vragen doen of seggen, al hoer wesen toont dat sie een
anderen trooster heeft meerder dan wij allen ". Maar de
nonnen lieten niet af te vragen. Toen boog zich Elsebe
over het bed der stervende en sprak: „Suster Catharina

is de Heere hier ?"
Nog driemalen knikte Catharina van ja; toen zagen
hare oogen andere heerlijkheden.
In de armen van Mater Salome gaf zij aldus des morgens om zeven uren den geest.
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VERZEN
DOOR

JOANNES REDDINGIUS

IK VERWACHT DAT GIJ ZULT KOMEN,
Ik verwacht dat gij zult komen,
onbekende, langgekende,
want dit is de droom der droomen
en ik weet uw hand.
In het avoD dlij ke duister
waart een heimelijk gefluister
en ik zing maar, luister, luister,
hart van leed, houdt stand.

Wereldwijd zijn deze hoven,
en de helle sterren stralen,
en mijn oogen zij gelooven
ieder levend ding.
't Hart kent leven, diep-doorleden,
't heeft geworsteld en gestreden
tot het zingend zijn gebeden
bloeiend openging.

VERZET.

Welkom, welkom, diep - vertrouwde,
welkom in de rei der reien,
hoor ik zingen in de wouden,
in der hoven hof.
Uw geliefde zult gij vinden,
bloei van rozen zal omwinden
welvertrouwde, welgezinde,
latend aarde's stof.

Treden licht de jonge voeten,
streelen zacht de teedre handen,
zullen harten zingen moeten,
in den jongen dag?
Reinigt alles niet het water
tot een vreugd voor nu en later,
zing zacht mee met het geklater,
u doorbeve een lach.

Wat moest lijden werd ontbonden,
tweeheid moest tot eenheid stijgen
en genezen zijn de wonden,
want de tijd is dáaar.
Langverwachte, stilgenoode,
opgestaan zijn alle dooden,
en u naakt een blijde bode,
rijk aan liefde en waar.

In een goddelijk ontroeren
zult gij schat van liefde weten,
en een hand zal vast u voeren
tot den morgenstond.
Dragend wordt gij zelf gedragen,
door de nachten en de dagen,
en voleindigd is het vragen,
want gij zocht en vondt ... .
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VERZEN.

Stil de stem, die zong door 't duister,
stil de stem, die mij kwam troosten
met een heimelijk gefluister,
nu de nacht begint.
'k Luister naar het klokke-tikken,
want de rei der oogenblikken
zal nu langer niet verschrikken
't eens vereenzaamd kind.

Zuiver, zuiver zij uw komen,
onbekende, langgekende,
want dit is de droom der droomes,
lichtland is nabij.
't Hart zal bitt're dronk vergeten,
koude en angst en armoe's bete,
godenbode welkom heeten,
hart, eén s zijt gij vrij.

DE HERDER
Meisken bij de hagedoren,
heb je tong en taal verloren,
heb je dan geen woord voor mij

in de lente - bloemenwei,
met de vooglen, met de bietjes,
meisken, meisken wil je liedjes,
'k fluit ze licht op zeven rietjes,
als je nadert vlug van voet
en mijn harte beven doet.
Bij de witte hagedoren,
wachtte ik sinds het uchtendgloren,
en mijn schaapjes weidde ik al
in het groen -beklaverd dal,
sinds geweken zijn de nachten.
Zie je wel de blanke vachten,
hemelluister zonnig lachte, en
mijne lamren hoorden wel
't fijn getink der schapebel.
Langs de roode hagedoren
kwam je stil in droom verloren,
vlocht een krans rondom jou hoed
en al zachter ging je voet
en je bleeft dit spel maar spelen,
boterbloemen, zonnig-gele,
bleef je schikken en verdeelen,
buktet sierlijk tot den grond
met je goudhaar, los en blond.
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VERZEN.

Bij de witte hagedoren
liet ik toen een liedje hooren,
maar je vlocht maar door en ging
bukken weer in mijmering,
stondt weer bij de roode doren,
stil, nog stiller dan te voren,
keekt naar '.t woud waar vogelkoren
klonken door de wereld heen
en mijn harte bleef alleen.

Witte doren, roode doren,
altoos bij elkaar behooren,
daarom zing ik, meisken, kom
in 't doorgeurde heiligdom,
liedjes zal ik voor je blazen,
vredig-stil mijn schaapjes grazen,
heb mij lief, in schoon verbazen,
nu zoo licht het leven lacht,
meisken, heb je mij verwacht ?

HOEVEEL
Hoeveel meisjes heb je bemind,
wereld -kind,
hoeveel liedjes van verlangen,
mocht je vangen?
Hoeveel meisjes ik beminde,
welgezinde,
vraag dat aan de nachtegaal
in de groene looverzaal.
Hoeveel liedjes ik wel ving,
allerliefste lieveling,
vraag dat aan de regendroppen,
die zacht kloppen.

Licht als lachen, droef als weenen,
zingend door de dagen henen,
baande ik mij een eigen weg,
deed ik goed, o lief ken, zeg?
Alle wondren van vertrouwen
wille ik in uw oogen schouwen,
nooit heb ik genoeg bemind,
zwerver, dichter, wereld -kind.

AANTEEKENINGEN OP DE
WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

De overwinning der A l-Duitschers.
Voor de derde maal in dezen zomer is het Duitsche
leger in Frankrijk overgegaan tot den aanval die de beslissing brengen moest; voor de derde maal is het tot
staan gebracht. De eerste stoot, gericht tegen het centrum
der vijandelijke linie, die uiteengeslagen moest worden en
teruggedrongen, deels op de kust, deels tot diep in Frankrij k, bracht den aanvaller tot Amiens; de tweede, die recht
op Parijs gericht was, deed hem de Marne bereiken; de
derde bracht geen strategische winst van eenige beteekenis, ja een Fransche tegenaanval drong de Duitschers terug.
Blijft het daarbij, lukt het Hindenburg niet om zeer spoedig
een vierden stoot te laten volgen, die een resultaat oplevert gelijkwaardig aan dat van den eersten en den tweeden, dan wordt daardoor de militaire en politieke toestand
belangrijk gewijzigd; en zeker is het onwaarschijnlijk,
dat hetgeen in deze week bij Reims niet lukte, wel zal
slagen in de dagen die liggen tusschen het schrijven en
het verschijnen dezer aanteekening. Er valt klaarblij kelij k
een vrij geregelde periodiciteit te constateeren in de Duit-
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sehe aanvallen op het westelijk front, n.l. zóó dat op eiken
aanval een rust-poos volgt van anderhalve maand a twee
maanden. De eerste aanval begon 21 Maart, de tweede 26
Mei, de derde 14 Juli, en wij 1 dit zekerlijk geen toeval is,
maar voortspruit uit de noodzakelijkheid om na zulk een
breed opgezet offensief weken lang te rusten ten einde een
nieuwen stoot voor te bereiden, mag men concludeeren,
dat de Duitschers in staat zijn om in dezen zomer tot viermaal toe een grooten aanval te ondernemen, zoodat na
het offensief van deze dagen er nog een te verwachten
zou zijn in September. Nu is weliswaar de schoone regelmaat van dezen zomerveldtocht er geen die met wiskundige
zekerheid vaststaat, en ongetwijfeld is het zeer goed denkbaar dat na een mislukt offensief als dat van deze dagen
spoediger opnieuw tot den aanval kan worden overgegaan
dan na een dat den vijand ver achteruit heeft gezet in
nieuwe, nog te verkennen stellingen, waarheen de zware
artillerie moet worden vooruitgebracht over een pas-veroverd terrein, zoodat dus de vierde stoot zeer goed vroeger
kan volgen dan in het laatst van September, maar de
kans op een herhaling van het succes van Maart en Mei
wordt met dat al steeds geringer, nu blijkbaar de Ententetroepen zoo zeer in sterkte toegenomen zijn, dat de gevaarlij ke inferioriteit tegenover de vijandelijke legermacht,
waarmee zij den zomerveldtocht inzetten, niet meer aan wezig is.
Waarlijk, het valt niet te ontkennen: de Centrale
mogendheden staan er zèèr veel ongunstiger voor dan een
half jaar geleden. Toen, nadat door het ineenzinken van
Rusland de Entente haar imperialistisch plan tot ver
Oostenrijk met Russische hulp-pletringvaDuschdin duigen had zien vallen, scheen de kans schoon om te
land de volkomen overwinning te behalen, Frankrijk en
Italië zoo beslissend te verslaan dat zij gedwongen zouden
zijn een vrede als van Brest-Litovsk te sluiten, om ver
bezit van een macht van „vuistpanden",-volgens,iht
den oorlog ter zee tegen Engeland en Amerika voort te
zetten. En nu.... De aanvallen op Italië zijn mislukt.
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De stormloop tegen Parijs en de Kanaal-kust bracht wel
groote winst, maar voerde niet tot het doel en zelfs als
in den zomer of den herfst Parijs nog mocht vallen, is er
toch wel geen sprake meer van een volledige overwinning
op het Fransch-Britsch-Amerikaansche leger. De economische misère in de Centiale landen, die een einde had
moeten nemen dank zij de opening van de deur naar het
oosten, werd integendeel nog veel ernstiger, zóó dat in
Duitschland bij kans en in Oostenrijk - Hongarije inderdaad
hongersnood heerscht, met het gevolg dat het, rijk der
Habsburgers in zijn voegen trilt. Rusland eindelijk, dat
na Brest-Litovsk een te verwaarloozen factor scheen, dreigt
opnieuw een gevaar te worden dank zij handige Ententepolitiek, Duitsch militair wanbeleid, en de onzekerheid die
een noodzakelijk gevolg is van revolutie in zulk een onmetelijk land. Derhalve, terwijl in Maart nog de Centrale
rijken, vastaaneengesloten, innerlijk krachtig, gesterkt door
het succes in het oosten, stonden tegenover een zwakkeren
vijand in het westen en zuiden, dreigt thans de weegschaal
naar de andere zijde over te slaan: het Entente -leger
-wordt versterkt door de blijkbaar zeer aanzienlijke A.merikaansche transporten; Italië voelt zijn kracht groeien
naarmate die van Oostenrijk afneemt (hetgeen- op merk
wijze blijkt in Albanië !) ; in Rusland eischt de-wardige
- chaotische toestand voortdurend grooter zorg voor het
behoud van de machtspositie der Centralen; in Oostenrijk
daarentegen neemt de weerstandskracht af ten-Hongarije
gevolge van de ellende en van innerlijke tweedracht. Zoo
staat Duitschland voor de groote waarschijnlijkheid der
mislukking van zijn zomer - campagne en tegenover het
gevaar van een vijand die sterker, een bondgenoot die
,

zwakker wordt.

Het strijdt in geen enkel opzicht tegen de waarachtige
onzijdigheid waarop schrijver dezes zich verheft, wanneer
hij zijn hartgrondige vreugde te kennen geeft over dezen
loop van zaken, over de waarschijnlijke mislukking van
.het Duitsche overwinningsplan. De stemming die zich
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in dit voorjaar van velen onzer oostelijke naburen meester
maakte, beloofde zoo weinig goeds voor deze wereld en in
het bijzonder voor ons eigen land, voor het geval de
machtsdroomen van hen die, dronken door de overwinningen
in het oosten, zich reeds meesters der aarde waanden, ver wezenlij kt mochten worden, dat ieder die hoopt op een
,00rlog seinde door een vrede- door- vergelijk, vrijer moet ademhalen nu dit gevaar schijnt af te drijven. Want om tegen -slag en voor a 11 e oorlogvoerenden bidden wij, om misluk
„beslissend" offensief, van elke diplomatieke-kingvael
.actie welker doel is den vijand machteloos te maken, om het
falen van alle uithongeringsplannen aan alle kanten....
en om succus slechts van hem die voor het oogenblik de
zwakste is en die als hij weer eens de sterkste geworden
zal zijn, op zijn beurt door tegenslagen geplaagd moge
worden, totdat eindelijk aan beide kanten de overtuiging
groeit dat een tijdelijk voordeel zonder waarde is en
altijd weer gevolgd wordt door tegenslagen ; dat de tegen
niet ten onder gebracht kan worden en men met-stander
hem den weg van overleg moet opgaan.
Ook in Duitschland is het weer gebleken: door tegen
moet de g eest der machthebbers in deze richting ge -slagen
worden. Nog staat daar de stemming bij zeer velen-dwonge
-onder den invloed van de overwinningen in het oosten en
nog lijkt het er niet naar dat de strooming weergekeerd
zou zijn, die heden vóór een jaar, den 19en Juli 1917,
leidde tot de aanneming der vredesmotie in den rijksdag.
Integendeel, zoo juist nog hebben de Pan- Germanisten
een nieuw slachtoffer gemaakt en in de plaats van den man
der vredes-motie (als hoedanig zij Kühlmann beschouwden)
-een Tirpitziaan van het zuiverste bloed weten te plaatsen.
Maar toch .... hun overwinning schijnt reeds niet volkomen
en de wijze waarop zij werd behaald en hetgeen op haar
gevolgd is geeft hoopt dat de triomfen van den Al-duitschen
.geest alweer hun langst eu tijd gehad hebben. En een goede
tegenslag als daarstraks aan de Piave en nu aan de Marne,
kunnen het proces der stemmingswijziging belangrijk ver
-hasten.
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Een volslagen overwinning van den Al-Duitschen
geest is de verdrijving van von Kiilhmann niet geweest.
Wel een overwinning; dit laat zich hooren. Als een minis-ter een jaar lang vervolgd wordt door een partij ; als hij
onder den drang dier vervolging steeds verder van zijn
eigen standpunt wijkt en als hij dan eindelijk moet aftreden 'n paar weken nadat hij in den Rijksdag zij n eigen
meening weer eens geuit heeft, dan is dit ontegenzeggelijk
een overwinning der vervolgers en er is inderdaad niemand
in Duitschland of daarbuiten die zich door de praatjes dat
het anders zou zijn van de wijs laat brengen. Het is niet
anders: nadat Ki lhmann in Brest-Litovsk door de AlDuitschers gedwongen was om een veroveraarsvrede te
sluiten inplaats van den vrede door vergelijk waarvan hij
voorstander was, werd hij op den eens ingeslagen weg
voortgedrongen; hij kon zich staande houden zoolang hij
den Al-Duitschen weg volgde, zooals in zake Lijfland en
Estland, maar hij moest vallen zoodra hij poogde weer
zichzelf te zijn en in te gaan tegen de richting der machtigen aan de - rechterzijde. Daartoe kwam het bij geleg enheid van de gedenkwaardige rijksdagsrede, waarin de
minister datgene uitsprak wat misschien iedereen in
Duitschland weet maar wat naar veler meening niet gemag worden: dat Duitschland den oorlog niet winnen -zegd
kan. Het terugkrabbelen nadat het groote woord eruit
was baatte niet meer; de zonde was bedreven, de zondaar
moest boeten en het Boekarester schandaaltje werd er
alleen maar bijgehaald omdat iets dergelijks in een land
waar vorstengunst een staatsman in functie houden kan
somtijds den doorslag geeft.
De overwinning op de partij van den vrede door ver
werd dus behaald, maar.... volkomen was zij niet,-gelijk
ook al reisde de rijkskanselier gehoorzaam naar het groote
hoofdkwartier om van Keizer en legeraanvoerders instructies
te vragen en al legden zelfs de socialisten zich bij deze
,

beschamende nederlaag der democratie zwijgend neder.

Volkomen was de overwinning daarom niet, omdat deboodschap die de rijkskanselier mee terugbracht uit het
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hoofdkwartier niet was een Al-Duitsche, maar
,juist een die zeer goed paste in het stelsel K ü h 1 m a n U. Want dat dit inderdaad het geval geweest
is en dat de Al-Duitschers het ook aldus hebben opgevat, bleek terstond uit de wijze waarop zij gereageerd
hebben op von Hertling's verklaring : nu werd opeens de
kanselier de booze man en de campagne die zoo juist
tegen von Kühlmann zoo goed succes had opgeleverd
werd aanstonds voortgezet tegen von Hertling. En toch
was het in waarheid niet von Hertling zelf, die de ver
omtrent België aflegde, maar het was de hooge-kiarng
oorlogsraad die onder 's Keizers voorzitterschap den kanselier zijn instructies gaf nadat hij von Kühlmann tot aftreden had veroordeeld.
Neen, een Al-Duitsche boodschap was het niet, die
von Hertling medebracht, en wel wegens de verklaring
,omtrent België. Natuurlijk komt het niet in mij op te
willen beweren dat die verklaring in dezen vorm redelijk
zou zijn of zou kunnen dienen als grondslag voor vredes
Integendeel, zoolang van Duitsche zijde ten-besprking.
aanzien van het verkrachte, geroofde België dat gruwelijke
woord „vuistpand" gebruikt wordt, kan van de andere
zijde op dien grondslag niet onderhandeld worden. Wel
is het te begrijpen dat Duitschland België niet ontruimt
.zoolang het geen vrede gesloten heeft en evenzeer laat het
zich hooren dat Duitschland vooreerst nog geen vrede
behoeft te sluiten zonder herkrijging van of vergoeding
voor zijn overzeesch gebied, maar het verband tusschen
het een en het ander kan van de andere zijde nimmer
erkend worden en.... hoefde ook van Duitschen kant
waarlijk niet te worden gelegd, omdat de „Vorwärts"
merkte het terecht op — men zonder van „vuistpanden"
te gewagen evengoed zeugen kan dat men vrede wi
sluiten, of over vrede wil praten, op grondslag van de
integriteit van het Duitsche gebied, hetgeen immers principieel teruggave der koloniën zooviel als van België im-

pliceert.
Dus, een vredesboodschap was die vuistpand- verklaring
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geenszins, maar een Al-Duitsche verklaring was ze toch
nog veel minder. Want hier werd nu toch openlijk van
de rij ksdagstribune gezegd dat Duitschland België nie t
wil behouden en het eerste artikel van de Al-Duitsche
geloofsbelijdenis is immers juist dat Duitschland België
w è 1 behouden moet ! Daarom waren de heeren ter rechterzij de door die mededeeling van von Hertling zoo pijnlij k
getroffen, en vermoedelijk waren zij het dubbel omdat men
wel moet aannemen dat von Hertling niets anders deed
dan getrouwelijk de instructie uit het groote hoofdkwartier overbrengen. De conservatieven moesten dus uit zijn
mededeeling begrijpen, dat ook Hindenburg en Ludendorff'
van meening zijn dat België als onafhankelijke staat hersteld moet worden en dit vooral moet voor hen zeer
pijnlijk geweest zijn. Zij beschouwen Hindenburg en
Ludendorff (vermoedelijk volkomen terecht) als hun geest
dus moesten Lij nu begrijpen dat, als de-verwant
legeraanvoerders den kanselier laten zeggen dat Duitschland
België niet w e n s c h t t e b e h o u d e n, dit eigenlijk beduidt
dat Duitschland België niet behouden kan, m.a.w.
dat het geen vrede kan krijgen zonder van België afstand
te doen, dus dat het zijn tegenstanders niet tot den vrede
dwingen kan, of anders gezegd, dat het met de wapens
in het westen niet kan overwinnen. Dat was dus, als men
goed de consequenties van het medegedeelde nagaat,
precies datgene wat von Kühlmann gezegd had en weshalve von Kühlmann's hoofd was gevallen. De legerleiding
erkende hier indirect de noodzakelijkheid van Kühimann's
politiek, gaf te kennen dat ook zij niet meer durft rekenen
op datgene dat half Duitschiand drie maanden geleden
nog hoopvol verwachtte: de overwinning door de wapenen
vóór den winter. De verklaring over België was de erkenning der mislukte campagne, en veelzeggend is het dat
een week later de derde stoot naar het hart van Frankrij k zoo finaal gepareerd werd.
Aldus beschouwd is datgene wat er in deze Juli -maand
in de Duitsche politiek voorgevallen is zeker geen vol
succes geweest en zien wij hier tegelijk-slagenADuitch
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met de Pan-Germaansche overwinning wellicht het begin
van de kentering in de stemming, een kentering die natuurlij k niet toegeschreven moet worden aan een overwinn in g
van gezond verstand, rechtvaardigheidszin en wijs politiek
beleid op chauvinisme en machtshonger, maar uitsluitend
en alleen aan het uitblijven der overwinning op het slagveld, de mislukking van den duikboot-oorlog en het,
stijgende getal Amerikanen aan het Franscb e front.

Dat juist de Amerikanen zulk een belangrijke rol
gespeeld hebben bij het afweren van den jongsten Duitschen aanval kan eenmaal van groote politieke beteekenis
blijken. Men heeft immers in .Duitschland ten aanzien van
die Amerikaarische medewerking in Europa dezelfde fout
begaan als vier jaar geleden betreffende de Engelsehe hulp:
een leger over het Kanaal brengen, instaat om tegen het
Duitsche te vechten, heette destijds onmogelijk, evenals.
het in het voorjaar van 1917 een onmogelijkheid werd
geacht dat Amerika ooit een aanzienlijke troepenmacht over
den Oceaan zou sturen. Deze opvatting heerschte blijkbaar
niet alleen bij de bittertafel - strategen, maar ook bij de
politieke en militaire leiders. En zie, evenals de Engelsehen
in den herfst van 1914 de Franschen juist voldoende aanvulden om den Duitschen stormvloed in te dammen, zoo
zijn het nu de Amerikamen geweest die met de Franschen
de Duitschers beletten om ten zuiden der Marne op te
rukken! Nu wreekt zich de Al-Duitsche politiek van
Januari 1917 aan den lijve der Duitsche soldaten. Want
Al-Duitsch drij ven tegenover Bethmann's bezagdigd politiek
beleid veroorzaakte in die dagen den ongebreidelden
duikboot - oorlog de tweede groote politieke fout na de
schending van België --- die heel de Nieuwe Wereld tegen
Duitschland in het harnas bracht, en hoezeer die nieuwe
hulp voor de Entente in Duitschland onderschat is, -wordt
nu smartelijk gevoeld. Of daaruit de voor de hand ligge n de
conclusie getrokken zal worden, dat de Al-Duitsche poli tiek niet tot heil van Duitschland strekt ? Zoo ver is men,

,
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n aar wij vreezen, nog niet, maar vermoedelijk zullen in
-deze dagen de Al-Duitsche papieren wel aanmerkelijk in
waarde dalen.
De Amerikanen in steeds grooter getal aan het
Fransche Front; in Oostenrijk - Hongarije honger en binnen
twisten ; in Rusland pogingen tot een anti-Duit--landsthe
sche contra- revolutie, een vrij voorspoedig Tsjechisch -Slowakisch leger dat de Entente steunt en een groeiende
Entente- strijdmacht aan de Moerman-kust..., dit alles
-zijn onteg ezegg elfij k factoren die de Duitsche overwinning
tegenhouden, waarschijnlijk beletten, maar waarborgen zij
die van de Entente? Ziedaar de redeneerfout die ongetwijfeld nu zeer spoedig weer gemaakt zal worden in de
Entente-landen, nu de zwarte zorg der eerste maanden
van 1918 weer vat vergeten is. Want zelfs in de
somberste tijden is de hoop op de volledige overwinning
niet opgegeven, hoe hoog zal zij dan wel weer oplaaien
.als het gevaar inderdaad mocht voorbijgaan en de geällieerden weer aanvallers worden! Maar, moeten wij dan de
Duitsche tegenslagen niet betreuren, omdat zij de vredes
landen tot zwijgen zullen brengen-verlangsidEten dààr de chauvinisten almachtig maken? Voorzoover de
Duitsche tegenslagen dit gevolg hebben moet men ze
,ongetwijfeld betreuren, maar men vergete niet, dat ook de
geässocieerden niet onder een te veel aan voorspoed gebukt gaan: de Duitschers staan dan toch altijd nog zeer
dicht bij Parijs en laten telkens nog hun monsterprojectielen op de lichtstad neer, dreigen telkens in een nieuwen
-aanval, met een nieuwe verrassing wellicht, de stad nog
dichter te naderen; een zeer uitgestrekt gebied dat sinds
September 1914 vrij was geweest is bij het bezette gebied
gevoegd en men hoeft er niet aan te twijfelen of de veldslagen van dit jaar hebben Frankrijk stroomen bloeds ge
Derhalve, ondanks de Duitsche tegenslagen die even--kost.
.zoovele voordeelen voor de Entente zijn, is ook deze voor
voldoende gezegend met tegenspoed, die den-lopign
vredesdrang voedsel geven kan. Want nog altijd, ondanks
de wijzigingen ten gunste, is de toestand in Frankrijk en
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Vlaanderen precair, en een kleine keer in de krijgskans
kan hem weer direct gevaarlijk maken.
Bovendien, het lijdt geen twijfel, of als men zich nu
weldra in de Entente- landen illusies mocht gaan maken
over een spoedige overwinning, zullen ook daar de tegenslagen en desillusies zich niet laten wachten. Ja, het
begint reeds : de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie
moest volgens de Entente- verwachtingen al lang in vuur
en vlam staan. Het broodrantsoen is immers reeds een
maand geleden tot een minimum teruggebracht ; er zijn al
stakingen geweest, opstootjes der Slavische bevolking,
ministerieele crises, kortom moeilijkheden van allerlei aard.
Maar nog wordt de staat bijeengehouden en al was het
leger niet meer bij machte de Italianen terug te dringen
in de Venetiaanscb e vlakte, het week toch niet verder
dan de Piave. Nu komt over een week of drie de nieuwe
oogst binnen en bestaat er kans dat de ellende iets ver
zal; de gunstige tijd voor een revolutie is dan-minder
weer voorbij en de Entente- illusie dat Oostenrijk het voorbeeld van Rusland zal gaan volgen moet dus spoedig ver wezenlij kt worden, wil zij voorloopig niet illusie blij ven.
Ook van de verwachte ontstemming tusschen Bulgarije en
Turkije schijnt nog geen breuk in het Centrale bondgenootschap te dreigen, zoodat het zich laat aanzien dat

de stille hoop der gëassocieerden om eerlang met hun
,geheele macht tegenover Duitschland alleen te staan, nog
lang niet aan verwezenlijking toe is.
Maar zelfs al mocht dit eens gebeuren, zou Duitschland dan genoopt zijn den strijd op te geven en te berusten in het verlies van Elzas -Lotharingen en van nog
véél meer ? Zou het Duitsche leger op zich zelf niet sterk
genoeg zijn om stand te houden, alléén, ook tegenover de
grootst denkbare overmacht van Franschen, Britten en
Amerikanen? Wie verleden jaar zijn kracht in de verdediging en dit jaar zijn macht in den aanval heeft gezien,
acht het niet onwaarschijnlijk.
Zoodat, dit willen wij hiermee zeggen, zelfs bij den
gunstigsten loop van zaken voor de gëassocieerden dien
0. E. xVIII 8
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men zich redelijkerwijze denken kan, de waarschijnlijkheid
groot is, dat ook zij rijkelijk genoeg met tegen slagen
gezegend zullen worden om op den langen duur afstand
te doen van het ideaal der volslagen overwinning.
Groningen, 19 Juli 1918.

LEESTAFEL.

Gyges und sein Ring, treurspel in vijf bedrijven van
Friedrich Hebbel, metrische vertaling van Dr. K. H. de
Raaf. Rotterdam. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1916.
Een metrische vertaling is voor alles een daad van piëteit.
Niemand zet zich er toe, die niet gedreven wordt door vereering
voor den dichter, wiens verzen hij voor eigen vaderland wil ver
Alleen reeds uit deze overweging verdient het werk van-overn.
Dr. De Raaf belangstelling. Nog altijd is Hebbel in Duitschland
slechts eigendom van het intellectueel hoogstaande deel van het
volk. Het zou begrijpelijk zijn, indien in ons land voor den Hol
dichter een intensieve belangstelling bestond: het land,-steinch
waar Hebbel geboren werd, heeft groote overeenstemming met
onze Noordelijke provinciën, de indrukken uit zijn geboortedorp
herinneren aan veel, wat Groningsche dorpen te zien geven. Toch
is Hebbel voor vele Nederlanders, wier belangstelling uitgaat naar
Duitsche literatuur, nog een onbekende. Op ons tooneel heeft hij
zich, ondanks goede, ook in druk verschenen, vertalingen van de
Judith, Maria Magdalene en Herodes und MMlariamne, niet kunnen
handhaven. En in tijdschriften is behalve een enkel belangrijk
opstel — ik noem de Hebbel- studie van Frans Coenen in Groot-

Nederland — weinig over hem aan te treffen. Daarom is het een
heugelijk verschijnsel, dat thans ook zijn rijpste werk in een goede
vertaling algemeen toegankelijk en speelbaar is. Over de plaats
van de Gyges- tragedie in Hebbel's ontwikkeling wordt elders in
deze aflevering gesproken; ik beperk mij hier derhalve tot de vertaling zelve.
Aan een metrische bewerking zijn, naar het mij voorkomt,
naar drie richtingen eischen te stellen: dat het oorspronkelijke
werk door den vertaler volledig is begrepen, dat de geest van het,
origineel tot in bijzonderheden is weergegeven, dat van de poëzie in
het oorspronkelijk gedicht zoo weinig mogelijk is verloren gegaan.
Reeds de eerste eisch is voor een drama als de Gyges niet te.
licht te tellen. Dr. De Raaf heeft met veel kennis van Hebbel's
taal het origineel bestudeerd en met critischen blik, waarvoor ook
de emendatie op bldz. 51 en de opmerking aangaande bldz. 98
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bewijzen zijn, eiken regel bekeken. Misvattingen zijn zeldzaam.

Op bldz. 22 is doen hangen een vertaling voor verhängen, die een
onjuiste interpretatie althans waarschijnlijk maakt; de vertaling
trots voor Trotz op bldz. 105 geeft de verhouding tusschen Lesbia
en Rhodope minder gelukkig weer. Is reeds deze nauwkeurigheid,
die zoo gunstig afsteekt bij wat vertalingen juist uit het Duitsch
met zijn verraderlijke overeenstemmingen dikwijls te lezen geven,
-een verdienste, hooger is het te waardeeren, dat de bewerker den
geest van Hebbel's taal, zoowel in haar sobere kracht als haar
teere symboliek, zuiver heeft nagevoeld en passend heeft weergegeven. Ik wijs in dit verband op Gyges' schildering van zijn
lotgevallen in Thessalië, het gesprek tusschen Kandaules en Gyges
en de stemmingsuiting van Rhodope na den noodlottigen nacht,
'op de overpeinzing van Rhodope, als zij de komst van Gyges
tegemoetziet. Toch is de poëtische gevoeligheid in Hebbel's en
in De Raaf's gedicht niet dezelfde. Dit is ook niet mogelijk. Het
verschil in taal naast de regelmatige overeenstemming stelt zich
daarbij als een belemmering in den weg. Sinds Goethe en Schiller
heeft het Duitsch zich bij het vijfvoetig-jambisch metrum aangepast;
de jambentragedie heeft het wezen van de dichtertaal voor een
belangrijk deel mee bepaald en op metrisch gelukkige woord
klankwijzigingen en klemtoon -licentie's haar stempel-scheping,
gedrukt. Aan de epigonen van Schiller valt het merkbaar gemak
jambische vijfvoetige versmaat te bezigen dan de nog-kelijrd
zooveel stroever taal aan Lessing toeliet. Bij ons, waar het versdrama toch al minder invloed op de taalvorming heeft gehad, is
diet eerder de alexandrijn met zijn zooveel meer gesloten bouw,
die zijn invloed doet gelden; ten opzichte van het blankvers is
het Nederlandsch nog altijd eenigszins stroef. Bepaaldelijk de
toonlooze e geeft licht aanleiding tot metrische disharmonie; in het
Duitsch, waar haar betrekkelijke klankwaarde grooter is, vult zij
gemakkelijk een daling; in het Nederlandsch is ze daartoe slechts
,

finder gunstige voorwaarden bij machte, terwijl daartegenover te
dikwijls toegepaste elisie niet minder groote bezwaren heeft. Zoo
stemt dan geen Nederlandsche vijfvoetige jambe, wanneer ze in
taal zich zelfs zoo innig mogelijk bij een Duitsche aansluit, in
gehalte daarmee overeen. En juist dit voortdurend verschil in gehalte bij groote overeenstemming in taal schept onoverwinbare
moeilijkheden. wat echter met het voor de vertaling ten dienste
staande materiaal te bereiken viel, is voor den Nederlandschen
Gyges verkregen: een vloeiend, dikwijls poëtisch gedicht van groote
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schoonheid in beelden en gedachten, van diepe waarachtigheid in
karakterteekening en dichterlijke opvatting van het probleem. Wie
Hebbel niet in het Duitsch kan lezen, wie den Gyges op het
tooneel wil brengen -- wij spreken den wensch uit, dat weldra
een onzer gezelschappen, waar immers thans de krachten niet
ontbreken, die van het tooneel af verzen kunnen zeggen, daartoe
moge besluiten — neme het gedicht van De Raaf ter hand.
Aan de innerlijke waarde van het boek beantwoordt het uiterlijk
gewaad: een mooie druk met de mediaeval-letter van De Roos op
geschept papier, een fijne aftinting van de tooneelaanwijzingen in
blauw. De penteekening tegenover het titelblad, mede een blijk
van de sympathieke vereering van den vertaler voor den Duitschen
dichter, is een copie naar het bekende portret in het Hebbelmuseum te Wesselburen, waarvan Christine Enghaus de bijzondere
gelijkenis roemde. Een oriënteerend slotwoord bevat een geschikte
vingerwijzing voor den lezer, om zich met de voornaamste Hebbelliteratuur bekend te maken; ik voeg daaraan toe de handige
kleine deeltjes uit de serie „Meisterwerke der deutschen Bühne":
Friedrich Hebbels Meisterdramen mit Einleitungen und Anmerkungen von Richard Maria Meyer und Max Koch, te Leipzig
verschenen bij Hesse & Becker. J. H. SCHOLTE.
Emmy van Lokhorst. Phil's amoureuze perikelen. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uitgevers - Maatschappij, 1917.
De titel van dit boek met zijn twee vreemde woorden, aan
den voornaam gekoppeld, doet wat pretentieus aan en wekt de
gedachte dat wij de ons nog onbekende Phil telkens op den rand

van den afgrond zullen zien. Maar zoo'n vaart loopt het niet. Ja,
wanneer wij aan het slot in „Phil's laatste liefdesdrama" lezen
(blz. 268,1 9) van „haar onbeschermde, beursche verlangens naar
liefde en teederheid", dan knikken we wel toestemmend om de
juistheid dier kenschetsing van Phil's doorgaande stemming, die
den grondslag vormt van al deze verhalen, maar deze verlangens
brengen haar niet verder dan tot wat onbekookte verliefdheden,
flirtations, vrijerijtjes, gezoen ...., waaraan ze zelve meestal een
snel einde maakt. Gevaar schijnt ze ons alleen te loopen in haar
wonderlijke verhouding met den (gehuwden) assuradeur, op wiens
kantoor zij werkt, maar juist hier stond zij boven de omstandigheden : wel laat ze zich een tijd lang glijden langs de helling,
maar in eens maakt ze halt en rechtsomkeert en verbreekt den band.
Eigenlijk zijn dit, alles welbeschouwd, zielige geschiedenisjes,
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deze elkaar opvolgende verhalen van Phil's verliefdheden, beginnend
op haar dertiende jaar (of was ze nog maar twaalf?) als schoolkind,
voortgaand in de bakvisch jaren, dan als jong meisje, totdat het
laatste „drama" met Phil's aanstaand huwelijk besluit, althans met
den als heel sterk bedoelden indruk dat Frank nu eindelijk de
ware zal zijn. Zielig, niet alleen omdat de lezer, gaat het hem
als mij, niet heel vast gelooven zal aan het „laatste" ; zal voor Phil
haar huwelijk niet eerst een begin van allerlei romantische geschiedenissen zijn ? Maar ook zielig, omdat we met Phil vooral
medelijden hebben, schoon we er niet zeker van zijn of de schrijfster
dit wel heeft bedoeld. Wat is ze een stuurloos poppetje ! Maar
wat voor opvoeding ook, of liever wat gemis aan leiding ! Hier
kom ik tot mijn groote grief tegen dit boek : een reeks schetsen
zonder anderen band dan dat steeds Phil — telkens een weer wat
oudere en voortdurend in weer nieuwe omgeving — de hoofdpersoon is.
Hoe zij weer uit den vorigen kring zich in een gansch anderen
kring is gaan verplaatsen, wij hooren het niet: wij vinden Phil
terug in een ander milieu en ook weer een wat andere Phil en
weten niet wat er met haar gebeurd is en hoe de gebeurtenissen
op haar hebben ingewerkt; zij staat voor ons, heet weer Phil en
wij gaan haar wel weer herkennen, maar lezen deze fragmentarische
schetsen zoo ongeveer als wij de opvolgende tafereelen van een
bioscoop -vertooning zien. Het is dit fragmentarische, dat veel
af breuk doet aan onze belangstelling voor de figuur der heldin;
wij volgen haar wel door al deze perikelen, vernemen veel uiterlijk
gebeuren, raken ook wel vertrouwd met haar zieleleventje, ten
minste met haar gemoeds- stemmingen, vooral ook met haar steeds
sterker zich opdringende behoefte aan liefde te geven en te ontvangen, maar overigens is en blijft zij ons een vreemde. Wij hooren
ook zoo bitter weinig van haar ouderlijk huis, van den invloed,
die daarvan uitgaat. Haar moeder miskende haar; zij was de
„misunderstood" in het gezin. „Ma", zoo lezen wij (blz. 28/9),
had bij zekere gelegenheid toen ze heel boos was om een klein
vergrijp van Phil, op haar „gebonkt met 'r vuisten "; ma had
toen haar hand op Phil's mond gehouden om haar gegil en gebrul
te smoren; toen had Phil die gehate hand gebeten en ma had
haar toen voorover geduwd in de kit met water tot ze bijna stikte;
toen ma haar er weer uit haalde, was zij weer gaan krijschen en
was weer in de kit geduwd .... Van haar vader hooren wij
weinig meer dan dat hij met zijn vrouw niet gelukkig is, veel van
Phil houdt, veel reist .... De broers en zusters zijn vrij schimmig
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en vaag en dat zijn ook de meeste figuren, die Phil later ontmoet:
zij spelen even een vrij belangrijke rol in Phil's liefdeleven, maar
verdwijnen dan weer van 't tooneel, voordat ze echt levend en wezenlijk voor ons zijn geworden. Enkele figuren zijn meer „af" en staan
meer als menschen van vleesch en bloed voor ons, maar de meesten
brengen het nauwelijks verder dan tot papieren producten van de
verbeelding der schrijfster. Is b.v. Frank, die ten slotte de „ware"
moet blijken, ons duidelijk? Wij zien hem niet voor ons; hij is
niet veel anders dan literatuur.
En zoo laat, voor mijn gevoel, dit dikke boek, vol van Phil's
liefdes-avonturen, een indruk van onvolledigheid en leegheid en
laat ons onvoldaan. De proef op de som: wanneer wij 't na de
lezing hebben weggelegd en er aan terugdenken, wat is dan in
onze herinnering van dit vele blijven steken als een scherp beeld
van menschen, die we in deze bladzijden hebben leeren kennen?
Niet veel. Phil staat voor ons, natuurlijk, maar ook zij vervaagt
al gauw en de anderen wijken nog dieper terug in den nevel,
waaruit ze bij de lectuur maar half te voorschijn waren gekomen.
Het boek, zoo denken wij ons, is ,.,gemaakt ", het verhaal bedacht.
De schrijfster heeft zich een Phil geschapen, heeft misschien een
Phil gekend, maar heeft haar niet voldoende „af" geschapen, of
haar wellicht niet sterk genoeg doorvoeld, om haar beeld scherp
en helder te projecteeren op het doek. En nog minder is haar
dit gelukt met Phil's bonte, wisselende omgeving.
Wanneer ge een boek neerlegt zonder dat de bij het lezen
even toch wel gewekte emotie blijft, is dit dan niet het bewijs
dat het verhaal niet sterk genoeg tot u heeft gesproken? Het
is een boek, dat men te gauw vergeet. „Amoureuze Perikelen, .. .
o ja? was dat niet over dat meisje — hoe heette ze ook weer?
Phil? Ja -- juist, Phil, die van de eene verliefdheid in de andere
verzeilde... en hoe eindigde 't ook weer?" Bedenkt eens, daar
hoeveel mannen en vrouwen uit lang geleden gelezen-tegnovr,
boeken nog uw goede bekenden zijn! H. S.
Dr. K. Kuiper. Helleensche cultuur, studie over de beschaving van oud Griekenland van de Homerische tijden
tot Plato. W ereldbibliotheek.
Philhellenen, zoo noemden zich op hun munten verscheidene
steden van Baktrië en Iran, nadat ze door Alexander den Groote
waren toegevoegd aan het Grieksch- Aziatische Rijk en dankbaar
waren zij den veroveraar, die hen in verband stelde met een be-
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schaving waarvan zij de voorbeeldigheid beseften. Philhelleen is
elkeen die een volle kultuur verlangt, noch de uitsluitende africhting tot maatschappelijke geschiktheid, noch een naar één zijde
heengegroeid geestesleven wenschend. Eenmaal heeft in de wereldgeschiedenis een harmonische geestelijkheid het aanzijn gehad,_
waaraan hoogte, diepte en breedte gelijkelijk eigen waren; niet
naar één zijde overhellend, maar naar alle zijden uitgroeiend. Altijd
heeft Hellas de geesten geboeid, en iedere tijd heeft met dit volk
en - zijne beschaving verband gezocht — ook omdat altijd weer
beseft is dat wij barbaren zijn in zoover wij geen Grieken zijn.
Zeker willen wij nog iets anders dan Grieken zijn, maar zoo het
Helleensche wezen uit ons wegstierf, bleef er van onze kultuur
niet veel over; want behoefte aan waarheid, schoonheid, verhouding,
harmonie, doorzicht, wereld- en levensbeschouwing zijn Grieksche
erfenis. Indien vóór korten tijd Hellas als het volk van de kunst
gesteld werd tegenover Israël, of als optimistische menschheid
tegenover den Middeleeuwschen gemoedsaard, dan is deze ver
thans opgegeven. De groote aantrekkingskracht der-enzijdg
Helleensche kultuur ligt in haar volheid en veelzijdigheid, èn —
in het harmonische wezen dat zich in het velerlei niet verloochent..
De Helleensche geest is kunstvol, niet slechts in de kunst. Hij
vindt den vorm ook voor de geschiedschrijving, het staatswezen
en de wijsbegeerte. De voorbeeldigheid der Grieksche kultuurspoort niet aan tot nabootsing, maar tot een harmonische geesteshouding; en wij die aan een wereldharmonie gelooven, terwijl wij
ons tevens van haar vervreemd gevoelen in het gekompliceerde
kultuurnet day ons in den huidigen tijd omstrikt en waarvan de
mazen losraken nu het nieuwe weefsel pas op 't getouw gezet is.
-- wij zien niet zonder heimwee naar de levende Grieksche schoonheid op.
Dr. Kuiper heeft uit zijn jarenlangen omgang met het Griek
leven een boekje saamgesteld dat de Grieksche kultuur op.-sche
hoogst aantrekkelijke wijze karakteriseert. Het is niet een schets, maar
een karakteristiek en blijft niet bij feiten maar gaat tot gronden ;
de kennis die liefde is voert hier het woord en geeft een menigte
van gelukkig geformuleerde aanduidingen die te zamen een zakelijk
en schoon geheel vormen. De Schr. is er in geslaagd de behandeling van zijn onderwerp algemeen te houden, zonder in het alge
te blijven, d.i. zonder vaagheid. Telkens brengt hij hoofd -men
naar voren en houdt hij onze aandacht daarbij geboeid. Over-zaken
de vrouwenkleeding bij Homerus, de beteekenis van het offer,
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ritueel, de ontwikkeling der gebeeldhouwde tempelfries, de verhouding van het Ionische en Dorische element, de waardeering
der vrouw, de Atheensche demokratie, de wijsbegeerte, de geschied
meer krijgt de lezer klare beschouwin--vorschingezl
gen, waarbij hij zich als het ware den gast gevoelt van een Atheensch
symposion, gewijd aan de vereering der Muzen. Het blijkt hier
ten duidelijkste hoezeer de klassieke studie beteekenis heeft voor
de menschen onzes tijds. en telkens beseft de lezer dat hij een
bezield pleidooi voor de gymnasiale opvoeding bijwoont — hoewel
niet als zoodanig gegeven. Aan gymnasiasten der hoogere klassen
in de handen gegeven, zal dit geschrift een uitnemenden dienst
bewijzen tot inzicht in de groote waarde van taal en beschaving
eens volks, waarvan op de schoolbanken al te vaak de uitwendige
kant alleen te zien komt.
Na de lezing bleef een votum over. Ik zou een slot-hoofdstuk
van synthetisch karakter gewenscht hebben, waar de Grieksche
geestesarbeid in een doorgrondende waardebepaling werd saamgevat
en de plaats van Hellas in de wereldkultuur werd aangewezen.
Wat heeft het Christendom, het wereldbegrip, de kunst, de litteratuur van het latere Europa aan Griekenland te danken ? In hoeverre zijn wij Grieken? hoe diep heeft Hellas gepeild, hoe hoog is
het gestegen? Deze slotwaardeering zou te meer de eeuwige beteekenis van dit geestesvolk hebben onthuld, en de lezers tot begrip
ook van de moderne beschaving hebben gedwongen. Misschien zal
de Sehr. dezen wensch vervullen als een tweede druk noodig blijkt.
Voor het ontvangene zijn wij dankbaar. Het boekje heeft liet im
Muzen. B. nz H. -primnatude
Beatrijs, mysteriespel in vier tafereelen, door Felix Rutten, verlucht met teekeningen van G. Westermann. Amsterdam. N.V. de R.K. Boekcentrale.
De Beatrijs- legende als dichterlijk verhalend drama behandeld,
zooals een historisch onderwerp tot een historisch tooneelspel bearbeid wordt. De verzen zijn zuiver en sierlijk hollandsch, in
vijfvoetige jambemaat. De inhoud van het drama: Beatrijs in het
onzekere over haar kloosterlijke roeping en daarover nadenkend,
en van den tuinman bericht aangaande een jonkman die naar haar
zocht en gevraagd had: is Beatrijs gelukkig in 't konvent?
Beatrijs zint:
Als hij 't niet is, de makker mijner jeugd,
Wie zou mij zoeken in mijn eenzaamheid,
Als Valentijn ? - 0 God, dan wees mij mild.
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Twee koorknaapjes toonen haar „zilveren munt" gegeven door
den vreemden jonker die in de herberg rustte. Weldra treedt
Valentijn zelf op en overreedt haar die aarzelt tot vlucht.
Ik kan noch volgen, noch verlaten u
Ik wankel tuschen willen en niet-willen
Op 't scherp van mijn besluiteloosheid, lief...

spreekt zij. En na haar plicht dien dag nog vervuld te hebben
ontvliedt zij na woorden van zelfverwijt het klooster
Onwaard'ge die ik ben. Mijn God, mijn God,
Zult gij mij treffen om mijn trouwloosheid
Daar 'k nu mijn kloosterlijk gewaad besmet?
Ik snak naar vrijheid... want ik sterf van wee
In deze omtraliede eenzaamheid der ziel.

Het tweede tafereel speelt zeven jaren later en behandelt
Beatrijs' ontdekking van Valentijn's ontrouw en hare verstooting.
Het derde, weer zeven jaren later, brengt Beatrijs en haar twee
kinderen als zwervers in de herberg bij het vrouwenklooster, waar
zij verarmd en onwetend van de plaats zijn aangeland, en waar
zij het wonder verneemt dat haar plaats in het klooster nimmer
is leeg bevonden.
Wat wonder bloeit in mijn verrukte ziel
En zegt me te ijlen, waar gena mij wenkt?

In het vierde is zij weder in 't klooster en verzekert den
priester die nauwlijks haar woorden gelooft datgene wat reeds de
lezer weet, waarop deze uitroept: „'t u weervaarne is maatloos
boven elk genadewerk. 'k Houd uw geheim. Maria dekte 't stil."
Zoo is hier de Beatrijs- legende smaakvol bewerkt tot een ver halend drama waar de gemiddelde lezer (en bezoeker van tooneelspelen ) behagen in scheppen zal. Maar ... in deze bewerking ontbreekt alle mystisch besef. Het Maria-wonder wordt er voorgedragen
als een historische waarschijnlijkheid en heel de toon mist datgene
waardoor de behandeling grootsch zou zijn : het magische. De
toon van 't gedicht is psychologisch zooals voor historische drama's
voegt en het versgeluid is aesthetisch, maar niet diep. De roomsche
lezers voor wie het mirakel een historisch feit is, blijven in deze
objektieve gelatenheid en de dichter is ook niet daar bovenuit gekomen. Beatrijs is hier een adelijke dame die haar gevoelens overweegt door niets verradend dat slechts aan een godsbezetene zich
een wonder voltrekt. Het wonder wordt dan ook niet magisch voor
maar moralfiter gerechtvaardigd als loon voor het geregeld-berid,
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ave-bidden (bl. 87). Aan den dichter ontbreekt die grootere inspiratie waardoor het verhaal diepte en overweldiging zou krijgen. Het
is en blijft aesthetisch dichterlijk en hoewel zonder bepaalde teekenen van Roomschheid zou ik deze aesthetiek roomsch-intellektualistisch willen noemen.
Oneindig roerender en grootscher in zijn onderbewusten een
welks wonderlijke stilte-lyriek het-voudisBten'arj,
magische den lezer omvloeit. Het was een waagstuk om na Boutens' gedicht nogmaals dezelfde stof te behandelen. Hoeveel litte
schoons Rutten's werk heeft, het gaat in de herinnering van-rai
Boutens' dichtwerk onder; de teekeningen waarmee het keurig uitgevoerde boekje versierd zijn, zijn dilletantenwerk zonder geest;
-op één daarvan is een achttiende-eeuwsche koets afgebeeld.
B. DE H.

Gedichten door P. N. van Eijck. Nederl. Bibl, Amsterdam.
De dichter van Eijck is een tot beschouwelijkheid geneigde
mensch, maar in wien deze neiging niet tot haar volheid kwam; zijn
beschouwelijke aanleg is te weinig wijsgeerig- dichterlijk, te weinig
breed om hemzelf te bevredigen en daar zijn gevoelens wegens een aldus gestemde beschouwelij kheid te weinig zeker zijn, zijn zijne lyrische
gedichten ook door een blijvende onbepaaldheid aangedaan welke
hij zelden te boven komt. Vandaar een pessimistische gestemdheid,
die toch ook meer grootschheid zou moeten bezitten om een inspireerende kracht te zijn. Fijnheid is aan deze gedichten eigen, maar
niet inspiratie; zij vertoonen een zekere deemoedigheid tegenover
leven en lot en een onvervuld versmachten naar een vredigen
zielestaat, die als in droom den dichter voorzweeft en ontwijkt:
Dat nu de laatste rimpeling
Van aardes smart en vreugdewaan,
Dat de allerlaatste murmeling
In stilte mocht vergaan.

Wat deze dichter bij zijn neiging tot zelf beschouwing in zichzelf vindt is nog niet de ware menschelij kheid, maar zijn onrust,
waar doorhenen alsnog zijn blik niet tot het Eeuwige dringen
kan. Vandaar ook dat zijn werk niet tot de lezers spreekt, maar
.,als besloten blijft binnen het verkeer van den dichter met zichzelf.
Ik vond één ding: onsterflijk heeft
Mijn ziel in zich, een diepre ziel
Waarvan zij in 't verborgen leeft,

En die als alle licht verviel
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En 't leven roerloos rust mijn hart
In verre donkers branden ziet,
Zij is mijn ingeboren smart
De ziel van 't eeuwige verdriet.

Met deze gestemdheid is de dichter een teeken destijds, en eer van
den verledenen dan van den toekomstigen; doordat hij niet mag zijn.
verkondiger der Idee, blijft hij bevangen in den ban van het ervaarbaar ik en daaraan lijdend. Wanneer een enkelen maal zijn lyriek
tot grootscher beweging komt (,,Wolken, wacht, laat me mee,.
over de bergen, hoog boven zee, achter de zonnebrand vind ik
mijn vaderland ") is het toch maar kortstondig en is ook hiervan
het einde de wijkende droom. Fijn is deze lyriek door hare stemmigheid; maar ze is zwak door liet geestelijk gemis, waarvan ook
letterkundig het gedicht den stempel toont. B. DE H.
,

J. W. de Boer. De Gek. W. L. & J. Brusse's Uitgevers,
maatschappij. Rotterdam. MCMXVII.
In korte tafreelen eerst, later in meer aaneengesloten vorm
teekent de schrijver het streven van den idealist, door zijn kameraden „de Gek" genoemd, maar toch door hen gerespecteerd. Age'
Galama wil het leven kennen, hij ervaart het verlokkend verlangen
naar „de wereldstad, naar haar rosse frivole leven ", hij wil „er in
zijn, middenin, om er te zwelgen, tot bezwijmens toe te zweigen;...
onl er ten onder te gaan." Maar zijn idealisme verhindert hem
er zich ooit wezenlijk aan over te geven, af te dalen tot het peil
van de kameraden. Hij blijft een zoekende, tot hij voor een tijd
meent gevonden te hebben, in zijn verhouding tot Annie, het.
bedrogen naaistertje, met wie hij woont, tot hun rust afbrokkelt
onder haar verlangen naar een kind, en zijn standvastig weigeren.
Dan is de uitweg een beroep op zijn moeders begrijpende kracht.
Zij neemt Annie tot zich, haar invloed, de loutering van scheiding.
en wachten heft hun liefde tot hooger peil en als beiden dit
beseffen, komt Age tot hen op Annie's woorden : , „Je Bruid en je
Moeder wachten je. Kom."
Er is in dit boek veel echt idealisme, idealisme dat zich bedroeft over de levenspraktijk van zoo velen, dat snerpend die
hoonen kan, zonder echter in Farizeesch niet begrijpen te vervallen.
In dat bitter idealisme ligt de kracht van het verhaal, ook de
literaire kracht, want daar is de schrijver zich zelf, vindt hij den
zuiveren toon, al is deze soms wat opgeschroefd door een zekere.
taalverzorging, die tot literaire mooidoenerij vervalt. Door de
rhetorica heen klinkt toch een echt geluid.
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Anders is het met het tweede gedeelte, waar het idealisme
ligt in de oplossing, in de overwinning. Hier is de goede bedoeling
de, niet toereikende, drijfkracht, liet is zoo door den schrijver
gewild, maar niet aannemelijk gemaakt. Door dit ondoorleefde,
onrijpe, wordt het gevoel sentimentaliteit, het idealisme maakt een
fantastischen indruk. De lezer wil wel gelooven dat zoo een
verloop plaats hebben kan, maar gevoelt geenszins dat het zoo,
met deze karakters, in deze omstandigheden, gaan moest.
Het levensechte van de eerste hoofdstukken met hun eenigszins
nog schets -achtigen vorm toont wat de schrijver kan, ook tot op
zekere hoogte wat hij is, de eigenlijke roman van het tweede
gedeelte doet wel voelen, wat hij wil, maar tevens wat hij nog
niet bereikt heeft.
Alleen het volkomen verworven geestelijk bezit kan in echte
kunst tot uiting komen. het hetzij uiterlijk, hetzij innerlijk reëel
doorleefde.
Zoo is dit boek jong, onrijp werk, maar een belofte inhoudend.
Want het is niet onwaar, maar eer anticipeerend op wat nog niet
beheerscht wordt en daardoor te romantisch van inhoud, te gezocht
-ook vaak van stijl.
A. D. K.
Dr. W. Foerster. Opvoeding en Zelfopvoeding, bewerkt
door Titia van der Tuuk. J. Ploegsma. Zeist. 1917.
„voornaamste gezichtspunten voor ouders en onderwijzers,
- opvoeders en verzorgers der Jeugd ", luidt de ondertitel. Daarmee
is reeds aangeduid dat wij niet een aaneengesloten systeem te

verwachten hebben, maar wenken, theoretisch en praktisch uitgewerkt. Toch is er eenheid in dit boek, door de vaste levenshouding,
waarvan de schrijver telkens weer uitgaat, de rechten van de
geestelijke wereld stellend boven de wereld der uiterlijke dingen,
de opvoeding allereerst zoekend in een vindiceeren van die rechten
-en in de tweede plaats gevend de uitkomsten van ouder en nieuwer
paedagogiek en psychologie, in zoover zij leeren hoe de positieve,
opbouwende zielskrachten te versterken en te leiden. De beide
elementen, hoogere bezieling en praktische oefening en leiding,
worden in zijn beschouwingen nooit gescheiden, en dit geeft eenheid
aan zijn werk èn veelzijdigheid. De hoofdgedachte, doelbewustheid
bij opvoeding en zelfopvoeding, heeft daaraan een vaster grondslag
gegeven, waaruit organisch de verschillende gezichtspunten voort
schrijver stelt niet, maar vindt telkens weer in het-vloein.D
Christendom de bron voor een synthetische moraal, die de eenzijdig heden opheft, en verre van deze overtuiging dogmatisch in zijn
,
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opvattingen toe te passen, is het zijn streven ook voor de lezers,.
voor wie het Christendom geen overtuigende kracht is, zijn gedachten langs anderen weg te verduidelijken en aannemelijk te maken.
Zoo gaf hij een levend boek, prikkelend tot eigen nadenken,
verhelderend veel wat velen vaag bewust is, en ook waar men niet
in alle onderdeelen met den schrijver meegaat, kan men niet anders
dan de kracht en den rijkdom van zijn werk dankbaar aanvaarden.
Steunend op veelzijdige kennis is het toch zoo geschreven,
dat elk ontwikkelde leek het zelfstandig verwerken kan, het oordeel
van den lezer wordt niet gedrukt door gewichtig zich opdringende
„wetenschappelijke resultaten." Ook de vertaling is zeer verzorgd,
in zuiver en vloeiend Hollandsch, dat zelden den oorspronkelijken
Duitschen zinsbouw verraadt. A. D. H.

H. van Dijk. Opvoeding van het geheugen. H. de Hartog.
Hemmen. (Betuwe).
Dit boekje van slechts 138 pagina's bevat eenige voordrachten
door den Heer van Dijk gehouden voor een aantal leeraren en.
leeraressen, verbonden aan hooger- en middelbaar-onderwijs. Het
doel, dat de schrijver zich stelt, is tweeledig. In de eerste plaats.
geeft hij een pleidooi voor de wenschelijkheid van de oefening van
het geheugen. In de tweede en voornaamste plaats wordt besproken
het resultaat van experimenteel onderzoek naar de toeneming van decapaciteit van het geheugen door stelselmatige oefening.
Wij hebben een periode achter ons, waarin het geheugen laag,
stond aangeschreven en waarin uit het hoofd leeren als type van.
slecht leeren werd aangemerkt. Daarin is wel eenige verandering
gekomen, maar toch nog niet in die mate, dat een pleidooi als
dat van den Heer van Dijk overbodig zou zijn. Natuurlijk zijn er
dingen, die men begrijpen moet en niet uit het hoofd leeren. blaar
daarnaast is toch ook ' het weten van dingen, die men geleerd heeft
van belang. Zelfs in de wiskunde, het leervak, waarin het logisch
denken het meest op den voorgrond staat, is het niet mogelijk
nieuwe stellingen uit de vroeger bewezene af te leiden, wanneer
men zich deze laatste niet herinnert. Nog principieeler kan men.
dit als volgt uitéén zetten: „Men moet het geheugen van de
jongens en meisjes niet met allerlei ballast bezwaren, maar ze.
leeren denken ", wordt veelal gezegd. Uitstekend. Maar waaruit.
bestaat dat „leeren denken" ? Toch niet hieruit, dat men iemand.
leert, uit een „major" en een „minor", die hem voor den geest..
staan, de conclusie te trekken? Dat behoeft niemand te leeren..
Ieder doet dat van nature onfeilbaar goed. Maar iedere gedachten-
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gang bestaat uit meerdere gedachten. En wat men door oefening
moet leeren, is een voldoend uitgebreid, logisch samenhangend
gedachten-complex tegelijkertijd te overzien, en het, zoo al niet
tegelijker tijd volledig in het bewustzijn, dan toch in het onder- bewustzijn bij de hand te hebben, op zoodanige wijze, dat daaruit
de juiste conclusie van zelf in den geest naar boven komt.
Het komt mij daarom voor, dat de capaciteit van het geheugen
juist voor het zoogenaamde logisch denken van het grootste belang
is, en dat de heer van Dijk een goed werk doet, als ' hij de aan
vestigt op de vraag, hoe men het geheugen op de meest-dacht
doelmatige wijze door onderwijs kan ontwikkelen. W.
Leerplan en Eindexamen van het Gymnasium. Rapport
enz. uitgegeven door het Genoodschap van Leeraren aan
Nederlandsche Gymnasiën.
Een bescheiden plaatsje op de Leestafel van Onze Eeuw mag
ik wel vragen, ter aankondiging, niet ter bespreking, van het
bovenvermelde rapport, in opdracht van het Genootschap van
Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën samengesteld door W.
Bouman, M. Hovingb, E. T. Kuiper, G. Postma en J. van IJzeren,
en met ruime hand in de maand Maart onder belangstellenden
verspreid, wellicht ook — wat niet op den titel blijkt — in den
handel verkrijgbaar gesteld. Dit met groote objectiviteit zorgvuldig,
nauwkeurig en deskundig opgesteld rapport zou alleen in een
vaktijdschrift op behoorlijk gedetailleerde wijze kunnen worden
besproken, deels onder betuiging van instemming, deels onder

verdediging van afwijkende meening. Op deze plaats moet ik
volstaan met eene korte begroeting; deze echter mag niet achterwege blijven, daar de verschijning zelf van het geschrift een
belangrijk en verblijdend teeken des tijds is. Hoe ver liggen de
dagen achter ons, in welke, bij de samenstelling der heden nog
„vigeerende" H. 0. wet en hare K. B's, door de Regeering hoogstens
de stem van een enkelen Rector, als in een confidentieel gesprek
werd vernomen! Thans spreekt het corps van hen, die toci zeker
in de eerste plaats door dagelijksche ervaring en belangstelling
tot oordeel bevoegd zijn, zich openlijk uit, zooal niet door de
Regeering daartoe uitgenoodigd, dan toch niet zonder hare aandacht te winnen. En die uitspraak geschiedt met groote zorg om
te bereiken dat het Gymnasium zijn taak, de kinderen op de juiste
wijze over te nemen van de lagere school en langs den meest
verkieslijken weg als geschikte studenten te brengen in de gehoorzalen der Universiteit, zoo goed mogelijk vervulle.
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Zoo goed mogelijk. Hier zou de aankondiging die ik mij
veroorloof, als van zelf worden tot eene bespreking. Lezen van
een rapport als dit beteekent: telkens vraagteekens zetten. Mijn
meest sprekende vraagteekens staan bij dat gedeelte van het leerplan, dat de schepping beoogt van eene afdeeling waar wel Latijn
doch geen Grieksch zal worden onderwezen, aangezien ik mij blijf
;afvragen of eene onderrichting in de klassieke litteratuur, die het
yGrieksch loslaat, niet weldra zal blijken haar eigen doodvonnis te
hebben onderteekend. En een ander vraagteeken, meer door didactischen twijfel geplaatst, betreft het denkbeeld der rapport- commissie,
,om liet onderwijs in het Grieksch eerst bij de derde klasse en
niet, als thans, bij de tweede te doen aanvangen. Wordt daardoor
het onmisbare, en heilzame memoriewerk van het muurvast fundeeren der vormleer, het mechanische doch niet ongenoeglijke vanbuiten- leeren van paideuoo en tlialatta niet op zeer ongewenschte
wijze verschoven tot een tijdperk waar de gewilligheid van het
-geheugen verzwakt, zij het dan ook om plaats te maken voor
grooter rijpheid van analytisch nadenken?
Maar ik moet waken tegen de verleiding om vragen te stellen
die de grenzen van eene korte aankondiging te buiten gaan. Doel
van deze regelen is slechts, door een woord van sympathie en
hulde aandacht te wekken voor dit rapport, dat een werk is van
.deugdelijk en objectief overleg. K. K.
,

,

-

,

Joost van Keppel. Aanroepingen. Amsterdam. W. Ver

-sluy.197
Dit kleine boekje bevat een schijnbaar losse, doch in werke
wel samenhangende reeks van meditaties, soms in gebeds--lijkhed
vorm, soms als alleenspraken, verzuchtingen, klachten opgesteld:
.alles tezamen, naar mij voorkomt, korte uitbreidingen van gedachten
a an den psalmist, aan Augustinus, aan Thomas à Kempis, wellicht
-ook soms aan oude, stoïsche wijsheid ontleend. De stijl in welken
de schrijver zijne aanroepingen kleedt is, misschien wel omdat de
gedachten zelf niet zoo heel persoonlijk zijn, van zekere gewilde
,gedragenheid, de taal nadert tot de poëzie, zonder eigenlijk poëzie
te zijn. Vermoedelijk ligt het aan dezen schijn van ontleening -,immers hoe moeilijk is het in vrome taal nog oorspronkelijk te
zijn — dat de bundel den lezer niet sterk aangrijpt of boeit. De
schrijver spreekt woorden uit, die wij allen wel in ons hart hebben
uitgesproken, en heeft daardoor recht op onze instemming. Dat wij
hem die niet met groote warmte geven, zal zeker wel liggen in
het algemeen karakter zijner overdenkingen. K. K.

Overneming verboden.

GEOFFREY CHAUCER's
VERTELLINGEN VAN KANTELBERG,
DE VERTELLING VAN DEN RECHTSGELEERDE.
VERTAALD DOOR

A. J. BARNOUW.

(Slot.)

In Syrië ging dit Christenvolk van boord,
Een heele schare, groot en imposant.
390

De Soudaan zond zijn boden rechtevoort
Eerst naar zijn moeder, dan door heel het land,
En zei, zijn vrouwe die was aangeland,

En of zijn moeder haar gemoeten woede
Om de eere van zijn hoogheid op te houde'.
Groot was de drom en kostelijk de staat
Waar 't Syrisch volk den Romergast gemoet.
395 Des Soudaans moeder, in een rijk gewaad,
Heeft met zoo blij een lachen haar begroet
Als moeder het heur lieve dochter doet.
En naar de naaste stede die daar was
Rij den zij statig met een zachten pas.
400 'k Geloove, Julius zijn zegetocht,
Waarvan Lucanus maakt zoo groot een maar,
0. E. XVIII 9
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En was zoo heerlijk noch zoo uitgezocht
het vergaren was dier blijde schaar.
Die schorpioen, edoch, die booze maar,
405 De Soudanes, spijt al haar zoete woorden,
Zon onderwijl op middel om te moorden.
Als

De Soudaan zelve kwam, niet lang nadien,
Zoo vorstlijk, 't waar een wonder te verstaan,
En uit zijn blijde vreugde haar te zien.
410 Zoo laat ik hen in leute en vreugd begaan.
't Komt op de vrucht van dees materie aan.
De tijd ging om tot niemand meer en lustte
Het feest te rekken. Alles ging ter ruste.
Het werd de tijd voor 't feest dat was bereid
415 Door de oude Soudanesse, als ik zei,
En 't kerstenvolk komt naar de feestlij kheid,
Allen tezamen, jonge' en ouden bei.
Daar was een vorstenpracht en gasterij
En keur te zien meer dan ik zeggen konde,
420 Maar 't kwam hun duur eer ze op van tafel stonde'.
O plotse smart die steeds de volgster zijt
Van aardsch geluk, en zijt besprengd met gal,
't Eind onzer vreugd in de' aardschen arrebeid!
Smart staat waar onze blijdschap einden zal.
425 Hoort naar mijn raad en hoedt u voor 't geval:
Hebt op uw blij den dag in uw gedacht
De smart of 't kwaad dat nakomt, onverwacht.
Om kort te gaan met maar een enkel woord :
De Soudaan en de kerstens in 't gemeen
430 Zijn aan den disch doorstoken en vermoord.
Daar bleef in leven vrouw Constance alleen.
Die oude Soudanes, vervloekte kween,
Deed met haar vrienden die verdoemde daad,
Want zelve wou zij heerschen in den staat.
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435 Wat Syriër zich boog voor Christi wet,
En wist waaraan des Soudaans harte lag,
Werd doodgestoken eer de vlucht hem redt.
En vrouw Constance grepen zij op slag
En zetten ze op een schip, waar God het zag,
440 Al zonder roer, zeggend „nou kunt ge leeren
Om onder zeil naar Rome weer te keeren."
Een zeekre schat die zij had meegebracht
En, dat is waar, ook koever leeftocht mee
Gaven zij haar, en kleeren heel een vracht.
445 En henen zeilt zij in de zoute zee.
Constance mijn, zoo zoet en zoo gedwee,
0 keizerlijke dochter, jong en dier,
Dat Hij, die Heer van 't Lot is, 't uw bestier.

Constance zegent zich terwijl ze schouwt 1 )
450 Op Christus' kruis en spreekt met droeven monde:
„0 klaar, gezegend outer, heilig hout,
Rood van het bloed des Lams, het deerniswonde,
Waarmee 't de wereld wiesch van de oude zonde,
'k Bid dat ge mij voor 's vijands klauw behoedt,
455 Dien dag dat ik in zee verdrinken moet.
O zegehout, geloovigen een schrage,
Alleenig waardgekeurd van 's Hemels Heer
Om met Zijn versche wonden Hem te dragen,
Het witte Lam, doorstoken met de speer,
460 ' Gij bant uit hem en haar den booze weer
Op wie uw armen trouwelijk zich strekken;
Hoed mij en help me 't beetre in me wekken ".
En zwalken gaat dit schepsel jaar en dag
Al door de zee van Grieken 2 ) tot de straat
465 Van Marrok, naar heur 't lot geschapen lag.
v.-v. 449-62 zijn Chaucers eigen in'voegsel, aan Latijnsche kerk
ontleend.
-hymne
2) D. i. de Middellandsche Zee.
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En teren moet ze op mondjesmaat na maat,
En wachten op haar doodsuur vroeg en laat,
Eer haar de wilde golven zullen spoelen
Ter plaatse waar heur voet weer grond zal voelen.
470 Vraagt men, waarom niet haar en de andren wèl 1 )
vermoord ? en wie haar redde op dat feest?
Dan zeg ik op die vraag: En Daniel P
Wie is in 't schriklijk hol zijn hulp geweest,
Waar ieder el, hij ware minst of meest,
475 Verscheurd werd van den leeuw eer hij ontvlood ?
Niemand dan God, dien hij in 't herte sloot.
God deed zijn wondervol mirakel schijnen
In haar, dat wij Zijn Almacht zouden zien.
Christus, die medicijn is aller pijnen,
480 Doet vaak, als klerken weten 2 ), iet geschien
Tot zeker end te donker om doorspien
Voor menschelij k begrip. Onwetendheid
Rooft ons de kennis van Zijn wijs beleid.
„Sinds ze dan niet gedood werd aan den disch,
485 Wie zorgde dat ze niet verdronk in zee ?"
Wie hoedde Jonas in den wallevisch,
Tot hij werd uitgespuwd in Ninivee ?
Men kan wel zien dat niemand el het dee
Dan Hij die 't volk der Joden heeft behoed
490 Toen Hij door 't meer ze bracht met drogen voet.

„En wie gaf aan de geesten die gevieren
Landen en zeeën teisteren, 't bevel:
Gij die uit Noord, Zuid, Oost en West komt tieren,
Drijft met geen zee, geen land, geen boom uw spel ?"
495 0, dat gebod en kwam van niemand el
1) De volgende -vijf stanzas zijn Chaucers eigen vinding.
2) Chaucer spreekt van klerken, maar hij denkt in het bijzonder aan
Boethius, aan Wien hij de hier uitgedrukte gedachten ontleent.
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Dan Hem die deze vrouw voor storm behoedde,
Zoo wen ze wakker was als wakensmoede.
„Hoe kon die vrouw geen dorst of honger lij e' ?
Hoe strekt haar leeftocht drie jaar lang en meer?"
500 Wie voedde dan de Egyptisèhe Marije 1)
In hol of Wildernis ? geen dan ons Heer.
Hij voedde wel vijfduizend op een keer
Met een paar visschen maar en vijf stuks brood.
God zond zijn overvloed in hunnen nood.
505 Zij drijft al voort tot in onze Oceaan,
Door onze wilde zee, tot eens haar boot
Onder een burcht, maar welke is mij ontgaan,
Ver in Noordhumberland, op de oever stoot,
En in het zand zoo diep naar binnen schoot,
510 Dat ze een getij lang niet weer los en wou.
't Was Christus' wille dat ze blijven zou.
De slotvoogd kwam naar onder op het strand
Om 't wrak te zien, en heeft het schip doorzocht,
En vond de moede vrouw, van leed vermand,
515 En ook de schatten die zij medebrocht.
En in haar taal bezwoer ze 'm: „Ach hij mocht
Haar toch het leven van het lichaam scheiden,
En zoo een einde maken aan haar lijden."
Heur tale was een basterd soort Latijn.
520 Maar toch, ze was verstaanbaar aan die woorden.
De slotvoogd had van 't onderzoek het zijn,
En bracht de droeve vrouwe mee van boorde.
Zij knielt en dankt haar God dat Hij haar hoorde.
Maar wie ze was en wou ze niet vertelle',
525 Al stond de dood er op, om heil noch helle.
„De zee heeft mij verbijsterd ", zei ze maar,
1) Een heilige der vijfde eeuw, die na een zondige jeugd zevenenveertig
jaren in de woestijn leefde.
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En nam me mijn geheugen, bij mijn trouwe ".
De slotvoogd en zijn gade zijn met haar
Zoo diep begaan, ze weenen vaat van rouwe.
530 Zoo vlijtig, wars van luiheid, was de vrouwe,
Klaar om daar elk te dienen en behagen,
Dat allen van haar hielden die haar zagen.
De slotvoogd en vrouw Hermengild, zijn ga,
Als ieder in den lande, waren heiden.
535 Constance echter lag der vrouwe na
Aan 't harte, en zij bleef daar lange beiden,
Tot, om de bittre tranen die ze schreide
En haar gebêen, Jezus der vrouwe deerde
En Hermengild de slotvoogdes bekeerde.
540 Daar woonde niet één Christen bij den aer.
Want al het Christenvolk verliet die oorden,
Bang voor den heideeschen veroveraar,
Die land en zee gebood in heel het Noorden.
In Wallis Tonden toevlucht wie behoorden
545 Tot de oude Britten -natie die dit eiland
Bewoonde, en geloofde in den Heiland.

550

Doch zoo verjaagd waren de Britten niet
Of hier en daar aanbaden er verstolen
Den Christus, onvermoed van 't Heidensch died,
Van wie er drie nabij het burchtslot scholen.
En was er blind, maar, bleef hem 't licht verholen,
Hij zag te bet door de oogen van den geest,
Waarmee een blind geworden mensche leest.

't Was in den zomer, en de schittering
555 Der zon lokte den slotvoogd en zijn vrouw
En ook Constance tot een wandeling
twee mijlen was het nauw
Recht naar de zee
Waar men wat spelen en spanceeren zou.
560

Daar vonden zij dien ouden blinde gaan,
Gekromd van rug en de oogen toegedaan.
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„Ach", riep de blinde Brit, „in Christi name,
Vrouw Hermengilde, geef het licht me weer".
En groote vreeze sloeg het hart der dame
Bij 't hooren van die stemme, dat haar heer
565 Hen dooden zou om Jesu Christi leer,
Tot haar Constance moed gaf om te werke'
Naar Christi wil als dochter van Zijn kerke.
„Wat moet dit alles ?" vroeg de kastelein
Der veste, en stond van wat hij zag ontzet.
570 Constance sprak: „Door Christi sterkte zijn
Veel zielen uit des vij ands strik gered."
En rechtevoort verklaarde ze onze wet,
Tot ze den kastelein nog voor den nacht
Bekeerde, en tot Christi leere bracht.

575 Hij zelf was niet de heere van dien steen
Waar hij Constance had gevonde' op strand,
Maar hield hem, vele winters achtereen,
Voor Alla, koning van Noordhumberland,
Een vorst zoo wijs als vroom die, zwaard in hand,
580 De Schotten sloeg, gelijk men lezen kan.
Maar keeren moet ik tot mijn oude plan.
Satan, die immer loert om ons te smetten,
Zag leeder oogen heur volmaaktheid aan,
En zon hoe haar die deugd betaald te zetten,
585 En heeft een jeugdig heer dier stad bevaan
Met minne, met zoo heet en vuil een waan
Dat hem, in trouwen, docht zijn lijf was veeg,
Tenzij hij eens haar tot zijn wille kreeg.
Hij zoekt haar aan, 't en baat hem niet met al.
590 Ze en wilde zonde doen in geener wijze.
Uit spijtigheid beraamde hij heur val:
Hij zou ze tot den schanddood doen verwijzen.
Hij spiedt zijn kans: de kastelein gaat reizen.
En heimlij k sluipt hij binnen, in het diep
595 Der nacht, waar vrouwe Hermengilde sliep.
-
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Vermoeid, en overwaakt in haar gebed,
Rustte Constance en Hermengilde mee.
De ridder sloop, door Satan aangezet,
Al zachte naar het bedde, tree voor tree,
En korf den hals van Hermengilde in twee,
En lei het bloedig kniff bij vrouw Constance
En ging zijns weegs waar God hem geef kwa kanse.

De kastelein kwam eerlang thuis, verzeld
Van Alla, koning in dat land tier tijde,
605 En vond zijn vrouwe jammerlijk geveld,
Wes hij zijn handen wrong en harde schreide,
En 't bloedig mes vond-ie in 't bed, ter zijde
Van vrouw Constance. Lacie! Spreekt ze niet?
Zinneloos was ze, louter van verdriet.
610 Vorst Alla kreeg 't verhaal van al dat wee,
En ook wanneer, en waar, en op wat wijze
Constance was geland van over zee,
Zooall ik al verteld heb op de reize.

De koning voelde 't hart van deernis ijze',
615 Ziende hoe zoo een lieflijke figure
Viel in ellende en kwade avonture.
Want als het lam dat naar de slachtbank gaat,
Zoo ziet de vorst de onnoozle voor zich staan.
Die valsche ridder, stoker van 't verraad,
720 Liegt dat Constance 't schelmstuk heeft gedaan,
Maar niettemin was iedereen begaan
Met haar, en 't zeggen was, 't ging buiten gis
Hoe zulk een moord van haar te glooven is.
Want waren ze iet in haar dan deugd gewend,
625 En liefde als voor zich zelf tot Hermengilde ?
Dat heeft geen mensche in dat huis ontkend,
Dan hij die 't bloed van Hermengilde spilde.
Dit tuignis trof den goeden vorst. Hij wilde
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Dieper nog tasten in dit vreemd geval,
630 Opdat de volle waarheid blijken zal.

Constance, eilaas! ge en hebt geen kampioen 1 ),
En vechten kunt ge niet, des: wee en ach!
Maar Hij die sterven wou voor onzen zoen
En Satan bond
die nog ligt waar hij lag --635 Zij u een sterke kempe dezen dag.
Want zoo niet Christ een open wonder konde,
Wordt ge ter dood gebracht al zonder zonde.
Zij wierp zich op de knien en hief dus aan:

„Onsterflij k God die schuttedet Suzanne
640 Voor valsche blaam, en Gij, genadig graan,
Maria, meen ik, dochter van St. Anne,
Wier kind de engelen groeten met Hosanne,
Ben ik onschuldig aan een daad zoo snood,
Wees dan mijn hulp, want anders moet ik dood."
645 En zaagt ge nimmer in 't gedrang de bleeke
Tronie van hem dien ze hebben weggeleid
Ter dood, wen kans op gratie is verkeken. ?
Zoo wit de kleur die op zijn wezen leit
Dat iedereen, zijn tronie ziende, zeit:
650 „Daar is ie ", hem erkennend in den drom?
Zoo staat Constance daar en staart rondom.
O koninginnen, levende in geluk,
Prinsessen, en gij dames in 't gemeen,
Hebt toch wat mededogen met haar druk;
655 De dochter van een keizer staat alleen.
Ze en weet tot Wien te gaan met haar geween.
Koninklijk bloed dat staat in vaar van dood,
Ver zijn uw vrienden in uw grooten nood.
Alla de koning heeft zoo'n mededogen -1) De vier -volgende stanzas zijn Chaucers eigen werk.
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660 Want edel harte is vol van medelij Dat hem het water neerliep uit zijn oogen.
„Maak haast en haal me een boek," zoo zeide hij.
„Als deze ridder zweren wil dat zij
De vrouwe sloeg, wil ik mij nog beraden
665 Wie 'k wensche dat me als rechter sta in stade."

670

Een boek, in Britsche taal, van 't Evangelie
Haalden ze, en op dat boek zwoer hij meteen
Dat zij haar doodde, en even later viel -ie,
Getroffen door een hand tegen het been
Der nek, plat op den grond gelijk een steen,
En bei zijn oogen barstten uit hun kas
Daar 't ieder zag die in die plaatse was.

En hoorbaar voor hen allen dreunde plots
Een stem: „Gij hebt belasterd, zonder schuld,
675 Een maagd der Heilge Kerk voor 't aanzijn Gods.
Dat deedt ge en nog volhard ik in geduld !"
Van dit mirakel is heel 't huis vervuld.
Zij stonden zinneloos, al zonder sprake,
Behalve alleen Constance, uit vrees voor wrake.

680 Groot was de vreeze en groot was het berouw
Van hen die kwaad vermoeden hadden tot
Die simpele, die schuldelooze vrouw.
En wegens dit mirakel, tot een slot,
En om Constance's tusschenspraak bij God
685 Kwam Alla, met nog velen in dat huis,
Dank Christi gratie, buigen voor het kruis.
Die booze ridder, om zijn valschheid, werd
Op Alla's vonnis daadlijk omgebracht.
En toch, Constance ging zijn dood ter hert.
690 En Alla voerde, bukkend voor de macht
Van Gods gena, met plechtigheid en pracht
Die blanke, schoone heilge ten autaar;
Zoo maakte Christ een koningin van haar.
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Maar wie had spijt, zoo ik de waarheid zei,
695 Over dien echt dan enkel Donegilde,
Des konings moeder, vol van tyrannij ?
't Was of heur nijdig fierte barsten wilde.
Ze en wou niet dat haar zoon zijn eer dus spilde.
't Leek haar een hoon, dat hij verkiezen zou
700 Een vreemdeling te maken tot zijn vrouw.
Mij lust niet van het kaf, noch van het stroo
Even zoo lang te praten als van 't koren.
Wat zou ik zeggen van de pracht en zoo
Der bruiloftsfeeste, wie er reden voren,
705 Wie de trompet er blies en wie den horen ?
De vrucht van elk verhaal, die moet men weten.
Zij dansen, zingen, spelen, drinken, eten.
Zij gaan te bedde als recht en zede wille',
Want zij een vrouwe ook nog zoo'n heilig ding,
710 Zij moet berusten 's nachts, gedwee en stille,
In wat van doen is ter verlustiging
Van hem die haar getrouwd heeft met den ring,
En van haar heiligheid iet laten glij en,
Een pooze maar, 't en kan niet bet betijen.

715 En zij werd zwaar met kind dien eigen nacht
En naar een bisschop en zijn kastellaan
Heeft hij zijn vrouwe in veiligheid gebracht,
Toen hij naar Schotland in den krijg zou gaan.
Schoone Constance, zacht en onderdaan,
720 Ging al zoo lang met kinde dat zij stille
Haar kamer hield, verbeidend Christi wille.
De tijd is komen dat ze een knechtken baarde,
Ze noemden hem Mauritius aan de vont.
De slotvoogd zond een bode mettervaarde
725 En doet door schrift aan koning Alla kond
Hoe dat dit blij gebeuren plaatse vond,
En ander nieuws dat Alla zal bevreden.
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Hij neemt den brief en is zijns weegs gereden.

De bode, om zijn voordeel te begaan,
730 Komt rechtevoort naar 's konings moeder rijde'
En spreekt haar met zijn mooiste woorden aan:
„Mevrouw, ge moogt wel dankbaar zijn en blijde
En God een honderdduizend graties wijde'.
De koningin verloste van een zone,
735 Tot aller vreugd die in den lande wove'.
Zie, , dit 's een brief daarvan, met was gezegeld,
Die allerijl moet worden weggebracht.
Moet met uw zoon den koning iet geregeld,
Gebruik mij als uw dienaar, dag en nacht ".
740 Donegild zei; „Op dit pas niet, maar wacht
Tot morgen vroeg en neem vannacht uw rust,
En morgen zal 'k u zeggen wat mij lust."

De boodschapper dronk diep van ale en wijn,
En heimlij k zijn zijn brieven uit zijn kist
745 Gestolen, toen hij ronkte als een zwijn,
En met subtilen vond en booze list
Een valsch verhaal den koning opgedischt
In net hetzelfde handschrift dat kwansuis
Hem toekwam van den slotvoogd van zijn huis.
750 Daar las hij dat de koningin beviel
Van zoo afgrijselijk een creatuur
Dat in zijn slot geen zoo vermetel viel
Dat hij er voortaan ruste vond of duur.
De moeder was een elf, door avontuur,
755 Door wonderspreuk of toover daar gekomen.
leder ging loopen, werd haar stap vernomen.
Dat las de koning en zijn hart deed zeer.
Maar aan geen mensch en zegt hij wat hij lijdt.
Doch in zijn eigen handschrift schrijft hij weer:
760 „Welkom de boodschap Christi, voor altijd,
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Aan mij die in Zijn leer ben ingewijd.
Heer, welkom zij Uw wille en Uw wel.
Mijn wille stel ik gansch in Uw bevel.
Bewaar dit kind, het zij mij schande of schat,
765 En ook mijn vrouwe tot ik 't huiswaart wende.
Zoo 't Christus lust, zal Hij me een oir die bat
Dan deze mij behaagt mij kunnen zende'."
Weenend al stil, schreef hij zijn brief ten ende,
Gaf hem gezegeld aan den bode, en toen
770 Reed deze heen. Daar 'n is niet meer te doen.

0 boodschapper, in dronkenschap versmoord,
Uw asem stinkt, gij stuikt met wanklen zwaai,
Alle geheimenissen klapt gij voort,
Uw zin is kwijt, gij kwebbelt als een gaai,
775 Gij trekt uw tronie in een nieuwen draai.
Waar dronkenschap de samenkomste leidt,
En schuilen geen geheimen, naar men zeit 1 ).
O Donegild, 'k en heb geen Dietsch te bate
Om spreken van uw wreedheid en uw kwaad.
780 Des wil ik u den vijand overlaten,
Dat hij de wete doe van uw verraad.
Fij, manwijf
neen, bij God, dat 's me verpraat,
Fij, duivelsgeest, want zooveel weet ik wel,
Al waart gij hier, uw geest is in de hel.
785 De boodschapper komt van den koning weer
En beette waar hij 's konings moeder vand.
En zij was blijde om zijn wederkeer,
En toeft hem met geneugten velerhand.
Hij drinkt zijn meug tot hem de buikriem spant.
790 Hij slaapt, en ligt te ronken als hij placht,
Totdat de zonne rees, den langen nacht.
1) Deze stanza is weer ontleend aan De Contemptu Mundi van
Paus Innocentriue III L. II C. XIX. Zie boven vv. 99 en volgende.
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En weder werd hem heel de brief ontstolen
En dezerwijs een nieuwe brief geveisd:
„Den kastelein wordt van zijn heer bevolen
795 Op pijn van hangen, en op hoog gewij sd,
Dat hij Constance uit den lande wijst,
En haar niet langer binnen 't rijk laat beide',
Dan drie dage' en een kwart van een getijde,
Maar in het eigen schip waar hij ze vond
800 Haar en hear jongen zoon en al haar kleeren
Aan boord zou brenge' en stooten het van land,
Onder verbod van immer weer te keeren".
0 mijn Constans, wel mag uw geest ververen,
En, slapend, in uw droom de pijne u kwellen
805 Toen Donegild dit vonnis kwam te vellen.
De bode, ontwaakt bij de'eersten zonneschijn,
Nam ten kasteelewaart het naaste pad,
En bracht dat schrijven aan den kastelein.
En toen die 't droeve schrift gelezen had,
810 Zei en herzei die: „Lacie, wat is dat ?"
0 Heere Christ, hoe kan dees wereld dure'?
Zoo vol van zonde is menig creature!
O machtig God, indien 't de wille zij 1 )
Van u die een gerechtig rechter zijt,
815 Hoe kunt Gij onschuld laten in de lij,
Terwijl de booze man in als gedijt?
Goede Constance, wee, wat wreed een pleit,
Dat ik uw beul moet wezen of aanverde'
Een smadelij ken dood! daar 'n is geen derde ".
820 Toen 's konings booze boodschap werd gelezen
Was jong en oud van leed om haar begaan.
Constance, met een witbestorven wezen,
1) Deze stanza heeft Chaucer aan Boethius ontleend: De Consolatione
Phiosophiae, Liber I, metr. 5. De zeven volgende stanzas zijn grootendeels Chaucers eigen vinding.
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Komt op den vierden dag naar 't schip gegaan.
Dan, Christi wille neemt ze in ootmoed aan,
825 En knielend op den strande spreekt de vrome:
„Heer, Uw bestel zij immer willekome.

Die voor de valsche blame mij behoedde
Toen 'k nog als een der uwen leefde aan land,
Hij kan, schoon ik het hoe niet en bevroede,
830 In zoute zee mij hon voor kwaad en schand.
Want sterk als immer is Zijn sterke hand.
Ik bouw op Hem en op Zijn lieve Moeder;
Die zal een zeil mij wezen en een roeder."
Haar kleine kind lag in heur arm en kreet,
835 En knielend sprak ze droeve tot den kleene:
„Stil, jongske, ik en wil u doch geen leed ".
En trok haar hoofddoek wijder nog van eene,
En lei het over bei zijn oogjes hene,
En sust hem vast in slape aan heur hart,
890 En slaat heur oogen op ten hemelwaart,
En sprak: „Moeder en maagd, Maria schoone,
Door vrouweraad,
dat 's waarheid welbekend
Kreeg heel de mensch een val en dood ten Toone,
Waarom uw kind aan 't kruise werd geschend.
845 Uw zalig ooge zag al zijn torment.
Dan is daar geen verglijk tusschen uw leed
En eenig leed waarvan ooit mensche weet.
Gij zaagt uw kind al voor uw oogen dood,
En mijn kleen kindje leeft nog, wel is mij !
850 Nu, vrouwe schoon, tot wie 't al kermt in nood,
Glorie van vrouwlijkheid, schoon maged gij :
Haven des Heile, dagsterre ten gelei,
Trek u mijn kindjen aan, o zoete Vrouwe,
Die 't lot u annetrekt van elk in rouwe.

855 Wat hebt ge, o kleine kind, eilaas, misdreven,
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Dat nimmer nog een zonde deed, pardei!
Wat staat uw harde vader naar uw leven ?
Genade, lieve slotvoogd" zeide zij,
„Laat hier mijn kindje blijven zonder mij.
860 En zoo ge 't niet durft berge' uit vrees voor blame,
Kus hem dan eenmaal in zijn vaders name".

En daarmee keek ze ruggelings ten lande
En zei: „O wreed, gemaal het ga u goed ".
Toen stond zij op en schreed- omlaag ten strande
865 Heen naar het schip -- haar volgde heel een stoet
En sust haar kindje, zeggend 'wees maar zoet',
En neemt oorlof en zegent, vroom van zin,
Haar eigen hoofd en gaat ten schepe in.
Het schip was wel voorzien van overmate
870 Van leeftocht voor een lange reize en veer.
Van alles wat een mensche sta te bate
Had ze genoeg, geprezen zij ons Heer.
En God Almachtig zorg voor wind en weer,
En breng haar thuis, 'k en weet geen beter bee,
875 En zij gaat henen drijven in der zee.
Explicit secunda pars.

Sequitur pars tertia.

't En leed niet lange of op zijn hooge woon
Waarvan ik sprak keerde de koning weer,
En vroeg: „waar is mijn vrouwe, waar mijn zoon ?"
Den slotvoogd sloeg een koude op 't harte neer,
880 En onverbloemd vertelde hij zijn heer
Al wat gij weet
't herhaal waar niemand lief En toonde hem zijn zegel en zijn brief,
En zeide: „Heere, wat gij zelve hiet
Op pij ne van der dood heb ik gedaan."
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885 De bode werd gemarteld tot hij niet
Langer en loog maar zeide klaar en plaan
Wat plaatsen hij op reis had aangedaan.
En met subtiel verhoor en wijs beraad
Vermoedden zij de bronwel van dit kwaad.
890 De brief verried door 't handschrift wie hem schreef
En al 't venijn van die verdoemde daad.
Maar ik en weet niet hoe men de aanklacht steef.
Het slot is dit dat Alla, snelberaad,
Zijn moeder doodde, als zich raden laat,

895 Wijl zij haar hulde niet en houden wilde.
Dus stierf ellendig de oude Donegilde.
De droeve klacht die Alla nacht en dag
Dreef voor zijn vrouwe en voor zijn kindekijn,
Daar is geen tonge die ze talen mag.
900 Maar van Constance moet mijn tale zijn,
Die omzwalkt op de zee in rouw en pijn,
Vijf jaar en langer, naar het Christus wou,
Eer dat haar schip te lande komen zou.
Beneden een kasteel waar heidens wone' 905 'k En vind niet in mijn tekst hoe dat het het
Wierp haar de zee met heisren kleinen zone.
Almachtig God, die heel het Christendied
Verlost, vergeet haar en heur kindje niet,
Die in der heidnen handen vallen gaan,
910 Den dood nabij, gelijk ge zult verstaan.
Een drommel volks kwam uit het slot beneen,
Waar ze naar 't schip en haar te loeren zate'.
Maar op een nacht kwam van de burcht, alleen,
Des heeren slotvoogd
dat hem God verwate 915 Een dief die ons geloove had verlate',
Kwam op het schip en zei tot haar, ze zou
Zijn boel zijn, of ze wou of niet en wou.
0. E. XVIII 9
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Hoe wee was toen die arme vrouw te moede.
Ze kreet tot ook heur kindje krijten ging.
920 Maar Onze lieve Vrouwe was haar hoede:
De dief toch, in zijn wilde worsteling
Om haar, viel overboord al plotseling.
En in de zee verdronk hij tot zijn straf.
Zoo keerde Christ de schennis van haar af.
925
Auctor 1 0 vuile wellust, zie, dit is uw ende.
't Is niet genoeg dat gij de ziele slijt,
Maar ook des menschen lichaam wilt gij schende'.
't End van uw werk of blinde tochtigheid
Is rouw. Hoe velen in verloop van tij d
930 Zijn enkel om het willen dezer zonde,
Niet om het doen, verslagen of geschonden!
)

„Vanwaar kwam deze zwakke vrouw de kracht
Waar ze dien renegaat mee weerstand bood ?"
En David dan, o Goliath? wat macht
935 Gaf hem, zoo kleen, de zege op u, zoo groot?
Hoe dorst hij, jong, en aller rusting bloot,
Opblikken in uw schrikkelijk gezicht?
Gods gratie, dat is klaar, heeft hem verlicht.
Wie gaf aan Judith moeds vermetelheid
940 Om dooden Olofernes in zijn tent?
En te verlossen uit verlegenheid
Het volk van God? Ik zeg: te dezen end:
Gelijk God kracht en geest heeft ingeprent
Aan hen en hen verloste uit kwade kanse,
945 Zoo zond hij macht en sterkte aan Constance.
Voort drijft haar schip dwars door de nauwe poort
1) Auctor, in het Ellesmere Handschrift in margine bijgeschreven,

beteekenen dat deze stanzas (en de twee volgende) invoegsels van
Chaucer zijn. De eerste der drie heeft de dichter weer ontleend aan zijn
vertaling van De Contemptu Mundi van Paul Innocentius III.
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Van Jubaltar en Septe 1), waar het mag,
Soms naar het West en soms naar Zuid of Noord,
Soms naar het Oosten, menig droeven dag,
950 Tot zij van al haar leed een einde zag
Door de endelooze goedheid van Marije.
Heil zij de Moeder Gods voor alle tij e' !
Nu zwijg ik van Constance een korte stonde
En zeg u hoe het Rome's keizer gaat.
955 Door brieven hem uit Syrië gezonde'
Wist hij van 't Christenbloedbad en den smaad
Zijn dochter aangedaan door valsch verraad,
Door die verdoemde soudanes, de snoode,
Die op de feeste jong en oud liet doode'.
960 ' Waarom de keizer zijn senator heet
Daarhenen reize' in koninklijken stoet,
Met andre heeren, menigeen, God weet,
Om wraak te nemen op het Syrisch broed,
Dat dagen lang met brand en doodslag boet.
965 Maar om het kort te maken, dit is 't ende:
Dat zij naar Rome weer den steven wende'.
Victorieuselij k stevent naar Rome
's Keizers senator met een schoone vloot,
En, zeit d' historie, zag daar drijven kome'
970 't Schip waar Constance zit gelijk een dood.
Niet wist hij wie ze was, noch door wat nood
Zij was in zulker achte, noch en wou ze
Haar staat bekennen, liever sterven zou ze.
Hij voert haar mee naar Rome met heur zoon
975 En geeft ze beiden aan zijn vrouwe, en daar
Bij dien senator vond ze sinds een woon.
Zoo redt de Lieve Vrouwe uit gevaar
d' Arme Constance, en niet enkel haar.
1) Ceuta.
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En in die plaatse woont ze langen tijd,
980 Aan goede werken vroomlij k toegewijd.
Zij was haar moei, de vrouw van dien senator,
Maar toch en kende zij haar niet met allen.
Doch ik vertel van deze zake u later,
En keer tot dien ge kent, tot Koning Alle,
985 Die zeere weent en menig traan laat valle'
Om haar, Constance, die ik nu verlaat
In hoede van dien keizerlij ken raad.
Vorst Alla, die zijn moeder had geveld,
Viel op een dag in zulk een diep berouw,
990 Dat hij, zoo 't kort en klaar moet zijn verteld,
Naar Rome om penitentie reizen wou,
Om doen wat hem de Paus bevelen zou,
In 't minste en meeste, en Jezus Christus smeeken
Om al zijn zonden niet aan hem te wreken.
995 Door heel de stede loopt aldra de mare,

Dank zijn foeriers die hem voorhenen reden,
Dat koning Alla komt ter bee gevaren.
Weshalve de senator, ouder zede,
En velen van zijn stam hem tegen treden,
1000 Zoowel om eigen -heerlijkheidsvertooning
Als uit eerbiedenisse voor den koning.
Groot was 't onthaal waarmee die eedle heer
Vorst Alla toefde en deze 't hem weer dee,
Want ieder doet den ander hooge èer.
1005 En zoo geviel 't dat na een dag of twee
Bij Koning Alla de senator mee
kort en waar gezeid —
Aan tafel zat, en
Constances zoon was een van zijn geleid.
Er zullen zijn die zeggen, „'t was Constance
1010 Die 't kind hem medegaf en niemand el."
Dat moge zijn of niet zijn, ik en kan 't ze
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Niet alles haarfijn zeggen, maar 'k weet wel:
Hij was er, en
dáts waar, op heur bevel
Stond al den duur van 't maal de jongen dicht
1015 Voor Koning Alle en keek hem in 't gezicht.

Zoodat de koning wonder vond in 't kind,
En den Senator sprak hij aldus an:
„Wien hoort dat schoone knechtken toe daargind P"
„'k En weet ", zei hij, „bij God en bij St. Jan.
1020 Een moeder heeft- je, maar zijn vader kan
Ik niet genoemen, „en in korter stonde
Vertelde-ie Alla hoe het kind was vonden."
„God weet ", sprak de Senator onder meer,
„Zoo vroom een wandel zag ik nooit mijn dagen
1025 Als zij beleeft, noch ook en hoorde ik eer
Van onbegeven maagd of vrouw gewagen.
Ik durf wel zeggen dat ze liever zage
Heur borst doorboord dan 't kuische lijf geschend.
Nooit man en kon haar brengen tot dat end.

1030 Nu was dit kind Constances evenbeeld
Zoover 't een schepsel zijn kan van een aer.
't Gelaat van zijner vrouw Constance speelt

Den koning door 't geheugen tot hem daar
't Vermoeden annekwam of zij het waar,
1035 't Kindje zijn moeder, en hij zuchtte diep
En vond een reen dat hij van tafel liep.
En vroeg zich: „speelt een alfsgedrog er mee ? 1)
'k Hoor te gelooven, wat de rede leert,
Dat mijn vrouw dood is in de zoute zee.
1040 Maar dan weer redeneerde-ie omgekeerd:
Hoe weet ik dat niet Christ haar ongedeerd
Door zee hierheen zond, als hij ze indertijd
Van waar ze kwam naar mijn land heeft geleid?
Met den senator keert hij na den noen
1) De vier volgende stanzas zijn bijna geheel Chaucers eigen vinding.
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1045 Naar dien zijn huis, om zien dees wondre kanse.
Zijn gastheer laat hem groote eere doen
En zendt in aller ijle om Constance.
Geloof me, haar en lustte niet te danse',
Toen zij vernam waarvoor ze was ontbode'.
1050 Haar wankle voeten droegen haar maar noode.
Toen hij zijn vrouw zag, lieflijk was zijn groet.
Hij weende; wie hem zag had medelij.
Bij de' eersten blik al daar zij voor hem stoed
Wist Alla wis en zeker: dat is zij.
1055 Stom, als een stok, van smart stond zij er bij.
Zoo was heur harte toegeschroefd van wee,
Gedenkend aan de wreedheid die hij dee.
Tweemaal bezweem ze voor zijn aangezicht.
Hij weende en zwoer zijn onschuld: „Ja zoo waar
1060 God met zijn Heiligen in 't zuiver licht
Genadiglijk mijn arme ziel bewaar,
En krenkte ik u zoo min een enkel haar
Als mijn zoon Maurits deed, uw ander ik,
Of Satan hale mij dit oogenblik".

1065 Lang hield hun snikken aan en bittre pijn
Eer hun bewogen harten vrede vonden.
Wreed was 't getuige van hun klacht te zijn,
En met hun klachten welden weer hun wonden.
Ik wenschte dat ge mij te zwijgen jonde.
1070 'k En kan tot morgen niet van smart verhalen,
Ik ben zoo moe van niet dan leed te talen.
Maar toen ze in 't eind der waarheid was bewust
Dat Alla aan haar leed geen schuld en had,
Hebben ze elkaar wel honderd keer gekust.
1075 En zulk een vreugde bindt hen beiden dat,
Buiten de vreugde in de eeuwge stad,
Nooit haar gelijke eenig creatuur
Zag of zal zien zoo lang de wereld duur.
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Deemoediglij k heeft ze haren man verzocht,
1080 Tot leniging dier lange, wreede wonde,
Dat hij vooral haar vader vragen mocht
Dat hem Zijn Majesteit de eere jonde
Een dag bij hem te spijzen zoo hij konde.
Zij bad hem ook dat hij, in geen geval,
1085 Haar vader van Constance spreken zal.
Er zijn die zeggen dat hij in zijn zoon
Maurits een bode naar den keizer vindt.
Maar ik zou denken, Alla was niet zoo'n
Dwaze, om tot een in zoo doorlucht bewind,
1090 De bloem van al de Christenheid, een kind
Te zènden als een bode; 'k achte het was
Hij zelf die ging, dat gave beter pas.
De keizer heeft hem minlijk toegezeid
Ten middagmaal te komen op zijn bee.
1095 En 'k denke wel, hij schouwde langen tij d
Het kindeke aan dat hem zijn dochter dee
Gedenken. Alla keerde naar zijn stee
En gaf zijn orders voor het feestgelag,
Zooveel zijn vinding maar verzieren mag.
1100 De morgen kwam en Alla staat bereid
Om met zijn vrouw den keizer te begroete'.
Zij rij den uit in vreugde en in jol**t.
En toen ze haar vader in de straat gemoette
Beette ze neer en wierp zich voor zijn voete'.
1105 En „Vader ", zei ze, „en heugt u niet een twint
Van uw Constance, uw eigen kleine kind ?
Zie, ik ben die Constance, uw dochter ", zei ze,
„Die wijleneer ge zondt naar Syria.
Ik ben 't die door de zoute zee moest reize'
1110 Al moedereene, en mijn einde na.
Nu, Vader, roep ik tot u om gena.
Zend me den Heidens niet ten tweeden keere,
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En dank voor al zijn goedheid hier mijn heere".
Wie die de ontroerde vreugd gezeggen mag
1115 Tusschen hen drien bij die ontmoetenis?
Maar van mijn sproke zij een eind: de dag
Vaart snelle. Wat er nog te zeggen is
Bekort ik: Blijde gingen zij ten disch.
Ik laat in leute en lustigheid hen blij ven
1120 Duizendmaal grooter dan ik kan beschrijven.

Maurits, hun kind, droeg sinds de keizerskrone
Door 's pausen keuze en leefde in Cristi leer,
En placht zijn kerke groote eer te toone'.
Maar van zijn vite en zeg ik u niet meer.
11.25 Mijn sproke toch komt op Constance neer.
Men leze in de oude Gesta Romanorum
Van Maurits; ik en heb geen aandacht voor hem.
En Koning Alla nam te zijner tij d
Die zoete heilig, zijn Constance, mede

1130 Den rechten weg die naar Britanje leidt.
Daar leven zij tezaam in vreugd en Trede.
Maar luttel duurt hun weelde. Hier benede
En wil geluk geen vaste woning hebbe'.
Het wisselt nacht en dag als vloed en ebbe.
1135 Wie leefde er ooit een dag in zoo'n geluk
Dat niets hem roerde, 't zij bedreven kwaad,
Of gramschap, of begeerte, of bange druk,
Of nijd, of trots, of passievlaag, of smaad ?
'k Vraag dit alleen om wat er volgen gaat:
1140 Dat korte wijle slechts in joye en weelde
Alla dit heil met zijn Constance deelde.
Want dood, die rente neemt van groot en klein,
Nam, toen een jaar voorbij was, naar ik meene,
Den koning Alla uit dit aardsche plein,
1145 Waarom Constance was in grooten weene.
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Bidden we dat hem God gena verleene.
En vrouw Constance, om tot mijn slot te kome'.
Reist hares weges naar de stad van Rome.
Te Rome komt die heilge en vindt er al
1150 Haar vrienden en verwanten in gezonde.
Nu is zij vrij van alle lotgeval.
En als zij haren vader heeft gevonde',
Neer op haar knieën stort ze zich ten gronde
En teeder weenend vindt ze blijde taal
1155 Tot lof van God, wel honderdduizend maal.

In deugden en in heilge caritate
Leven zij alle en hinge' elkander aan.
Tot Dood hen schied wou geen den aer verlaten.
En vaart nu wel. ^lijn sproke is gedaan.
1160 En Jezus Christus, die ons troost na traan
Kan zenden, moog in zijn gena ons leiden
En hoede ons allen die hier samen rijden.
Hier eindigt de vertelling van den rechtsgeleerde.

DE TRAGEDIE DER KULTUUR
DOOR

HERMAN WOLF.

Menigeen zal wellicht denken, dat het een gewaagde
onderneming is, thans de aandacht te vragen voor
een onderwerp als dit. Immers, als er iets is, dat in
dezen tijd in discrediet is geraakt, dan is het toch zeker
de „kultuur". Er zijn wellicht weinig woorden, die
verbasterd zijn en geen begrip, dat zób misbruikt wordt,
als dit en het beruchte woord „Kultur" verwekt bij velen
wrevel en ergernis. Maar hoewel dat, wat ons een dierbaar
en schoon bezit was thans verkracht schijnt door diegenen, die meenen het te mogen gebruiken, om ons hun
problematische beschaving als de hoogste aan te prij zen,
toch voelen wij, dat dit begrip nog steeds in het middelpunt van al ons denken en voelen staat. Want in dezen
tijd van ontwrichting en ontreddering, nu alles wankelt,
alle richting is verdwenen, in deze periode van onzekerheid
op elk gebied, staat het probleem der kultuur weer in het
middelpunt van alle discussies. Steeds weer hooren wij
vragen: Hebben wij een ,,kultuur"? Wat is haar zin ? Wat
voor rol spelen wij in haar ? Wat voor „vorm" heeft zij ?
Wat voor beteekenis zal zij in de geschiedenis hebben ?
Alles vraagstukken, die dagelijks onze aandacht vragen,
die van de allergrootste beteekenis zijn en waarop wij
feitelijk geen antwoord weten. Maar in het algemeen wordt

zoo
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daarbij het kultuur- begrip zelve, zonder meer verondersteld. Men
vraagt zich zelden of nooit af: Wat is ,,kultuur" en hoe is
zij mogeli k ?
Het is mijn doel, in dit opstel aan te toonen, dat in
het begrip „kultuur" een eigenaardige tweeslachtigheid
schuilt; dat de ,,kultuur" een tweespalt vertoont, die nood
voor haar ontwikkeling is en die daarom tragisch-lotig
kan worden genoemd, omdat zij de kiem tot eigen ondergang bij voorbaat in zich draagt. Maar tevens zal ik pogen
duidelijk te maken, dat de .kultuur" niet de eenigste en
hoogste vorm van geestelijkheid is en dat, al zien wij haar
ondergang gewis naderen, wij toch ook zonder haar, het
beste in ons kunnen redden en bestendigen.
In de eerste plaats dien ik nu het begrip „kultuur"
zoo zuiver mogelijk te bepalen en af te bakenen, want er
zijn inderdaad weinig begrippen, wier zin zóó vaag en wier
grenzen zóó onbepaald zijn. Om dat duidelijk te maken,
zal ik eenige definities ten beste geven van „kultuur", zooals
die thans worden gehoord. Zoo zegt de Duitsche Socioloog
Lexis: „Die Kultur ist die Erhebung des Menschen über
den Naturzustand durch die Ausbildung und Betätigung
seiner geistigen und sittlichen Kräfte ". Ostwald, de Nobelprij swinner en Monist beweert: „Kultur ist Umformung der

Energie in menschlich nutzvolle Energie, möglichst ökonomische Ausnutzung der Energie ohne Verschwendung
solcher." Volgens den philosoof Rickert is „Kultur der
Name für die Güter, welche allen Gliedern der Gesellschaft
wertvoll sein sollten ". Naar Dr. Clay is „kultuur tegenover de natuur te plaatsen met betrekking tot de opzettelijke bedoeling, die in dat begrip ligt, tegenover het onopzettelijke en het onbewuste, het van zelf zoo -zijn en zoo
worden der natuur." Volgens Dr. Bierens de Haan is
„kultuur de in de natuur verschijnende geestelijkheid.
De kultuur is die phase van geestesleven, waarin de natuur
nog niet verlaten is en de geestelijkheid nog niet tot
zuiverheid kwam. De kultuur is een voorafgaand en voor
aan de natuur zich ontworstelend, maar daaruit-lopig
niet vrijgemaakt geestelijk bewustzijn ".
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Ik ben opzettelijk bij de opsomming van deze omschrijvingen uitgegaan van de m.i. vage en gelijkvloersche (Levis
en Ostwald) tot de hoogere en meer zuivere (Clay, Bierens
de Haan.) Ik zal nu zelf trachten, ten einde tot een zoo
groot mogelijke klaarheid te komen, het waardevolle van
de laatste bepalingen te vereenigen tot één omschrij ving en er
bij voegen, wat ik in deze mis. Een definitie, die aldus
luidt : „Kultuur" is geestelijke vormgemeenschap of vorm geworden geestesgemeenschap, d.w.z., zij is de bewust geworden en bewust gevormde eenheid van alle geestelijke
inhouden van een bepaalden tijd. Zij is een synthese van
inhouden, die haar veruiterlij king vindt in bepaalde vormen.
Deze zijn aldus de zuivere uitdrukking van het gemeen
belijden van den Geest, die zich in een bepaalden-schapelijk
tijd manifesteert. Kultuur-vormen zijn vóór alles: de kunst, de
wijsbegeerte en de godsdienst, dus verzakelijkingen van den
Geest, die in een kultuurtijd onderling met elkander samenhangen en een eenheid vormen, gelijk de schakels van
een keten. In de ware kultuur zullen de kunstenaar, de
wijsgeer, de godsdienstige elkander verstaan, omdat zij,
hoewel met verschillende woorden éénzelfde gedachte in
éénzelfde taal uitdrukken. Zij belij den éénzelfde geloof en
erkennen éénzelfde waarheid. Zij vormen een geestesgemeenschap, die tegelijk vormgemeenschap is, waarin de zich
ontvouwende Geest zich verwezenlijkt en waarin de in
samenhang verbonden dragers der kultuur belevend óf
scheppend zich spiegelen en tot zichzelf komen. Dit moge
in het volgende nader toegelicht en omschreven worden.
Ik heb gezegd: kultuur is geestelijke vormgemeenschap of
gevormde geestesgemeenschap. Ik heb daarmede twee gedachten willen uitdrukken, die tevens de kultuur naar boven
en naar onderen af bakenen. D.w.z. de kultuur is iets geheel anders dan uitsluitend vormgemeenschap: beschaving
(civilisatie), maar zij is ook geen geestesgemeenschap zonder
meer. Terwijl de uitsluitend uiterlijke vormgemeenschap,
zooals wij die in de civilisatie hebben, dus de louter vormelij ke en beschaafde gemeenschap van menschen, nog niet
aan de kultuur toe is, is de innigste gemeenschap met den
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Geest in de mystiek en alle hoogere zedelijkheid in laatste
instantie de kultuur te boven.
Ik merkte zooeven op, dat de kultuur iets volstrekt
anders is áls de civilisatie, dus de beschaving. Dat dit zoo is,
zal ieder onmiddellijk toegeven. Beschaving is een uiterlij kb eid, een vorm zonder meer, een vrijwillige dienstbaarheid
aan een gemeenschappelij k verzamelde codex van voor
waardoor de „societas" een te volgen gedragslijn-schriften,
voorschrijft en alle vergrijp er tegen zal wraken. Zij is een
uiterlijk vertoon zonder innerlijk gehalte, een masker en
een spel. Maar dat de techniek tot deze beschaving behoort
en evenmin iets met kultuur uitstaande heeft, dat wordt
minder algemeen begrepen en erkend. Wij leven weliswaar
in een tijd, dat men al langzamerhand den roes door de
verbij sterende ontwikkeling der techniek en hare toepassingen
te boven is. Wij vinden reeds dát natuurlijk, waarvoor
onze ouders de handen in elkander sloegen. Wij zijn in
de uiterlijke beheersching der natuur zoo ver gekomen,
dat wij ons er niet meer over verwonderen. Onze macht
over haar is iets, dat zoo van zelf spreekt, onze kennis
van hare krachten zoo volmaakt, dat er bijna niets is, dat
de moderne mensch „technisch" onmogelijk vindt. Een van
de noodlottigste vergissingen is nu, deze volledige macht
over en beheersching van de natuur tot de kultuur te
rekenen; haar, zooals is geschied, in hymnen te verheerlijken als de hoogste vorm, waarin het menschelij k vernuft
en de menschelij ke energie zich heeft verwezenlijkt en het
„Maschinenzeitalter" van thans aan kultuurwaarde gelijk
te stellen met bijv. de Renaissance. Zeker, deze triomfzangen klinken schoon en met trotsch kunnen wij onze
machines aanschouwen. Een moderne fabriek met haar
daverende motoren en drijfriemen, een werf, waarop een
kolossale stoomboot wordt gebouwd, is grootsch en geweldig, ja schoon, maar deze schoonheid is niet een schoonheid van de ziel en van den geest, maar van de stof. De.
volledige beheersching der materie kan toch nooit den
waarlijk geestelijken mensch bevredigen. Hij ziet in al
deze technische won deren een triomf van het verstand,
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maar hij voelt, dat de Ziel en de Geest te loor zijn gegaan.
Hij ziet in de verheerlijking dezer wonderen een min of
meer naïeve ijdelheid van den mensch die „es so herrlich
weit gebracht" heeft, maar een waarlijk kultureele beteekenis kan hij er niet aan toekennen en hij beseft, dat de
beschaving misschien door hen gebaat is, maar dat zij nimmer een kultuur waarborgen, omdat de Ziel en de Geest tot
zwijgen gedoemd zijn in deze scheppingen. Reeds Goethe
heeft gevonden, dat deze wereld van techniek nimmer
een ware kultuur zal voortbrengen. Hij schrijft als grij B aard in 1825 aan Zelter : „Alles mein Teuerster ist jetzt

ultra, alles transzendiert unaufhaltsam im Denken wie
im Tun. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das
Element, worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff;
den er bearbeitet. Von reiner Einfalt kann die Rede
nicht sein, einfältiges Zeug gibt es genug. Reichtum und
Schnelligkeit ist es, was die Welt bewundert und wonach
jeder strebt. Eisenbahn, Schnellpost, Dampfschiffe und
alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es,
worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten und
überbilden, und dadurch in der Mittelmässigkeit zu beharren." Goethe heeft gelijk gekregen. Een wereld van
techniek is ontstaan, maar tevens eenwereld van middel
een wereld van materieele volmaaktheid en-matighedn,
comfort, maar ook van geestelijke armoede en ellende.
De beschaving mogen een vormgemeenschap zijn, maar zij
blijft een vormelijke gemeenschap, want in haar heerschen
de conventie en de formule. Zij is en blijft van den Geest
vervreemd. De beschaving is nog niet aan de kultuur toe,
omdat zij geen gemeenschap van hoogere geestelijkheid,
maar van verfijnde stoffelijkheid is. De kultuur is een in
de natuur verschijnende geestelijkheid, maar niet een de
stoffelijkheid beheerschende en de natuur exploiteerende
verstandelijkheid zonder meer. De kultuur kan de wetten
der natuur niet verloochenen, of op zijde zetten, maar zij
zal deze in een hoogere doelmatigheid en in meer ideëelen
zin hebben aan te wenden en zich niet beperken tot hun
zuiver practische aanwending. Zij zal de beschaving en de
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techniek hebben te veredelen, zoodat al datgene, wat nu
nog de stoffelijkheid en de natuurlijkheid niet te boven is,
zal worden tot geestelijkheid in organischen vorm.
Terwijl ik tot nu heb gesproken over datgene, wat
aan de kultuur nog niet toe is, wil ik nu nog even in het
kort handelen over dat merkwaardige gebied van het
geestesleven, dat alle kultuur te buiten gaande en zich
boven haar verheffend, haar niet van noode heeft en zóó
bewijst, dat de kultuur in laatste instantie ook niet alles
is. Ik heb dat gebied reeds genoemd : de mystiek, d.w.z.
de hoogste trap van geestesgemeenschap, die wars van allen
vorm en vormelijkheid is en daarom ook het liefst alle
kultuur en kultus, dus vormgemeenschap, ontvliedt om
het vormlooze en onzienlijke te naderen en te beleven.
Reeds in den eenvoudig godsdienstigen zin „komt het
koninkrijk Gods niet met uiterlijk gelaat ", maar is binnen
in den mensch en alzoo is de vorm, waarin dit godsdienstige beleven zich hult, dus de kerk en haar kultus voor
haar van bijkomstige beteekenis. De ware mysticus kan in
een Indischen tempel, in een Gothische kerk, maar ook in
de vrije natuur, zelfs in het midden der samenleving zijn
hoogste extase beleven: hij is feitelijk in den diepsten zin alle
kultuur vijandig. Daarom konden zich de Franciskaner
Monniken met troisch noemen de „nihil habentes omnia

possidentes": zij waren de nietshebbenden en alles bezit tenden. De grootste godsdienstige genieën waren slechts
zéér indirect scheppers eener „kultuur", ja, zij haatten
haar min of meer. Zoo staat op dit gebied de meerder
bezinning boven de uiting, het geestelijk bewust -heidr
boven de .kultuur". Maar niet alleen de diepst gods--zin
dienstigen, de mystici, komen tot het Hoogste zonder den
omweg over de kultuur en hare vormen, ook het groote
scheppende genie als kunstenaar heeft de kultuur niet
van noode. Hoe paradox het ook moge klinken, toch is
het de waarheid, die alle historisch onderzoek zal bevestigen, dat juist de meest eminente dragers der kultuur,
die de voortreffelijkste kultuurwerken hebben gewrocht,
zoover wij weten, zich nooit bijzonder druk gemaakt hebben
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over de kultuur zelve, dus over de geestelijke vormgemeenschap. Waarom dit zoo is, zal blij ken, als wij nu tot ons
eigenlijk onderwerp overgaan : de kultuur en haar begrip
en als wij aantoonen, wat voor een merkwaardig psychologisch proces de wording en ontwikkeling van een „kul tuur", in subjectieven zin veronderstelt en waarin haar
noodlottige tweeslachtigheid gelegen is.
Terwijl wij dus tot dusverre de kultuur en hare verhouding tot den mensch in meer negatieven zin hebben
beschouwd, zullen wij nu van de menschelijke persoon lij kheid uitgaande, ons afvragen, hoe deze zich tot de
kultuur en hare vormen verhoudt, of en hoe zij in deze
tot zich zelve kan komen. De Duitsche Socioloog en
wijsgeer Georg Simmel 1 ) heeft het subjectieve kultuurproces aldus omschreven: „Het is de weg der gesloten
eenheid, door de ontplooide veelheid heen, naar de ontplooide eenheid." Deze ietwat raadselachtige bepaling
heeft nochtans een diepen zin. Simmel zegt: een der
meest belangrijke feiten van het leven bestaat hierin, dat
wij in het verwezenlijken onzer organische en geestelijke
persoonlijkheid een a. h. w. voorgeschreven weg volgen;
terwijl al het anorganische slechts in en als het tegen
leeft en dus geen „ontwikkeling" vertoont, heeft-wordige
elk organisme in zichzelf de mogelijkheid dit momenteele
te overwinnen krachtens de merkwaardige eigenschap van
alle leven, die men aldus kan omschrijven: In iederen vorm,
die het organisme tijdens zijn ontwikkeling bereikt, ligt
bij voorbaat reeds de mogelijkheid tot een volgend stadium.
Het Leven is in ieder oogenblik vol van het verleden en
zwanger van de toekomst, Daarom laat het zich ook
nimmer verstandelijk begrijpen, omdat geen ontleding het
Leven in zijn elementen en factoren zonder meer vermag
op te lossen, omdat het Leven een „scheppend" leven is, dat
elk oogenblik verandert, verkeert en toch bij al die veranderingen en verkeeringen in het organisme zijn eenmaal
voorgeschreven weg blijft volgen. Het beste laat zich dat be1) In zijn opstel: „Der Begriff und die Tragödie der Kultur."
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grijpen bij de menschelij ke persoonlijkheid. Ook deze
ontvouwt zich naar een bepaalde wet. Ook in haar komen
langzamerhand alle in aanleg aanwezige sluimerende krachten
en machten tot bewustwording. Ook zij verwezenlijkt zich
als eenheid van vorm èn inhoud. Wij doen feitelijk niets
anders dan alle potentieel aanwezige energie in ons actueel
maken. Wij calqueeren a. h. w. gedurende ons leven
de in ons voorgeschreven lijn. Alle groei, alle ontvouwing,
alle belangen van ons ik zijn bij voorbaat gegeven beloften,
die tij dens ons leven min of meer worden vervuld. Aldus
is onze persoonlijkheid een complex van inhouden, waarin
de ziel tot zichzelve komt en zichzelf als eenheid realiseert.
De eenheid van onze persoonlijkheid is geen losse band
van toevalligen, formeelen aard, ook geen som van bewustzijnsinhouden of zielsgesteldheden, van verworven of
overgeërfde eigenschappen, maar zij is de levende synthese,
waarin de ziel zich als eenheid ontwikkelt en tot zelfbewustzijn komt. Het spreekt van zelf, dat dit alles slechts
in ideeëlen zin te nemen is, dat zoo goed als nooit een
mensch zich aldus volledig zal kunnen verwezenlijken, in „ver
zal kunnen treden en alle sluimerende krachten en-vuling"
vermogens zich bewust zal kunnen maken, maar in theorie is
dit toch wel het proces der persoonlijkheidsontvouwing : de in
ons a priori aanwezige potentialiteit, verkeert zichzelve tot
actualiteit. De gesloten eenheid ontplooit zich in een
dynamisch proces tot een veelheid van inhouden. In deze
veelheid van inhouden komt, zooals gezegd, de persoonlij kheid als eenheid tot zichzelven. Zij verwezenlijkt zich
uit de gesloten eenheid van het onbewuste door en in een
ontplooide veelheid van inhouden en vormen tot een nieuwe
thans ontplooide eenheid van het bewustzijn. Aldus zijn de
mogelij Rheden in haar dan tot werkelijkheden geworden. De
ware vorming van onze ziel geschiedt aldus van binnenuit. Natuurlijk zullen de opvoeding en omstandigheden
van buiten-af haar min of meer beïnvloeden, ja haar
ontwikkeling kunnen stremmen of zelfs geheel onmogelij k
maken, maar in de meeste gevallen zal zij den haar
voorgeschreven weg volgen en aldus tot zelfbewustzijn
0. E. XVIII 9
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komen. Hier nu is het punt, waarin nogmaals het
groote verschil tusschen beschaving en kultuur duidelij k
wordt, want een „gecultiveerd" mensch noemen wij iemand,

die de vormen en inhouden van het geestesleven, die met
zijn eigen ontwikkeiling en richting innerlijk verwant zijn,
aan zich heeft aangepast, die slechts de met zijn persoonlijkheid
harmonieerende geestelvj ke waarden aanvaardt en hen van binnen
uit voor zich zelve her-vormt. Aldus is . de gecultiveerde persoonlijkheid niet een veelheid van chaotische, door elkander
heen dwarrelende denkbeelden, gedachten en vormen en
ook niet een opeenstapeling van wetenswaardigheden, maar
hij is de mensch, die van uit het middelpunt zijner persoonlij kheid al datgene naar zich toe heeft getrokken, wat hem een
verdieping en vergeestelij king van zijn psychische ontwikkeling
vermocht te waarborgen. Hij heeft geluisterd naar die klanken
en stemmen, die een echo in eigen ziel verwekten; hij
heeft die vormen aanvaard, die in harmonie met zijn innerlijken vorm waren. Hij heeft m.a.w. die kultuurvormen uitgezocht en aan zich dienstbaar gemaakt, waar in hij zich
zelven kon spiegelen en waarin hij tot zichzelven kon
komen. Maar de beschaafde mensch heeft zich passief laten
leiden door krachten en machten uitsluitend van buiten-af.
Hij heeft slaafs de gecodificeerde wetten en vormen der
Gemeenschap gevolgd en de natuurlijkheid van eigen wezen
leeren beheerschen en beperken tot de goede gedraging,
die deze van hem eischte. Hem is de beschaving een schoone
tooi, een fraai gebaar, maar geen innerlijke drang en
noodzaak. Hij is gevormd zonder inhoud. (Het spraakgebruik onderscheidt dit zeer wel. Het spreekt bijv. van
„gecultiveerd fruit", maar niet van een tot mast gecultiveerde boomstam, d.w.z. het fruit had bij voorbaat de
mogelijkheid tot veredeling in zich en moest slechts door
de van buiten-af komende kracht en kennis van den
mensch geholpen en gevormd worden; maar den boomstam
die tot mast „beschaafd" wordt, is die mogelijkheid van
het mast-zijn in beginsel vreemd).
Kultuur is aldus innerlijke ontwikkeling, ontvouwing
en vorming met behulp of door middel van de buiten af

DE TRAGEDIE DER KU'LTUUE.

291

aanwezige geestelijke kultuurvormen van verschillenden
aard : aesthetische, wijsgeerige en religieuse. De gecultiveerde
mensch aanvaardt die vormen, in zooverre hij met deze in
harmonie is. Hij heeft ze noodig, omdat hij zooals gezegd
zijn persoonlijkhed in en door hen verwezenlijkt, omdat hij
aldus in vervulling treedt en in deze „geestesgemeenschap"
tot zich zelven komt. Maar tevens zien wij ook hier weer
de betrekkelijke beteekenis van de kultuur voor den geestelijken mensch. De geestelijk hoogststaande zal juist in de
meest zuivere innerlijkheid of hoogste gevoelsmatigheid al
deze kultuurvormen te boven gaan. De in waarheid ethische
en godsdienstige mensch kan, om zijn geestelijke persoonlijkheid volledig te verwezenlijken, deze kultuurvormen
missen. Hij kan zonder hen onmiddellijk of in de extase
of in zedelijke zelfverloochening het hoogste bereiken, dus
zonder „bemiddeling" van welken aard ook. En tevens zien
wij nu, waarom de groote scheppende kunstenaars de kultuur
feitelijk niet noodig hadden. Zij beleven den Geest ook
onmiddellijk en vormen hem als kunstwerk, zonder te
vragen, of de kuituur, dus de geestelijke vormgemeenschap,
wel daarmede wordt gebaat. Zij zijn als scheppende persoonlij kheid zoo rijk, dat zij alle kultuur-invloed van buiten
af zullen afwijzen. Natuurlijk komt het in werkeli kheid
nooit zóó volstrekt voor. Altijd zal de scheppende kunstenaar dus door den tijd in diens kultuurvormen worden
beïnvloed. Nooit zal hij werkelijk zonder deze kunnen leven;
maar feitelijk zijn deze menschen toch niet de „kultuurdragers" zonder meer, hoe gaarne het kultuurhistorisch onderzoek hen als zoodanig zou willen beschouwen. Hun diepste
belangstelling gaat in een geheel andere richting: het kunst
zich-zelf en niet de plaats, welke het in de kultuur-werkop
van den tijd inneemt, is voor hen de hoofdzaak; kortom,
zij leven voor hun werk en niet voor de „kultuur". Hun
persoonlijkheid kan geheel van binnen-uit het scheppingswerk
verrichten. Hiermede hangt de dikwijls verbijsterende een
kunstenaars samen. Zij zijn vaak-zijdghevanrot
blind en doof voor datgene, wat buiten hun sfeer ligt en
alles wat hun scheppingsdaad zou kunnen belemmeren

292

DE TRAGEDIE DER KULTUUR.

wijzen wij met beslistheid van de hand, ter wille van zelfbehoud en eigen zuiverheid.
Wij hebben nu het kultuurbegrip nader omschreven
en bepaald. Wij zagen, dat de menschelij ke persoonlij kheid, die wij nu verder naar het philosophische spraakgebruik den „subjectieven geest" zullen noemen, als zij
tot gecultiveerdheid wil geraken, de onderscheiden vormen
der kultuur, die van buiten-af zijn gegeven en die wij nu
den „objectieven geest" kunnen noemen, aan zich zelf moet
aanpassen, om aldus de synthese te vormen, waarin het
wezenlijke van de persoonlijkheid met het wezenlijke dezer
kultuurvormen tot evenwicht en harmonie zijn -gebracht.
Zooals wij vroeger gezien hebben, zou dus de ware kultuur die zijn, waarin deze geestelijke vormgemeenschap zoo
volledig mogelijk was. Daarin zouden immers de subj ectieve geestesinhouden en de objectieve geestesvormen met
elkander in evenwicht zijn. Daarin zouden de individuen
tegelijk kultuurscheppers en dragers zijn. Daarin ware een
harmonische zuiverheid van inwendige en uitwendige ver.houdingen gewaarborgd.
Wij gaan nu na of deze harmonie van den objectieven
yen subjectieven geest in den hedendaagschen kultuurmensch
thans nog mogelijk is en wij zullen nu zien, hoe in het
kultuurbegrip een tweeslachtigheid schuilt, die voor den
„gekultiveerden mensch" noodlottig is geworden. Vooral
-Georg Simmel heeft daarop den nadruk gelegd. Als wij
-spreken van „subjectieven" en „objectieven" geest, dan
bedoelen wij hiermede, dat de menschelij ke geest obj ectieve vormen, categorieën heeft voortgebracht, die als proj ecties van dezen „subjectieven geest" een in zekeren zin
onafhankelijk bestaan hebben. Al deze objectieve vormen:
kerk, kunst, wetenschap, die aldus de projecties en vormen
van den subjectieven geest zijn, hebben feitelijk hun oorsprong in de spontane behoefte van dezen subjectieven geest
naar „vormgemeenschap" gehad; zoo is bijv. de „kerk" als
instelling de vormgemeenschap van het godsdienstig bewustzij n, waarin het zijn behoefte naar wij ding en stichting
in den kultus bevredigde. De harmonie tusschen het A.bso-

,
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lute en den mensch was gewaarborgd door de kerk en

haar kultus, die zóó middel tot een hooger doel waren.
Maar niet alleen de kerk, ook de kunst en de wetenschap
zijn oorspronkelijk middel tot een hooger doel. Al deze
verzakelijkingen van den subjectieven Geest zijn, zooals
gezegd, ontstaan uit de noodzakelijke behoefte het Hoogere
in bepaalde vormen te verwezenlijken en te bestendigen.
Maar wat is nu het merkwaardige gevolg van dezen toestand ? De vormen en ver-beeldingen van den subjectieven
Geest, die, gelijk wij zagen, oorspronkelij k af hankelij k waren
van de scheppende subjecten en hunne behoeften, hebben een
a.h.w. onafhankelijke zelfstandigheid verkregen. Zij zijn
tot op zichzelf staande vormen geworden, die een eigen
wettelijkheid en strekking bezitten en die nu niet meer

uitsluitend middel tot doel maar zich zelven doel zijn geworden. Dit worde weer verduidelijkt aan de kerk en haren
kultus. Terwijl deze eerst een vorm en een middel is waarin
de godsdienstige mensch zijn innerlijke gevoel kan beleven
en besteudigen; terwijl de kultus en ritus het symbool was
voor het Hoogste, is in den loop der tijden de Kerk een
zelfstandige macht geworden, met eigen wetten en dogma's.
De kultus werd langzamerhand min of meer zinledige
vormelijkheid, het gebed werd veelal formule. De Kerk
werd een macht, die haar eigen wetten opstelde en haar
eigen dogma's maakte. Zij was niet meer uitsluitend middelaar tusschen den mensch en God, zooals in het oudste
Christendom, maar zij werd reeds in de middeleeuwen een
zelfstandige staat met politieke strekking. In hoeverre nu,
trots deze zelfstandigheid en de machtspositie van de kerk,
deze toch haar beteekenis voor den godsdienstigen mensch
kan blij ven waarborgen, zal ik hier niet nagaan. Genoeg.zij het
er op te wij zen, dat deze oorspronkelijk als middel dienende
vorm een zelfstandige macht krijgt, min of meer ten koste
van de individuen, wier vormgemeenschap zij is, ten bate
van haar zelf en haar dienaren. Zoo heeft bij v. de kunst,
eerst middel tot doel voor het religieus bewustzijn om tot
schoone en verbeeldingrij ke aanschouwing van het Hoogste te komen, zich losgemaakt van dit bewustzijn en is
-
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zelfstandig geworden. Zij is een rijk met eigen wetten en
normen : „1'art pour fart". Zoo is, om een voorbeeld uit
een ander gebied te nemen, een politieke partij een gemeen
schepping van eenige gemeenschappelij k over--schapelijk
tuigde menschen. Zij dijt uit van bemiddelend organisme
tot een dogmatische organisatie ; weer met eigen wetten
en doelstelling, die wellicht met die van haar oorspronkelij ke scheppers niet veel meer uitstaande hebben. Zij is
den stichters en leiders „boven het hoofd gegroeid" en niet
meer middel tot iets hoogers, maar zich zelven doel. Op
alle gebieden van het geestesleven en van het maatschappelij k leven, zien wij hetzelfde verschij nsel. De vormen en ver

subjectieven geest, die voor de subjecten-zakelijngvd
eerst middel tot doel zijn om den Geest te naderen, te beleven
en te bestendigen, waarin zij a.h.w. over een omweg tot zichzelve kunnen komen en zich zelve zullen spiegelen maken zich
los van die subjecten en worden zelfstandige ri ken met eigen
wetgeving, normen en principes, veelal ten bate van haar zelf,
ten koste van hun scheppers; wat eens middel tot doel was
is zich zelven doel geworden. Wij hebben weliswaar door deze
splitsingen een onoverzienbare verbijzondering en daardoor
een onmetelijke rijkdom van wetenschap, schoonheid en
wijsheid verkregen; maar wat zijn de noodlottige en
rampzalige gevolgen van de voortdurende splitsing der
zelfstandige ontwikkeling en de groei der kultuurvormen P
Dat deze, die aldus onafhankelijk van den subjectieven
Geest zijn geworden en hun eigen wettelijkheid en doelstelling bezitten, een zoodanigen omvang aannemen en tot
zoo groote rij ken uitgroeien, dat de subjecten niet meer bij
machte zijn zichzelve in hen terug te vinden en in contact met
hen te blijven. Aldus worden zij van hen vervreemd, wijl
zij niet meer in staat zijn in de overstelpende massa van
vormen een weg te vinden, omdat zij derhalve hun eigen
geestelijkheid slechts zeer gebrekkig kunnen spiegelen.
Zoo is de techniek, om weer een voorbeeld uit een ander,
niet kultureel, gebied te nemen, die oorspronkelijk slechts
de onmiddellijke behoeften te bevredigen had, dus middel
tot doel was, uitgegroeid tot een uiterst samengestelde
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organisatie, die produceert en produceert, onverschillig of
er consumenten zijn. Zij is zich zelven doel geworden. In de
wetenschap is bij v. de philologie, oorspronkelijk middel om
den tekst te interpreteeren, tot een wetenschap van. opzichzelf- staande bijzonderheden en buitenissigheden geworden, die Weliswaar, wat de methode aangaat, volmaakt
is, maar die toch haar oorspronkelij ken zin van hulpmiddel
der aesthetische of wij sgeerige interpretatie heeft verloren.
En zoo is het in alle wetenschappen : een onoverzienbare
verbijzondering van alle takken en een overstelpende massa
van „onderzoekingen." In de Kunst : een overheersching
van het technische en gemis aan gehalte, in de Wij sbegeerte : een overheersching der psychologie, enz. Dat is
het „tragische" van het kultuurproces : de zelfstandige ont-

wikkeling van den objectieven geest houdt geen gelijken tred
met de ontvankelijkheid en de capaciteiten van de Subjecten en
zoo ontstaat er een discrepantie tusschen den sub j ectieven en den
objectieven geest. Want de subjecten kunnen geen geestelijke
vormgemeenschap vinden, omdat zij de synthetische kracht
missen om uit de, door splitsing tot chaos verbrokkelde,
kultuurvormen de eenheid te herstellen, die zij voor hun
innerlijke vorming zouden kunnen aanwenden en waarin
zij tot zichzelve zouden kunnen komen. Wat de individuen
van oudere kultuurperioden vermochten: zich in den gemeen schappelijken vorm van den objectieven geest te spiegelen
en hun diepste wezen met deze vormen in harmonie te
voelen, omdat zij kultuurdragers en scheppers tegelijk waren,
dat is ons thans niet meer gegeven. Met onverbiddelijke
en onweerstaanbare kracht groeit de hoeveelheid der vormen
aan. Deze splitsen zich weer en voortdurend proclameeren
zich provincies tot eigen rijken en drukken ons door hun
omvang met een gevoel van onvermogen neer, dat diep
smartelijk zijn kan. Wij worden door de meest verschillende vormen en dingen geprikkeld. Alles zouden wij
willen weten, alles aan onze vorming dienstbaar maken,
maar wij dolen rond in een baaierd en weten niet, waar
te beginnen. Daar zien wij een kunstwerk, dat ons boeit,
maar daarnaast een, die ons meer aantrekt en een derde
-
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wat ons nog belangrijker schijnt ; daar een probleem, dat
onze aandacht trekt, maar waar wij toch niet rustig over
kunnen nadenken, omdat daarmede andere historische
samenhangen, die ons onmisbaar voor het goede begrijpen
van het eerste dunken. Daar lezen wij iets van het werk
van een dichter en willen het heele werk en zijn .tijd
leeren kennen, maar hoe en waar te beginnen ? En zoo
worden wij van het een naar het andere rusteloos gedreven
en leeren noch het kunstwerk, noch het probleem, noch
het werk van den dichter en diens tijd wezenlijk kennen.
Er is te veel.• Wij lij den honger, hoewel er een overvloed
van spijs is, want wij weten niet, waarmede wij moeten
beginnen. Wij zijn de „omnia habentes nihil possidentes."
Zoo is het op alle gebied, vooral op wetenschappelij k en
aesthetisch. Dit behoeft geen nader betoog. Wij ontvangen
vele en velerlei prikkels en indrukken, maar een eenheid
zien wij niet, omdat wij het vermogen tot synthese missen.
Dat wat wij als het ideaal van den gecultiveerden mensch
hebben beschouwd: de synthetische eenheid van het bewustzijn, die van binnen uit groeiend en zich ontplooiend
zich aan de gegeven kultuurvormen aanpaste, om aldus
als geestelijke persoonlijkheid zichzelf te vinden en op te
bouwen, blijkt een onmogelijkheid voor ons. Wij mogen
knap in een bepaald vak zijn, op de hoogte van een zeker
aantal feiten, georiënteerd in een bepaald onderdeel der
wetenschap of kunst, maar „ontwikkeld" en „gevormd" in den
waren zin des woords kunnen wij niet meer zijn. In den
doolhof der kultuurvormen kunnen wij den weg niet meer
vinden. De vormgemeenschap is onmogelijk, omdat de
vorm verloren is, waarin wij de eenheid konden vinden.
De geestesgemeenschap en -verwantschap is in dezen zin
onmogelijk, omdat wij niet weten, waar in de algeheele
verbrokkeling den Geest te vinden en te beleven. Al het
harmonische en overwogene van oudere kultuurtij den is
ons vreemd geworden, omdat wij niet de rust en bezinning kunnen bereiken, die een evenwichtelijke en
eenvoudiger gesteldheid kon waarborgen en z66 staan wij
machteloos tegenover ontelbare wetenschappen en kunsten,

DE TRAGEDIE DER KULTUUR.

297

industrieën en organisaties. Zeker, voor het leven der
practij k zal ieder zijn plaats in deze organisaties en vormen
weten, maar hij is daarom ook gedoemd tot eenzijdigheid.
Slechts een klein deel van een bepaald gezichtspunt zal
hij beheerschen en overzien, maar zoodra hij buiten zijn
voorgeschreven weg gaat, zal hij in wanhoop al terstond
moeten beseffen, dat hij gedoemd is de eenzijdige specialist te blijven, wijl geen menschenkracht en -geest bij
machte is het geheel als Eenheid te aanschouwen. En dit
is de crisis van onze cultuur. Wij zijn historisch * te zeer
belast en daardoor voelen wij, dat het zóó niet langer
gaan kan, dat wij niet langer meer die verbijzondering en
verbrokkeling, die onrust en onevenwichtelijkheid, kortom
die discrepantie van den subjectieven en objectieven geest
kunnen uithouden, dat onze kultuur met al hare heterogene
vormen en inhouden in plaats van een zegen een ver
geworden en dat zij aldus met zichzelf in-schrikng
tweestrijd is geraakt. Wij beseffen, dat wij allen sti l
missen, die slechts de veruiterlijking van een synthese van
inhouden zijn kan. De stijlloosheid van onzen tijd is het
duidelijke bewijs voor hare kultuurloosheid, want wat
oudere kultuurperioden vermochten, omdat in deze nog
een harmonie van subjectieven en objectieven geest bestond,
is ons onmogelijk geworden. Geen kunstenaar zal meer
uit den chaos dien vorm kunnen vinden, die de diepste
uitdrukking van ons wezen is. De oude stijlvormen zijn
niet langer toereikend om dit chaotisch levensgevoel uit
te drukken en een nieuwe stijlvorm is onmogelijk, omdat
immers het levensgevoel geen eenheid vertoont. Nietzsche
heeft dit eens aldus uitgedrukt:
„Unsere Gesellschaft von heute repräsentiert nur die
Bildung, der Gebildete fehlt. Der grosse synthetische

Mensch fehlt, indem diese verschiedenen Kräfte zu einem
Ziel unbedenklich ins Joch gespannt sind. Was wir haben
ist der vielfache Mensch, das interessanteste Chaos, das es
bis jetzt gegeben hat, aber nicht das Chaos vor der
Schöpfung der Welt, sondern hinter ihr." En Simmel zegt:
„Der ins Unabsehbare wachsende Vorrat des objektivierten
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Geistes stellt Ansprüche an das Subjekt, schlägt es mit
Gefühlen von eigener Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit,
spinnt es in Gesamtverhältnisse, deren Ganzem es sich
nicht entziehen kann, ohne doch ihre Einzelheiten bewältigen zu können. So entsteht die typische, problematische
Lage des modernen Menschen, das Gefühl, von einer Unzahl
von Kulturelementen umgeben zu sein, die für ihn nicht
bedeutungslos, aber im tiefsten Grunde auch nicht bedeutungsvoll sind."
Welk een buitengewoon verderfelijken invloed deze
discrepantie van den subjectieven en objectieven Geest voor
ons onderwijs ten gevolge heeft gehad, behoeft geen nader
betoog. De moderne opvoeding in en buiten de school is
historisch belast. Zij wil het kind doen kennis maken met
de meest verschillende takken van wetenschap, met alle
inhouden en vormen der ku ltuur, maar zij kan geen organisch geheel opbouwen en het kind van binnen uit doen
beleven wat schoon en waardevol is, omdat de opvoeder
zelf geen gids meer zijn kan, daar hij niet meer weten kan,
wat het kind wezenlijk noodig heeft. Hij zelf immers
kent slechts fragmenten en torso's; hoe zal hij ware ,,ontwikkeling" kunnen geven, als hij zelf zich niet volledig
heeft kunnen ontplooien en is kunnen volgroeien tot harmonisch mensch?
Dit alles, de atomiseering van het geestesleven en de
vereenzij diging van den mensch kan tot moedeloosheid en
tevens tot resignatie stemmen. Men zal zich, óf van de
„kultuur" willen afwenden, maar daarbij vergeten, dat wij
haar feitelijk niet kunnen missen, dat wij steeds weer naar
haar zullen worden toegetrokken met onweerstaanbare
macht, en het „revenons àa la nature" zal ook ons niet
baten, óf men zal, deze beperking en verbijzondering beseffend, zich tevreden kunnen stellen met de kennis en de schoonheid der fragmenten. Maar één troost blijft er : Wij
hebben ook gezien, dat de „kultuur" niet alles is, dat de
scheppende, de godsdienstige en de zedelijke mensch in
zuivere geestelijkheid alle „kultuurvormen" te boven zijn.
Zij beleven de gemeenschap met den Geest, in eigen hart,
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zonder naar „kultuurvormen" te vragen. En dat is toch
eigenlijk het schoonste: de Geest en zijn volheid in
eigen ziel te spiegelen en tot aanzijn te doen komen. Als
wij maar zorgen, onzen geest en onze ziel open te houden
voor de schoonheid en de verhevenheid van den Al- geest,
die zich tevens in die eeuwige werken van den menschelij ken
geest openbaart, die de bestendige bakens in de wisseling
der getij den blijven. Als wij aldus nimmer vergeten, dat
ten slotte onze persoonlijkheid toch de spiegel en de bron
van den Geest blijven moet, dan zullen wij niet jammeren
over het verlies der „kultuur". Want „de kultuur is in de
natuur verschijnende geestelijkheid, waarin de natuur nog
niet verlaten is en de geestelijkheid nog niet tot zuiverheid kwam. Het geestelijk zelfbewustzijn is de fase, waarin
het geestesleven tot zuiverheid kwam. De kultuur is een
voorafgaand, voorloopig aan de natuur zich ontworstelend,
maar daaruit niet vrij gemaakt geestelijk bewustzijn. Eerst
in geestelijk bewustzijn is de ware vrijheid en zuivere geestelijkheid verkregen ". (Bierens- de Haan).
Dit is zeker een schoone troost. Wij kunnen tot zuivere
geestelijkheid komen krachtens de eeuwige kern onzer
persoonlijkheid, die de spiegel worden kan van het schoonste:
den Goddelijken Geest. En in deze hoogste spiegeling komen
wij ook tot ons zelf en beleven wij de volle schoonheid des
Geestes, zonder de bemiddeling van en den omweg over de
kultuur en hare vormen. En nog een heerlijke troost is
ons gebleven: de moderne philosofie, vooral die van Henri
Bergson, heeft weer aangetoond, dat het Leven in de eerste
plaats een scheppend Leven is. In een dynamische spanning schept het Leven zichzelf voortdurend in nieuwe
vormen. Het Leven staat niet stil, maar evolueert, het is
een gedurig wordende „élan vital," waardoor het telkens
weer opgedreven wordt als het dreigt te verstarren en te
verslappen. De dingen en vormen zijn betrekkelijk; het
Leven is iets fundamenteels en volstreks. En deze leven sleer doet ons beseffen, dat onze diepste kern de activiteit
in haar meest eigenlijke beteekenis is. Al drukken ons de
overstelpende massa's der kultuurvormen somwijlen neer
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en maken zij ons moede en wanhopig, al lijkt het, alsof
wij ons in een net verward hebben, dat wij zelve hebben
geknoopt; al weten wij ook in de op zich zelf staande
verzakelijkingen van onzen geest geen weg meer : het scheppend Leven zelf zal ons redden. Steeds zullen wij weer
voelen, dat dit Leven ontzaggelij k veel mogelijkheden in
zich heeft, dat, al versagen wij, het ons toch medesleept
en opvoert. De stroom van het Leven vloeit ook in ons
en zijn stuwkracht breekt door alle stremmingen heen, als
wij maar zorgen met dit eeuwige Leven in contact te
blijven en zijn scheppende kracht in ons zelf te voelen.
Dan behoeven wij niet te klagen over de onmogelijkheid,
de verbijsterende hoeveelheid der kultuurvormen aan ons
te assimileeren, want het zijn en blijven vormen en vormen
zijn betrekkelijkheden. Het Leven dat deze vormen schept
is eeuwig. De kultuur is veel, de Geest is alles. Kultuur
is schoonheid en rijkdom maar het scheppende Leven is
schooner en rijker. Twee mogelijkheden bestaan er dus,
om ons voor verstarring te vrijwaren en van geestelijken
ondergang te redden: Het besef van het scheppend Leven
in zijn onuitputtelij ken rijkdom, dat tevens ons leven is
en het beleven van den Geest in zijn volheid, die tevens
onze geest is, omdat hij in ons tot aanzijn komt. Dat wij
dit nimmer mogen vergeten, dan zal het eeuwige Wonder
des Levens en de Geest in zijn volheid zich aan ons openbaren en dat is immers het hoogste wat wij kunnen bereiken!
Februari '18.

JAPANSCHE INDRUKKEN
DOOR

EMILIE VAN KERCKHOEF.

1. OUD-HOLLAND OP DESKIMA.
Nagasaki was onze eerste aanlegplaats. Het stadje
strekt zich lang en smal tusschen zee en afscheidende
bergmuur en levert het aanvankelijk zoo ongewoon tafereel
der lange, Japansche straten met eentonige, lage huizenrijen, de leigedek te grijze daken en luifels vóórspringend
tegen den velen regen. Huizen zonder uitdrukking, zonder
oogen. Want wat als vensters dient, de schuif bare wanden,
hebben het houten ruitgeraamte beplakt met matwit papier.
Slechts de open winkels geven leven en kleur er tusschen.
Daar liggen al de dingen, die de groote vaardigheid en
het fantastisch uitbeeldingsvermogen van den Japanschen
handwerksman bewijzen. Goudkleurig en warmbruin schildpad, roomwit ivoor zijn hier verwerkt tot kunstproducten,
waarvan men bij 't hanteeren het verfijnd detail naar
waarde schatten kan.
Ginds rijen grillig-gevormde papieren lantaarns, zóó
fijn de substantie, zóó teer de kleur, dat zij reuzige opalen
gelij ken, wanneer van binnen 't licht van een kaarsje matte
glanzen er uitstralen doet. In ontelbare komplicaties van
patroon en vorm zijn bamboe en rotan hier verwerkt tot
matten, manden, huisraad. De dikke, zacht-veerkrachtige
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matten, die meegeven aan den druk der ongeschoeide voeten
als mosgrond in het bosch en zonder welke men zich eene
Japansche woning niet denken kan.
In vruchtenwinkels glanzen roode appelen naast fel
reuzentrossen saamgebonden. Ernaast-oranjepsim,t
goudgele bananen, geelgroene citroenen en oranjeappelen.
In bontste kleurenpracht hangen kimono's en rijkgebloemde
zwaar-zijden obi's verlokkend voor het vrouwenoog; daarbij
de hooge houten schoensandalen, die zoo eigenaardig
kleppen bij het loopen; de nog hoogere regenklompjes,
waarmee de menschen als op korte stelten gaan. Deze
allen van het simpelst hout tot rijkgelakt in roode en
gouden verven. Porcelein en aardewerk van 't broosdoorzichtig kopje voor het plechtig theefestijn, bonte
devotiebeeldjes van veel goden en godinnen tot de zware
aarden bakken, . waarin dwergboomen voor stadstuintjes
staan; de druipende emaillaag versteend in blauwgroene
en diep-gouden kleuren. Elk winkeltje 't zij nog zoo
armelijk geeft iets zeldzaams, rijk- exotisch te aanschouwen
aan het Westersch oog.
En in deze straten vol leven en beweging van neringdoenden, wandelaars, snel voortbewegende koeroema's —
de Japansche rickshaws -- gaan matrozen en bootslui van
alle landen: Noordelijke gestalten, vreemd en opdringendgroot in 't klein Japansch gedoe.
De weg voert over een kanaal, dat uitloopt in de zee;
een brug verbindt de stad met de overzijde, die in vroegere
dagen geen deel der stad was, maar een eigen leven leidde
als eiland Deskima. Een naam, dien wij als kinderen reeds
leerden kennen door de geschiedenis van E[olland's grooten
handelstijd. Nu staan wij op die plek vol van herinneringen.
Drie eeuwen verliepen, sinds het Westen en 't Verre Oosten
hier elkaar ontmoetten.
Een tijdelijk luwen van de vreemdelingen-vrees en op
des Shogun's wenk kwamen Portugeezen, Spanjaarden,
Engelschen en Hollanders de haven binnen, zoo het heette
tot handeldrij Yen. De Romanen echter, bezield door geloofsijver, begonnen aldra Christenbekeerlingen te maken
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in het heiderasch land. Zij wisten, dat zij kwamen om te
blij ven, dat overwinning of martelaarschap hun deel zou
zijn. En honderden van 't gele ras volgden hun leer in
de eerste jaren, waardoor de golf van haat en wantrouwen
weer hoog opsloeg bij de overheden. De nieuwe bekeer
werden met geweld vervolgd en uitgemoord. Uit -linge
vreemden werd met verdubbelde streng--sluitngakedr
heid gehandhaafd.
Spanjaard en Portugees lieten weinig sporen na van
hun kort verblijf in het verre land. Slechts de kunst van
kasteelen te bouwen, die in de Japansche arch,itektuur tot
groote volmaaktheid is opgevoerd, werd door hen begon
geïnspireerd. En de oprichting van een faktorij-ne
door de Britsch -Oost- Indische Compagnie bleek bet tegendeel van een succes te zijn en moest spoedig worden opgegeven 1 ).
Bij hooge gratie werden alleen de Hollanders nog
geduld, die als kooplieden en geenszins als godsdienst
hier binnenkwamen. Het eilandje Deskima werd-ijveras
hun als verblijfplaats aangewezen en werd weldra hun
faktorij . Maar eer dan een gastvrije haven, geleek het eene
gevangenis in 't verre, vreemde land! Een houten brug
verbond het klein gebied met Nagasaki en een wacht van
Samurai stond steeds daarbij op post. Op hoogst enkele
feestdagen mochten de Hollandsche kooplieden de faktorij
verlaten en in de naburige tempels gaan, streng bewaakt
en bij het uitgaan en binnenkomen nageteld. Greene Europeesche vrouwen werden op Deskima geduld. Er waren
tolken aangewezen, die slechts zóóveel Hollandsch mochten
leeren, dat zij zich in het handelsvocabulair voldoende
wisten uit te drukken. Invoer van boeken werd streng geweerd en geen de minste pogingen tot Christenbekeering
mochten worden aangewend.
Wél groot moet de zucht tot voordeel en de trouw
aan de strenge lastgevers der Hollandsche Hansasteden
1) Zie Suyematsu, the Riseu Sun, Introduction of Western Civilisation into Japan.
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geweest zijn, dat vrije mannen zich eeuwenlang aan zóó
groote vernedering en dwang konden onderwerpen.
Eénmaal in het jaar werden de mannen der Faktorij
naar het hof van den Shogun in Yedo (hettègenwoordige
Tokyo) gevoerd en daar kregen zij een blik in heel het
wonderbaarlijk, kleurig Oostersch vormenleven, dat door
velen hunner zoo eenvoudig weg beschreven werd. Maar
niet als waarde en vereerde gasten werden zij behandeld
door het volk, dat overigens gastvrijheid op meest verfijnde wijze wist en weet te oefenen. De kooplieden kwamen
dan voor des Shogun's vermaak: zij moesten voordoen,
hoe men bij hen te lande elkaar begroet, omhelst, eet,
drinkt en spel en dans oefent. Groot was de vreugde der
Japansche schoonen, die in 't omvangrijk rij k-versierdestaatsiekleed op zachte kussens neergeknield al schouwend
hare zilveren pijpjes rookten en achter zij den waaiers haar
vrolijk lachen deden hooren.
Dat was het hoofdnummer van de enkele vrije dagen,
die den Hollanders een blik gunden in het binnenst van
Japan! Maar voor hen zelf het groote moment was, als er
tweemaal in het jaar op Nagasaki's reede de schepen verschenen, waarvan de vlag der Vereenigde Provinciën
wapperde. Dan kwamen de tij dingen van tehuis, soms
nieuwe makkers, die hen nog beter over alles konden
inlichten. De schepen brachten waren van ginder mede en
keerden terug, beladen met de schatten uit het verre
Rijk der Zon, die zij alléén ter wereldmarkt konden voeren.
Ook tusschen Java en Japan kwam allengs meer
handelsverkeer en bewaard - gebleven brieven, gewisseld tusschen Stedehouders ginds en Shogun's hier, verhalen nog
van overeenkomst en geschillen. Iyeyasu, de eerste Shogun
der Tokugawa- dynastie, hij, die als heilige wordt vereerd
in goud -roode pracht van Nikko's tempels, ontving in zijn
hoofdstad vaak de boden van .Pieter Both, Stedehouder
van Holland's overzeesche gewesten.
Dat de Japanner toen nog niet bezield was met den
geest van ontwikkeling en vooruitgang, die hem heden in
koortsigen ijver voortdrijft, blijkt wel uit het feit, dat nog
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ver in 1800 de Hollandsche kooplieden gedwongen waren
zich te kleeden in dracht van voor tweehonderd jaren!
't Behaagde den Japanner niet, hen, die zij van geslacht
op geslacht kenden in fluweelen wambuis met kanten kraag,
kniebroek en breedgeranden vederhoed, op eenmaal in gansch
ander gewaad te aanschouwen. -- Evenwel ook de
zonnige oogenblikken ontbraken niet in het leven der
vrijwillige ballingen. Zij namen hunne revanche, zoowel
op geestelijk als op materieel gebied. De enkele malen, dat
zij in de hoofdstad en Nagasaki vertoefden, kwamen de
hoogstgeplaatste Japanners tot hen, bestormden hen door
hunne tolken met vragen over wetenschap en kennis in
het verre Westen. Dan hoorden de verbaasde bezoekers,
nieuwsgierig luisterend, wonderverhalen over de kennis
van zon, aarde, maan en sterren en hoe op zee de zekere
weg gevonden wordt door middel van het kompas. Anatomie
en heelkunde werden hun geopenbaard, de indeeling van
den tijd naar vaste wetten, terwijl thermometer en camera
obscura tot de meest bewonderde, zij het ook ietwat geheiminnige voorwerpen behoorden. In zulke uren voelden de
kooplieden zich de meesters en de meerderen, zij, de ver
straks. Hun onderricht droeg vruchten.-nedrva
Weetgierigheid was gewekt bij het ras, dat niet zonder
grond bekend staat als volhardend, waar het geldt een hun
begeerlijk geestelijk goed te erlangen. De faktory- bewoners
van Deskima bleven in hunne afzondering, maar den tolken
werd nu vergund het Hollandsch nader te bestudeeren en
van hunne kennis anderen mee te deelen.
De zaken namen evenwel een anderen keer. In het
begin der 18e eeuw werd Yoshimune van de Tokugawadynastie Shogun en dus de invloedrijkste persoon in het
rijk. Hij was een verstandig en verlicht mensch en stelde
levendig belang in de vorderingen der natuurwetenschappen
en vele der Westersche instellingen; zoo nam hij kennis van
de astronomische systemen en den Europeeschen kalender.
Hij hief ten snelste het verbod tot invoer van Hollandsche
boeken op. Daardoor kwamen de middelen tot verkrijging
van voorlichting en kennis meer in het bereik van een
0. E. XVIII 9
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aantal Japanners, die al sinds jaren met ongeloofelijke
moeite bezig waren, zichzelf de vreemde taal te leeren
Het waren vooral de medici, die van de meerdere toegeef
overheden de winsten trokken ; werken over-lijkhedr,
heelkunde en anatomie werden uit het Hollandsch vertaald,
in het Japansch overgebracht en kwamen zoo onder het
bereik van meerdere belangstellenden. 't Verouderd Chin eesch-medisch systeem werd aan den kant gezet voor het
nieuwste wat het Westen op dat gebied kon leveren. Nog
heden wordt door menig beschaafd Japanner met warmte
erkend, hoezeer zijn volk op wetenschappelijk gebied oudHolland's schuldenaar is.
Ook enkele ondernemende geleerden uit Europa, begeerig meer van het land te weten welks toegang hun
ontzegd was, wisten onder het mom van koopman of dokter
in de faktorij van Deskima te komen. Schouwend uit
eigen oogen en voordeel doende met wat de Hollanders
hun na langdurig verblijf aan gegevens konden verstrekken,
verzamelden zij een schat van wetenswaardigs op natuur.

kundig en ethnógrafisch gebied. De werken van Kaempfer

en Siebold, van den Zweed Thunberg en zoovele anderen
werden in het beschaafd Europa van dien tijd met graagte
gelezen.
Siebold, die niet minder dan drie maal de reis naar
Japan ondernam en geruimen tijd in Nagasaki verblijf
hield, schrijft o.a. van die stad: „Er zijn hier verscheidene
„theaters, een groot aantal theehuizen en andere plaatsen
„voor publieke vermakelijkheden, steeds door een menigte.
„danseressen en vrouwelijke muzikanten bezocht." De later
zoo bekend en populair geworden kunst van theater en
dans kon tot 1854 toen de havens van Saimoda en
Hakodate ook voor de Amerikanen moesten geopend worden
door de Europeanen alleen in Nagasaki bestudeerd worden..
Toen Japan begon in te zien, dat het de deur niet.
meer gesloten kon houden voor de vreemdelingen en dat
het zich tot zelfstandigheidsbehoud -- moest kunnen
verdedigen op moderne wijze, toen waren het vertaalde
Hollandsche boeken over krijgstaktiek, die het een eersten
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blik gaven in heel de gekompliceerde kunst van oorlog voeren en strategie. Eigenaardig genoeg waren het wederom
de medici, die deze boeken inleidden bij het feudale volk
van Daimio en Samurai. Na het bombardement van Skimonoseki (1864) werden nog dergelijke geschriften gevonden
in het kamp der mannen van Chosin. Zoo bereidde
Holland den Japanner voor om later de hoogeschool van
het oorlogvoeren onder voorlichting van Fransche en
Duitsche leermeesters te doorloopen. Met Welk gevolg heb
ons de Russisch-Japansche oorlog en de houding van-ben
Japan tegenover Duitschland in dezen wereldstrijd voldoende
bewezen.

Het aldaagsch leven gaat bedrij vig -stil zijn gang op
het kleine eiland, dat in naam nu slechts meer voortleeft
in de kronieken van Holland's grooten handelstijd.
Enkele verweerde grafsteenen op de begraafplaats tegen
een van Nagasaki's heuvelen, spreken alleén nog van de
mannen, die hierheen kwamen en wie n de vreugde niet
beschoren was op een van de eigen schepen terug te varen
en het verre, vrije Vaderland vóór hun levenseinde weer
te zien.
Naschrift. Het is belangrijk een Japanner zelf te
hooren vertellen met hoe groote" moeilijkheden de studie
der Hollandsche taal aanvankelijk gepaard ging. Wij laten
daartoe de gedeeltelijke vertaling volgen van een artikel,
ons tijdens een verblijf in zijn land door een Japanner ter
hand gesteld:

The early Study of Dutch in Japan by S. Mitsakuri.
(Read before the Asiatic Society of Japan on the
14th February 1877).
Wanneer ik over een tijdperk van twee á drie eeuwen
onzer geschiedenis terugblik, is er bijna niets, dat mij
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meer bemoedigend schijnt dan de dappere pogingen door
eenige vastbesloten mannen gedaan, om de geheimen van
eene onbekende, moeilijke taal te doorgronden en de
medische wetenschap van hun land op een waren grondslag
op te bouwen. Zulke mannen kan men met de grootste
overtuiging prijzen. Zij deden, wat ieder edelgezind mensch
tracht te bereiken : door hunne pogingen lieten zij hunne
medemenschen in een beteren toestand achter, dan waarin
zij hen gevonden hadden. Hoe meer de wereld vooruitgaat,
in des te grootere mate zullen zij gewaardeerd worden.
Het was een gelukkig toeval, dat een getrouw relaas
van de interessante bijzonderheden die betrekking hebben
op het bekend worden der Hollandsehe taal in Japan,
is achtergelaten door iemand, die een leidende rol speelde
in het bereiken van dat doel. Rangaku Koto-hajimè (het
begin van Rangaku of de studie van het Hollandsch)
het nagelaten werk van Sugita Essai verscheen voor het
eerst in Tokyo 9 àa 10 jaar geleden (1868). Naar mijn oordeel
.zijn weinige der in den laatsten tijd verschenen boeken
talrijk als ze mogen zijn zoo belangrijk als dit. Het
.zal velen niet onwelkom zijn, wanneer wij zijn inhoud in
't kort bespreken en er eenige aanhalingen uit doen.
Toen het gouvernement van Iyeyasu tot de overtuiging
was gekomen, dat de tegenwoordigheid van de vreemde
volstrekt niet belangeloos was en dat-lingehtad
.zij aldoor aanleiding zou geven tot moeilijkheden, werden
,de bekende strenge maatregelen genomen. Het is droevig
-om te lezen, wat despotisme toen uitrichtte. Niet tevreden
met het uitzetten der vreemdelingen en het uitmoorden
van inlandsche Christenen, sneed het alles af, wat nog
-eenigszins als communicatie met andere landen had kun
dienen. Eigenaars van schepen werden gedwongen-.ne
een nieuw type van schepen te bouwen, ongeschikt om op
.zee te varen. Het ondernemen van reizen naar het buiten
werd op doodstraf verboden. Men ging zelfs zoo ver-land
,de studie van vreemde talen strafbaar te • stellen! Toen
Goto, een natuurkundige, een klein boekje over het Hol
uitgaf in 't midden der 18e eeuw, moest de uit--landsch
,
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gave onmiddellijk worden gestaakt, omdat het Hollandsche
alphabet erin voorkwam.
Medische studenten in Nagasaki konden alleen noteeren,
wat de vreemde geneesheeren hun mondeling meedeelden.
Zelfs de tolken mochten geen Hollandsch meer leeren,
maar moesten in „Kava" neerschrijven wat zij hoorden.
De eerste pogingen, die vermeld worden, om de taal systematisch te leeren, dateeren van een eeuw na de komst
der Hollanders. Gedurende de regeering van den achtsten
der Tokugawa Shoguns (1717-40) werd er eindelijk door
drie der tolken eene petitie ingediend, dat de zaken zóó
niet langer konden gaan en dat zij tenminste de „krabben
letters" moesten leeren. Dat werd toegestaan en van toen
af legden zij zich met ijver op de studie toe. Een van
hen, die een woordenboek driemaal geheel had nageschreven, wekte de verbazing van een Hollander op, die hem
het boek toen schonk als een bewijs zijner hoogachting.
Dit en verschillende andere gevallen werden den Shogun
oververteld, wiens nieuwsgierigheid daardoor werd opgewekt. Hij gaf zijn verlangen te kennen, om zulk een boek
der vreemdelingen te zien. Dat gebeurde en de illustraties
erin behaagden hem zóózeer, dat hij zijn dienstdoenden
geneesheer en diens vriend opdroeg zoo mogelijk den inhoud te ontcijferen. Deze twee gingen met grooten ijver
aan het werk, maar met weinig succes. Alles wat ze konden doen, was een weinig van de tolken te weten te komen,
wanneer de Hollanders ieder voorjaar naar Yedo kwamen,
om den Shogun hun respect te bewijzen. Na een paar
jaar kenden zij alleen het alphabet en enkele woorden als
zon, maan, ster, man, lucht.
Zoo stonden de zaken ongeveer 150 jaar geleden. Doch
betere tijden waren aanstaande.
Ieder jaar, wanneer de Hollanders naar Yedo kwamen
verzamelde zich eene nieuwsgierige en om ophelderingen
vragende menigte om hen heen, waaronder ook onze schrijver. De meeste vragen werden gesteld op het gebied van
geneeskunst, -natuurlijke historie en aanverwante vakken.
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De schrijver was er eens bij tegenwoordig, toen de Hol
geneesheer een patient aderliet.
-landsche
Hij schrijft, blijkbaar in groote bewondering : „De
chirurg, die nauwkeurig weet, hoever het bloed spuit, zette
een schaal op eenigen afstand van den patient, en werkelij k toen het bloed begon te vloeien, viel het precies in
die schaal."
Het jaarl**ksche bezoek der vreemdelingen moet vele
dergelijke incidenten hebben opgeleverd.
Een zekere Mayeda Riotaku, geneesheer in dienst van
den daimio van Nakatsu, was bij zonder geïnteresseerd in
de studie van het Hollandsch. Hij had eens een boek in
die taal gezien en had toen bij zichzelf overlegd, dat hoe
verschillend land en idioom ook mogen zijn, dat geen reden
is, waarom één deel der groote menschenfamilie niet zou
kunnen begrijpen wat een ander deel ervan denkt en
schrijft. Hij leerde spoedig het alphabet en eenige woorden
door een tolk. Maar daarmede niet tevreden, begaf hij
zich zoo dikwijls mogelijk naar Nagasaki en slaagde erin
een 700 tal woorden te bemachtigen en daarenboven allerlei
inlichtingen over zijn eigen vak.
Een ander vriend van den schrijver, Nagakara Kiowan,
eveneens geneesheer en onder denzelfden daimio als deze
zelf dienende, stelde veel belang in de voortbrengselen en
gewoonten van ander landen en hij was een trouw bezoeker van de Hollanders, wanneer deze in Yedo verschenen.
Op een dag van het jaar 1771 toonde de tolk hem twee
Hollandsche boeken over Anatomie, die te koop waren.
Hij nam ze mee naar huis en onder degenen, die ze zagen,
was onze schrijver Sugita. Deze kon natuurlijk geen woord
van den inhoud lezen, maar hij was getroffen door het feit,
dat de afbeeldingen van beenderstelsel en inwendige organen
zoo geheel verschillend waren van wat men bij hem te
lande als de waarheid aannam. Hij wilde de boeken gaarne
koopen, maar was daarvoor te arm.
Gelukkig kreeg een raadsman van den daimio gedaan,
dat het geld ervoor hem uit de publieke schatkist ver strekt werd.
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Hij brandde nu van verlangen om te weten, welke
der beide opvattingen de juiste was. Door een gelukkig
toeval werd hij heel spoedig daarop uitgenoodigd eene
lij kopening bij te wonen die plaats zoude hebben op de
plaats van terechtstelling .
Zoo iets kwam zeer zelden voor en Sugita was niet
de man, om er alleen zelf nut van te trekken.
Hij wist dat verscheidene zijner vrienden met graagte
van de gelegenheid gebruik zouden maken en dus sprak
hij met hen af, elkaar den volgenden morgen te ontmoeten.
Zij kwamen ter bestemder plaatse, ieder met een Hollandsch
anatomieboek.
Spoedig bereikten zij de bekende gerechtsplaats bij
Asakusa. De sectie op den doode werd verricht door een
bejaarden beul, die eenige ondervinding op dat gebied had.
Natuurlijk bleek toen, dat hunne theorie geheel verkeerd
was en de wijze, waarop de illustraties in hun nieuwe boek
met de werkelijkheid overeenstemden, wekte hunne bewondering op.
De drie vrienden gaven zich toen de grootste moeite,
om ook den tekst van het boek te ontcijferen, waarin zij
slechts zeer langzaam slaagden. Sugita, die de meest prak
nieuwe ontdekking zoo spoedig-tischewa,nd
mogelijk ook aan anderen mee te deelen. Hij was de eerste,

die trachtte een geheel boek te vertalen. Nadat hij gedurende
vier jaren de manuscripten telkens weer veranderd en
verbeterd had en nadat hij ze elfmaal gekopieerd had,
gelukte het hem eindelijk zijn werk, over Anatomie, voor
den druk gereed te krijgen. Eerst twijfelde hij zeer, of het
wel veilig was, een boek uit te geven .... Zoo menig
werk was verboden en vernietigd geworden! Maar de tijden
waren nu gunstiger en zijn boek bleef niet alleen onberoerd, maar hij had zelfs de voldoening een exemplaar
ervan den Shogun aan te bieden. Langzamerhand nam de
studie van het Hollandsch toe en vele geleerden kwamen
daarvoor bij Sugita.
Boeken waren in die dagen duur; de studenten moesten
ze afschrijven en de auteur zegt, dat hij deelen vol hand-
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schriften gezien heeft, alle zorgvuldig en keurig gekopieerd.
Zoo was in het kort de geschiedenis van de studie
der Hollandsche taal in Japan.
Het goede, dat eruit voort kwam, is onberekenbaar.
Gedurende langen tijd was Hollandsch het eenige kanaal,
waardoor ideeën van buitenaf Japan konden bereiken.
Hierdoor alléén kon de medische wetenschap in ons land
op een juisten basis worden opgebouwd, konden de natuurwetten nader bekend en bestudeerd worden en slechts
door de kennis van het Hollandsch werden wij bekend
met de geschiedenis van Europa en van de geheele wereld.

2. DE HEILIGE HERTEN VAN NARA.
Vóór mij verrijzen Nara's heilige wouden. Temidden
van het bedrij vig- strevende, militaire, zich met koortsige
haast ontwikkelde land leeft men hier op eenige uren
afstands der oude hoofdstad Kyoto -- als in een sprookjesland.

Door felroode torü- poort, in logische vormstrengheid
van twee staande en twee liggende lijnen als een reuzenideogram vó6r het heiligdom geplaatst, ziet men in diepten
van sombergroen en helder -lichtend loof. Gegroefde, zware
stammen van eeuwenoude kryptomeria's, rosbruine pijlers
van stoere dennen zijn de zuilen, die het blauwgroen koniferendak dragen. Glooiende hellingen ter weerszij van de
lanen en tusschen de verschieten van opgaande stammen,
hooge azaleastruiken, nu in volte van gelend loof.
Aan beide kanten van de groote middenlaan staan
rijen vergrijsde steenen lantarens op hoogen voet, de puntige
kronen bemost, een donkere opening van voren, waarin
lichten plachten te branden, die, in rij op rij herhaald, in
nachtelijk duister den weg aanwezen naar de oudste tempels
voor Shintovereering.
Plots ziet ge tusschen boomen, achter - lantarens half-

JAPANISCHE INDRUKKEN.

313

verborgen, vormen van herten, goudbruin glanzend, waar
zonnestrepen op rug en dijen vallen. Van alle zij den komen
de dieren tot u zonder schroom. Hier is het Heiligdom
der Herten. Sinds eeuwen worden de dieren hier niet
gejaagd, vandaar hun lief- vertrouwd zijn met de menschen.
Zij maken deel uit van het tempelgebied en in eigen rijk
besnuffelen en begroeten zij de pelgrims, die hier henen
stroomen uit heel het land.
Wanneer gij ze voedert, omringen ze U aan alle
kanten, vertrouwelijk met de koppen duwend. Zachte,
goudbruine hertenoogen kijken in de Uwe, vragend om
méér, als verwende honden plegen te doen. Dan: eene
onverwachte beweging, een plotseling geluid of is het
een roep, die wij niet kunnen verstaan ? en heel de
kudde verstuift; herten en reeën zijn in weinige sprongen
achter beschuttend loof.
Gij wandelt verder, voelt U vervolgd door hertenoogen,
tracht achter elke struik en in iedere diepte van 't woud
de U reeds lief geworden dieren te ontdekken. Sprookjes
uit kindertijd, zij worden hier tot werkelijkheid.
Flaubert's aangrijpend proza - gedicht wordt hier tot
iets levends. Ge ziet den vreemden, jongen Juliaan door
de bosschen jagen, in moordlust pijl na pijl verschietencd
op vluchtende troepen der lichtvoetige dieren, waarvan
er één hem tot inkeer zal brengen.
En zulk een reuzenhert moet aan den heiligen Hubertus
verschenen zijn, het kruisbeeld stralend tusschen breed
gewei van den opgeheven kop.
De wandelaars en pelgrims zijn nu verdwenen. 't Is
vol avondstemming in het stille bosch, herfsttranen van
's morgens nog glinsterend op het gras; de gelende en
roode blaadjes der ahornstruiken fel-licht plekkend tegen
sombergroen van achtergrond. Alleen van verre klinkt het
roepen eener ree.
Daar schettert hoornsignaal. En nu is het als eene
verschijning. Uit de schemerige diepten der bosschen
komen zij van alle kanten aangesneld, de vlugge, fijne
dieren: de herten met zoo fieren dracht van door geweien
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zwaarbeladen kop; de snel - verschrikte hinden, wier hoog
jongen naast haar trippelen.
-potige
Veel donkergestreepte ruggen neven elkaar. En daar
twee jonge herten, vinnig elkaar vervolgend; achterover
de koppen, hoog opgetilde voorpooten, de sterke achter
wij den boog terug en heel het lichaam als een-beni
boogpees gestrekt. En kreten weerklinken: het eigenaardig
stootend schreeuwen der herten, het zachte klaaggeroep
der reeën. Allengs verdwijnen velen in 't omheinde deel,
waar voedsel en leger hen wachten. Maar anderen blijven
buiten in den zoelen herfstnacht, droomend hunne hertedroomen bij koele beken en verweerde lantarens, die er
eeuwen staan, maar waarin geen lichten meer branden als
weleer, toen Japan meer tijd had zijne goden en zijne
herten te vereeren.
Ge komt, terwijl ge in Nara zijt, niet los van de suggestie der dieren. Lang daarna nog voelt ge de natte
snuiten, die Uw handen raakten en het stugge haar der
willig-gebogen halzen.
Ge begrijpt nu ook dat de Japanner in zinrijk ornament de herten, die hem lief zijn, tracht weer te geven op
menig voorwerp, dat hij geduldig wrocht. Op kopjes en
schalen van goudlak staan de - fijnpootige figuurtjes in
nauw-verheven relief. In de kramen om de tempels, waar
pelgrims inkoopen doen, ziet men ze in alle vormen en
op vele wijzen afgebeeld en fraaie, fantastische goden- en
heiligen beeldjes worden gesneden uit de hertenhorens en
hebben soms den glans van oud ivoor. Het meest - geliefd
echter zijn prenten, waarop het Kasugahert den heiligen
Spiegel der Puurheid draagt, symbool van Shinto- geloof 1 ).

1) Sinds Shinto weder to Staatsgodsdienst verheven is, zijn vele
Boeddhistische tempels overgegaan in handen der Shinto-priesters. Dat
neemt niet weg, dat men menigmaal den blanken spiegel — teeken der Shintovereering — naast de Boeddhabeelden ziet staan. Van oudsher zijn trouwens
de goden van den primitieven eeredienst zóß zeer vermengd met het pantheon
der laat-Boeddhistische goden en heiligen, dat in menigen tempel de aan
-hangersv
beide sekten hun dienst kunnen verrichten.
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3. VERLATEN TEMPELS.
In den omtrek van Nara liggen vele oude Boeddhistische tempels verspreid. Enkele ervan zijn slechts te bereiken
langs smalle landwegen, die door rijstvelden kronkelen,
nauwelijks breed genoeg voor de tweewielige Koeroema,
getrokken door den vroolij ken, onvermoeiden koelie. De
heiligdommen stammen voor het grootste deel uit den tijd,
toen hier de hartader van het oude Japan nog klopte.
Nara, dat toen tienmaal zoo uitgebreid was, als wat er nu
van rest, werd in de achtste eeuw en gedurende de regeering van zeven opvolgende vorsten de hoofdstad van het
rijk. Iedere nieuwe Keizer placht anders zijne hoofdstad
te kiezen en zoo wisselde voortdurend de zetel der hoogste
Macht.
Toen nu Nara bijna eene eeuw lang het vaste middelpunt was geworden, ontwikkelde er zich een wonderbaar lij ke opbloei der kunsten. Twisten en wapenfeiten der
elkaar bestrijdende Daimio's, waarmee de annalen uit die
tij den in hoofdzaak gevuld zijn, werden gestaakt. Het
scheen, dat in dezen gelukkigen tijd de menschheid aan
godsdienst en kunst hare beste krachten wijden ging. Hier
werd de grond gelegd tot zoo menige vaardigheid en kunst
latere eeuwen bloemen van-technik,d Japv
uiterste kultuurverfijning droeg.
Het natuurgevoel werd aangekweekt, dat het volk
vertrouwd zou maken met vorm en groei van mensch, dier
en plant. Eene kennis, waarvan het resultaat werd vastgelegd in skulptuur, schildering en teekenwerk, wier
onnavolgbare schoonheid lang daarna in 't Westen een
storm van bewondering opriep.
Zoo stil verlaten liggen al die tempels nu in het lang
vergeten rijk ! Als men er aanklopt, verschijnt na lang
wachten de jonge Shinto- priester in zwart en wit gewaad,
opent omzichtig de tempeldeuren en geur van verwelkte
bloemen, vochtig hout waait ons tegen. Het licht daarbinnen als gezeefd door de met dun wit papier bekleede
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schuifwanden is gelijkmatig -mat, van eene zilveren teerheid,
die geen schaduw en slagschaduw gedoogt. Tusschen
slanke vazen met hoogopgaande, vlamroode bloemen zit
een Boeddha te droomen. Het houten beeld met oudheidsbronskleurig patina zich rondend tegen verschoten gouden
kantwerk van de aureool, die als een gulden wolk 't geheel omhult.
In peinshouding groeit de figuur uit het lotoskussen,
beide handen met den rug in de schoot liggend. Er is iets
wonderlijk fascineerends in de lange, halfgesloten, starende
oogen, waarover diep en zwaar de leden hangen. Op 't
midden van het voorhoofd, nauw merkbaar verheven, het
Boeddhateeken. Rondom geschitter van gulden bloemen,
tempelsieraden, relekwie- en heiligenschrijn in goud en
rood lak; rijk beschilderd en gebeeldhouwd de opengeslagen deuren.
Dan is het éene Kwannon, wie het heiligdom gewij d
is, het vol, zacht gelaat van 't oude Hindoe -type gekeerd
naar de kelk op langen, even- gebogen steel, dien de godin
van het Mededoogen in de opgeheven hand houdt. Zij
aanschouwt de Wereld onder dat symbool en luistert naar
de beden der beproefden.
Bij den ingang naast de buitenpoort van het heilig
staan twee geweldige wachters met pijl en boog. Met-dom
woest gebaar en de spitse Mefistokoppen tot een grijns
verstard verjagen zij voor den geloovige al wat van booze
geesten of gedachten zou wagen in te gaan door deze poort.
Een schat van ' beelden uit Nara's bloeitijd zijn ver zameld in het museum, dat in 't fraaie park gelegen is.
In geen andere periode is Japan zoo rijk geweest aan
houtskulptuur; de kunstenaars maakten zich los van overgeleverde Chineesche vormen en werkten naar natuur en
eigen ingeving.
Jochó, Kokei en Unkei, die leefden in de 11 e eeuw, schiepen gestalten vol leven en fantaisie. De poortwachters en
strijders van Unkei blij ven ons bij als uitingen van hartstochtelij ke emotie en stoere kracht, vastgelegd in ieder
kantiggesneden vlak, in iedere uitgesproken spierbeweging.
,
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De groote CTnkei was het, die menigmaal zijn kunst
beproefde aan het weergeven van den hellevorst Em-ma-O.
Toen hij gestorven was -- zoo luidt de legende verscheen hij voor dien rechter der onderwereld, die tot hem
sprak : „Zoovele malen trachtte Tinkei mij aftebeelden voor
de stervelingen. Doch mijn war gelaat, dat leert hij nu
eerst kennen ! Dat hij dus terugkeere op aarde en mij toone
zooals ik waarlijk ben". En Unkei, tot het leven teruggeroepen, beitelde in hard hout 't geweldig beeld, dat in
Japan genoemd wordt „het werk van Tinkei redevivus".
Het staat in een vergeten en vervallen tempel van Kamakura, het oordje aan zee, waar ook de bronzen reuzen Boeddha ver over visschers huisjes en dennewouden in het
oneindige schouwt, het hoofd heel even vóórgebogen en,
trots alle technische onvolmaaktheid, zoo zuiver gevend
de grondgedachte zijner leer: de geestelijke Rust, die komt
van het volledig Weten en de onderdrukking aller begeerten.
Een schat van uit stug hout gekorven beelden, vroeger
verborgen voor den oningewijde, staat nu open voor wie
hem zoekt in Kondo en schathuis der verspreide tempels.
Het uitgebreide gebouwen - komplex van Hbryüji, het
oudste Boeddhistisch klooster in Japan, stammend uit de

7e eeuw, bevat er vele in de stille zalen. Daar zijn ook
resten gran fresko- schilderingen, goden- en engelen figuren,
de eenige, die van de wording af bestaan in het land, waar
de houtarchitektuur zoo snel vergaat en telkens hernieuwd
wordt naar het oude model. En door eene wonderlijke affiniteit in vorm en geest werden bij het zien van die hiëratische,
wij dgevleugelde engelgestalten, de gedachten teruggevoerd
naar Italië's heilige stad Assisi, waar in de bovenkerk van
de aan Sint Franciscus gewijde Kathedraal Cimabue's
zachtkleurige hemelingen door slanke bogengalerijen
droomend over de hoofden van de altijd wisselende menschen
menigte daar beneden staren. Ook in hare hoogste kunstuitingen reiken soms het Westen en het verre Oosten elkaar
de hand.
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Als men in Nara's lanen gaat tot het einde der lange
lantarenrijen, waar trappen leiden naar den rooden tempel
Waka- mi -ya, wordt soms het oor getroffen door tonen
van de fluit en doffe klank der kleine gelakte trommels in
zandloopervorm. Het zijn priesters, die op matten gehurkt,
eene begeleiding spelen. Twee meisjes in zwart -wit sleepgewaad, de haren gesierd met roode bloemen, de bleeke
gezichten met neergeslagen oogen onbewegelijk als maskers,
dansen daar den - ouden tempeldans Kagoera. Met langzaam beweeg van handen en armen en gezwaai der lange
wijde mouwen hanteeren zij hare kleine waaiers of rammelen
een bos met koperen bellen. De oorsprong van dezen dans
is te zoeken in de verre tijden, toen mythen en legenden
nog levend waren in het land.
De Zonnegodin Amaterasu, stammoeder van het geslacht
der hemelgeboren keizers, was vertoornd op haren broeder,
den god van de maan. En om aan zijne vervolgingen te
ontkomen, had zij zich in een rots -grot van den hemel
verborgen en den ingang afgesloten, zonder zich erom te
bekommeren, dat de aarde in diepe duisternis werd gehuld.

Men kende de opvolging van dag en nacht niet meer.
Toen verzamelden zich de acht honderd myriaden goden in
de droge bedding van de hemel - rivier Yassougawa (Melke g) en beraadslaagden over middelen om de godin uit
hare schuilplaats te lokken. Men besloot de schoone godin
Amé-No-Oedzoemé, de stammoeder der danseressen, te verzoeken vóór den ingang van de grot hare bevalligste dansen
uittevoeren. Zij nam haar lans met omgebogen handvat
en versierde haar hoofd met een geurende tak, geplukt
van de struik, die op den hemelberg groeit. Toen begon zij
te dansen, terwijl de goden de maat aangaven door twee
harde stukken hout tegen elkaar te slaan. Doch dat alles
had geene uitwerking. Toen vervaardigde één hunner een
harp door zes snaren in vertikale richting te spannen.
Men maakte een groot kringvormig vuur vóór de rots,
waarin de godin zich had verborgen. In het midden werd
een vloer van dof klinkend hout gelegd en Oedzoemé, de
harp bespelend en in ééne hand een toef bamboebladeren
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houdend, begon hare allerschoonste dansen uittevoeren.
Zij bewoog zich in langzaam rhythme heen en weer, omringd
door het vuur en telkens een liedje van zes lettergrepen
herhalend. Langzamerhand, het tempo versnellend, geraakte
zij in eene zoodanige exaltatie, dat het scheen, of zij door
een goddelijken geest bezeten was. Steeds meer bewogen
en verwonderlijk werden hare bewegingen. Toen trilden de
hemelgewelven van het lachen en jubelen der goden! De
meesleepende klanken van zang, muziek en luidruchtige
vroolij kheid drongen zelfs tot in de grot en wekten zóó
zeer de nieuwsgierigheid der zonnegodin op, dat zij eerst
de. gesloten deur op een kier opende en toen zelf naar
buiten kwam, om te zien, wat er gaande was. En zie, daar
week de duisternis en heel de godenwereld en de menschheid verheugde zich weder in het stralende gelaat van
Amaterasu, de godin van zon en warmte. Oedzoemé had
tot afstammelingen het beroemde geslacht der heilige
danseressen, die dansen ter eere der goden uitvoerden.
In herinnering aan dat mythisch gebeuren ontstond
de Kagoera. Bij iederen tempel werd hij door daarvoor
opgeleide danseressen op bepaalde tij den uitgevoerd. Ook
bij het meest moderne Shinto- heiligdom bevindt zich een
platform, waarop in rhythmisch gebaren en bewegen de

zonnegodheid als zuiverste kosmische kracht door de dansers
wordt geëerd.
Zoo leeft de ziel van het oude Japan, het Japan van
lang vóór Boeddha, in vele schoone vormen en gebruiken
nog immer voort. Bij dit volk, zoo vatbaar voor wisselende
indrukken en tegelijk bereid om met haast ongeloofelijke
doorzettingskracht zich het nieuwste op wetenschappelijk
en technisch gebied eigen te maken, is in den grond nog
altijd iets levend, dat in de mist der tij den geboren is,
iets onvergankelij ks, dat door geene modernste vindingen
verdreven kan worden.

AMERIKAANSCHE POLITIEK
DOOR

J. DE VRIES.

Tot het vele onverwachte in den huidigen oorlog behoort het meedoen van Amerika. 't Was in geen honderd
jaar voorgekomen, dat Amerika zich in een Europeeschen
oorlog gemengd had. En de eenige maal, dat het voorge-

komen was, gold haast als een vergissing. Men kon zich
achterna in Amerika zelf niet goed begrijpen, hoe men er
toe gekomen was, zich te mengen in den strijd op leven
en dood, dien Engeland tegel) de Fransche continent-overheersching voerde. Niet, dat de Engelschen Amerika geen
reden tot verbittering gegeven hadden! _ De Amerikanen,
destijds vrij wel de eenige neutralen, hadden een tijdlang
van den toenmaligen „wereldoorlog" duchtig geprofiteerd en
voor die dagen aanzienlijke oorlogswinsten gemaakt; maar
de Engelschen hadden ben dit lot vergald door hun schepen te doorzoeken, matrozen van hun schepen weg te halen,
hun koopvaarders in beslag te nemen en zich hun kooparen wederrechtelijk toe te eigenen. Weliswaar hadden zij
van de Fransche oorlogvoerenden ook veel onaangenaamheden ondervonden; maar van de landgenooten van Lafayette konden zij het beter velen dan van de Britten, die sinds
zij de onafhankelijkheid der V.S. hadden moeten erkennen,
geen gelegenheid lieten voorbij gaan, den jongen staat te
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doen gevoelen, dat zij hem niet voor vol aanzagen. Om
zich tegen de onrechtmatigheden der oorlogvoeren den
te vrijwaren en dezen het verkeerde van hun handel
te doen gevoelen, hadden de Amerikanen maandenlang-wijze
door het embargo hun scheepvaart stopgezet; maar zij hadden reeds ondervonden, dat zij zich zelf hiermede meer
kwaad deden dan de menschen, die zij er door wilden treffen.
En toen zij aanboden de embargowet in te trekken onder
voorwaarde, dat de oorlogvoerenden ook de voor de neu tralen belemmerende orders in council en continentaalstelseldecreten zouden intrekken, ging alleen Frankrijk hierop
in zij het dan ook met onbetrouwbare beloften. Ten slotte
kwam het zoover, dat een machtige partij aandrong op
oorlog tegen den staat, die sinds 1803 niet minder dan
900 Amerikaansche vaartuigen genomen, 6000 Amerik aan
matrozen geprest, voor millioenen aan Amerikaansche-sche
goederen zich toegeëigend had en steeds voortging met
het blokkeeren van de Amerikaansche kust, het opstoken van de Indianen en met al die onaangenaamheden,
welke het zeebeheerschende Albion zich jegens de neu tralen meende te mogen veroorloven. „'t Wordt tijd, werd in het begin van 1812 in het Amerikaansche representantenhuis betoogd de wereld te bewijzen, dat wij
van onze vad'ren niet alleen de vrijheid geërfd hebben,
maar ook den wil en de macht, om deze te bewaren." En
toch was er. voor Congres en President alleszins reden
zich schrap te zetten tegen het drijven van de partij, die
op oorlog met Engeland aanstuurde. Niet alleen, omdat
de nationale eer nog wel op andere wijze hoog te houden
was en omdat er voor Amerika door meedoen aan den
oorlog zoo weinig te winnen viel, maar vooral, omdat de
V.S. haast geen leger hadden en geen vloot en de geest
om zich deze te verschaffen, bij het volk ontbrak.-drift,
Het moet dan ook niet geringe moeite gekost hebben
President Madison voor den oorlog te winnen; vermoedelijk
zou hij aan den aandrang van de heethoofden niet toege.geven hebben, indien men hem niet bezorgd gemaakt had
voor de naderende presidentsverkiezing. Hoe dit zij, in
0. E. XVIII 9
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Juni 1812 verklaarden de V.S. aan Engeland den oorlog.
Weldra zou blijken, dat de uitdaging koener was dan
Amerika meende. 't Begon met Napoleon achteruit te gaan
en de tijd zou komen, dat de Engelschen een groot deel
van hun vloot in Europa vrij kregen en dus ,volop gelegenheid hadden de gansche kust van de V.S. te blokkeeren
en te teisteren. Van de landingen der Britten is die van
generaal Rosz, die 40 mijlen landinwaarts trok en de bondshoofdstad Washington grootendeels verbrandde, de bekendste. In verschillende opzichten liep het met den oorlog
anders dan men van beide zij den verwacht had. De krij gs tochten naar Canada, waarvan men in de Unie nog al
verwachting had, mislukten totaal, maar de Amerikaansche
marine, waarvan men niet veel verwachtte, behaalde Benige
kleine successen, die in Engeland zeer pijnlijk gevoeld
werden. En de poging der Britten, om Nieuw Orleans te
veroveren, liep uit op een bloedige nederlaag. Terwijl hier
de krijg nog woedde, werd in het verre Gent onder Russische bemiddeling de vrede gesloten. De jongere Adams,.
een der Amerikaansche gevolmachtigden, deed bij de
onderhandelingen te Gent de ervaring op, dat bij een vrede
dikwijls het onvruchtbare van een oorlog blijkt. Hij had
den afstand van Canada ter tafel willen brengen, maar de
stemming der Engelschen was niet van dien aard, dat van
eenigen afstand sprake kon zijn. Verder dan tot herstel
van den toestand vóór den oorlog wilden zij niet gaan ;.
zelfs werd over het pressen van matrozen, de directe aan leiding tot den oorlog, niets bepaald. De hangende kwes-tiën werden eenvoudig naar de toekomst verschoven; was
het wonder, dat men over het geheel weinig vertrouwen
had in de duurzaamheid van dezen vrede :'
En toch is het sinds dien tijd vrede gebleven tusschen
Engeland en Amerika. Al de oude kwesties en de nieuwe,.
die in den loop der tij den opkwamen, hebben een vreedzame oplossing gevonden. Oppervlakkig beschouwd zou men
zeggen, dat alleen reeds het Engelsche bezit aan de lange
Noordgrens der Unie een voortdurende bedreiging van den
vrede zou zijn. En in Engeland was men er een tijdlang,

,
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ook verre van gerust op, dat de Unie niet in een van de
grenskwesties of in een Canadeeschen opstand aanleiding
zou vinden tot strijd. De regeling van de Canadeesche
grens ging vrij gemakkelijk, wat het destijds (1818) nog
dun bevolkte gebied tusschen de groote meren en het
Rotsgebergte aanging, maar aan den Oostkant waren moei l ij kheden, die eerst in '42 langs minnelij ken weg opgelost
konden worden. En ten aanzien van het reusachtige terrein
tusschen de Rocky Mauntains en den Stillen Oceaan werd
de verhouding eenigen tijd gespannen, toen de Amerikanen
hier wilden gaan tot den breedtecirkel (54° 40' NB), indertij d als de Zuidgrens van het Russische gebied vastgesteld,
terwijl de Engelschen den 49sten breedtegraad, die ten
Oosten van het gebergte de grens was, naar den oceaan
doorgetrokken wilden zien. De Amerikanen gaven toe,
toen Engeland niet onduidelijk te kennen gaf, dat het zijn
aanspraken desnoods met de wapenen zou verdedigen: zij
begrepen, dat zij bij een oorlog even weinig te winnen,
maar meer te verliezen zouden hebben dan in 1812. Sinds
dit Oregon-tractaat van 1846 heeft de Canadeesche grens,
afgezien van de bij scheidsrechtelij ke uitspraak opgeloste
kwestie over het eiland San Juan bij Vancouver, geen
ernstige moeilijkheden meer gegeven, wat bij een grens
van meer dan 5000 K.M. nog al iets te beteekenen heeft.
Ook bij de behandeling van de andere kwesties met Canada
zat blijkbaar bij beide partijen de wensch voor, een bevredigende oplossing te zoeken ; zoo werd voor de kwestie
van de visscher" bij de St. Laurensmonding een modus
vivendi gevonden en de kwestie over den robbenslag in

het door de Unie van Rusland gekochte Alja ka-gebied
werd in '93 door de arbitrage van Parijs ten voordeele
van Engeland beslist. Of de Unie ten opzichte van Enge
zich zoo'n vredelievenden nabuur zou betoond hebben,-land
indien Canada eenigen lust tot aansluiting aan den dag
gelegd had, mag betwijfeld worden, maar de goede nabuur
gedurende meer dan honderd jaar wijst er toch op,-schap
dat de verhouding tusschen Amerikanen en Engelschen
heel wat beter geworden was dan in de jaren, die aan den
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oorlog van 1812 voorafgingen. In dezen oorlog hadden
de Amerikanen in Engeland aan respect gewonnen en toen
het geslacht, dat den opstand van de 13 koloniën beleefd
had, plaats gemaakt had voor een jonger geslacht, begon
in Engeland het inzicht veld te winnen, dat het niet
noodig en niet verstandig was de Amerikanen zoo uit de
hoogte te behandelen en telkens te ontstemmen. Men
behoefde hun vriendschap nog niet te zoeken, maar kon
toch zekere gevoeligheden ontzien en onnoodige ergernis
vermijden. Over het niet nakomen van de Gentsche belofte
ten aanzien van den slavenhandel b.v. zou men gemakkel ij k twist kunnen krijgen, temeer daar het kon leiden tot
scheepsonderzoek, doch het uitblijven van hoogloopende
twisten bewees, dat de Engelschen onaangenaamheden
trachtten te voorkomen. In '60 zagen de Engelschen van
het onderzoekingsrecht af en de secessie - oorlog, welke kort
daarop begon, maakte aan slavernij en slavenhandel een
einde, zoodat deze oude bron van moeilijkheden geheel
opdroogde. Tijdens den secessie - oorlog kwam Engeland
voor de verleiding te staan de macht van de Unie te
knotten door de afscheiding der slavenhoudende staten
te steunen. De Engelsehe regeering begreep echter, dat
,een staat, die zoo lang tegen slavernij en slavenhandel
geijverd had, bezwaarlijk voor de slavenhouders kon opkomen, vooral niet sinds Lincoln door zijn vrijverklaringsproklamatie den oorlog tot een strijd om afschaffing of
behoud van de slavernij gestempeld had en de publieke
,opinie, door de Negerhut voorgelicht, beslist de zijde der
Noordelijken had gekozen. De blokkade van de havens
,der katoenstaten mocht nog zooveel schade in Engeland
berokkenen, de regeering kon er toch niet aan denken,
de zijde der slavenhouders te kiezen. En eerlang achtte
Russell het noodig, het uitrusten van oorlogschepen voor
de zuidelijken te beletten, wat beteekende, dat Engeland
de hand geheel van hen aftrok. Over die oorlogschepen,
vooral over de Alabama, die zooveel koopvaarders genomen
had, is later nog veel te doen geweest. De Unie eiechte
van Engeland vergoeding van de schade, haar door de in

:
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Engeland uitgeruste kruisers toegebracht en het kostte
den Britten eenigen zelfstrijd hierin toe te geven. Ten
slotte werd onder het ministerie-Gladstone door de arbitrage van Genève de zaak langs minnelijken weg geregeld.
Wijst dit er op, dat de verbeterde verhouding tot
Engeland en de lange duur van den vrede aan de Noordelijke grens niet een verdienste is van de Unie alleen, de
vredelievendheid, waarmee de Amerikanen gaarne te koop
loopen, verschijnt in een eenigszins ander licht, wanneer
wij het oog richten naar de Zuidelijke grens. Hier hadden
zij geen stamgenooten als buren. Latijnsche Amerikanen
woonden er : Franschen en Spanjaarden. Het Fransche
gebied, Louisiana, kocht de Unie in 1803; Napoleon beschouwde het als een onhoudbaar bezit en troostte zich
met de gedachte, dat de versterking van de Unie mettertijd een gevaar voor Engeland zou kunnen worden. 't Was
een ontzaggelij k groot gebied, dat de Unie voor luttele
millioenen verwierf; van de Missisippi tot aan de Stille
Zuidzee strekte het zich uit. Eerlang zou het een zeer
voordeelige koop blij ken ; toenmaals vonden echter velen,
dat de Unie aan deze gebiedsvergrooting allerminst behoefte
had en dat vrij wel het eenige voordeel berustte op het
voorkomen van buurkwesties met Frankrijk. De andere
buurman, de Spanjool, had over de vredelievendheid van
de Unie niet te roemen. Zijn rechten in Florida waren door
de Amerikanen herhaaldelijk met de meeste geringschatting
geschonden, eer hij kon besluiten, dit schiereiland aan
de Unie te verkoopen (1819). Feitelijk had Jackson het
reeds een jaar vóór den koop veroverd. En in Texas waren
de Amerikanen reeds in 1812 begonnen met voorbereidende
stappen tot „vrijmaking ". Dit ging in den ouden „handels ondernemingsstijl" met pioniers, met flibustiers en dollars,
maar het liep ten slotte toch hierop uit, dat de Unie aan haar
Zuidelijke grenzen ten koste van de Latijnsche Amerikanen
veroveringen maakte. Toen Mexico zich van Spanje vrij
maakte, gold Texas als een aanhangsel van dit land, maar
het duurde niet lang, of het vocht zich onder Amerikaan
leiding van Mexico vrij en werd, na als vrijstaat-sche
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eenige jaren een onrustig bestaan te hebben geleid, in de
Unie opgenomen. De oorlog met Mexico, die hierdoor uitbrak, duurde langer dan de Amerikanen gedacht hadden,
maar het eind was toch, dat Mexico in het verlies van
Texas moest berusten en het daarachter gelegen groote
gebied tot den Stillen Oceaan moest afstaan (1848). Spanje
en Mexico zullen dus niet toegeven, „dat de Amerikanen
van huis uit geen veroveraars zijn ". Sinds '48 is het echter
aan de Zuidgrens vrede gebleven ; op het Amerikaansche
continent had de Unie — afgezien van een strook in NieuWMexico, welke zij ten behoeve van de Southern Pacific kocht
en van Aij aska, dat zij door aankoop van Rusland ver
toen den omvang bereikt, dien zij hier thans nog-wierf
heeft. Of deze zeventigjarige rust aan de Zuidgrens dan
niet pleit voor vredelievendheid ? Hier geldt het woord
van Rutledge: Interest alone is the governing principle with
nations. De Unie had sinds de afschaffing der slavernij
geen belang bij verdere uitzetting der Zuidgrens, al klom
de bevolking sedert '48 van 22 tot boven de 100 millioen:
de dichtheid is er nog geen vierde van die in Europa.

Bovendien oefende de Unie zich, zooals we later zullen
zien, in de kunst het aangrenzende Mexico aan zijn belangen dienstbaar te maken zonder oorlogsgeweld.
Met het overige Amerika bemoeide de Unie zich langen
tijd weinig. Wie indertijd uit de geruchtmakende Monroeverklaringen (1823) afleidde, dat de Unie veel relaties had
met de Spaansch-Amerikaansche landen, vergiste zich.
Wel had de opstand der Amerikaansche koloniën tegen
Spanje de volle sympathie van de V. S. en was men
het hier met president Monroe volkomen eens, dat van
eenig optreden der Heilige Alliantie tegen de SpaanschAmerikaansche republieken niets komen mocht. In de
eene verklaring doet Monroe het congres mededeeling
van het voornemen, om vriendschappelijk over de Rus
Noord - Westkust van Amerika-sicheprtnëod
en het Noordelijk deel Tan den Stillen Oceaan te
onderhandelen en hij besluit met de bekendewoorden,
„dat de Amerikaansche continenten voortaan niet meer te
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beschouwen zijn als terrein voor toekomstige kolonisatie
door een of andere Europeesche macht." In de andere
verklaring zegt hij : „de Unie heeft nooit deelgenomen aan
Europeesche oorlogen, wat zich ook niet met haar politiek
verdragen zou, maar zij zal elke poging van de verbonden
Europeesche machten, om hun systeem over een deel van
het Westelijk halfrond uit te breiden, als gevaarlijk voor
haar vrede en veiligheid beschouwen." En hij laat er op
volgen : „Met de bestaande koloniën of de van een of
andere Europeesche macht afhankelijke landen hebben wij
ons niet ingelaten, maar wat betreft de regeeringen, die
zich onafhankelijk verklaard en wier onafhankelijkheid wij
erkend hebben, kunnen wij een bemiddeling van de zijde
van een Europeesche macht met het doel hen te onderdrukken of op een andere wijze hun lot te bepalen, niet
anders beschouwen dan als een blijk van onvriendelijke
gezindheid jegens de vereenigde Staten." Was deze ver
aanzien van het verleden niet geheel juist,-klaringte
voor de toekomst was het zeker niet zonder beteekenis,
dat de 'Unie het „Amerika voor de Amerikanen" uitsprak
en Europa stilzwijgend de feitelijke geldigheid van die leuze
erkende en voortaan niet ernstig meer aan het stichten
van koloniën in Amerika dacht. Wat de belofte omtrent
het zich niet inlaten met van een Europeesche macht afhankelij ke landen waard was zou de tijd leeren. De Monroeleer te beschouwen, zooals de Amerikanen gaarne doen,
als de uiting „van den moed van een groot volk, dat nu
aanspraak verwierf op een plaats in de rij der groote
mogendheden" is zeer overdreven, daar de Amerikanen
wisten, dat geen interventie te vreezen was, omdat Engeland
dit niet zou toelaten. En op veel bemoeiingen met de
Zuid- en Midden -Amerikaansche staten wijst de Monroeleer, zooals gezegd, in het geheel niet. Onder Monroe's
opvolger nam de Unie, op aandrijven vooral van Henry
Clay, deel aan het congres van de Zuid- en Midden
republieken op de landengte van Panama,-Amerikansch
maar resultaat had dit congres niet en biet zou meer dan
zestig jaar duren, eer een staatsman der Unie het werk
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van Clay weer opnam. Zelfs bekommerde de Unie zich
geruimen tijd niet ernstig om Cuba, hoewel de annexatie
van dit suikereiland reeds vroeg op het program van haar
staatslieden geplaatst was. En zij zou zich destijds met
de kleine staten van Midden -Amerika even weinig bemoeid
hebben, indien niet de ontdekking der Californische goud
aandacht der goudzoekers gevestigd had op de-veldn
smalle kuststrook, die daar de beide oceanen scheidt. De
practische Yankees haastten zich een spoorlijn over de
landengte van Panama te leggen en een stoomboot -postwagenlijn via Nicaragua te openen. Weldra werden ook
kanaalplannen ontworpen, wat Engeland aanleiding gaf
aan te dringen op een overeenkomst, waarbij versterking
van en uitsluitende heerschappij over de te graven kanalen
verboden werd (Clayton-Bulwerverdrag). Toen Engeland
echter verder wilde gaan en aan de Karibische zee zijn
macht wilde uitbreiden, maakte de Unie gebruik van de
omstandigheid, dat de aandacht der Britten door Europeesche verwikkelingen (Krimoorlog en Italiaansche krijg)
in beslag genomen werd, ©m hen te dwingen, zich terug
te trekken. De Unie wilde van dergelijke Europeesche
bemoeiing niet weten, ook al betrof het landen, waaraan
zij zelf destijds niet bij zonder veel aandacht wijdde. Dit
ondervond Napoleon III, toen hij van den Secessieoorlog
gebruik wilde maken, om in Mexico onder Maximiliaan
van Oostenrij k ,,een Romaansch tegenwicht tegen het
Germaansche Noorden" te vormen. Zoodra de Unie de
handen vrij had, gaf zij den keizer van Mexico zoo Buidelij k mogelijk te verstaan, dat zij hem nooit erkennen
zou. En den Franschen keizer werd de eisch gesteld
zijn troepen uit Mexico terug te trekken. Eenigen tijd na
de terechtstelling van Maximiliaan maakte de Unie de
diplomatieke bescheiden openbaar, waaruit de wereld kon
vernemen, dat zij het was die de Fransche regeering gedwongen had, de Mexikaansche onderneming op te geven.
Verder naar het Zuiden dan Panama strekte de Unie
langen tijd haar belangstelling niet uit; jarenlang lieten
de Amerikanen rustig toe, dat de handel hier grootendeels
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in handen van Europa kwam. Aan een geregelde stoom
staten van Zuid -Amerika werd-vartebindgm
langen tijd in de Unie niet gedacht ; in New-York werd
het niet vreemd gevonden, dat de post en de reizigers
dikwerf over Londen gingen. De tegenstelling tusschen
Noord- en Zuid -Amerika is trouwens in allerlei opzicht te
groot, dan dat de beide helften van het halfrond zich veel
tot elkaar aangetrokken gevoeld zouden hebben. Van
politieke bemoeiingen met Zuid -Amerika was in Washington
dan ook geruimen tijd niet veel sprake.
Wat de bemoeiingen met de landen buiten het halfrond betreft, lijkt het oppervlakkig beschouwd eenigszins
vreemd, dat Amerika zooveel naar het Westen keek. Men
dient hierbij echter in het oog te houden, dat de Amerikanen met hun jonge industrie in Oost-Azië meer succes
konden verwachten dan in Europa. Zeer spoedig nadat de
Engelschen China met geweld geopend hadden, sloot de
Unie met dit rijk een handelsverdrag. En het was geen
toeval, dat het juist de Unie was, die Japan dwong zijn
isolement op te geven. Door het bezit van Californië
Zuidzee-staat geworden, zag de Unie meer kans in de
Zuidzee dan in den Atlantischen Oceaan een leidenden rol
te spelen. Liefst wilde zij dit doel bereiken zonder wapen

-

geweld, niet alleen, omdat zij hiervoor niet ingericht was,
maar vooral, omdat het haar te doen was om groote
winsten met zoo weinig mogelijk opofferingen. Landbezit
begeerde zij niet en zij was desnoods ook bereid het een
en ander over haar kant te laten gaan, indien haar nij ver
handel er maar duchtig bij profiteerden. In Japan-heidn
gelukte dit niet goed; in China beter. Hier wisten de
Amerikanen de concurrentie van de Engelschen het hoofd
te bieden; de Chineezen schenen liever met hen te doen
te hebben dan met de Europeanen, zoodat Amerika er
reeds van begon te spreken „China bij de hand te nemen
en naar beschaving en macht te voeren ". De Chineezen
wilden van die beschaving echter niets weten en de „opening"
van hun land bleef beperkt tot den handel, welke trouwens
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genoeg winsten beloofde, om de belangstelling van de Unie
in het groote rijk gaande te houden.
Met Europa waren de betrekkingen van geheel anderen
aard. Amerika was hier de leverancier van grondstoffen en
de afnemer van industriewaren. Van hoeveel belang de
uitvoer naar Amerika voor Engeland werd, kan hieruit
blijken, dat in 1858 deze uitvoer alleen haast evenveel
beteekende als die naar alle Engelsche bezittingen te zamen.
En welke rol de invoer van katoen uit Amerika in Engeland speelde, bleek toen tijdens den Secessie-oorlog die
invoer een tijdlang geheel ophield. Sommige artikelen als
koren en petroleum zouden eerst later van beteekenis
worden. Dat tijdens den Krimoorlog veel koren uit Amerika
gehaald werd, was een bijzonder geval; de Unie moest
toen tehulp komen, om het tekort aan te vullen, hetwelk
ontstond, doordat Rusland niet uitvoerde. Na den vrede
kwam de terugslag: de zeer toegenomen invoer van weelde en andere artikelen werd nu in de Unie niet meer door
een evenredigen uitvoer opgewogen en er volgde een
handelscrisis, zooals Amerika nog niet beleefd had, een
crisis, die ook in Europa danig gevoeld werd. Amerika's
positie in den wereldhandel was destijds blijkbaar reeds
van dien aard, dat een crisis aldaar ook voor Europa ge
politieke betrekkingen bleven echter ge--volgenhad.D
ruimen tijd van geringere beteekenis. Dat in de dagen van
Monroe en Canning de Unie en Engeland het met elkaar
eens waren ten aanzien van de ontoelaatbaarheid van een
interventie der Heilige Alliantie in Amerika, is reeds gezegd.
De daarop volgende periode tot '48 gaf geen aanleiding
tot politieke bemoeiingen van de Unie met Europa: de
V. S. hadden toen nog zoo weinig belangen in en voor
ons werelddeel. Men liet hier „Amerika aan de Amerikanen"
en bekommerde zich weinig om een volk, dat een eigen
natie, geen kind van Europa wilde zijn. De storm van '48
en de reactie, die volgde, dreef velen uit Europa naar het
„land der vrijheid ", waar de geestdrift hun echter niet
meeviel. Wel werd Kossuth, de „gouverneur van Hongarije ",
zooals men hem noemde, er met gejuich ontvangen, maar
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de hulp uii Amerika aan de Hongaren bepaalde zich tot
een protest van de V. S. tegen het optreden van de Russen
in Hongarije en tot de waarschuwing, dat „de Unie voortaan
niet onverschillig zou zijn jegens dergelijke daden van
ongerechtigheid en onderdrukking, waar en wanneer zij
ook mochten geschieden". Toen de Krimoorlog begon, was
de ontstemming jegens de Russen echter reeds geheel
geweken ; de sympathie was er gedurende dien oorlog zelfs
grootendeels aan de zijde van Rusland, dat zich haastte
de V. S. de erkenning van de rechten der neutralen aan te
bieden. Was de Unie niet zoo ,,russophil" geweest, dan zou
Engeland zich op het punt van het zeerecht vermoedelijk
niet zoo toegevend betoond hebben. Hieruit en uit de
stemmen, die destijds in de neutrale landen - ook in ons
land - opgingen voor een neutraliteitsverbond met de
Unie, bleek wel, dat deze in Europa in aanzien gewonnen
had. Dat de V.S. niet wilden toetreden tot de zeerechtdeclaratie, welke aan het eind van den Krimoorlog in Parijs
tot stand kwam, werd dan ook in Europa als een groote
teleurstelling gevoeld. Onbegrijpelijk was die weigering
echter niet: de Unie wilde met het oog op haar kleine
oorlogsvloot alleen in de afschaffing van de kaapvaart toestemmen, indien meteen de onschendbaarheid van elk
privaat eigendom op zee erkend en dus ook het zeebuitrecht der oorlogsschepen, afgezien dan van oorlogscontrabande, opgegeven werd. Met één staat in Europa liet de
verhouding te wenschen over, namelijk met Spanje. Hier
voelde men, dat de Unie steeds het oog gericht hield op
Cuba. En de gezanten van de V.S. in Europa deden weinig,
om dit te verbergen; integendeel - in 1854 verklaarden
de Amerikaansche gezanten te Madrid, Parijs en Londen
bij het zoogenaamde manifest van Ostende openlijk, dat de
annexatie van dit eiland door het Amerikaansche staatsraison geboden werd. Vooreerst bleef dit echter nog bij
woorden. De verschrikkelijke, hoewel in zijn gevolgen niet
onvoordeelige Secessie-oorlog 1) kwam en daarop volgde een
1) Deze oorlog stelde de nationale nijverheid plotseling voor de taak
zelf te voorzien in de behoefte van groote legers, aan munitie, kleeren,
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periode, waarin het politieke leven en in het bijzonder de
buitenlandsche politiek in de Unie zoo flauw was, dat zelfs
aan den grooten opstand op Cuba, die in '68 begon, weinig
aandacht geschonken werd. De Unie had behoefte aan een
tijdvak van herstel en reconstructie. Het duurde ongeveer
tot '80, eer zij dit te boven was. De schulden waren toen
voor een groot deel betaald, de katoenoogst had de opbrengst van vóór den oorlog weer bereikt, de korenopbrengst
was ontzaggelij k toegenomen, het spoorwegnet uitgebreid,
de bevolking tot 50 millioen geklommen en ook de industrie
was van beteekenis geworden, geholpen door protectie
aanvankelijk voor bestrzj ding der oorlogskosten-tarievn,d
bedoeld waren, maar bleven en zelfs verhoogd werden, toen
zij voor dit doel niet meer noodig waren. De staatkundige
toestand liet nog wel te wenschen over men denke aan
de corruptie, het spoils system en het lage peil der poli
maar als Carnegie's Triumphant Democracy ver -ticans—
moet Europa, al merkt het wel op, dat in de-schijnt('86),
schildering de schaduw ontbreekt, erkennen, dat de Amerikanen terecht troisch zijn op hun „zegevierende republiek ".
Zij mocht zich in de zeventig jaar, die sinds den vrede
van Gent verloopen waren, niet altijd zoo vredelievend betoond hebben, als men uit de woorden van de Yankees
zou opmaken, over het geheel waren haar veroveringen
toch van vreedzamen aard geweest; aan haar Monroeleer
met zijn defensief karakter had zij vastgehouden en gedachtig aan den raad van den ouden Washington had zij
zich van „vaste staatkundige bondgenootschappen" onthouden. In Europa constateerde men, dat het de Amerikanen
vooral om de dollarjacht te doen was,' maar men meende
opgemerkt te hebben, dat zij meer gevoelden voor het beslissen van internationale geschillen door rechtspraak dan
door geweld en eerder geneigd waren voor verdrukten dan
voor verdrukkers op te komen. Ernst Otto Hopp, die jarenlangin de Unie gewoond had, schreef in hetzelfde jaar,
dat Carnegie's boek verscheen, aan het slot van zijn „Bundesschoenen enz. Hij legde in menig opzicht den grond tot de moderne Arnerikaansche industrie.
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staat und Bundeskrieg in Nordamerika", dat het hem „oft

zu Sinne gewesen, als sähe er einen groszartigeren Zug,
als vernähme er den Pulsschlag eines höheren, geistigeren,
menschenwürdigeren Lebens neben den Dissonanzen des
Nützlichkeitsprincips und des Dollarelends ". Het zou echter
de vraag zijn, of wat men meende te mogen hopen en ver
toen de staat nog in zijn opkomst was, zich zou-wachten,
vervullen, nu hij een groote mogenheid geworden was.

Nog geen dozijn jaren na het verschijnen van de boeken van B opp en Carnegie bereidde de machtige republiek
velen in Europa een groote teleurstelling door den strij d
aan te binden met het zwakke Spanje. Weliswaar lag het
geheel in de lijn, dat de V. S. moeite deden, om het weer
opgestane Cuba aan zelfbestuur en orde te helpen; maar
toen Spanje zich ten slotte bereid verklaarde aan de wenschen van de Unie tegemoet te komen, verwachtte men in
Europa, dat voortgezet overleg tot een bevredigende oplos
zou leiden. In plaats daarvan vond de Unie in de ont--sing
ploffing, welke het Amerikaansche oorlogsschip, de Maine,
in de haven van Havana tot zinken bracht, aanleiding Spanje
den eisch te stellen Cuba op te geven, wat gelijk stond
met een oorlogsverklaring. ('98). Merkwaardig, dat de voorstandster van arbitrage naar het zwaard greep, terwijl de
andere partij de hand tot een schikking bood. En nog
merkwaardiger, dat toen de ongelijke strijd afgeloopen
was, het Amerikaansche volk zoo trotsch was op zijn
succes. „Die oorlog is een mijlpaal in de geschiedenis der
republiek zegt Bussemaker hij vervulde het volk met
een gevoel van blij den trots, van het bewustzijn van zij n
kracht; in breeden kring vestigde hij de overtuiging, dat
de tijd gekomen was om het tot nu toe gehandhaafde
isolement te verlaten." Wonderlijk toch, die trots van
den reus, omdat hij den kleinen Don verslagen had. Dat
een staat, die een groote mogendheid geworden is, de
Cuba -zaak niet meer in den ouden ondernemersstijl behandelen wilde, was begrijpelijk. En niet onbegrijpelijk was
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ook, dat men het tijd vond, eindelijk eens door te tasten.
Maar dat men nu nog een hooge borst opzette over een
zege op het arme Spanje, wijst er op, dat de juiste maat
ontbrak. Deze raakt zoo licht zoek in onzen materia--staf
listischen tijd, vooral wanneer er zooveel economischen
voorspoed heerscht als destijds in Amerika. De Unie rekende
het zich reeds als een niet geringe verdienste aan, dat zij
zich hield aan haar belofte ten aanzien van Cuba en dit
eiland onder zekere beperkingen vrij gaf, maar wat Spanje
verder moest afstaan Portorico en de Philippijnen, om
van het kleine Guam niet te spreken werd geannexeerd,
de Philippijnen trouwens niet zonder verzet in de Unie zelf.
Laatstgenoemde annexatie was dan ook eenigszins vreemd
voor een staat, die steeds beweerd had nog onlangs
bij een kwestie over Venezuela dat wegens den grooten
afstand elke blijvende band tusschen een Europeeschen en
een Amerikaansehen staat even onpraktisch als onnatuurlij k was. En de woordvoerders van de democratische partij
beweerden niet ten onrechte, dat de Monroeleer kwalijk
toe te passen zou zijn, indien de Unie gebieden ging
annexeeren, die niet alleen buiten haar sfeer, maar in de
sfeer van andere machten lagen. Hiermede hadden zij het
oog op Japan. Inderdaad was het niet zonder gevaar zich
daar in oost-Azië vast te zetten en het was de vraag, of
de Philippijnen de offers, welke er misschien voor gebracht
zouden moeten worden, waard zouden zijn. Maar de V. S.
waren toen in een annexatie -stemming; de Sandwich eilanden (llawai) hadden zij kort tevoren ook geannexeerd.
Behalve commercieele waarde hadden deze Sandwich eilanden, zooals in den oorlog met Spanje gebleken was, niet
geringe strategische beteekenis. Japan, dat tegen deze
annexatie protesteerde, kreeg van president Mac Kinley
ten antwoord, dat het hier een logisch gevolg betrof van
een sinds jaren gevolgde politiek. Werkelijk had de Unie
op Hawaï oude relaties, maar onbegrijpelijk was het protest
van Japan toch niet: een Hollander schreef nog onlangs:
„men zou haast meenen, dat Hawaï een Nipponsche kolonie
is; het wemelt er van Japs."
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Engeland onthield zich van protest, evenals het zich
tij dens den oorlog met Spanje onthouden had van eiken
stap, dien de Unie onaangenaam zou kunnen zijn. Het was
zelfs zoo ver gegaan, — in Amerika werd dit met erkentelij kheid opgemerkt -- zijn oorlogsschepen in de Philippi] nsche
wateren beslist de zijde der Amerikanen te laten kiezen, ten
einde de Duitsche vloot van baatzuchtig ingrijpen te weerhouden 1 ). Aanvankelijk was die erkentelijkheid vermengd
met eenige verwondering: men had in geen 80 jaar oorlog
met Engeland gehad, maar haken en oogen waren er in dien
tijd toch nog al geweest en men wist zeer goed, dat de toenemende tariefverhooging in de V. S. den Engelsehen verre
van aangenaam was. Toen Engeland echter met de vriendelij kheden voortging, niet alleen bij de Samoa- conflicten (de
Unie kreeg hier bij de verdeeling in '99 o.a. Tutuila), maar
ook in de gewichtige Kanaalzaak, begon men te begrijpen,
dat het Engeland met het zoeken van de vriendschap der
Unie ernst was. Vooral de meegaandheid van Engeland in
de Kanaalzaak maakte indruk. Tij dens den Spaanschen
oorlog had men in de Unie begrepen, dat een kanaal door
Midden -Amerika meer dan ooit noodig was. De Unie wilde
dit kostbare werk echter niet op zich nemen, tenzij ze de
zekerheid bad, dat zij het kanaal onder haar uitsluitend
gezag zou krijgen en hiervoor stond haar het oude Clay-

ton-Bulwer verdrag in den weg.
Toen nu de Amerikaansche minister Hay bij Engeland
aanklopte met de vraag, of dit bereid was, het verdrag
naar den zin der Unie te wijzigen, was hij er verre van
gerust op, dat het antwoord gunstig zou zijn. Weldra
bleek, dat Engeland ook hierin de _Unie ter wille zou zijn.
In 1901 werd het oude verdrag bijna geheel te niet gedaan,
ook wat het verbod om versterkingen aan te leggen betrof,
zoodat de Unie van het kanaal nu werk kon maken zonder
vrees, dat een andere macht er teveel in te zeggen zou
hebben. De Yankee begreep wel, dat Engeland voor die
1) Hoe dit de verhouding, ook van Duitsche zijde, verslechterd had,
merkte de Amerikaansche gezant White, toen hij voor de tweede maal in
Berlijn geplaatst werd.
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welwillendheid zijn goede reden had ; hij wist dat het in
Europa vrijwel geïsoleerd stond en zich in dit „splendid
isolation" niet behagelij k gevoelde. En hij wist, ook, dat
de Zuid -Afrikaansche Boerenoorlog voor Engeland zeer
bezwaarlijk was en dat Duitschland het ondanks de
nog versche afspraken — in Oost-Azië tegen Rusland in
den steek gelaten had. Maar dit belette niet, dat het
haken naar zijn vriendschap zijn nationaal gevoel streelde
en dat de vastberadenheid, welke Engeland hierbij aan
den dag legde, hem eenigermate imponeerde. Engeland
mocht dan de oude vijand zijn, van vijandelijke daden
van die zijde had men geen heugenis meer en ten slotte
stond men van alle volken ter wereld de Engelschen toch
het naast. De Yankee houdt zich voor de kroon der
menschheid en acht zich gerechtigd alle volken gering te
schatten, maar hij maakt steeds een uitzondering voor de
Britten. De vriendschap_ van zoo'n wereldmacht als de Britsche, waarbij vergeleken de macht van de Unie klein was,
kon eenigszins als een onderscheiding worden beschouwd.
En al behoorde bij die wereldmacht het Dominion of Canada,
welks samenvoeging in de Republiek als strijdig met den
geest van de Monroeleer gevoeld werd en dat de Amerikanen
in die dagen voor een tolunie trachtten te winnen, tegen
het samengaan met Engeland was dit geen groot bezwaar,
zoolang de bevolking van Canada zich toch niet door de
V. S. wilde laten overhalen. Bovendien was de machtsverhouding veranderd en was Engeland meer democratisch ge
hierdoor de Unie nader gekomen. Daar kwam bij,-worden
dat geen van beiden over Duitschland te spreken was; de
Engelschen niet wegens de toenemende ontwikkeling van de
Duitschers op industrieel en maritiem gebied en wegens de
houding van Duitschland in de Oost - Aziatische zaken, de
Amerikanen niet, omdat de Duitschers in den Stillen Oceaan
en in verschillende deelen van hun werelddeel als hun
mededingers optraden en in het bijzonder voor Manila ten
zeerste hun wantrouwen gewekt hadden. Dit alles behoefde
nog geen reden te zijn met beide handen de aangeboden
hand te grijpen, maar wel om een welwillend oor te leenen
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aan Engeland's vriendschapsbetuigingen en te overwegen,
of beider belangen niet met elkaar in overeenstemming te
brengen zouden zijn. Ten aanzien van die belangen dachten
velen in de Unie anders dan vroeger. Waren tot nog toe
alleen de producten van hun landbouw en veeteelt voor
de wereldmarkt van beteekenis, hun industrie, door Mac
Kinley- en andere tarieven tegen vreemde mededinging
op de eigen markt gewaarborgd, moest op de wereldmarkt
eveneens een rol gaan spelen. En de Unie moest, in ver
hiermede, niet tevreden zijn met een plaats in de rij-band
,der groote mogendheden, maar een wereldmacht gaan worden,
de overheerschende macht op het westelijk halfrond en in
den Stillen Oceaan. Misschien hadden de imperialisten
zich reeds eenigszins vertrouwd gemaakt met de gedachte,
dat dit niet zonder strijd met Engeland zou kunnen gelukken, maar nu Engeland toonde Amerika's vriendschap
zoo zeer op prijs te stellen, kwam de vraag aan de orde,
of het imperialisme zich niet met die vriendschap zou
kunnen verdragen 1 ). En het antwoord scheen niet onbevredigend : de overheersching van het werelddeel Amerika
was wel vereenigbaar met het voortbestaan van een Britsch
Canada en met zekere handelsuitbreiding van de zijde der
Britten in Zuid-Amerika; de wereld was groot genoeg, om
naast de Britsche wereldmacht ruimte laten voor de Amerikaansche ook wat den Stillen Oceaan betreft en het
was beter, dat de Engelschen en Amerikanen hierbij elkaar
,ontzagen en steunden, dan dat zij door onderlingen strij d
de vreemde machten in de hand werkten, die op hetzelfde
terrein ook naar uitbreiding streefden! Hoe dit zij, terug
werd de vriendschapshand niet; een vriendschap -gewzn
verhouding ontstond en weldra was bij verschillende-pelijk
gelegenheden te merken, dat Engeland en de Unie elkaar
ter wille waren.
Na den Spaanschen oorlog ging de Unie voort met de
uitbreiding van haar invloed in Midden-Amerika. In Mexico
werd steeds meer Amerikaansch kapitaal geplaatst; het natio,

1) „England galt als gesättigte Macht — zegt Moritz Bonn -- mit
der man im Interesse des Friedens zusammenarbeiten konnte."

0. E. XVIII 9
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naal vermogen was weldra voor meer dan 40% Amerikaansch.
Er zitten hier nog zooveel schatten in den grond, die de
Amerikanen aantrekken ! . De Mexicanen zien de toenemende
bemoeiing niet zonder wantrouwen : in eiken Amerikaan, die
zich in hun land vestigt, zien zij een pionier, in elke verwik
speuren zij de hand van den overmachtigen nabuur,-keling
die echter met het oog op zijn verdere Amerikaansche
plannen gaarne conflicten vermijdt. In het Caribische zeegebied bereidde de Unie verschillende protectoraatsver-.
dragen voor en werd onder haar invloed het departementa
Panama van Columbia afgescheiden en tot een zelfstandig
staatje gevormd, met welk staatje de Unie nu het verdrag
sloot, dat zij van Columbia niet verkrijgen kon, het verdrag namelijk, waarbij haar de volle souvereiniteit over het.
kanaalterrein werd afgestaan. De Nicaragua- kanaalplannen
konden nu ter zijde geschoven worden en het door de
Franschen gestaakte werk aan het Panamakanaal werd
door de Amerikanen weer opgenomen. Geheel losgelaten
werd het Nicaraguaplan echter niet; de tijd zou komen„
dat het ondanks de -voltooiing van het Panamakanaal weer

naar voren werd gebracht. Aan de Zuidelijke oeverlanden
van de Caribische zee wijdde de Unie eveneens haar aandacht: in Columbia waren ook petroleumvelden en men
zag het gebeuren, dat een Engelsch syndicaat zich hier in
1913 terugtrok, omdat de Unie tegen dit „vreemd" syndicaat bezwaar maakte! Meer dan met Columbia had de
Unie te stellen met het aangrenzende Venezuela. Het was
bij een kwestie tusschen Venezuela en Engeland, dat de
Unie een toon liet hooren, die Engeland deed opkijken,
wat misschien wel aanleiding heeft gegeven, dat de Britsche
staatslieden gingen overwegen, of het niet geraden was de
vriendschap der Unie te zoeken. De kwestie liep over een
sinds jaren betwist grensgebied, waar Venezuelaansche
soldaten eenige Engelschen gevangen namen. Toen dit moei lij kheden gaf, wendde Venezuela zich om bescherming tot
de V.S. Minister Olney zond nu met instemming van president Cleveland een nota aan de Engelsche regeering, waarin
hij eischte, dat het geschil aan een scheidsrechtelij ke uit--
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spraak zou worden onderworpen en uiteenzette, dat de
V.S., de aangewezen commercieele en politieke bondgenoot
der Amerikaansche staten, elke poging van Europeesche
machten, om met geweld een politiek toezicht op een
Amerikaanschen staat te vestigen, als een beleediging moesten opvatten. Lord Salisbury bleef hierop het antwoord
niet schuldig, maar toen Cleveland het Congres voorstelde
voor die grenskwestie een commissie te benoemen, welker
beslissing door de V.S. zou worden geëxecuteerd, begreep men
in Engeland, dat het den Amerikanen ernst was en toonde
men zich bereid tot minnelijke schikking. Nog vóór de
Amerikaansche commissie met haar onderzoek gereed was,
werd met medeweten der Unieregeering een arbitrageverdrag gesloten, krachtens welk verdrag het betwiste gebied door een scheidsgerecht verdeeld werd.
Het vernieuwen van de Monroeleer in zoo scherpen
vorm hield verband met de omstandigheid, dat de Amerikaansche nijverheid behoefte begon te gevoelen aan nieuwe
débouchó's en hiervoor o.a. het oog gericht had op Zuid Amerika. De buitenwereld had hiervan reeds iets gemerkt
door de opkomst (sinds '80 ongeveer) van het moderne
Pan- Amerikanisme ; Blaine had de leuze van Henry Clay
overgenomen en in '88 machtigde ,het Congres den President
de regeeringen van alle landen in het werelddeel uit te
noodigen tot een conferentie ter bespreking van gemeen
belangen. Deze conferentie werd het volgend-schapelijk
jaar onder Blaine's voorzitterschap te Washington gehouden.
Er werd gesproken over verbeteringen van het onderling
verkeer, zoowel door het aan brengen van meer en betere verbindingen als door het wegnemen van belemmeringen, over
een tolunie, een uniform stelsel van maten en gewichten,
een gemeenschappelij ke munt, over verschillende economische en geestelijke belangen, die bij de Panamerican Union
gebaat zouden zijn. Op directe resultaten had deze conferentie niet te bogen, maar de zaak bleef aan de orde;
andere conferenties volgden, groote te Mexico, de Rio Janeiro
en Buenos Aires, kleine in Washington en men heeft er
niet alleen over allerlei gemeenschappelijke belangen, over
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arbitrage en patenten en bankwezen en den spoorweg New
York—Valparaiso gesproken, maar ook overeenkomsten
gesloten en internationale bureaux opgericht; over en weer
heeft men elkaar bezoeken gebracht. Zuid - Amerika bleef
echter wantrouwend en een behandeling als Columbia in de
Panama -zaak moest ondervinden deed dit wantrouwen
niet verminderen, terwijl de Unie, als zij als beschermster
der Zuid -Amerikaansche staten optrad, het deze ook niet
altijd naar den zin kon maken. Venezuela gaf telkens de
Unie te doen. Bij het conflict tusschen verschillende Europeesche staten en Venezuela in 1902 kwam de vraag aan de
orde, of financieele vorderingen van Europeesche machten ook
onder het verbod van gewapende tusschenkomst vielen. De
Argentijnsche minister Drago wilde deze vraag bevestigend
beantwoord zien, maar president Roosevelt maakte bezwaar
deze opvatting als noodzakelijke aanvulling van de Monroeleer
te aanvaarden. Hij bepaalde zich tot de verklaring, dat Zuid Amerika onder bescherming der Unie stond, die inmenging
van Europa aldaar in strijd achtte met de Monroeleer en
hij zorgde er voor, dat het gewapend optreden tegen Vene
binnen zekere grenzen bleef en weldra overbodig-zuela
werd. Ook bij de latere Venezuelaansche conflicten -- er
volgden na 1902 nog verscheidene — hield de Unie, hoewel
haar houding soms eenigszins vreemd was, Venezuela ten
slotte toch steeds de hand boven het hoofd. In Europa
trok men hieruit de les, geen maatregelen tegen Middel
Zuid -Amerikaansche staten te- nemen zonder tevoren-en
de Unie er in te kennen. Deze was nu eenmaal de groote
broer, die helpen kon en tot zekere hoogte helpen wilde,
mits met zijn wenschen door de andere leden van het
gezin rekening gehouden werd. En deze wenschen gingen
duidelijk in de richting van een economisch protectoraat,
wat voor een volk als de Amerikanen, bij wie de economische zin zoo ontwikkeld is, begrijpelijk is. Aan zoo'n
protectoraat zit veel vast, vooral wat de A. B. C. staten
(Argentinië, Brazilië, Chili) betreft. Hoeveel deze landen in
de „Weltwirtschaft" beteekenen, blijkt reeds hieruit, dat
zij it 1913 voor bijna een milliard mark aan grondstoffen
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en levensmiddelen naar Duitschland uitvoerden. Wel mochten de Duitschers spreken van Zuid -Amerika als „ein
Rohstoffengebiet von ganz gewaltiger Bedeutung und noch
gröszerer Zukunft". Wanneer het hier de V. S. gelukte
Europa te verdringen, dan zou het voor Duitschland een
slag zijn. Maar ook voor Engeland ! Een economische Monroeleer zou zoowel voor Engeland als voor Duitschland
een bedreiging wezen. In Engeland hoopte men echter op
een samengaan met de Unie, ook in zulke zaken : zoo'n
wereldsyndicaat van grondstoffenleveranciers leek verleide
genoeg. Voorhands kon men zich in Duitschland even--1ijk
el troosten met de gedachte, dat de A. B. C. staten
reeds te machtig geworden waren en zich reeds te zelf
gevoelden, om zich zoo maar aan de leiding van-standig
den grooten broer over te geven. Men voelde er niet veel
voor Uncle Sam en zag zijn toenadering niet zonder wantrouwen en argwaan. Deze liet zich hierdoor echter niet
afschrikken en breidde zijn bemoeiingen met Zuid -Amerika
voortdurend uit.
Ook in Oost-Azië vond de Amerikaansche nijverheid
een toenemend afzetgebied. Hadden de Amerikanen aan
uit China wel veel gehaald, maar er weinig-vankelij
verkocht, allengs nam de uitvoer naar China toe en werd
er steeds meer Amerikaansch kapitaal geplaatst. Met het
oog hierop waren de Amerikanen, hoe protectionistisch zij
thuis ook mochten zijn, in China verklaarde voorstanders
van de politiek der „open deur ". De Engelsehen stonden
op hetzelfde standpunt. Toen de Engelsehe handel er dan
ook in '98 bij monde van de kamer van koophandel te
Manchester op aandrong, dat Engeland onder de groote
staten, die handel op China dreven, de andere voorstanders
van de „open deur" zou uitzoeken tot een samengaan,
zullen velen terstond aan de V. S. gedacht hebben. Engeland klopte echter eerst bij Duitschland aan, waarmee het
toen tijdelijk op goeden voet stond. In Oct. 1900 werd een
overeenkomst gesloten tot handhaving van de integriteit
van het Chineesche grondgebied ; toen echter het volgend
voorjaar Engeland een beroep deed op de Duitsche mede-
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werking, om Rusland tot ontruiming van Mandsjoerije te
bewegen, antwoordde von Billow, dat de overeenkomst
alleen gold voor. . . . het eigenlijke China, niet voor Mandsjoerije ! Beter voer Engeland bij de V. S. Deze hadden in
Mandsjoerije een goede markt gevonden, die voor de toekomst nog meer beloofde. Samen met de Engelsehen
drongen zij nu op de ontruiming aan ; deze volgde echter
eerst, toen Engeland met Japan het verbond van 1902
gesloten had.
Met de Japanners konden de Amerikanen het niet zoo
goed vinden als met de Chineezen. Een halve eeuw, nadat
zij Japan uit den slaap hadden gewekt, was dit reeds een
groote mogendheid geworden, waarvoor ieder min of meer
bang was. Zoolang de Japansche industrie nog niet in
staat was het in China tegen Amerika op te nemen, was
de concurrentie der Japanners zoo gevaarlijk niet. En
zoolang de Japanners zich, als in 1908, door de groote
oorlogsvloot der Unie nog lieten imponeeren, scheen het
Japansche gevaar, ook wat de Zuidzee-heerschappij betreft,
niet zoo dreigend, maar de ontwikkeling ging bij dit eigenaardige, moeilijk te begrijpen volk zoo snel! Het zou niet
lang duren, of het kwam met de leuze: Azië voor de Aziaten
en de Unie, die tegen deze leuze op zich zelf geen bezwaar
kon maken, dacht met zorg aan de mogelijkheid, dat Japan
de leiding in Oost-Azie zou krijgen. Niet het minst wat de
landverhuizing aan ging : het dun bevolkte Westelijk Halfrond trok de opeengepakte menschenmassa in Oost-Azië
aan. Nu reeds gaf dit moeilijkheden: de Unie was op dit
vreemde bevolkingselement niet gesteld, maar toen het de
maatregelen tegen de Chineesche immigratie verscherpte,
antwoordde China met benadeeling van den Amerikaansehen
handel en toen San Francisco de Japansche kinderen van
de openbare scholen uitsloot 1), nam Japan dit zoo hoog op,
dat president Roosevelt al zijn staatsmanswijsheid noodig
had, de zaak in der minne te schikken. Waar moest het
1) De groote zelfstandigheid, welke de afzonderlijke staten der Unie
in zulke regelingen bezitten, kan blijkbaar voor de buitenlandsche zaken
bedenkelijk zijn.
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heen, indien straks het Azië beheerschend Japan de Chineesche landverhuizing naar Amerika zou gaan leiden ! Het
was met het oog op het Japansche gevaar, dat de democratische partij in de Unie aandrong op het vrijgeven van de
Philippijnen. Velen vonden die bezorgdheid voor Japan
echter overdreven en drongen er op aan, de Japanners
liever als gelijkwaardigen te behandelen en met hen rustig
in Oost-Azië saamtewerken. Toen in 1908 een Amerikaansch-Japan sche overeenkomst gesloten, was, waarbij o.a.
integriteit van China en de „open deur" gewaarborgd werd,
was er volgens hen geen reden meer voor ernwtige toekomstmoeilijkheden met Japan: het arbeidsveld in Oost-Azië was
voor beiden te zamen groot genoeg!
De vrees, dat het verbond Engeland-Japan van 1902
aan de vriendschap van de Unie en Engeland kwaad zou
doen, werd niet bewaarheid. In de dagen van den vrede
van Portsmouth, toen president Roosevelt als bemiddelaar
tusschen Rusland en Japan optrad, werd dit verbond ver
uitgebreid, maar Engeland zorgde er wel voor, dat-nieuwd
de Unie hierin niets vij andigs kon zien. En ten overvloede
werd bij de wijziging in 1911 bepaald, dat het verbond niet
zou gelden tegen machten, waarmede een van beiden een
arbitageverdrag gesloten had, hetgeen naar weldra
bekend werd het geval was met Engeland-Amerika.

Voor den invloed van de Unie in den Stillen Oceaan,
te Washington in den Senaat reeds „onze zee" genoemd,
was de annexatie van Hawaï, Guam, Tutuïla en de Philippijnen van beteekenis, evenals de uitbreiding van de
Amerikaansche oorlogsvloot. 'En de naderende voltooiing
van het Panamakanaal zou het belang van deze uitbreiding
nog vergrooten; in de Unie was echter nog niet voldoende
het inzicht doorgedrongen, dat bij de zeebeheersching ook
een groote koopvaardijvloot behoorde: eerst wanneer de
Amerikanen zich meer op de zeevaart gingen toeleggen en
hun koopvaarders het op de steeds in beteekenis toenemende
Zuidzee van de concurrenten wonnen, zou deze zee in
waarheid hun zee kunnen heeten.
Wat de bemoeiingen met Europa betreft, bleef Amerika
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niet langer alleen leverancier van grondstoffen en levens
maar begon ook de Amerikaansche nijverheid-mideln,
hier mede te dingen. Deze nijverheid had zich, los van
sleur en traditie, dermate ontwikkeld, dat de komst van

Amerikaansche fabrieks- en industriewaren in Europa in
menig opzicht een succes was. Van de economische ontwikkeling zoowel als van de protectionistische politiek der
Unie voelde Europa den terugslag, vooral Engeland. En
voor vergeldingsmaatregelen van de zijde van Europa behoefde men zich in Amerika, ondanks het scherpe Mac
Kinley- tarief, niet ongerust te maken, daar de Unie haast
in alles uit eigen hulpbronnen kon voorzien. Wie, als
Duitschland, eenigen lust toonde de Unie verdere behandeling op den voet van de meest begunstigde natie te
weigeren, kwam weldra tot het inzicht, dat het hiermede
zich zelf het meest zou schaden. Naast de Amerikaansche
nijverheid begon ook het Amerikaansche kapitaal zich
duchtig op de Europeesche markt te laten gelden. En
ten aanzien van de landverhuizing begon de tijd te komen,
dat de Unie heel wat kieskeuriger werd en zoowel de
slecht bekend staanden als de armsten ging weren. Verstoring in de goede verhouding bracht ook dit niet;. de
Unie werd in Europa door groot en klein met bij zonder
respect behandeld en zij nam dit in ontvangst als iets van
zelf sprekends. Met den jongen reus wilde ieder gaarne
op goeden voet blij ven, te meer, daar men aannam, dat hij
zich in de Europeesche kwesties geen ongewenschte mede
zou aanmatigen. De Vereenigde Staten werden-zegnschap
weldra in allerlei internationale aangelegenheden gekend,
maar zij beperkten zich hierbij tot aangelegenheden, waarbij
zij zelf belang hadden. Zoo nam de Unie wel deel aan
de behandeling van de Marokko-zaak (in Algeciras trokken
zij één lijn met de Engelschen), maar hield zij zich buiten
de Balkan- zaken. Met voorliefde deed zij mede aan de
Haagsche vredesconferenties en met verschillende staten
sloot zij overeenkomsten, welke ten doel hadden eventueele
geschillen, die niet langs diplomatieken weg opgelost
konden worden, aan een permanente commissie van onder-
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zoek te onderwerpen (Bryan-tractaten). Over de verhouding
tot de afzonderlijke staten van Europa -- Engeland, Duitschland, Spanje is boven reeds het een en ander opgemerkt.
We hebben gezien, dat zich sinds '95 ongeveer een
vriendschappelijke verhouding tot Engeland ontwikkelde, terwijl die tot Duitschl an d niet zoo innig was, als men uit de
vriendelijkheden, welke de keizer en president Roosevelt
wisselden, zou afleiden. Aan de mogelijkheid van ingrijpen
van de Unie in een Europeeschen oorlog werd echter in
Duitschland door bijna niemand geloofd. De Unie was
immers de vredesstaat bij uitnemendheid ; haar Monroeleer
was een leer van verdediging, niet van expansie en van
niets was zij meer afkeerig dan van militarisme. Zij mocht
op het Westelijk Halfrond en in den Stillen Oceaan streven
naar hegemonie en ook daar buiten niet onverschillig zijn
voor haar plaats op de wereldmarkt, aan oorlog dacht zij
niet, zooals reeds uit haar geringe zorg voor het leger
bleek en met de Europeesche zaken zou zij zich stellig
nimmer anders bemoeien dan in vredelievenden zin. Slechts
enkelen vonden, dat die geringe zorg minder een blijk
was van vredelievendheid dan van vertrouwen in eigen
kracht: de natie, die alles kon, zou als het noodig was
ook wel legers uit den grond kunnen stampen. Tot de
Duitschers, die in de vredesgezindheid der Amerikanen
niet het rechte vertrouwen hadden, behoorde Diedrich
Schäfer, die in 1910 schreef: „In den landläufigen Vorstellungen galt die Union, weil sie nur ein geringes stehendes
Heer besasz und sich in europäische Kriege nicht mischte,
als der Friedenstaat an sich, der sich grundsätzlich nur
mit den eignen, nie mit fremden Angelegenheiten befasse.
Er schien wie kein anderer geeignet, als Beleg angeführt
zu werden für das Dogma von der alleinseligmachenden
unbedingten Friedenspolitik und der schwärmerisch ver
allgemeinen Völkerverbrüderung. In Wirklich-herlictn

kein Staatswesen im Laufe des 19 Jahrhunderts eine-keitha
so energische und so konsequente Expansionspolitik betrieben,
wie die Vereinigten Staaten, und keins hat einer derartigen
Politik einen so groszen und so reichen Gebietserwerb zu ver-
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danken gehabt. Und was erworben wurde, ist keineswegs ohne
Anwendung von Zwangsmitteln erworben worden." De tegen-

stelling uit de periode van haar opkomst tusschen Rutledge's „Interest" en Hopp's „groszartigeren Zug" viel
blijkbaar ook te merken in den grooten tijd die volgde.
En niet deze tegenstelling alleen. De bevolking der Unie
gevoelde zich als een nieuwe natie, maar haar veelsoortige
afkomst werkte nog na; zij achtte zich tot het hoogste in
staat, maar schermde meer met groote woorden, dan men
van zulke menschen van de daad zou verwachten; zij had
den hoogsten dunk van haar politieke mondigheid en
democratische rijpheid en liet zich regeeren door menschen,
die dikwijls niet tot de besten in den lande gerekend
mochten worden. Dit alles en wat verder uit het verleden
der Unie te leeren viel, moest in aanmerking genomen
worden door de velen, die bij het begin van den huidigen
wereldoorlog * zich verdiepten in de vraag, wat in deze van
de Amerikanen te verwachten was. Zouden zij zich er
buiten houden, zooals zij zich honderd jaar lang buiten
de Europeesche oorlogen gehouden hadden ? Of zou het
voor een staat, die toch ook aan het imperialisme meedeed,
ondoenlijk zijn buiten een oorlog te blij ven, die grootendeels tengevolge van het imperialisme ontstaan was?

Wij weten, hoe het afgeloopen is met dit „er buiten
blijven". Dertig maanden is de Unie er buiten gebleven.
In die 30 maanden heeft zij haar politiek in Middel- en
Zuid - Amerika ijverig voortgezet. De beide staten op het
eiland Haïti heeft ze, den een door een protectoraatsverdrag, -den ander door overneming van het financieel beheer,
van zich afhankelijk gemaakt; de Deensche Antillen door
aankoop verworven, Nicaragua onder protectoraat gebracht,
een protectoraat over Honduras voorbereid, het Panamakanaal voltooid en toen bleek, dat dit aan grondverschuivingen leed, terstond stappen gedaan, om tot afdoende

verbetering te geraken en voor alle zekerheid tevens het
Nicaraguaplan weer ter hand genomen. Van de gelegen-
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Neid, om te profiteeren van de tijdelijke verbreking der
Duitsche handelsrelaties in Amerika, werd door nijverheid
en handel van de Unie uiteraard gebruik gemaakt, vooral
in Zuid Amerika 1 ). Het congres, dat de Panamerican Union
in '14 te Santiago (Chili) zou houden, ging wegens de tijds
niet door, maar wel 'werd het volgende-omnstadighe
jaar een panamerikaansche conferentie over bankwezen en
verkeer gehouden en de propaganda voor het Panamerikanisme en voor de economische Monroeleer werd ijverig
voortgezet. Wilson vulde in '15 die leer nog aan met de
verklaring, dat het financieren van de staten van het
werelddeel ook zooveel mogelijk door Amerika zelf moest*
geschieden. De Duitschers zullen uit de verte het veldwinnen van de relaties der Unie in Zuid Amerika met bezorgdheid gevolgd hebben. Ongetwijfeld zouden de Amerikaansche handelaars en industrieelen echter veel meer
van deze omstandigheden hebben kunnen profiteeren, indien de gemakkelijke oorlogswinsten in Europa hen niet nog
meer aangetrokken hadden. De geallieerden konden alles in
de V.S. te koop krijgen, ook munitie. Of de Amerikanen het
aan de centralen even grif geleverd zouden hebben, kon
niet blijken, daar de Engelschen de scheepvaartverbinding
met de hun vijandelijke landen tegengingen. De koren
tij dens den Krimoorlog zooveel geld in Amerika-uitvoer,d
had gebracht, had weinig te beteekenen, vergeleken met
de reusachtige hoeveelheid levensmiddelen en grondstoffen,
welke thans uit Amerika naar de landen der geallieerden
gebracht werd. En wat beteekende de „schamlose Waffenschacher", waarover in '70 Karl Schurz ach en wee geroepen had, vergeleken met de kolossale leveranties van
oorlogstuig, waarvoor Amerika zich nu liet vinden! De
Amerikanen waren op de fabrikatie hiervan beter ingericht dan de Engelschen en niet op deze fabrikatie alleen.
Het zou weldra noodig blijken, de Engelsehe industrie
naar Amerikaansch voorbeeld te hervormen; voor niet
1) De invoer der Unie in Zuid - Amerika is sinds 1913 van 15% tot
40%, de uitvoer uit Zuid- Amerika naar de Unie van 20% van het totaal tot
40% gestegen.
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minder dan 200 millioen £ aan machinerieën werd in
1916 hiertoe uit Amerika in Engeland ingevoerd. De
Duitsche regeering had uiteraard geen vrede met den steun,
welke de geallieerden op deze wijze uit het neutrale .Amerika kregen. Zij had in het begin van den oorlog op voorstel van de V.S. de Londensche zeerechtdeclaratie van
1909 geratificeerd ; Engeland had dit niet alleen geweigerd,
maar door voortdurende verscherpingen van de contrabandebepalingen en door de gansche Noordzee tot oorlogsgebied
te verklaren den handel van de neutralen met Duitschland zelfs meer belemmerd dan de oude zeerechtdeclaratie
van Parijs toeliet. Toen Duitschland tegen deze „wijde
blokkade" opkwam met de bekendmaking, dat met 18 Febr.
'15 te beginnen elk vijandelijk handelschip, hetwelk in de
zeeën om Groot Brittannië en Ierland werd aangetroffen,
zou worden vernield, zonder dat het steeds mogelijk zou
zijn hierbij de bemanning en de passagiers te ontzien,
terwijl de neutrale schepen gewaarschuwd werden, dat de
op vijandelijke schepen bedoelde aanvallen ook hen zouden
kunnen treffen, bracht * de Amerikaansche regeering hiertegen terstond bezwaren in. De gezant Gerard schreef aan
von Jagow, dat ingeval een Amerikaansch schip op grond
van de veronderstelling, dat het de vlag der Unie wel ten
onrechte zou kunnen voeren, vernield mocht worden of bij
een poging hiertoe Amerikaansche burgers het leven
mochten laten, de regeering van de V.S. de Duitsche
regeering hiervoor verantwoordelijk zou stellen en alle
stappen zou doen, welke tot bescherming van Amerikaan
levens en eigendom en tot verzekering van de erkende-sche
rechten van de Amerikanen op open zee noodig zouden
zijn. De staatssecretaris von Jagow antwoordde: „Duitschland is ten gevolge van de maatregelen van Engeland
onder stilzwijgend of protesteerend toelaten van de neu
toevoer zoo goed als afgesneden,-tralenvozsch
zoowel wat absolute en relatieve contrabande aangaat als
wat waren betreft, welke in het geheel niet tot contrabande
gerekend kunnen worden. Engeland daarentegen wordt
onder medewerking der neutralen verzorgd met allerlei
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waren, ook met waren, die steeds en overal als absolute
contrabande gelden : de Amerikanen hebben een drukken
wapenhandel op Engeland. Des ondanks zou de Duitsche
regeering de legitieme scheepvaart der neutralen in het
krjgsgebied wel willen beveiligen, doch zij wordt hierin
bemoeilijkt door het misbruik, dat Engelsche handelschepen
van de neutrale vlag maken en door het genoemde contrabandevervoer van neutrale handelsschepeu. De Duitsche
regeering vleit zich intusschen nog met de hoop, dat de
Amerikaansche regeering bij nader inzien in den geest van
wezenlj ke neutraliteit tegen dit contrabande-vervoer zal
op1omen. En in de verwachting, dat de Engelschen
met het protest van de linie tegen het misbruiken van haar
vlag rekening zouden houden, heeft de Duitsche regeering
aan de commandanten van haar onderzeeëers last gegeven,
gewelddadigheden jegens Amerikaansche handelsschepen,
indien zij als zoodanig te erkennen zijn, na te laten." De
Amerikaansche regeering opperde daarop het denkbeeld,
dat de duikbooten van aanvallen op handelsschepen geheel
zouden afzien, mits de oorlogvoerenden geen misbruik
meer maakten van de neutrale vlag en Engeland zich verplichtte onder zekere voorwaarden levensmiddelen naar
Duitschiand door te laten. Duitschland ging hierop in,
Engeland niet en weldra werden de besprekingen over dezen
modus vivendi geheel op den achtergrond gedrongen door
de klachten over het torpedeeren van schepen, waarbij
Amerikaansche burgers omgekomen waren, in het bijzonder over het bekende Lusitania-geval. „Het staat nu vast,"
rond de Amerikaansche regeering, „dat duikbooten niet
tegen handeisschepen te gebruiken zijn, zonder onvermijdelijk de regelen an billjkheid, verstand, gerechtigheid en
menscheljkheid te schenden." En zij eischte, dat de Duitsche regeering de daden der duikbootcommandan ten zou
afkeuren, voldoening zou geven, voor zoover dit mogelijk
was, en afdoende maatregelen tegen herhaling zou nemen.
Toen daarop van Duitsche zijde betoogd werd, dat de
Lusitania een gewapende huipkruiser was, antwoordde de
regeering der Unie, dat de Lusitania in elk geval in de
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eerste plaats een passagiersschip was en he iets ongehoords
was honderden vreedzame menschen, die met de oorlog
niets uitstaande hadden, op die wijze in den dood-voering
te zenden. En zij liet er op volgen : „de regeering der V.S.
komt hier op voor iets hoogers dan eigendomsrechten en
handelsprivilegiën ; zij komt op voor de rechten der menschelijkheid en zij staat er op, dat aan deze rechten en
aan de wetten, welke er op gebouwd zijn, de hand gehouden wordt." De verzekering van Puitschland in Juli '15,
dat het de onderzeeërs zou gelasten, de door bijzondere
onderscheidingsteekenen kenbare en tij dig aangekondigde
Amerikaansche passagiersschepen te ontzien, wees de Unie
van de hand met de opmerking, dat dit een stilzwijgend
opgeven van beginselen zou beteekenen, beginselen betreüende de vrijheid der zee, waarvoor de regeering der
V. S. „zonder compromis en tot elken prijs" wilde strijden.
De brief, waarin deze verzekering voorkomt, eindigde met
de verklaring, dat zij herhaling van schending der neutrale
rechten door Duitsche oorlogsschepen, indien zij Amer-kaansche burgers betroffen, moest beschouwen als opzettelij k
onvriendelijke daden. Toen zich des ondanks weldra nieuwe
gevallen van torpedeering voordeden, waarvan die van de
Arabic en van de Sussex de bekendste zijn, achtte de
regeering zich verplicht de keizerlijke regeering te schrijven: „het is ons tot onzen spijt duidelijk geworden, dat
het standpunt, hetwelk wij van den beginne af innamen,
volkomen juist is, namelijk dat het gebruik van duikbooten
tot vernietiging van den handel des vij ands geheel onvereenigbaar is met de grondbeginselen der menschelijkheid,
de sinds lang bestaande onbetwiste rechten der neutralen
en de heilige rechten der niet-combattanten. Wanneer het
nog het voornemen der keizerlijke regeering is, onbarmhartig en zonder onderscheid voort te gaan met dezen
duikbootenoorlog zonder rekening te houden met hetgeen
de regeering der V. S. beschouwt als de heilige en onbetwistbare wetten van het internationale recht en als de
algemeen erkende geboden der menschelijkheid, dan zal
de regeering der V. S. ten slotte tot de conclusie moeten
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komen, dat voor haar slechts één weg overblijft. Ingeval
de keizerlijke regeering niet onverwijld de tegenwoordige
methode van duikbootenoorlog tegen passagiers en vracht
opgeeft, blijft de regeering der V. S. geen andere-schepn
keuze, dan de diplomatieke betrekkingen met de Duitsehe

regeering geheel af te breken. Met grooten tegenzin zou de
regeering der V. S. hiertoe overgaan ; zij zou er echter in
naam van de menschelij kheid en van de rechten der neutrale
naties toe verplicht zijn" (April'16). De Duitsche regeering, die
gaarne een oorlog met de Unie wilde voorkomen, gaf toe
en droeg haar zeestrijdkrachten op, met toepassing van de
algemeene volkenrechtelij ke beginselen ook binnen het zeeoorlogsgebied geen koopvaardijschepen zonder waarschuwing en zonder de menschenlevens te redden tot zinken
te brengen, tenzij ze vluchtten of tegenstand boden. In
het schrijven, waarin zij de Amerikaansche regeering hiervan mededeeling deed, voegde zij er aan toe, dat zij er
niet aan twijfelde, of de regeering der V. S. zou nu ook
bij de Engelsche regeering het opvolgen der volkenrechtelij ke regelen doorzetten; gelukte dit niet, dan moest de
Duitsche regeering zich volle vrijheid van handelen voorbehouden. Van eenig verband tusschen het een en het
ander wilde de Amerikaansche regeering echter niet weten;
zij verklaarde, dat zij ingenomen was met het opgeven
der gewraakte duikbootenpolitiek en nu rekende op nauwgezet volgen van de betere methode, onafhankelijk van
den afloop van onderhandelingen met een andere oorlog
macht. De achting, welke de Duitsche marine-voernd
verschuldigd was aan de rechten van Amerikaansche
burgers op zee, had niets uitstaande met de houding van
een andere regeering: de verantwoordelijkheid in deze
zaken was niet gemeenschappelijk, maar afzonderlijk; niet
-

relatief, maar absoluut.
Men vond het in Amerika niet vreemd, dat Duitschland
toegegeven had; 't was immers niet ongewoon, dat Europa
bakzeil haalde, als Amerika dreigde. Tusschen de regels
hadden de Amerikanen in de Duitsche nota's echter wel
gelezen, dat den Duitschers dit toegeven zeer zwaar ge-
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vallen was en dat zij het eigenlijk onbillijk vonden te
moeten afzien van het eenige middel, waarvan zij tegen
het Engelsehe uithongeringssysteem succes verwachtten.
Men vond in Duitschland, dat de Amerikaansche regeering
met twee maten mat. Wel richtte zij soms ook scherpe
nota's aan Engeland en Frankrijk : in dezelfde maand, dat
zij het verband tusschen het opgeven der duikbootenpolitiek
en nadere onderhandelingen met Engeland afwees, sprak
zij in een nota aan Engeland en Frankrijk het onomwonden
uit, dat zij de methoden, door dezen toegepast bij het
onderzoek van de post op zee, als een onrecht beschouwde,
dat zij niet zou dulden. „De rechten der neutralen moeten
even stipt gehandhaafd worden als de rechten der oorlog
heet het in die nota. Dat is dus hetzelfde-voernd",
als in de nota's aan Duitschland, maar de Duitschers vonden,
dat het niet geheel hetzelfde was, omdat het daar niet als
bij hen een levensbelang, het zijn of niet zijn raakte.
Wanneer er tegen de Engelsehe uithongering geen ander
middel bestond dan de duikboot, dan was het een zware
eisch, dit middel niet op „doeltreffende" wijze te mogen
gebruiken. Amerika mocht zeggen, dat het hier geen vraag
van doelmatigheid, doch van recht betrof, en ook het
doelmatigste middel ongebruikt moest blij ven, indien het
in strijd kwam met menschelijkheid en gerechtigheid en
met de achting voor de waardigheid der neutrale machten,
doch het moest er niet al te vast op rekenen, dat Duitschland onder alle omstandigheden van dit doelmatige middel
zou afzien. En als het hiertoe kwam, kon de Amerikaansche
regeering bezwaarlijk iets anders doen dan uit haar bedreigingen de consequenties te trekken. Wilson begreep dat
en dit is ongetwijfeld een van de redenen van zijn herhaalde pogingen om een vrede te bemiddelen. Nog in
Dec. '16, bijna tegelijk met de door zijn bemiddeling overgebrachte Duitsche vredesnota, maar volgens zijn verklaring
geheel onafhankelijk daarvan, wendde Wilson zich tot de
oorlogvoerenden met het aanbod, om als vredesbemiddelaar
op te treden. Volgens sommigen wist men in Washington
toen reeds, dat de Duitsche regeering tot den verscherpten
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duikbootenoorlog besloten had en er van vrede toch niet
komen zou. Wilson zou zijn Kerstboodschap verzonden
hebben, alleen om later tegenover het Amerikaansche volk
met des te meer vrijheid het meedoen aan den oorlog te
kunnen aanbevelen. Er is echter geen reden om aan te nemen,
dat het Wilson in het algemeen geen volle ernst zou geweest
zijn met zijn ijveren voor een vredescongres en voor internationale regelingen, welke een herhaling van dezen gruwe.
lijken oorlog zouden voorkomen. Alfred Fried heeft niet lang
geleden een aantal data en feiten bijeengebracht, die aan
dat de V. S. reeds lang vóór dezen oorlog geijverd-tone,
hebben voor „Ausbau und Festigung einer zwissch enstaatlichen Ordnung." En het was niet in strijd met de Amerikaan
traditie, dat Wilson tegenover het Europeesche machts--sche
stelsel zijn rechtsstelsel aanbeval. Weliswaar heeft de Unie
in haar buitenlandsche politiek niet altijd de rechtvaardigheid betracht, die zij nu aan de geheele wereld gewaar
wilde zien, maar daarom behoeft aan bet Amerikaansche-borgd
pacifisme nog niet elke eerlijkheid te worden ontzegd.
Waarom zou Wilson niet evengoed als Lansdowne en zooveel anderen te goeder trouw gelooven aan de mogelijkheid
van een volkerenverdrag, dat de wereld in de toekomst
voor oorlogen zal vrij waren ? Zoo 'n verdrag zou uiteraard
ook de volken van de Nieuwe wereld moeten insluiten en
in overeenstemming moeten zijn met de hier geldende beginselen. „Het is ondenkbaar," zei Wilson in den Senaat,
„dat het volk van de Vereenigde Staten in dat groote
werk geen rol zou spelen; die rol is zijn gezag en zijn
macht te voegen bij het gezag en de macht van andere
naties, om den vrede en de rechtvaardigheid in de geheele
wereld te waarborgen." Naast de handhaving van de
rechten der neutralen had het herstel en de toekomstige
verzekering van den wereldvrede een eerste plaats op zijn
program. En al meesmuilde Europa over dit idealisme bij
-den president van het land van de „almighty Dollar", dat
eiken dag schatten aan den oorlog verdiende, vreemd was het
toch niet, dat het onmilitaire land van de Bryantractaten
en van de Panamerican Union opkwam voor vrede, ontO. E. XVIII 9
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wapening en volkerenbond. En het belangeloos ijveren voor
wereldverbetering naast het najagen van het grofste eigen
schijnt niet in strijd te zijn met het Amerikaansche-belang
volkskarakter.
Het werd in het begin van 1917 in Amerika over het
geheel als een teleurstelling gevoeld, dat de Entente het
bemiddelingsaanbod van den president afwees. Men zou
het een verheffende gedachte gevonden hebben, dat het
herstel van den wereldvrede van de Unie uitgegaan was,
maar men had weinig lust de eereplaats op het vredes
te koopen door deelneming aan den krijg. Wilson-congres
had zijn herkiezing voor een niet gering gedeelte te danken
aan de omstandigheid, dat hij het land buiten den oorlog
gehouden had. Vrij algemeen hoopte men dat het hem
ook verder gelukken zou de Unie er buiten te houden.
De veranderde houding van Duitschland gevolg vermoedelijk van de weigering der Entente belette dit:
in plaats van door gematigdheid in het optreden der duikbooten de Amerikanen van aansluiting bij de Entente te
weerhouden, dreef het, door tot den verscherpten duik
te gaan, de Unie in den oorlog. Wan--botenrlgv
men
in
het
daarover
handelende witboek de tusschen
neer
Duitschland en de Vereenigde Staten over de duikbootenpolitek gewisselde nota's nagaat we hebben boven
hieruit reeds een en ander medegedeeld dan is het
duidelijk, dat de regeering van een groote natie, die eenig
zelfrespect heeft, op de verscherping in het duikboot-optreden niet anders kon antwoorden dan met de vervulling
der bedreiging van April '16. Van Duitsche zijde werd betoogd, dat die verscherping noodzakelijk was. „Even nood
schreef onlangs een duitsch tijdschrift, als inder-zakelij,
tijd Napoleons decreet van Berlijn, waarmee het continentaalstelsel werd ingeluid". De overwegingen, welke leidden
tot het besluit van 31 Januari '17 aangaande het laten
wegvallen van de beperkingen, welke Duitschland zich tot
nog toe in het gebruik van de duikbooten „getroost" had,
moeten zeker in Berlijn wel zeer klemmend gevonden zijn,,
anders zou men het hier niet op een oorlog met de Unie
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hebben laten aankomen. „Geef ons met die duikbootenactie twee maanden tijd ", zou Zimmermann tot den Amerikaanschen gezant gezegd hebben. 't Is echter niet aan
te nemen, dat hij op een gunstig antwoord gerekend heeft.
De gansche bevolking der V. S. voelde zich beleedigd
door deze schending van de vrijheid der zee, deze aantasting van de Amerikaansche bewegingsvrijheid. Men
mocht in Amerika nog zoo ontstemd zijn over de
weigering van de geallieerden ten aanzien van Wilson's
vredesboodschap, de verscherpte duikbootenoorlog kon
bezwaarlijk iets anders beteekenen dan aansluiting van de
Unie bij de geallieerden. Zij overhaastte zich hierbij niet:
3 Februari brak zij de diplomatieke betrekkingen met
Duitschland af en 6 April verklaarde zij Duitschland formeel den oorlog. Tijd genoeg om te overwegen, of een
andere oplossing mogelijk was. Men was over het geheel
vredelievend gezind en het land was niet op oorlog voorbereid, geen wonder dus, dat de stem der pacifisten veel
weerklank vond. Er waren verschillende soorten van pacifisten : voorstanders van vrede omdat zij tegen alle kr**gsgeweld waren, maar ook tegenstanders van dezen oorlog,
omdat zij geen partij wilden kiezen vóór de Entente of
tegen de Centralen. Doch er waren ook pacifisten, die
alleen aan den oorlog wilden deelnemen, om de Entente
in staat te stellen de militaristische Duitschers te verslaan
en zoo spoedig mogelijk den weg te banen naar een duur
vrede. Merkwaardig, hoe men zich inwerkte in de-zamen
voorstelling, dat Amerika geroepen was aan dezen oorlog
deel te nemen, ten einde de overwinning te verzekeren
aan het recht en een nieuwe rechtsorde voor te bereiden.
Zonder het meedoen van Amerika zou dit niet gaan, vond
men; met Amerika wel. De Unie had weliswaar geen leger,
doch door haar aansluiting kregen de geallieerden niet
alleen een overwicht in kapitaal, maar ook in ijzer en
steenkool en in de machines, waarmee de oorlogen thans
gevoerd worden. In Napoleon's tijd was het een kwestie
van soldaten, thans van paardekracht -jaren! Kriegshetzern
und Kriegsinteresenten, volgens de Neue Zür. Zt. de hoofd-
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schuldigen aan den wereldoorlog, ontbraken uiteraard ook
in Amerika niet. Veel Amerikanen waren van het begin
van den oorlog . af financieel sterk geinteresseerd bij de
Entente. Hier tegenover stond het Duitsche element, niet
sterk genoeg om hoop te kunnen koesteren op aansluiting
van de U nie bij Wilhelm -- de tij den waren heel anders dan
voor honderd jaar, toen de V.S. zich aansloten bij Napoleon maar ijverend tegen aansluiting bij de geallieerden,
wat in Washington de vraag deed rij zen, of het niet wenschelij k was, dit element door deelneming van den staat aan
den oorlog met de andere elementen saam te smelten. Duit
hebben, toen de oorlogsverklaring in het-scherinEuopa
congres en in het land minder verzet vond dan zij gehoopt
-

hadden, nauwkeurig nageteld, hoeveel afgevaardigden,
rechters, hoogere ambtenaren blijkens hun namen van
Britsche afstamming waren. Die afstamming zal niet zonder
invloed geweest zijn; het bloed kruipt waar het niet gaan
kan; maar in Amerika heeft zich uit de verschillende
nationale elementen een nieuw volk ontwikkeld en dit
volk voelt de dingen anders dan de volken, waarvan het
afstamt. Dit bleek b.v. toen bekend werd, dat Duitschland
moeite gedaan had, om Mexico en Japan tot oorlog met de
V.S. op te stoken. Men moet zich indenken in de zorg,
waarmee Wilson, met het oog op het panamerikanisme,
ernstige conflicten met Mexico had getracht te voorkomen
en in de bezorgdheid, waarmee de Unie reeds geruimen
tijd naar Japan keek, om zich een voorstelling te kunnen
maken van de algemeene verontwaardiging over die Duit
opstokerij, een algemeenheid, die de Amerikanen van-sche
Duitsche af komst niet uitsloot. Onder den indruk van
deze verontwaardiging vond de oorlogsverklaring minder
tegenstand dan anders het geval zou geweest zijn. De
eigenlijke oorlogsstemming kwam echter eerst langzamer
oorlog werd verklaard in het belang van „de-hand.De
menschelijkheid en van de democratie ", maar velen ver
dat er iets anders achter zat en dachten daarbij-moedn,
in het bijzonder aan het „Japansche gevaar ". De Unie zou
de geallieerden wel allerlei steun geven, maar met de ver-
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sterking van haar weerkracht zou het haar toch meer te
doen zijn om straks gereed te zijn voor den strijd met
Japan dan om zoo spoedig mogelijk aan den oorlog in
Europa te kunnen deelnemen.
In Amerika wordt, zooals gezegd, over het Japansche
gevaar verschillend gedacht, evenals in Japan verschillen d
gedacht wordt over de verhouding tot de Unie. Terwijl
veel Amerikanen het gebruik, dat Japan van den wereld
maakte, het veroveren van Kiautsjau en van de-orlg
Duitsche Zuidzee - eilanden, versterking van zijn economische
positie in China, uitbreiding van zijn handelsverkeer en
scheepsvaartverbinding met de heele wereld, in het bijzonder met Midden en Zuid - Amerika, met bezorgdheid en
ergenis volgden, vonden anderen, dat het veel machtiger en
grooter Amerika, hetwelk toch eveneens duchtig van den
oorlog profiteerde, geen reden had Japan's vooruitgang
zoo gevaarlijk te vinden. En in Japan stonden tegenover
de velen, die met grooten onwil verdroegen, dat de Unie
den Japansche invloed in China binnen zekere grenzen
trachtte te houden, anderen, die van oordeel waren, dat
het vooralsnog beter was met de Unie samen te gaan dan
het op strijd met de machtige republiek te laten aankomen.
De tijding van het deelnemen van de Unie aan den wereld oorlog werd in Japan dan ook verschillend opgenomen:
door velen met niet verborgen ergernis, door anderen, ook
door de regeering, met woorden van instemming. Weldra
verscheen een Japansche missie in Amerika, om den „antagonist" als strijdmakker te begroeten en niet zonder
bevreemding vernam de wereld de nieuwe vriendschapsbetuigingen. Er werd een overeenkomst gesloten, weer als
in 1908 op den grondslag van integriteit van China en
van de „open deur ", maar met de erkenning, dat Japan in
China bijzondere belangen heeft. Dit laatste vond in de
Amerikaansche pers geen instemming en evenmin in China,
waar men niet gaarne zou zien, dat de Unie voor Japan
het veld ging ruimen. Want al moge het waar zijn, dat
China en Japan niet meer zoo vijandig tegenover elkaar
staan, de stichting van Chineesch-Japansche banken en de
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voorbereihing van de Chineesch-Japansche tentoonstelling
in Peking mogen ons niet in den waan brengen, dat China
den ruggesteun van Amerika zou willen missen. Hiermede
houdt ook verband, dat China aan de uitnoodiging van
Wilson, om eveneens de betrekkingen met Duitschland af
te breken, gevolg gaf en zich, door „nominaal" aan den
oorlog mee te doen, een plaats verzekerde op het toekom
vredescongres. Het gejuich der Japanners, dat China-stig
voortaan Amerika niet meer tegen hen zal kunnen uitspelen,
zal vermoedelijk evenzeer voorbarig blij ken als de verwachtingen van sommige Amerikanen, dat Japan hun beste
verkoopagent in China zal worden. De belangen van de
nieuwe strijdmakkers zijn nu eenmaal niet gemakkelijk
met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit bleek, toen
Japan niet te bewegen was een aantal van zijn nieuwe
koopvaarders aan de Unie af te staan tegen Amerikaansch
staal en het bleek nog dezer dagen, toen de Japansche
minister Motono moest aftreden, omdat hij ten aanzien
van de Japansche interventie in Siberië meer aan het ver
toegegeven had dan de Japansche-langevWiso
trots en de Japansche belangen gedoogden. De verhouding Amerika-Japan blijft een moeilijk punt, al doen de
regeeringen hun best de zaken niet op de spits te drijven.
En wanneer straks de Unie haar nieuwe krijgsmacht in
Europa niet meer noodig zal hebben, zal vermoedelijk alleen
reeds de gedachte aan Japan haar weerhouden met denzelfden spoed tot geheele ontwapening over te gaan als
indertijd na den Secessie-oorlog. Waarschijnlijk weet men
in Amerika wel, dat de Duitschers nog niet lang geleden een Duitsch-Russisch-Japansch verbond tegen Enge
Amerika aan den horizon meenden te zien. Inmid--land
dels is het Tsarendom gevallen en Wilson heeft duidelijk
laten merken, dat hij er niet aan denkt de restauratie van
het Tsarendom te helpen bevorderen: met den val van
het Tsarisme was juist een van zijn bezwaren tegen aan
bij de geallieerden vervallen; het denkbeeld, dat in-sluitng
Londen en Parijs wel instemming vond, om door de interventie van Japan het herstel te bevorderen, lacht hem in
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het geheel niet aan l). Maar ook zonder Rusland behoort een
toekomstverbond Duitschland-Japan niet tot de onmogelijkheden. En in verband hiermede gaan in Engeland
stemmen op, om de entente met Amerika duurzaam te
doen zijn. „Of Groot Brittanië dan wel de Vereenigde
Staten de zee beheerschen, is alles in aanmerking genomen van gering belang, schreef Ellis Barker onlangs.
Waarop het aankomt is, dat een world-wide predominance van Angelsaksische tong geschapen wordt, waartegen het Europeesch continent en Japan, ook samen,
niet op kan." Begint men in Engeland reeds te rekenen
met de mogelijkheid, dat Duitschland het continent van
Europa zal beheerschen en de strijd, evenals in Napoleon's
tijd, moet worden voortgezet tot de continent-beheerscher
het zal moeten opgeven ? In Amerika waarschuwde de
president op den jaardag van zijn toetreding tot den
oorlog tegen het Duitsche oorlogsdoel, dat volgens hem
nog heel wat verder gaat dan het Europeesche continent,
maar van een Anglo-American Reunion hoort men tot nog
toe in Amerika niet. Wel van de mogelijkheid, dat de
oorlog nog lang zal duren en van de bereidwilligheid van
de Amerikanen om den strijd „desnoods nog twintig jaar"
vol te houden. De oorlogsstemming is blijkbaar gekomen,
al zal het oorlogsdoel vermoedelijk nog niet allen even
duidelijk zijn, ondanks de vele woorden, door president
Wilson aan de oorlogsdoeleinden gewijd. Elk zal er van
onthouden hebben, dat het een oorlog is van de democratie tegen het Pruisische militarisme, tegen de Duitsche
opvattingen van macht en recht, „die bespotten en verachten, wat wij eeren en liefhebben." Het programma,
zooals Wilson dit ontvouwde in zijn boodschap van 8
Januari j.1., was teveel omvattend, om op het volk diepen
indruk te maken. Het sprak van een algemeen verdrag
tusschen alle volken, van algemeene ontwapening, vrijheid
der zee, vrij handelsverkeer, openbaarheid der onderhandelingen, zelfbeschikkingsrecht der volken en van meer
1) Onder welke voor waarden A merika ten slotte toch toegestemd heeft
in de Japansche actie in Oost - Siberië is nog niet gebleken.
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schoone zaken, de nieuwe rechtsorde betreffende. Wat op
het toekomstig vredescongres van dit alles terecht zal
komen, moet de tijd leeren. Misschien zal het resultaat
Wilson evenzeer tegenvallen als het indertijd Adams te
Gent tegenviel. Vredes vallen meestal tegen en voor zulke
internationale regelingen is de wereld vermoedelijk nog
niet rijp ; deze óorlog staat hiervoor nog teveel in het
teeken der nationale gedachte, al moge Trotzky niet geheel
ongelijk hebben, wanneer hij van . dezen oorlog spreekt als
van den „opstand der productiekrachten tegen de nationale
grenzen." Ten aanzien van de Europeesche kwesties staat
de Unie, naar het heet, nog steeds op het standpunt van
de Monroeleer; nog in Juli '17 wees zij op dien grond de
uitnoodiging tot het bij wonen van een conferentie over
Balkanzaken van de hand. Maar de toepassing van de
nieuwe algemeene beginselen valt daar blijkbaar buiten:
aan de Belgen, Polen, Grieken belooft zij telkens allen
mogelijken steun op grond van herstel van onrecht en
zelfbeschikkingsrecht, om van de beloften aan de Fransche
vrienden ten aanzien van Elzas -Lotharingen niet te spreken.
Voor de neutralen, die niet zooals China, Brazilië, Bolivia,
Uraguay, Guatamala, Costa Rica, Honduras aan Wilson's uitom ook met Duitschland te breken, gehoor gaven,-nodig,
was het een nadeel, dat de machtige republiek hun gezelschap
verliet. Zij behoefden nu niet meer ter wille van Amerika
te worden ontzien en sommigen, ook wij, deden de bittere
ervaring op, dat - de Unie al evenmin de rechten der neu
eerbiedigt als de andere oorlogvoerenden. Op haar-tralen
„bescherming der kleine naties" hebben de neutralen sinds
die ervaring dan ook weinig vertrouwen meer. De neutralen in Zuid - Amerika komen er tot nog toe het beste af:
Argentinië en Chili worden door beide partijen ontzien,
maar terwijl de Duitsche handelsschepen er niet meer
kunnen komen, varen thans Amerikaansche steamers in
18 dagen van New-York naar Valparaiso (via Panama) en
breiden de V. S. er met den dag hun relaties uit. Het lijkt
nu niet zoo onwaarschijnlijk meer, dat de 20ste eeuw de
Unie veel nader zal brengen tot het ideaal: United States
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of America. En nu de Unie eindelijk ernst maakt met haar
scheepsbouw, is het niet onwaarschijnlijk, dat de Zuidzee
in meerdere mate dan thans haar zee zal worden. Kon zij
daarna haar werelddeel en haar zee en wat zij tegen dien
tijd in Oost en West nog meer het hare mag noemen
onder de hoede stellen van Wilson's nieuwe rechtsorde,
ten einde er, ondanks Duitschland en Japan, in vrede van
te genieten, dan zal haar dit stellig niet onwelgevallig zijn.
Het zal echter niet het interest alone zijn, dat de Unie
er toe gebracht heeft haar gansche kracht in te zetten,
om de Duitschers voor goed van het militarisme te genezen en „voor heel de wereld den dag van gerechtigheid,
rechtvaardigheid en vrede te doen aanbreken ". De „groszartige Zug", die Hopp reeds opmerkte, ontbreekt ook
hier niet; het is aan te nemen, dat het Wilson's eerlijke
bedoeling is, door zijn meedoen aan den wereldoorlog zoowel zijn vaderland als de menschheid in het algemeen te
dienen.

DE TOLK VAN DEN TIJD
(Beethoven-fantasie)e
DOOR

N. J. SWIERSTRA.

Met hoekig gebaar treedt hij te voorschijn uit die groote
wereld, bestaande voor het overgroote meerendeel uit weinig
presteerende middelmatigheden, maar waarin, als geheel,
zulke ontzettende krachten kunnen woeden.
En wanneer daaruit een genie zich verheft, dan is hij
beide, ontvangend en weer uitstralend de aspiraties van
zijn tijd.
Alle machtige stroomingen in de menschenwereld
nemen rechtstreeks hun loop door de zielen der grootste
tijdgenooten en doorwoelen deze tot den bodem van hun
innerlijk bestaan.
En dan is dat psychisch leven zoo intens, dat ze het
als een zending van hooger orde beschouwen, er van te
moeten getuigen in hun denken en spreken, of wel het
in zinnelijke vormen te plasticeeren in groot - gevoelde en
groot - geziene verhoudingen als persoonlijke ervaringen en
daar boven uit als ervaring van den diepen mensch aller
tijden; het te verbeelden en te dramatiseeren in hun kunst.
Toen Beethoven als jonge man in het begin van zijn
loopbaan te Weenen vertoefde, nam de Fransehe Revolutie
een aanvang.
Het onderdrukte Fransche volk richtte zich op uit zijn
ellende en slavernij en sloeg met dreunende mokerslagen
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ineen heel het pralend gebouw van het Ancien Regime,
niet anders dan een burcht, van waaruit de pronkerige en
gepruikte salongraven aan den leiband van wulpsche cour
volk beheerschten en uitbuitten.
-tisaneh
En als het dan die heele verwijfde bende uit elkaar
heeft geranseld en de adellijke burchten van misdaad en
ontucht tegen den grond heeft gebrand, dan keert het zich
tegen omliggende landen, eendeels om eigen zelfstandigheid
te kunnen handhaven, anderdeels, omdat het meende, ook
in den vreemde ontvoogding des volks te moeten brengen.
Beethoven was Duitscher en een Duitscher, die zijn
vaderland hartelijk lief had, maar er zat hem een fiere,
ontembare vrijheidszucht in 't bloed, welke het slecht kon
vinden met het stelsel van Pruisische discipline, dat in vele
gevallen van den gewonen boer of burger een bruikbaar
mensch maakte, doch het genie belemmerde in zijn vlucht.
Hij was, gelijk we weten, geboortig uit Bonn, maar
de wieg zijner voorvaderen had gestaan in de Vlaamsche
landen met hun zin voor onafhankelijkheid. In vele opzichten bleef hij een kind van Vlaanderen, naijverig bewakend zijn persoonlijke zelfstandigheid, hartstochtelij k
opbruisend, waar onrecht geschiedde.
Zijn geniale natuur, met haar innerlijk veel sterker
leven dan dat van gewone stervelingen, deed genoemde
karaktereigenschappen uitdijen tot ongewone proporties.
En nu zat hij te Weenen in een omgeving van aristocratische graven en gravinnen. Hij verkeerde er mee op
goeden, vriendschappelijken voet, als een vrij en onafhankelijk man, zonder zich ooit te verwaardigen uit de
hoogte van zijn kunstenaarschap af te dalen en voor hen
te buigen als een laffe vorstenvleier.
En de Weensche aristocratie, het zij tot haar eer gezegd, heeft altijd Beethoven's ongemeene geestesadel geeerbiedigd en nimmer een slaafschheid van hem gevergd;
in stede daarvan deed zij moeite om met hoffelijke voor
hoekigheid van zijn gedrag en-komendhi
linksheid zijner manieren te gemoet te komen, en hem het
leven gemakkelijk te maken.
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Maar ook tot Weenen drong het gerommel en gegrom
van Frankrijk door. De leuzen der democratie, schallend
over geheel Europa, klonken ook in de straten van Weenen,
tot zelfs in de salons der aanzienlijken en vonden weerklank in de ziel van Beethoven, die onder alles door ook
het contact met het volk bleef behouden.
Het bewustzijn, dat groote tijden in aantocht waren,
drong zich met geweld aan hem op.
De wereldhistorie was aan een keerpunt gekomen,
gelijk Goethe profetisch had opgemerkt, en zij zou van
toen af een nieuwen koers nemen.
Beethoven, gewend om te leven in de sferen van 't
ideaal, zag in de toekomst een herleving van de republieken
der oudheid, geschetst en geïdealiseerd door Plutarchus,
den schrijver, in Wien hij zich het liefst verdiepte. Hij
hoopte in West-Europa deze oude grootheid te zien herrijzen met nieuwen luister; een herleving van burgerdeugd
en het diepe besef van burgerplichten, waaraan het Ger
begrip van burgertrouw ongeëvenaarden glans-mansche
zou verleenen. Aller krachten gericht op 't staatsbelang,
aller edelste gaven dienstbaar gemaakt aan 't welzijn van
den staat, opdat deze zich in volle kracht harmonisch
zou kunnen ontwikkelen en wederkeerig den burger de
meeste vrijheid zou waarborgen onder schutse der wetten,
door edel patriottisme te saamgesmeed.
Hij zag dat alles met de oogen van den mensch uit
den nieuwen tijd, van een standpunt, bepaald door de
werking der toenmalige maatschappelijke krachten, door
nieuwe geestelijke waarden, rekening houdend met een
som van menschelijke ervaring bijeengebracht door 20
eeuwen historie.
Hij zag de vreugde van zijn tijd, maar ook het noodlot; hij zag het verheven idealisme, ondanks de bloedige
koppen, die rolden in 't zand en het sans-culottisme met
zijn wilde orgieën van moord en menschonteerende schand-

daden.
Het overrompelde zijn zieleleven, bracht alles somwijlen
in troebele beroering en als hij dan weer zijn gemoed tot
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kalmte, zijn hoofd tot heldere bezinning dwong, weerspiegelde het geestelijk en maatschappelijk gebeuren in
zijn ziel met hevige tegenstellingen van stralend licht en
grauwe schaduwen, welke fel-ontroerde tij den met zich
medebrengen.
En dan moest hij dat uiten in zijn kunst.
Dan stormde door zijn klavier die ontzettende orkaan
van haat, dat ziedend paroxisme van wanhoop en ver
beukte en bonsde in de snaren die alles-vloeking.Da
vergruizelende botsing van menschelijke hartstochten, opgegeeseld in een massa, die in haar heete levensdriften
haar redelijkheid en zelfbezinning verloren had.
Dan is hij de groote dramaticus der muziek, die groo
samenvattend begrijpt al dat hopen, dat wen -menschlijk
scheu, al die aspiratiën, die onweerstaanbare eischen op
het recht om vrijer en vreugdelijker te leven, die vlammende passie, om een wijle toomeloos zich uit te leven
zonder erken,ning van zedelijke normen.
Hij is de groote dramaturg, die het met zijn eigen
onstuimig zieleleven doorworstelt en geheel doorvoelt.
Hij begrijpt die afschrikwekkende daden van moord
en schending en al die woeste doodengezichten in de kerkers
en de paleizen, in de straten en op de pleinen van Parijs.
Hij hoort hoe uit het gekrij sch van vervloeking en
haat de levenskreten der bevrijding omhoog stijgen.
De orde wordt geboren uit den chaos.
De kling van Bonaparte wordt geheven en bezweert
het onderling verdeelde en zich vernietigende Frankrij k
tot eenheid, tot samen binding van kracht en wet.
Een schitterende phalanx van helden reit zich naast hem.
Nu komt de groote tijd.
hit Beethovens werken sombert een verward gekreun
en geklaag op, met uitbarstingen van vloek en woede;
maar ten slotte scharen de accoorden zich in breede slagorden en zij komen opdonderen uit zijn vleugel als dreunende krijgsmarschen en forsche strijdliederen en hun
finale is een jubel van verlossing, een pan der overwinning.
Inderdaad, een heroische tijd een Eroïca waard.
-
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Beethovens ziel is revolutionair.
Zijn opstandige natuur als kind, veelal miskend; het
leed, dat in 't ouderlijke huis als jongeling in zoo overstelpende mate zijn deel werd door een vader, die zijn
vaderlijk gezag misbruikte en zijn gezin de vreugde en
daarmee de achting voor zichzelf ontstal ; de doofheid,
welke hem juist in den revolutietijd als een onafwendbaar noodlot langzaam maar zeker kwam besluipen en
hem zijn schitterende levensuitzichten dreigde te benemen;
heel zijn moeilijke levenskamp met dat onaantastbaar
sterke, dat zich op hem wierp, dat zich altijd weer onberekenbaar en demonisch stelde tusschen zijn steigerende
geest en zijn idealen van geluk, alles maakte hem tot een
opstandeling tegen het leven.
Alles verklaart zijn medegevoel met die duizenden
andere opstandelingen, die zich verzetten tegen 't leven,
gelijk dit verhanseld en verkwanseld en ontluisterd werd
door zedelijk onwaardigen.
0, hij begreep dat woeste verzet, dat niet redeneert,
maar neerbeukt wat in den weg staat, maar zich vergeet
in satanische daden ; hij begreep het, al wist hij, dat niet
in opstandigheid maar in ijzeren zelftucht de kracht van
den man zetelt.
En dan weer, als hij het leed der aarde vergat, en
zich verloor in zijn mooiste zieledroomen, als hij het leven
zag, zooals hij het gaarne wenschte te zien, dan kon hij
het hartstochtelijk toejubelen in een verrukking van daveren de melodieën, een gouden Godlovende blijdschap, gelij k
in zijn vijfde pianoconcert, levensadoratie en levensverluchting, uitsproedelend en spattend als regen van zonnevonken over een lichtbewogen zee, een tintelende luister
van goudbeplaste wateren.
Revolutionair was hij in zooverre, dat hij tot aan zijn
levenseinde bezat, „das grosse Mitleid ", die groote liefde
voor de menschen, al wordt hij zelf terug gewezen in
onbegrepen eenzaamheid.
Revolutionair door het alomspannend menschelij ke
van zijn kunst, die elk gebied des levens met gelijke liefde
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raakt en die zich, gelijk hij wilde, moest toonen ten bate
der armen en misdeelden, om in hun somber bestaan te
werpen een schijnsel van vertroosting, van verzoening met
de hoogere bestiering van het lot.
En eindelijk, revolutionair in engeren zin was hij ook
daarin, dat hij in heerlijke tuchteloosheid, als hij dit
noodig vond, de schoolsche regelen der compositieleer verwrong of vertrapte en met zijn geweldig synthetische gaven
in zijn kunst zelf nieuwe regelen schiep en onvervreemdbaar recht opeischte voor den individueel menschelijken
uitingsdrang, mits men iets te zeggen had.
Toen Heine de bekende gevolgtrekking maakte, dat
de maatschappelijke stadia der Fransche revolutie hun
geestelijke parallel vonden in 't denken der Duitsche wijs
hij er aan toe-gern,KatFichSlgHe,ad
kunnen voegen, dat Beethoven alleen in een aantal zijner
composities die verschillende stadia samengrijpt en muzikaal
plasticeert.
Een heroische geest, die alles tot uiting brengt, alles
samenvat, die zich uitleeft in het rijk der toonen; maar
die ten slotte, hoe hij zijn gevoelens laat uitstormen, als
een titan boven zijn scheppingen staat, die het eigen per
soonlij ke objectiveert tot het algemeen menschelij ke en
de bruising zijner hartstochten breidelt met den koelen,
bezonnen wil van den heerscher.
Want daarin ligt ten slotte zijn grootste kracht, en
het groot-menschel ke van zijn persoonlijkheid, dat, hoe
zijn ziel gebeukt en geknauwd wordt, en hoe de opstandigheid tegen het lot hem innerlijk verscheurt, hij toch
altijd in zijn kunst de zelfbewuste overwinnaar blijft, die
magistraal en architectonisch zijn composities bouwt, waarin
de immer nieuwe en frissche stroomen van thematische
wendingen, elk blijk van sprankelenden humor of tintelende
levenslust, elke nauw gehoorde klankarabesk haar wel
overwogen plaatsen hebben in de forsche samenstelling
van 't geheel.
Beethoven met zijn verscheurd zieleleven is ten slotte
in zijn synthetische kracht een teeken ook voor onzen
-
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modernen tijd ; zijn muziek spreekt, gelijk hij zelf heeft
gewenscht, tot „der künftigen Menschheit ".
Immers nu, honderd jaar later, hebben wij in onze
innerlijke verdeeldheid en inwendige verscheurdheid juist
noodig dat beheerschende, dat synthetisch samengrijpende,
om tot hooger en beter levensinzicht te komen, om een
levenseenheid te grijpen, waarvan het ideaal in stralende
gestalte voor ons zweeft, maar dat soms zoo onbereikbaar
lijkt en ver als de sterren.
Daarom is het voor den dieper levenden mensch van
onzen tijd zulk een weldadig genot te luisteren naar wat
deze grootmeester der toonkunst ons te zeggen heeft in
een taal, die geen geleerdheid of veelweterij vooronderstelt, maar die onmiddellijk spreekt tot het menschel k
gemoed, hetzij ze haar stille droomen fluistert; hetzij ze
•haar diep - melancholische zangen doet resonneeren in uw
ziel; hetzij ze den storm der menschel"ke hartstochten
vertolkt en deze bezweert in haar aangrijpende andante's
en adagio's; hetzij ze later — als de kunstenaar van
de muziek der buitenwereld is afgesloten en alleen maar
innerlijk hoort naar de zangen zijner ziel zich juichend
en jubelend verheft en uitbarst in een donder van vreugde
gelijk in het geweldige slotkoor van de 9de symphonie,
of, in de Missa Solemnis hemelveroverend en sferendoordavrend het „Gloria in Excelsis" laat dreunen.
Want dit is Beethovens levensleer:
Uit de duisternissen en verwarringen der aarde de
harten omhoog
sursum corda! omhoog naar de Godheid!
„Veber Sternen muss er wohnen !"
Boven de sterren, het rijk van 't ideaal, het rijk van
—

den mensch!

HET GELUK
DOOR

MORIE METZ—KONING.

Ik weet geen wegen meer; ik weet alleen
De groote rust die in de nachten vloeit
Als het Heelal in starren óm mij bloeit
En mij omgeeft met eeuwge teederheen.
Ik weet geen woorden meer; ik weet alleen
Die ééne klank, die al maar spant en groeit
Dat ééne woord, dat al maar brandt en gloeit
En liefde heet voor alles om mij heen.
Mijn open oogen zijn van louter rust;
Mijn open handen zijn van enkel trouw.
Noem mij niet eenzaam; noem mij ook geen vrouw;
Want de eeuwigheid heeft mij tot één gekust
Met al wat óm mij alles scheiden wou
Door waan van stof waarin de smart berust.
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HOOVAARDIG GEDICHT
DOOR

ERNST GROENEVELT.

Ik hoor aldoor een ongestoorde maat!
Eén monotoon gezang, het gansche leven.
Keert niet de dag weer immer lijk hij gaat,
Om ons het toegemeten deel te geven?
Wat doen de menschen anders dan het weven
Van dag-aan-dag: Eén onvoltooide daad?
Zoo zijn wij monniken in 't zwart gewaad
Van onze plicht
tot dat wij moede sneven.
Breek uit! 0 neen, ik wil den dood zoo niet
Laat mij een vogel zijn en stijgen, stijgen
Hoog boven al het klein gebeuren uit.
0 Heer, ik weet niet wat dees drift beduidt
Is 't hoovaardij ? Vergeef en leer mij zwijgen
En dankbaar zijn voor wat het leven biedt.

OLIM
DOOR

EDWARD B. KOSTER.

I.

ZOMER.
Herinner je j nog dien zomerdag,
Toen alles in de zonnejuub'ling beefde,
En weet je nog hoe plots'ling in ons leefde
Wat diep gedoken in ons wezen lag P

De warmte van Augustus dreunde als brons,
Ons beider bloed zong eend're harmonieën,
En bij ons beider harten psalmodieën,
Drong heel der wereld liefdewet in ons.
Ik voel den zachten druk nog van je hand,
'k Zie van je oogen nog 't lief- ernstig staren,
Ik ruik den fijnen geur nog van je haren,
En heel je zoetheid had mij overmand.
Bewaar de erinn'ring aan dien één'gen tijd,
Zoo hoop'loos kort, maar toch zoo'n eeuwigheid!

II.

WINTER.
Hartstocht'lijk lag de roode gloed op 't land,
En blozend lag de sneeuw in de avondzon,
En toen die nieuwe roode gloor begon,
Toen namen wij elkander bij de hand.
Vlug ging het over 't ijsvlak, aan den kant
Vlogen de wilgen voort, de zonne spon
Steeds diep're tinten aan den horizon,
Een enk'le ster blonk op als diamant.
De roode gloed zonk ook in ons, wij vlogen
Met vleugelvoet'ge vaart langs spiegelbaan,
Mijn hart begon zoo trotsch en hoog te slaan ... .
En in het vluchtig flitsen van je oogen
Leek mij een vreemde, wonderbare schijn
Van blij verbazen dat het zoo moest zijn.
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Memorieboek van Pakhuismeesteren van de thee te
Amsterdam 1818-1918. Druk van J. H. de Bussy, te
Amsterdam.
Bij de aanbieding van het werk schreven de Heeren Pakhuis meesteren, dat het naar hunne meening niet van belang ontbloot
kon zijn in dezen tijd, dat de algemeene aandacht door de oorlogsomstandigheden zeer bijzonder op het onontbeerlijke levensmiddel
thee is gevestigd, het een en ander mede te deelen omtrent de
handelsgeschiedenis van dit artikel in ons land.
Wij gelooven, dat ook zonder de aangeduide reden dit boek
over de thee met groote belangstelling zou zijn gelezen, zelfs al
beschouwt men het artikel thee nog niet als een onontbeerlijk
levensmiddel.
Het sterk op den voorgrond tredende Amsterdamsche karakter
verleent het memorie -werk eene groote bekoring. Amsterdam boeit

door de vereeniging van het oude met het nieuwe. Het conservatisme zich uitend in de deftige grachten en de patriciershuizen
der oude koopmansgeslachten, wier trots gelijk te stellen is met
dien der oude regenten, dit alles vindt men tegelijk eensdeels met
eene energie, die de hoofdstad op scheepvaart- en industrieel gebied
onder de eersten handhaaft, anderdeels met een kunstzin, die het
Concertgebouw en vele Musea tot bloei brengt.
Een vereeniging van dit alles vindt men ook in het Memorieboek.
Is niet reeds de naam van Pakhuismeesteren een herinnering
aan vroeger eeuwen? En is het niet merkwaardig, dat in weerwil
van de concurrentie der groote veemen Pakhuismeesteren hunne
plaats hebben kunnen handhaven? Zij zijn met hun tijd meegegaan
en zullen dit ook blijven doen; in hun werk schrijven zij: „Onze
Nederlandsche Theemarkt gaat met aller inspanning en aller
samenwerking opnieuw een toekomst tegemoet. Wij zullen daartoe medewerken met al onze krachten".
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Van kunstzin getuigt de uitvoering van het boek, dat door
reproducties van oude prenten fraai verlucht is.
De plaatsruimte ontbreekt om zelfs maar in vogelvlucht den
inhoud van het werk volledig te schetsen.
Na eenige historische beschouwingen over het gebruik van
de thee, volgt eene beschrijving van de thee- aanvoeren der Oost Indische Compagnie. De daarbij behandelde onderwerpen spreken
voor zichzelf: „Thee de meest winstgevende koopwaar der Oost Indische Compagnie," „Thee en porselein gingen samen" (zooals
men zeide : Thee is een fijne juffer en kan met de meeste artikelen
niet tegelijk verzonden worden) „De sluikhandel op Canton" (kan
men zich eene beschrijving van onzen handel zonder het noemen
van den sluikhandel denken ? De Compagnie ging zooals de term
luidde: ,,bij den keizer op ambassade ") „de factory te Canton"
(deze was met die op Decima de eenige, waar tijdens de Franscbe
overheersching de Nederlandsche vlag bleef waaien), „de Vreemde
Compagnieën" „Amsterdam, het theemagazijn van Europa". In
hoofdstuk IV wordt de strijd behandeld tusschen de voorstanders
van den geoctroyeerden aanvoer en die van den vrijen invoer. In
hoofdstuk V worden dan Pakhuismeesteren van de Thee en hunne
voorgangers behandeld.
Wij memoreeren, dat Pakhuismeesteren door de Oost Indische
Compagnie ook belast waren met de keuring der uit te zenden
zielsverzorgers.
Zeer lezenswaard is de geschiedenis van de cedul. Pakhuis meesteren zijn de eersten geweest, die de cedul aan toonder hebben ingevoerd (1845). Tot dusverre was aanleiding tot en datum
van invoering niet bekend.
Het „Waag- en wikgeld", den Pakhuismeesteren te voldoen,
geeft ons den oorsprong van de uitdrukking „wikken en wegen ",
en zoo zijn er tal van interessante bijzonderheden.
De bevordering van den aanplant der Java-thee, waaraan Pakhuismeesteren krachtig hebben medegewerkt, vormt het onderwerp
der volgende hoofdstukken. Bij het VIIIste (tevens laatste) : „De
Theemarkt sedert 1914" zijn wij midden in den oorlog aangeland.
De voorschriften van de N.O.T. worden besproken en van de ontwrichting der theemarkt wordt gewag gemaakt.
Wij vertrouwen, dat bovenstaande vluchtige beschouwing den
lust zal hebben opgewekt het boek ter hand te nemen; het ver
ook buiten den handel veler belangstelling.
-dient
L. H. v. L.
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Dichters uit Zuid -Afrika. Bloemlezing voor Groot-Nederland met inleiding en woordverklaring door E. C. Pienhaar B.A.
J. H. de Bussy. 1917.
Dit boek moet ieder lezer wel in veler handen wenschen. De
keuze der gedichten is door een zeer deskundige hand geschied,
de inleiding geeft een beknopte en duidelijke karakteristiek der
dichters, en de poëzie zelve weerspiegelt bij aandachtige lezing op
belangwekkende wijze den ontwikkelingsgang der Zuid -Afrikaansche
dichtkunst. De natuur, het boerenleven en de tragedie van den
Zuid -Afrikaanschen oorlog zijn in die poëzie de hoofdelementen,
deels in den naïeveren ouderen trant, deels onder duidelijk merkbaren invloed van de Europeesche beschaving de dichters bezielend.
Als een waardig voorportaal voor den geheelen hof van dichtkunst
heeft de Heer Pienhaar Jan Celliers' wonderlijk schoone gedicht
„die Vlakte" gegeven, velen lezers in Nederland reeds lang bekend,
maar uitnemend geschikt om de stemming te wekken, in welke
deze poëzie wil gelezen zijn. Na Celliers' verzen volgen du Toit,
Leopoldt, Malherbe, Joubert, Langenhoven, Keet, Wassenaar en
Pagan. Verschillend van toon, doen toch de meeste van deze
gedichten vooral dan den lezer sterk aan, wanneer zij den een
aard het zuiverst bewaren en zoo wekken-voudigenAfrkasch
zij den wensch dat de ontwikkeling der Zuid -Afrikaansche beschaving niet te snel of te ongelijkmatig het oorspronkelijke naïeve
karakter dezer poëzie in meer moderne, en algemeene cultuur moge
doen te loor gaan.
K. K.
Mr. M. des Amorie van der Hoeven. Over het wezen
der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt, van
eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt.

Zeist. Ploegsma. 1917.

Het thans weder uitgegeven geschrift van van der Hoeven
dateert van 1854. Men stond midden in den strijd over het antirevolutionnaire staatsrecht. De Amsterdamsche hoogleeraar de Bosch
Kemper had getracht een standpunt te verdedigen, dat niet dat
van de voorstanders, noch dat van de liberale bestrijders der antirevolutionnaire leer was. In die leer stak, meent hij, een diepe
waarheid, de waarheid die Mme. d Stael eens aldus formuleerde:
„La religion doit être tout on rien dans la vie." Tegen deze stelling
komt Opzoomer op: de godsdienst moet wel veel zijn in het leven,
luidt zijn betoog, niet alles. Het is dit artikel van Opzoomer dat
voor van der Hoeven aanleiding was tot het schrijven van het boekje,
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dat ons thans door De Ligt wederom is voorgelegd; hij voelde
zich te eerder tot een afweer van Opzoomer geroepen, omdat deze
het geschrift van zijn (v. d. H.'s) overleden broeder „over den
godsdienst het wezen van den mensch" zijdelings in den strijd had
betrokken.
Het was wèl een merkwaardige figuur, deze Martinus des
Amorie van der Hoeven. Wie het treffende boekje gelezen heeft,
dat Quack aan zijne herinnering heeft gewijd, moet onder den
indruk komen van den overstelpenden rijkdom van dezen geest,
van het al verteerend vuur van deze bijzondere persoonlijkheid,
van de wanhopige worsteling, waarin hij helaas zoo vroeg en zoo
tragisch gebroken moest worden. Wonderbaar moet de bekoring
geweest zijn, die er van hem uit ging. Quack heeft er zijn leven
lang op geteerd.. En wie het geschrift, dat voor ons ligt in zich
heeft opgenomen, moet begrijpen dat van der Hoeven ook onzen
tijd nog iets te zeggen heeft. Ten onrechte heeft het nageslacht
hem vergeten. De eenzijdigheid van het officieele liberalisme aan
den eenen kant, van de uitsluitend op het litteraire gerichte belang
anderzijds ging hem, als trouwens meerderen zijner tijd -steling
als den zooeven genoemden de Bosch Kemper b.v., achteloos-genot,
voorbij om onze aandacht op vaak heel wat minder beteekenenden

Het is goed dat wij weder op hem gewezen worden.
De godsdienst alles in het menschelijke leven, onze taak mede
te zijn aan het werk Gods, en dit werk de verandering-arbeids
der menschelijke maatschappij in een Koninkrijk der Hemelen,
ziedaar het thema van het geschrift. „Ieder onzer daden moet
zich bewegen in de rechte lijn, die verlengd zijnde uitkomt in de
volkomen vestiging van het koninkrijk der hemelen ", daaraan
moeten wij ons offeren in actieven dienst, zoo concentreert zich
het leven op het werk dat van God is opgegeven, alle overige dingen
laat de godsdienstige aan de voorzienigheid over, zijn leven wordt
een licht, waarin geen duisternis is. Voor hem is de Staat geen
middel tot handhaving en bescherming van de belangen der burgers,
maar doel in zich zelf. Daarin moeten wij ons verliezen, door dien
Staat, oorspronkelijk door hoogere wijsheid tot stand gekomen, zelf
te vervormen tot een kunstwerk, dat de verwerkelijking zal zijn
van Gods wil.
Ik geloof met deze enkele zinnen den gang van het slechts 27
bladzijden tellende, hooggestemde betoog juist te hebben weergegeven. De heer De Ligt, wiens belangstelling voor het boekje
door Quack's herinneringen was gewekt, vond er een merkwaardige
te richten.
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overeenstemming in met zijn eigen opvattingen, met den grondslag
en de strevingen van den Bond van Christen Socialisten.
Zou men v. d. Hoeven een Christen-Socialist mogen noemen?
Het komt er slechts op aan, wat men daaronder verstaat. Er is
stellig een gemeenschap des geestes tusschen hem en degenen die
men gewoonlijk als zoodanig aanwijst, maar men zal dan zoowel
het Christelijke als het socialistische vooral niet te scherp omschreven
moeten denken, beide begrippen zoo vaag mogelijk moeten houden.
Het boekje van van der Hoeven is eenzijdig, het ziet in de lijn
van Fichte van het Christendom slechts dien kant die zich richt
op verwezenlijking van het Evangelie in de wereld, niet die welke
zich van de wereld afwendt. Hij ziet niet de zonde, hij weet niets
van de genade, gelooft aan een geleidelijke perfectibiliteit van den
mensch en meent, dat als wij de natuur slechts doorgrond hebben,
wij tot vestiging van het koninkrijk Gods op aarde zullen kunnen
komen. Dit schijnt mij intellectualistische hoogmoed en op niets
steunend optimisme ten aanzien van den mensch in de samenleving.
In dit alles stemmen de Christen- socialisten met v. d. Hoeven overeen. Ook in de volkomen offering van den enkelen mensch aan
de gemeenschap. Ik betwist dus niet, dat zij hem tot de hunnen
mogen rekenen, maar ik moet er aan toevoegen, dat uit niets blijkt,
dat hij in de Marxistische productiewijze het aangewezen middel
tot bereiking van zijn doel zou hebben gezien, dat hij den strijd
van de Ligt en de zijnen zou hebben medegestreden. Integendeel
in wat wij van hem weten, uit zich een zoo diepe piëteit, een zoo
groote eerbied voor het oordeel van anderen, een „eindelooze liefde
voor het schijnbaar onbeteekenende", waarop de heer de Ligt voor
zich zelven roemt, maar waarvan in het werk van dezen auteur zoo
weinig is te bespeuren, dat naast de overeenstemming ook het
verschil toch wel heel groot is. Er is in de Christelijke levenshouding tegenover den Staat altijd een spanning, eenerzijds de
erkenning van het gegevene, in ootmoedig bedenken dat het toomelooze zelf- overschatting is te meenen dat wij dit werk van eeuwen
nu in eens zouden mogen en kunnen omwerpen, anderzijds de
opstand tegen den druk van den Staat, de overtuiging dat de Staat
telkens weer wordt gebruikt als machtsmiddel van den heerscher, dat
dit anders moet worden, dat het zóó niet langer kan worden geduld.
Het Christendom is conservatief èn revolutionnair. Van der Hoeven
zag dat wel, hij stelt den Christen als onderdaan naast den Christen
als actieven staatsburger. „Zalig de man die in Paulus' woorden
over het onderdaanschap in Rom. XIII zijn eigen gevoel terug
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vindt" (blz. 23). Van dezen gedachtengang vinden wij bij de Ligt
in zijn inleiding niets. In hem spreekt alleen de revolutionnair,
„het tot stand brengen van revolutie op anti-revolutionnaire wijze"
dat v. d. Hoeven aanprees (blz. 14) staat volkomen buiten zijn
gezichtskring.
Uit hetgeen ik zeide, volgt reeds dat ik de inleiding van
de Ligt niet met onverdeeld genoegen heb gelezen. Ik heb nog
andere bezwaren. Ik ontken niet, dat zij interessante dingen brengt,
ook niet, dat zij hier en daar pakt door een eigen greep : zoo het
samenvatten van Martinus met Nietzsche en Vincent van Gogh,
maar de historische kijk is toch wel wat al te veel naar de bekende
formule van de klasse- tegenstellingen opgezet, de groote lijnen
zijn met al te oppervlakkig gemak getrokken en de gewone cliché's
als „de wereldoorlog enkel een strijd tusschen op buit beluste
kapitalisten" keeren te vaak terug om voor het stuk om de krachtige
overtuiging, die er uit spreekt, enkel bewondering te kunnen hebben.
Die krachtige overtuiging treedt u op iedere bladzijde tegemoet.
Zij is de Ligt's sterkte èn zijn zwakheid. Als iedere revolutionnair
is hij fanatiek en bekrompen, erkenning van wie anders denkt is
hem onmogelijk. Dubbel pijnlijk is dit, waar de schr. zijn politieke
overtuigingen tot religieuze maakt en daarom den staatkundigen
tegenstander als on- godsdienstig verkettert. Maar dit fanatisme is
ook de kracht van den schrijver. Laten wij billijk zijn. In het
Christendom ligt tegenover den Staat èn erkenning van het bestaande èn opstandigheid; is het wonder, dat in dezen tijd het
revolutionnaire met onweerstaanbaren drang naar voren treedt en
moeten wij bij hem, in wien dit geschiedt, niet de gebreken, die
zijn kracht tevens zijn, op den koop toe nemen? Voor wie al te
gerust dommelen kan de Ligt's werk een onpleizierige, maar hoogst
noodzakelijke oproep zijn. Hij geeft ons een stoot, die pijn doet,
noodeloos pijn, maar wellicht tevens een duw in de goede richting.
In ieder geval, het is goed, dat de vraag van de verhouding
van staatkunde en Christendom telkens weer gesteld wordt. We
mogen de Ligt's oplossing van de moeielijkheid deze verhouding door
beide eenvoudig tot één te maken, wat al te gemakkelijk vinden, hij
plaatst ons voor problemen, die ons niet los mogen laten. En daarbij
is het goed, het woord van des Amorie van der Hoeven te overdenken. Het is stellig niet het laatste woord hierover, maar het
is gaaf en zuiver. Het steekt hoog uit boven veel wat er over
geschreven is al zijn er in den eigen tijd van v. d. Hoeven dieper
dingen over gezegd door een ander vergeten figuur, door van der
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Brugghen. Niettemin — de uitgave van dit boek is een daad van
piëteit van den revolutionnairen predikant, waarvoor wij hem
dankbaar zijn. P. S.
J. M. Planté Fébure. West -Indië in het Parlement,
1897-1917. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1918.
Deze arbeid schijnt mij bijzonder goed geslaagd; de Schrijver
heeft, op bondige en objectieve wijze, een duidelijk overzicht gegeven van al wat, in de laatstverloopen twintig jaren, op WestIndisch gebied in onze volksvertegenwoording besproken is. En
zijn boek zal dus in de eerste plaats nuttig zijn voor onze Kamerleden, die aan onze Amerikaansche koloniën eenige aandacht
willen wij den.
Maar ook voor anderen, die in den loop der zaken in de
„gouvernementen" van Suriname en Curacao eenig belang stellen.
Intusschen, — opwekkend is de lezing, helaas, niet! Vooral ten
aanzien van Suriname stuit men telkens en telkens op de woorden:
mislukking, failure, teleurstelling .... De bacovencultuur; de aanvankelijk zoo benijde Maatschappij Suriname; de woning- en
gezondheidstoestanden ter hoofdplaats; de spoorweg naar het
Lawa -gebied; de goudindustrie; de gouvernements rubberonderneming en zoovele andere onderwerpen, door den heer Planté
Fébure vermeld, stemmen waarlijk niet bemoedigend.
Op den bodem van Pandora's doos ligt nog altijd de Hoop!
E. B. K.
Morgenrood, een gedicht door Joannes Reddingius. Zeist.

Ploegsma.
Zacht, melodieus en gelijkmatig klinken de viermaal zeven en
dertig achtregelige strofen van dit gedicht. De herinnering van
Goethe's Zueignung beheerscht den vers vorm ; de bepeinsdheid in
dien versvorm uitgedrukt, is met den aard van het gedicht in
overeenstemming. De dichter getuigt van een nieuwe levens
wat ook in den titel ligt uitgedrukt. De aanhef van-beschouwing
het gedicht doelt reeds op een verandering en verdieping van
levensbegrip :
Aanhoort mijn woord, ik zal een lied u zingen
dat ik vernam toen ik in aandacht zat,
niet meer bedroefd om 't snelle gaan der dingen,
die 'k in mijn jeugd gelijk iets schoons aanbad.
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Verderop lees ik:
Het zwarte Kruis met lichtend Roode Rozen
verscheen den zwerver op zijn pelgrimstocht,
hij zag de bloemen door het nachtzwart blozen,
hij vond ten lest het teeken dat hij zocht.
3erwint uw moed, gij waarlijk vreugdeloozen,
en duikt niet dieper in uw smartenkrocht,
rijst uit het donker door grootmachtig willen,
het geesteslicht zal uwe nooden stillen.

De zin dezer regels is duidelijk. De dichter heeft in de anthroposofie zijn levensweg gevonden. Wij, die niet geheel -onbekend
zijn met deze zienswijs, verstaan het dat een dichter door de
grootsche perspektieven daarin ontroerd, met vreugde zijn oude
naturalisme verlaat en niet meer gelooft aan de natuur en de
tastbare wereld, maar aan de geestelijke. Het is van groot belang
dat de dichter van onzen tijd weer dichter der Idee wordt. Slechts
meen ik dat de heer Reddingius beter gebaat ware bij de wijs
Ook zij behoeft hare dichters. Maar anthroposofie of-begrt.
filosofie — wij vragen of inderdaad deze dichter wat zijn dichterlijk
geluid en dichterlijke verbeelding betreft de dichter der Idee vermag
te zijn, of dat zijn gedicht nog het naturalistisch accent heeft. In de
door mij geciteerde strofe is waarlijk Idee -verbeelding; maar zij is
een uitzondering. De bekoring en schoonheid welke onbetwijfelbaar
aan Reddingius' morgenrood eigen is, is nog van louter aesthetischen
aard zonder de vergeestelijking waarop het gedicht is aangelegd.
0 Aarde suet uw prachten van ravijnen
uw bergen en uw dalen goud bezond,
uw rozen met den gloed van donkre wijnen,
en met uw kindren ravenzwart of blond,
bij 't rinkel-bonzen van de tamboerijnen
dansen zij zwierig ginds in d'avondstond,
terwijl in 't Noord op dansmaat van schalmeien
zij 't leven vieren, wieglend in hun reien.

Dergelijk versgeluid klinkt het gereedelijkst van dit instrument. Zoodra deze dichter meer innerlijk vereenzelvigd wordt met
zijn wereldbegrip, zal hij daarvan het geluid vinden en zingen.
B. me H.
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door S. Bonn. Amsterdam. N.V.

Toen lag de wijde haven stil. I)e schepen
lagen rijend aan de kanten, stilkleurige strepen
wit en bruin en zwart, de hooge lijven als torens
rijzig op 't donkere water...

Wie deze regels waarmee het gedicht begint leest, zegt: Gorter.
Inderdaad is al wat in dit gedicht dichterlijk is niet Bonn maar
Gorter. Waar muzikale toon, fijnheid, dichterlijke voorstelling
voorkomt is het op zijn Gortersch. Wordt de Gortersche toon
verlaten dan blijft niets over. Men oordeele:
's Middags kreeg hij twee centen en 'n krentenmik
en rookte 'n sigaar en at zijn buikje dik.

Het gedicht bevat het verhaal van een man en een werkstaking.
den dichter van het verhaal ontbreekt niet slechts eigen geluid doch ook het scheppend vermogen en daarom heeft zijn streven
om alledaagsche taal te gebruiken ook geen andere uitwerking dan
dat hij blijft beneden de poëzie. Een scheppende dichterlijkheid
vermag ook in alledaagsche taal iets groots te maken, maar zonder
deze inspiratie komt er niets van terecht. Het impressionistisch
taaleigen deugt ook niet voor socialistische poëzie, want-Giortesch
het is in zijn wezen tegengesteld aan het socialisme; het geeft
individualistische moment- visie, terwijl het socialisme maatschappelijke duurzaamheid wil. De heer Bonn is dus naar temperament
een tachtiger en kan geen socialistisch dichter zijn,. Hoezeer hij
uit den toon van zijn onderwerp valt blijkt bijv. bij 't verhaal van
den hoofdpersoon die in de straat door een steen wordt getroffen
als onderkruiper:
Maar

„Zoo valt 'n tortel, wiekend met de zwingen."

Om episch te dichten zijn eigenschappen noodig welke de
Bonn niet bezit.
B. Dit H.

heer

De Boog, Verzen door Herman van den Bergh. Zeist.
Ploegsma.
Deze dichter behoort tot de jongeren die werken in het Getij.
Met belangstelling vragen wij naar de geestelijke houding, die zij
in hun kunst aannemen. Welke hoofdeigenschap dringt in hen
naar voren? Ik geloof dat ik als hoofdkenmerk van het dichtwerk
dat in „De Boog" verzameld is, kan noemen de onderbewuste ver-
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bedding. Onderbewust is de verbeelding wanneer ze als in droom
handelt, door geen rede verhelderd, noch door gevoelsontroering geleid. Maeterlinck heeft weleer in zijne Serres Chaudes een merk
voorbeeld gegeven van onderbewuste verbeeldings- poëzie;-wardig
en telkens riep de lezing van „De Boog" bij mij deze herinnering
wakker. Daarin is een schijnbaar toevallige, onberekenbare voor
associatie, die echter grond heeft in een duistere, instinkt -ste-ling
matige fascinatie. Voor redelijke lezing lijkt het gedicht onzin,
maar het laat een nachtelijke vreemdheid na, daar het de herhaling
schijnt van een ondervonden droom. Uit een gedicht, de Zwanen,
het volgende :
Ze waaien nader als de tijd:
we zien geen werken in hun vleugels,
de stroom is altijd met hun vaart mee
en hunne vaart is zonder vechten.
Ze rusten in 't onmooglijk leven
dat lucht en water voor hen spreiden;
ze streven niet, gaan tdch vooruit .. .
hoe zouden zij wel in den dood zijn?
Hun hoofd is hoog en vol van wil,
maar zonder liefde hunne lijven,
en zonder hartstocht hunne harten..
hoe zouden zij wel in den dood zijn?

Het droomwezen, niet zooals de tachtigers en romantieken in
den droom leefden; want hun droom was niet de droom zooals hij
waarlijk is, maar de dichterlijk atmosferische verbeelding; het
droomwezen zooals 'het in de Freudsche school is aan 't licht ge
speelt in deze verzen zijn rol, en is bij alle aanwezig.
-bracht,
En groote jaren joegen
met opgeheven handen
over de sterke planten
en over 't rijk van vroeger.

Men zou nader verbizonderd dit droomkarakter van deze ver
kunnen aantoonen. Daarom zijn ze vaak onbegrijpelijk, maar-zen
op niet andere manier dan waarop droomen het zijn, als uitspraken
van de onderbewuste verbeelding. De symbolen die herhaaldelijk
terugkeeren zijn dan ook nachtelijke: maan, dood, nacht. Maar het
onderbewuste ligt meer in den toon en in de verbindingen dan
in bepaalde voorstellingen.
Wanneer ik nu vraag naar de geestelijke houding van dezen
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dichter en wat hem kenmerkt als tot de jongeren behoorend, is
het geen bepaalde dichterlijke nieuwheid. De verwantschap met
de Serres Chaudes bewijst dit. Het Fransche Symbolisme en de
Hollandsche Nieuwe Gids-poëzie en proza leveren voorbeelden genoeg van hetzelfde; maar deze staan in geen bewust verband met
de Freudsche leer. Het komt mij voor dat het gedicht van v. d.
Bergh zijn eigenaardigheid heeft door de Freudsche opvatting tot
beginsel van dichtkunst te maken, niet moedwillig maar door aanleg. Het jongere in deze gedichten is dat zij het droomwezen als
hun eenig beginsel hebben. Daarmee is de beteekenis dezer dichtkunst gezegd. Wanneer de dichter in zijn zelfde droomwezen volhardt heeft zijn kunst geen toekomst. Repeteeren is niet van belang ; de droom komt niet verder; hij brengt niets groots voort
tenzij zijn duisternis worde omgezet uit het onbewuste tot bewust wording. Faust tot „die Mütter" afgedaald wekt Helena te voorschijn. Wanneer de dichter in de ondersfeer der „Moeders" blijft en
geen Helena in het daglicht roept is zijn werk verloren. Ik verwacht dat hij tot beter in staat is. B. n$ H.
L. E. Mietje van der Dussen. Utrecht. G. J. A.
Ruys, 1918.
In „Mietje van der Dussen" heeft L. E. ons weer een van
die keurig en kleurig geteekende vrouwenfiguren uit vroeger eeuwen
gegeven, die zij opbouwt uit de trekken, welke zij ontleent aan
nagelaten brieven, memoires, dagboeken en andere „documents
humains". Haar kennis van zeden, gewoonten, kleederdrachten,
spreektaal en duizend kleinigheden uit den tijd, waarin haar heldin
leefde, helpt haar met groote zekerheid ons de illusie te geven
dat wij verkeeren in de jaren tusschen 1792 en 1803. Hoewel ditmaal de rustige levensgeschiedenis van het jonge meisje noch
tragisch, noch romantisch is, gevoelen wij wel daarin den druk
van dit veel -bewogen tijdperk. En er ligt toch over die levens
eenvoudig ze ook is en ons door L. E. wordt-geschidn,o
verteld, een teer waas van fijnen weemoed. Hoe duidelijk rijst uit
dit korte verhaal de figuur van Mietje voor ons op, ook die van
de mannen en vrouwen uit haar omgeving. Naast die karakter
zal men waardeeren de tegenstelling tusschen voelen,-teknig
denken en handelen der Amsterdammers en der bewoners van den
Gelderschen achterhoek.
Het werk van L. E. is in den besten zin van het woord
hoogst gedistingeerd en ook daardoor bijzonder aantrekkelijk.
H. S.
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DUBBEL^IK
DOOR

H. VAN LOON.

„Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das
Leben Willkür; das Geschäft die reine Folge, dem
Leben thut eine Inconsequenz oft Noth, ja, sie ist
liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen
sicher, so kannst du in dem andern desto freier sein;
anstatt dasz bei einer Vermischung das Sichere durch
das Freie weggerissen und aufgehoben wird."
GOETHE.

Meneer Geele, ik kom afscheid van u nemen. Mor
-gen
ziet u me niet meer.
Bruusk was Ida Beukers zijn kamer, waarvan de gangdeur altijd open stond, binnengeloopen door 't hol gedempt
gerucht van het Haagsche postkantoor in nachtbeslommering. Ze had hem vinnig de woorden toegebeten, als had
hij daaraan schuld. Kordaat en opzettelijk - onverschillig
-stak ze hem de hand toe. Haar grijze, uitdagende oogen
stonden van: „wil je niet? ook goed, kan me niet bommen, 'k heb met de rommel toch niet meer te maken."
Haar zakelijke meedeeling, nuchter als gold het een
dienstorder, verraste hem evenals haar snel gezegde, blijkbaar als een cliché voorbereide boodschap haar zelf een

oogenblik ontstelde. In deze kamer was ze nooit geweest,
0. E. XV III 1
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althans niet, terwijl hij er was. Met reden of toevallig ...
Hij veerde overeind in weerslag op haar komst, verward
door de aankondiging van 't onverwacht vertrek. Hij had
haar wel bemerkt op kantoor: zij was de eenige „vrouw", de
eenige van de juffies, wier wezen, wier verschijning alleen al
hem aantrok en die hij daarom meed. Nu zou ook zij vertrek
Dat opende opeens een vergezicht van barre en barsche-ken.
leegte. Haar tegenwoordigheid of maar 't besef daarvan scheen
eensklaps hem het werk op kantoor, scheen 't heele leven hem
dragelijk te maken. Gesproken had hij haar maar enkele.
keeren en louter over dienst. Er was geen band, maar het,
behoedzaam waken, dat hij zich niet hechtte, het in gedachten, vaag, toch wel gestadig met haar bezig zijn, om geurde heel het zenuwvretend jachten. Uit de gewone,
vormelijke strakheid opgeschrokken, lei hij de vulpen neer,
wees hij plichtmatig vriendelijk een stoel. In een flits de
schuwe en sterke, donkergrijze oogen naar haar op en
dadelijk weer néér, zag hij terstond de natuurlijke bevalligheid, de moedwillig te prijk gedragen zorgeloosheid, waar
zij aanstonds zat. Ras was in . haar, in de losse en-me
nervige gespannenheid, waarmee ze 't hoofd, volstrekt niet
mooi, maar vol karakter, op den lenigen en rappen romp.
droeg; ras in de aangeboren, ofschoon meest verwildebraste gratie, die kon vleien en tarten; ras ook in den
hooggewreefden voet, de niet verzorgde, maar levendige
handen, den vollen, vasten stemklank, waarmee ze de
woorden als kiezels ketste. Zooals ze nu weer uit haar
ongeduldige en sloome wachten ineens op den stoel zat.
Welke vrouw in Holland deed haar dit na? Dat enkel,
voorbij gevleugd gebaar had herinneringen uit zijn studente tij d gewekt, toen hij, vaak buitenslands meer danste en
f irtte en paard-reed dan in de boeken zat; herinneringen
uit zijn bloesemig-wereldschen tijd, waarvan de geur hem
nog een enkele maal uit den nu o zoo streng geordenden
en kraakzindelijken linnenstapel tegenademde.
Zij keurde hem agressief-onverschillig. Stug wrongen
haar mondhoeken neer, maar haar oogen spiedden, gedwongen tot rust. Vreemd, uitgemergeld hoofd had hij ; onder
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het sterk willende en doorvoorde voorhoofd brandden
diep de oogen, onrustig flakkerend in een nauwelijks verstolen, grondeloozen weemoed. Onrust was er in de handen
en het heele lichaam, als werd hij gestadig belaagd, als
moest hij beschermen. Wat ... ? Ida wist 't niet, ze begreep
niets van hem, hij stootte haar af en trok haar dadelijk
daarna weer aan. Alles in hem scheen haar zonder maat.
Maar uiterlijk was alles maatvolheid aan hem, een belachelijk straffe vormelijkheid, die haar ergerde. Ook heette
het, dat hij geloovig was, gingen er verhalen, hoe hijvroeger geleefd had. Hoe dit alles overeen te brengen ...
't Verwarde Ida, 't dwong tot afwerend voorbehoud. Bijzonder was hij, maar ach, wat kon haar dat brengen ?
Ook hij scheen een zoekende, maar in een andere richting.
Misschien ook, dat hij al gevonden had. In elk geval was
hij veel verder en ouder.
Hij zei binnensmonds; rap en verlegen, veel onbeduidende dingen over den dienst; dat die haar zeker te
zwaar was en wat ze nu ging doen. Hij keek haar nauwelij ks aan en Ida vroeg zich, kil -verwonderd, af, of hij dat
deed, om haar bij zich te houden, of omdat hij anders
niets te praten wist. Ze zat op spelden, kon niet luisteren.
't Gebrabbel kon ze ook nauwelijks volgen. Dat hij uit
verlegenheid haar niet dorst aanzien, streelde haar, ook

als onopzettelijke, doch welkome wraak omdat hij haar

verwaarloosd had de weken, dat ze samen, zij 't ook met
tal van anderen, hier gewerkt hadden.
Wat minder stroef, maar schril luchtte zij haar klachten, blij nu eens voor 't vaderland weg -- 't kon immers
geen gevolgen meer hebben! te kunnen uitspreken,
wat haar hier tot stikkens toe ergerde: de gedwongen
omgang met de andere juffrouwen, 't laf gekonkel, de
onder lieftalligheid verhuichelde afgunst, 't kleine verraad
van klikken, onderkruipen en strooplikken, wat het haar
wee om 't hart maakte. De mannen waren beter. Pal keek
ze hem aan. Toen moest hij wel haar blik beantwoorden.
En aanstonds sloeg zij den haren neer. Die oogen, ze
boorden in haar, ze ontroerden haar zoo fel, dat heur
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hart o pbonsde. Zwaar was die blik van een macht, die...
zij niet kende, waarop ze nooit was gestuit, die haar,
zacht-overmeesterend, nooit had omvangen, maar o, wat
goddelij k-angstig was die haar vertrouwd. In hare droomen
immers verscheen die telkens : de blik der mannelijke ver
verleiding tot die zoete zoelten, . waar alle-voering,d
benauwenis week. Die macht in hem....? Commies bij de
post, mislukt student, vrome, maar in die strooming toch
onafhankelijk, propagandist van de rechtsche beginselen
met woord en daad ... ? En tegelijk wist zij het: zij had
opzettelijk rauw op de ambtenarij van vrouwen gescholden, grof en uitdagend als een burgermanskompliment
voor de mannen een uitzondering gemaakt, haar algemeene
onverschilligheid ook tot in het onbehouwene overdreven
om hem zoo mogelijk te striemen en uit zijn tent te lokken. Voor een voorbeeldig ambtenaar ging hij door. Hoe
kon 't anders bij dien ij zigen vorm dienst ? Een dienst
hij en een zonderling, altijd alleen en naar-kloperwas
ze hoorde lichtelijk beneveld, ofschoon rigoureus — ja,
het Fransche woord, brutaal- ironisch, vloekend met wat
het aanduidde, zooals zij met haar schuit van een nieuwen
Libertyhoed zou doen in de kerk, door hem wel bezocht
ofschoon rigoureus afschaffer.
Bij 't verder praten monsterde ze hem opnieuw. Toen
zag ze hem weer anders, als was zij zijn zuster, een ... .
vriendin. Medelijden zwol, iets vaags en ontzaglijk teeders
achter haar oogleden, en dat verzwaarde ze. Zwaar voelden opeens ook hare vingerspitsen, als hadden die een
nieuw verworven macht kunnen sprenkelen. Het fijne en
forsche voorhoofd duidde op leed. 't Leven was voor hem
geen gladde weg geweest. Hij was er tegen opgetornd,
geen zwarigheden uit den weg gegaan. Een lichaamlijk
niet sterke met een geest, te indringend haast voor 't
broosbezenuwd wezen, een apostel en een hunkerende,
gestaag in tweestrijd. Er was iets hulpeloos-verlamds in
dezen hoogteeren trots, die de blague gretig aanwendde

om achter schuil te gaan en haar daardoor te inniger
ontroerde. Verzorging miste hij en koestering. Als een
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berooide zwerveling stond hij afgezonderd in het leven,
waarheen zijn vlijmendste haat en feiste liefde gelijkelijk
moesten uitgaan, belust op doen, maar weerhouden door
zijn eigen aanleg, nu zoekend, grijpend naar wat voor de
hand lag, daardoor weer afgestooten en altijd beducht om
beklaagd te worden. Ook zij had te hooi en te gras zijn
gangen nag eg aan. De indruk, toen door hem gemaakt,
bevestigde en verdiepte zich nu. Veel aan hem stootte
haar af : zijn gekunstelde hoffelijkheid, heel zijn kramp
verbeten vormelijkheid, die hij zich als een-achtigen
levenshouding moest h ebben omgesmeed, die hem zelf
ongenaakbaar., haar drang, hem goed te doen, bespottelijk
maakte.
Tuen volgden woord en wederwoord rap op elkaar.
Zij :
'k heb naar u gevraagd. U trok mijn aandacht.
Hij, overdreven buigend met strijkages van niet gansch
voorgewenden schrik ; haar bruuske toon ontstelde hem
merkbaar : Bij de kollega's .... ? Dan zal u niet veel
goeds hebben gehoord.
Daar was 't niet om begonnen, ze noemden u een
zonderling, een .... vrome.
Hij lachte en toen sneden er scherpe gleuven om zijn
wringenden mond :
Dat is een scheldwoord, geloof 'k.
De aanmatigende blague verstroefde haar toon tot 't
't schampere : 'k Dacht, dat bij verstandige menschen
't geloof had afgedaan.
Opzettelijk-kwetsend, schokschouderde zij minachtend,
onverschillig.
Als u 's wist, juffrouw Beukers, hoe on- ver -stan-dig
ik ben.... u zou geen minuut hier langer willen zitten.
--- Flauw. Een wóórd .... 'k Vin u niets aardig, als
u zoo ben....
— Hoe
— Zoo expresselijk.
U vindt me opzettelijk ?
Ze knikte toestemmend.
En niet aardig .... ? Maar daarom was 't.. .. „toch
niet begonnen ?"

ß
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Ze neigde snierig:
Wel verplicht, u streeft er dus
naar, onaangenaam te worden gevonden.
Een raadselachtige glimlach, die heel zijn gezicht in
plooien ribbelde, was 't eenig antwoord. Maar aanstonds
zweemde die weer weg, was er die diepe en schuwe gloed
van hunkerende eenzaamheid in zijne oogen. Een zoete
zelfaanklacht vlijmde door haar heen:
-- 'k Heb u toch geen pijn gedaan?
Zijn oogen vroegen, opgeschrikt, vermoeid.
--- Met dat te zeggen van 't geloof ?
Hij wenkte wegwerpend met de hand. De glimlach
was verzacht tot stom verwijt. Waarom moest ook zij .... ?
Hij was gróót en ook: een arm, klein, hulpeloos mensch,
verscheurd en uiteengerukt door dagelijksche en.. .. nachtelijke beslommeringen. Aan 't voorhoofd streek hij gedachten weg, flauw zuchtend. Hij scheen weer aan het
werk te willen. Eenige keeren hadden postmannen al iets
neergelegd. Hij vroeg:
Blijft u in de stad?
voorloopig. 'k Woon op kamers.
Zij knikte ja:
Ik ook. Kunnen we elkaar dan nog 's zien ?
Als u 't fatsoen durft trotseeren, graag. Ik heb
me vrij gevochten.
„Vrijgevochten !"
In gedachten als verre en blijde herinneringen herhaalde hij het woord: 'k Wou, dat ik 't zóó ver had
gebracht.
U. s .. ? En 't dogma, de kerkelijke broederschap?
Hij glimlachte weer in moeden zelfspot: 'k heb
nooit naar iets anders gestreefd: persoonlijke, geestelijke
autonomie. Dwang en vrijheid liggen vlak naast elkaar.
Met groote leege oogen zag ze , hem aan. Weer wenkte
een van zijn smalle, lenige handen, als kapte die den gedachtedraad, hield die Ida terug om door te vragen.
Met was ze kwiek en fleurig overeind geveerd. Werk
ook hij opgestaan; staande, bleek hij op--tuigeljkwas
eens zijn houding kwijt. Onzeker keek hij op de tippen
van zijn laarzen. Vluchtig drukten ze elkaar de hand,
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als stonden ze weer louter zakelijk tegenover elkaar, ver
snelle, zij 't nog zwevende toenadering van-legnmtdi
oog in oog van toen ze zaten, opeens geweken bij 't ten
voeten uit vóór elkander staan. Toen wisselden zij adressen.
Weer boog hij druk, te diep, te onderdanig als iemand,
die vreest onbeleefd te zijn, die niet-aangeboren beschaving na wil bootsen en daarmee juist bewijst, dat ze hem
niet aangeboren is. Haar krieuwelde de nesterige lust,
hem vierkant uit te lachen, door iets van bruuske cameraderie als een stomp op zijn schouder die gezwollen gemanierdheid te doorpriemen. Met een spotglimp in haar
oogen -- ze wist 't precies afgemeten en hem om zijn
afgemetenheid bespottend, nam ze afscheid.
Toen ze alleen liep in de nachtelijke straat, zoo licht,
als had ze kunnen zweven, nu de greep der dagelijksche
en nachtelijke hurrie losgelaten had, vertroebelde iets
anders, dat ook zorgelijk, maar tevens tintelblij, meesleepend
was, de klare zorgeloosheid voor de toekomst. Govert
Geele: G. G. Zijn gezicht had zich in haar herinnering
geprent. Hoe scherper ze in die oogenblikken terugleefde,
des te feller leefden ze voor haar: de sterke blik der diepe,
grijze, soms in mijmering verdofte oogen; de harde kaken,
volhardend als het strenge en edele voorhoofd; de zinnelij ke mond haast zonder lippen, een donkere spleet vaak
in 't gezicht vol uitdrukking; de kin, steeds roerig ook,
één stuk wilskracht en 't haar, kastanjebruin, de waarlijk
golvende lokken, den wilden haarhelm; zij zag hem heelemaal, nu niet door de verwarring der tegenstrijdige indrukken bij 't praten afgeleid: de handen, rustloos strijkend
langs de leuningen van den stoel, heel de krachtige en
broze, uitgeteerde en nervige gestalte. En die man, die
sterke zwakke, die haar een jonge Beethoven leek, moest
postwerk doen in de hel van 't postkantoor, ook 's nachts.
Zeker, hij had laten verstaan, 't baantje gezocht te hebben.
Haar innig verzet tegen 't onrecht, daarmee begaan, ver zwakte er niet door.
Zij zelf, ze voelde zich ook buiten, misschien: beneden
peil, alleen stond ze, telkens trok ze moedwillig, door een
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woord, een zwijgen, een enkel kurig bewegen van het
hoofd, een sfeer van kilte om zich heen en dan wrong
haar lichaam zich weer uit die toch zelf gewilde strakheid
los. Dan rekte alles in haar naar gemeenschap, dan hunkerde ze naar een zich zelf vergeten, dan brak ze in de
opgedreven teederheid der ongevraagde en afgewezen overgaaf aan wie of wat harer onwaardig was. Dit joeg haar
daarna des te feller in haar norsche geslotenheid terug.
Gesloten was ook hij, Govert Geele, maar hoe verschilden
ze! In hem, in Geele niets van dien schrillen weerzin
tegen den dwang van het maatschappelijke, pruttelend als
water aan de kook; er bleek tenminste niets van. Hij
aanvaardde, werkte en zweeg. Een bekwaam ambtenaar
heette hij. Bekwaam on ambtenaar.... ! De termen pasten
bij elkaar; Iet haatte ze.... Buiten kantoor was hij
kerksch, deed hij aan politiek, aan rechtsche politiek.
Daar begreep ze niets van, 't maakte haar korzelig. De
minderwaardigheid van 't geloof was haar in 't hoofd
gehamerd, 't was iets vasts in al 't onzekere bij 't zoeken
naar ... , ja, waarnaar .... ? En nu Govert Geele, in Wien
ze instinctief haar meerdere erkende, haar vóór op den
slingerweg, waarvan het doel bij elke bocht verder week,
wel geloovig en toch niet schijnheilig of uit berekening.
Zou ze dan ook die meening dienen te herzien....?
Ze spraken erover op den eersten avond, dat hij haar
op hare kamer opzocht. Na de aanvankelijk stekelige
schuwheid kwam zij spoedig los. Ze bleven pal en strak
tegenover elkaar. Beiden wonden zich op; Iet werd persoonlijk, ze schold hem uit. Scherp voet bij stuk houdend,
ging hij daartegen in. Boven het persoonlijke was hij uit.
Soms glimlachte hij om haar giftige uitbundigheid. Later
werd ook hij meegesleept door zijn sidderenden haat tegen
wat hij onecht en onrecht achtte. Daarmee kwam hij
telkens in botsing met menschen en beginselen, Ida lief.
Roekeloos en onmeedoogend, waar het zijn inzichten betrof,
spaarde hij haar niet. Tegen zijn redeneerkracht was zij
niet opgewassen. Het besef hiervan verbitterde haar weerstand, meest opvlammend, soms ook stug en ongenaakbaar.
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't Was heet en vruchteloos gekibbel over en weer. Wat
had ze eraan ? 't Wond haar noodeloos op. Waarom
hield zij 't vol ? Zij ergerde zich maar èn aan zich zelf èn
aan hem. 't Eerste vooral, wijl zij zich gebonden voelde
en die banden schrijnden : beginsel-, maar ook persoonlijke
banden.
Bij Speelman, het liberale kamerlid, was ze secretaresse
geworden. En al was ze den man volstrekt niet bijzonder
genegen, al haatte zij, revolutionaire, het liberalisme, toch
voelde ze eenige solidariteit, die ze tegenover Govert onwillekeurig overdreef. Dit goedwillig-kinderlijk overdrijven
maakte hem weer boos. Zoo ging 't van kwaad tot erger.
Persoonlijke toenadering was daarbij onmogelijk. Als ze
samen waren, was hij haar vijandig. Niet alleen zijn opvattingen, ook, kinderachtig, 't onbeduidendst uiterlijke
aan hem: 't werktuigelijke wrijven van zijn handen over
de stoelleuningen of de kleur van zijn das.
't Bleef bij de volgende bezoeken tusschen hen „meneer
Geele" en „juffrouw Beukers" voor en na. Belachelijk was
dat, maar telkens drong 't belachelijke pas tot haar door,
als hij weg was. Anders was ze te erg op haar hoede,
moest ze te veel van zich zelf afsluiten, zooals ze 't laadje
met de brieven sloot, wanneer ze wegging en de meid de
kamer moest doen.
Telkens was zijn binnenkomen weer een schok. Zij
wende daaraan niet. Dit, als de stage wrijving, was genot
aanleg. Het kittelde en het beloofde wat. Maar verder-in
kwam het niet; de belofte bleef in knop, verschrompelde,
elk afscheid liet haar leeger, killer, minder voldaan.
Ze lichtten elkaar bondig over de huiselijke omstandigheden in. Zij vertelde van haar vader, schoolmeester,
dwingeland, die zijn vrouw, Iet's tweede moeder, als haar
zelf en 't heele, groote gezin, ringeloorde. Ida was dat te
machtig geworden. Op eigen houtje had ze haar boterham
gezocht. En Govert sprak van zijn vader, die dood was,
een stil en geloovig handelsman, en van zijn moeder, rij k
en lichtzinnig en aan weelde verslaafd, die woonde in
hotels, 's winters in stad en 's zomers aan het strand. Maar
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overigens brachten de eindelooze, telkens onverdroten herbegonnen gesprekken hen verder uit elkaar. Zij gaf geen
kamp. Soms gruwde ze ervan. Waarom brak ze daarmee
niet ? 't Was immers niets voor haar. Maar breken kon
ze niet. Geele trok haar aan, ze wist zelf niet, waardoor.
't Was tusschen hen een bittere, verzwegen strijd. Nu ze
dien eens had aanvaard, wilde ze uitvechten. En daarmee
zou ze uitscheiden, als hij erkende, dat zij zijn vertrouwen
en zijn omgang waard was.
Eens schreef hij op het laatste oogenblik een aangekondigd bezoek af: hij was ongesteld. Toen drong 't pas
recht tot haar door, hoe zonderling het was, dat zij hem
nooit op zijn kamer had bezocht. Dadelijk stond haar
besluit vast: ze ging naar hem toe.
Met moeite vond ze 't huis, een burgermanswoning
met groene luiken, het laatste aan een weg buiten de
stad, een tuintje met een piepend hek ervóór. Hij deed
zelf open, schuw en kouwelijk in een sjamberloek gedoken.
Zij had bloemen meegebracht. Dit ontstelde hem dubbel.
Als ware hij betrapt, stond hij onderdanig zich te verontschuldigen in de muffe gang.
Zijn kamer bleek een ruim en bleek vertrek met kale
wanden en boeken overal, één boekenrommel in de gapende
kasten en over den grond. 't Leek kloostërachtig en ook
daar was 't muf, maar enkele dingen een vrouwebeeldje
in dofbleek ivoor, een ets waren de schuwe getuigen
van een ander verleden of een levensrichting, nu door
nieuwe bestrevingen overwoekerd.
U excuseert mijn toilet, zei hij nederzittend, een
deken huiverig om zijn beenen gordend, terwijl een ijl e
glimlach zijn roerige lippen bevleugde.
Ida was niet op haar gemak, al nam ze moedwilligbrutaal daarvan den schijn aan. Voortdurend bruuskeerde
zij den toestand, waaraan hij gestadig scheen te weven,
als wilde hij haar verstikken onder dat iji gewicht. Ook
nu voelde ze zich indringster, ongenoode. Dit hinderde
haar ook lichamelijk. Haar bewegen werd hoekig en onecb t,
onecht ook haar stem en lach. Vreemd, dat hun verhouding
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louter cerebraal bleef. Hij, wis een man met sterk manne
eigenschappen en z**... , hoe snakte ze niet naar de-lijke
groote, sterke, alles omvattende liefde, hoe gretig ging ze
niet in op een dartel gesprek, een enkel vlinderig woord!
Bij hem niets daarvan; tegenover, nooit naast hem stond
ze steeds vol donkere, bittere en verkropte gevoelens. Van
vrouwen sprak hij nooit noch van zijn , , . , verleden. Toch
wist ze, 't was joyeus geweest. En dit verwonderde haar
ook weer niet. Deze man moest de liefdesvervoering kennen. Hij zei 't zelf: wat hij ondernam, ook 't geringste,
deed hij in een helle koorts met een spanning van geheel
zijn wezen. Zinnelijk onderging hij 't leven, al leek hij 't
totaal te beheerschen.
— Wat ligt daar ? vroeg ze, op groote bladen met
architecte -teekeningen wijzend.
Och niets ... .
En toen haar oog en ongeduldig aandrongen: 't
ontwerp voor een tuindorp voor arbeiders bij een werf
buiten de stad.
Bah.
Zijn bleeke hand wuifde moe van niet doen: 'k
weet, wat u zeggen wil: lapwerk, struisvogelpolitiek, bourgeoiskunsten om zich zelf en de arbeiders zoet te houden;
wee en valsch geknutsel, in schijn onschuldig, in wezen
dubbel gevaarlijk, omdat daarmee nu 's wat is aangepakt,
omdat de menschen, die dat op pooten zetten, 't niet bij
woorden laten, omdat zij voor de echte weldoeners, de
vooruitbrengers doorgaan ... .
Sabotage is 't, niet anders, onderkruiperij van onze
propaganda. Een concessie, een aalmoes van wie bij de
groote afrekening 't loodje zullen leg gen, die zich daarmee
een aflaatbrief hopen te koopen.
Onder haar woede en zijn eigen doffe instemming, zij n
begrijpen tenminste, was Govert dieper in zijn ouderwetschen,
trijpbekleeden stoel teruggezonken. Ida zweeg opeens,
zoo afgetobd had zij hem nooit gezien. Hij anders een
en al actie, bewegelijkheid in aanval en verweer. Vanavond moest hij dan wel erg slap zijn. En 't was geen
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wonder : hij gunde zich geen rust. Van alles deed hij nog
behalve 't kantoorwerk. Zijn aandacht ging bij voorkeur
naar 't allernederigste, het praktisch nuchtere. Zoo had
hij uitgerekend, voor hoe veel per dag de bewoners van
dat tuindorp 's daags konden rondkomen. Een coöperatief systeem had hij ontworpen, geen detail in prij sberekening of inrichting van 't vervoer daarbij verwaarloosd.
De tabellen lagen erbij : „aardappelen, spliterwten, rijst ... "
Onthutst gingen haar oogen van de rommeltafel naar
waar hij zat. Eem forsche verteedering kropte in haar op.
Heb u geen koort?, vroeg ze en bruusk opgesprongen,
lei ze een hand op zijn voorhoofd, dat koud was. En
toen hij bij die aanraking, de eerste téédere, schichtig 't
hoofd wegschokte, als had ze hem gestoken, maar aanstonds als in blijde en moede overgaaf het achterover
steunde in de holle leuning, besefte zij, dat zij dat van
die koorts alleen gevraagd had om schijnbaar argeloos een
hand op zijn voorhoofd te kunnen drukken en dat ze dit
opeens onweerstaanbaar had verlangd als blinde uiting
van een ontzag, dat, verward en verwarrend, haar had
overmeesterd voor wat ze groots van hunkering en zelfverloochening meer dan van daadkracht aan hem voelde
of.... vermoedde ? Ze wist het niet, ze kon zich daar geen
rekenschap van geven. Hij leek haar aan met een vreemden,
troebelen blik en opeens trok ze de hand weg. Misbruik
had ze gemaakt van zijn zwakte, zijn tijdelijke inzinking.
Daarin had ze bruusk trachten te verkrijgen, wat zijn behoedzame trots haar onthouden had. Verlegen ging ze
zitten. Tegenover hem noch zijn kille omgeving van barre
toewijding en noesten vlijt had zij een houding. Hij zei:
Vroeger heb ik ook zoo geredeneerd. 'k Ben nu
moe van alle idealen.... Natuurlijk, ze moeten er zijn.
Maar.... van al dat turen in de verte zijn mijn oogen
verblind. Ik raakte aan 't twijfelen : is het geen luchtspiegeling ? .... 't Kwam me bij tijden zoo wanhopig vruchteloos voor: altijd vechten en afbreken en verdacht maken,
nooit trachten te begrijpen, nooit je op 't standpunt van
den ander stellen. Dan verweet ik me zulke overwegingen
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weer als laffe concessies : van de eenzijdigheid, van het
,on verzettelij k fanatisme moesten ik en de .... wereld 't
hebben. Dat verzet, he ?, dat is z6ó verleidelijk. 't Houdt
je frisch, 't geeft je prestige. Die revolutionaire levens
dat is een stelsel, dat sluit.... -beschouwingva,
-- Als je theoretisch goed onderlegd ben. Ik weet
er te weinig van.
't Vergemakkelijkt toch 't bepalen van je standpunt,
It geeft een onfeilbare uitleg van de drijfveren van je
tegenstanders, 't is zoo iets als een looper .... Tegen de
zelfgenoegzaamheid van die zekerheid was ik niet bestand.
Ik heb behoefte aan moeilijkheden om die te overwinnen.
't Zwerven zit me in 't bloed èn de zin voor de werkelijkheid, voor 't actieve en 't actueele. Daarom heb ik er
me ineens van afgewend. Bij de tegenpartij ben ik te land
.gekomen. Daar heb ik gedaan wat 't eerst voor de hand
lag. Of 't me bevredigde.... ? Ja en nee. U en ik, we
zijn nu eens menschen ...
U scheert ons toch niet over één kam?
Kruidje-roer-me-niet .... Wij zijn nu eens menschen,
,die onwillekeurig met de linkerhand ongedaan maken, wat
.ze met de rechter hebben uitgericht.
— U bent te veel met u zelf bezig.
Volkomen waar. Daarom streef ik naar opgaan
in de massa. Niet naar de groote hoop. Die is van zelf
'zinneloos en mee te krijgen door wie 't hardste schreeuwt.
Maar de.... ik zou haast zeggen: de organische menigte,
die door eenzelfde ideaal, eenzelfde opvatting van 't leven
wordt gebonden. Die meen ik, héél primitief, bij de.
vromen te hebben gevonden. Maar juist dat primitieve,
.'t .. , , gemoedelijke trekt me aan. Voor een deel, omdat een
ander stuk van mijn bewustzijn daar .... mijlen ver vandaan,
daar diametraal tegenover staat. De esthetische kultuur,
zooals wij die de laatste jaren beoefenden, is stuk. Die
heeft eenvoudig bankroet gemaakt. De natuur laat zich op
den duur niet verkrachten. 't Gaat ermee als met een verscheurend dier; dat kan lang worden getemd, .... eindelijk
:komt de oude aard weer boven.
,
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Mn die vrome vrienden en vriendinnen van u dan
zoo natuurlijk ? 'k Heb wel 's gehoord van christelijke
scholen, waar de kinderen zich niet mogen uitkleeden om
een bad te nemen, omdat ze 'r ... , eigen naaktheid niet
mogen zien. Frisch.
--- 'k Verheerlijk de tegenwoordige vormen van de
godsdienst niet. 't Christendom is ontaard. Maar de kern
blijft groeikrachtig. 'k. Mag 't u wel zeggen: ik voor mij
heb daaraan niet genoeg. Ik verhoovaardig me daar niet
op. 't Is waarachtig geen verdienste. Waarom zou ik dan,
wat me van 't gros onderscheidt, naar voren brengen... ?
Integendeel, dat houd ik weg. Niet, dat ik 't zondig vind
of zoo. Ik „vind" 't heelemaal niet. Ik aanvaard 't, 't is
er. Daarmee is de zaak afgedaan, kan 't in de la. Dit
klinkt allemaal erg opzettelijk en zeker, 't is 't ook wel.
Ik ben nu eens alles behalve een natuurmensch. Daarom
houd ik zoo verschrikkelijk van de natuur. Wat niet uitsluit, dat de groote stad, 't felle licht, 't gegons van de
menigte, 't blinkende asfalt en in de koffiehuizen de opzweepende strijkjes van roodrokken, dat dat allemaal me
bedwelmt. Maar ik bedoel: ik streef naar vereenvoudiging.
Dat is een .... hoe heet dat ook weer ? een ... .
contradictio in..
--- Terminis. Dat ü dat zegt. Zie je wel, we hebben
wèl veel van elkaar. U bedoelt: 't een heft 't andere op.
Je kan niet streven naar vereenvoudiging. Die drang om
alles tot de kern terug te brengen, ' om die te pellen uit
de ijdelheid en 't zelfbedrog, waarin alle verschijnselen nu
eens zitten verpakt, die heb je of... je heb 'm niet.
Dan zou 'k er maar mee uitscheiden, als u 't zoo
scherp inziet.
Dat is 't juist: door mijn heele levensbesef loopt
een scheur. 'k Zei 't daar straks: 'k neem met de eene
hand terug, wat de ander heeft gedaan. Voortdurend lig
ik met me zelf overhoop. 'k Praat er nooit over. 't Is nu,
dat u erover begint. 'k Helpt je maar van de wal in de
sloot. Op doen komt 't aan. „Si tu veux être libre et
fort, travaille ... " Juist mijn ingekankerde behoefte aan
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zelfontrafeling drijft me tot de daad. Wat ik omhanden
heb, is onverschillig. Maar tegelijk belemmert die ijzige
bewustheid alle werkzaamheid.
Opeens zag ze tranen in zijn oogen spatten. Dadelijk
stond ze naast hem, een hand op zijn schouder. Ze wist
nu precies, wat ze deed. Nu had die wanhoopsuiting
haar niet overrompeld. In een flits besefte ze, wat dat
voor hem moest zijn : tranen in haar tegenwoordigheid ! ;
hoe smartelijk hij daarvoor moest zijn geschokt. Hij poogde
nog te veinzen, als was er niets aan de hand, met de
mouw over de oogen strijkend, maar zij, de hand nu op
zijn hoofd, zei langzaam en krachtig zonder eenige weekheid:
Wat is dat, Govert? Tranen..
Hij rechtte den rug, verklaarde, nu 't toch niet meer
te verbergen was: soms is 't ineens zoo ..... verschrik
koud om me heen. Een ijzige vlaag. Al dat piekeren-kelij
verlamt. 't Is een kwaal, die 'k verstelseld en tot iets
eerbiedwaardigs voor me zelf heb gemaakt, omdat ik anders
in elkaar zou zakken. Drang naar zelfinstandhouding ziedaar. 't Heeft me van de menschen vervreemd. 't Leven stormt
me voorbij, 't loopt me onder de voet. Ik sluit me hier
maar op. Waarvoor....? Zie je die tak daarbuiten en
daar die wolken .... ? Die zwiept maar heen en weer,
die trekken maar voorbij. Och, 't is een gek woord,
maar .... 't geluk .... Daar komt 't toch op aan en...
'k steek er geen hand naar uit, 't gaat me ook voorbij.
'k Ben zoo jong niet meer: zeven en dertig. 't Laat me
achter....
Bewust had ze hem eindelijk bij den voornaam genoemd,
't hatelijke „u" laten vallen. Hij had 't overgenomen.
Een oogenblik staarde hij moedeloos voor zich uit. Ida
las opschriften van boekbanden. Toen sprong hij met geraas
overeind, de plaid wegschoppend. Druk praatte hij en
onecht over onverschillige dingen. 't Hinderde haar, te
feller, wij 1 verzet daartegen uitgesloten was. Dus ging ze
haastig heen.
Voorkomend geleidde hij haar tot 't hekje. Daar
dankte hij haar voor 't bezoek, buigend en uitbundig, als
..

?
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wilde hij die uitbarsting van zoo even onder veel vooze
woorden bedelven. Weer stond ze daartegen machteloos.
Zelfs vergat hij de stilzwijgende afspraak, elkander voortaan
bij den naam te noemen.
Met lood in de beenen liep Iet terug naar stad.
Alles in haar was weer koud en strak. Wat een zonderlinge man....! Natuurlijk, voor zich zelf kon hij zijn
plezier wel op. Maar waartoe die koketterie van zelf
lang genoeg geduurd, ze maakte-verguizn.?'tHad
mal.
Tusschen
hen was eigenlijk geen
't
was
tè
uit,
't
enkele band. En 't eenige, wat haar in hem lief was,
was hem 't bitterst te dragen.
Uiterlijk bleek het gebeurde hen echter dichter bij
,elkaar te hebben gebracht; innerlijk veranderde er niets.
zelfs leek het Ida, of Govert, nu werkeijk „Govert" als
zij „Ida" tot Goof en Iet hadden ze 't nog niet gebracht —
nog stroever tegenover haar stond dan daarvdór. Toen
was de.... verhouding officieel, korrekt en vormelijk.
Neen, zeker niet banaal noch burgerlijk. Hij mocht zich
zelf dan in gragen en wreeden zelfspot tegenover haar
ver-gaand socialisme een „huichelachtig bourgois" schelden :
#ijne minachting voor wat hij haar doordraven noemde
priemde daarin eveneens en werkelijk, van den burgerman,
van de typische bourgeois-eigenschappen had hij niets.
'Ida leerde allengs haar houding tegenover hem, dat was:
tegenover zijn gedachteleven, bepalen. Zij stonden nu eens
.aan verschillende oevers. Een brug was daar tusschen niet
te slaan. Beiden waren te goedertrouw, verder piekeren
hielp niet, ze moest aanvaarden... .
Aanvaarden, 't woord en de zaak waren haar door
Goof vertrouwd geworden. Eerst had ze vinnig daartegen
aan gesputterd. 't Deed haar denken aan 't oude liberalisme,
aan God's water over God's akker. Een toespeling op
Goof's geloof had ze daarmee niet bedoeld. Maar gemakzucht was dit, alweer die ellendige struisvogelpolitiek.
-Govert verdedigde, zij hield vol, maar 't bleek al ras:
't was een verschil van woorden; haar was het duidelijk,
spoedig aannemelijk, wat hij daarmee bedoelde.
-

-

-

-
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Nu de lente in 't land was, maakten ze 's Zondags
wandeltochten. Ook daarop werd geredeneerd,-midags
geredeneerd, geredeneerd .... Soms verkleumde het Ida.
Wat was het leven kaal voor hem ! En dan weer : hoe was
het mogelijk voor een man als hij, brandend van innerl.ijken hartstocht, zoo vol behoefte aan forsche poëzie, het
leven zoo schematisch te zien .... ? Was ook dit een vorm
van zelfdwang? Hij leefde immers heelemaal in een zelf:gewild dwangbuis. Deze man was waarlijk niet gauw
tevreden. Wat gistte en koortste er niet door dit tenger
lichaam, dit hoofd met de diepe oogen, sterk en onrustig,
den trotschen en hartstochtelij ken mond .... !
Dit vrije zwerven onder de lentelucht weekte in haar
los, wat de ijzig lange winter had doen bevriezen. Ze
herleefde als de grond, die zóó lang saamgeklonken, nu
plotseling en eindelijk openbarstte: een weelde was het.
Nooit had die loswikkeling haar zoo aangegrepen. In een
verlammende verstijfdheid had zij den winter doorleefd.
De omgang met Govert had haar daar niet uitgetild. Zijn
tegenwoordigheid verkilde haar. Na elk bezoek verweet
.ze zich, het verkeer aan te houden. Wat had ze er aan .. .
't Was waar, hij bezat kwaliteiten van geest en gemoed,
maar door wat een rijstebrijberg moest ze heen, vóór ze
,daaraan toe was.... Armoede was 't, wat haar bij hem

hield. Kennissen had ze hier haast niet, verlangde ze ook
.niet. Maar zonder iemand, zonder de mogelijkheid van...
mannelijke kameraadschap, als 't dan geen liefde mocht
.zijn, was 't leven al te benauwend. In zelfspot had ze
.zich voorgehouden: ze matigde al haar eischen, ze schikte
zich. Ze had 't hoofd nu vaak genoeg gestooten .
Bekoring was er ongetwijfeld in die wandelingen met
hem door de duinen. Voldaan was ze niet. Die altijd kna^gende ontevredenheid verweet ze zich dan weer. Zij moest
't leven en de menschen nemen, als ze waren. Govert
bleef haar nu eens afweren, o, haast ongemerkt, onder

hoe hoofsche tegemoetkomendheid hij 't ook verborg.
Op een Zondag, laat in April, werd haar de moede_loosheid om den onontkoombaren dwang van de beperktheid
0. E. XVIII 1
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opeens te machtig. Ze hadden zich warm geloopen door
het mulle zand en waren in een duinpan neergestreken
en toen de zon wegzonk, vlaagde er een kille wind over
de toppen aan en dwars door haar dun kleedje. En huiverend voelde ze zich verkleumd van binnen en onmachtig
tegenover 't opzeitelijk-levenlooze in Govert, dat haar
drukte. Voortdurend tornde ze daartegen op. Ze zag hem
eensklaps als iets griezelig-verstorvens, dat ook haar verstijfde. Waarom deed hij niet als andere mannen.. ..
De ruwste brutaliteit zou haar nu lief zijn geweest. Hij
scheen niet te bemerken, dat zij een jonge vrouw, dat ze
niet leelij k was dat ze snakte naar.... verwezenlij kin g
van verlangens, die ze tegelijk onvervulbaar wist. Ze had
kunnen schreien, maar zelfs de mogelijkheid van deze
weelde bleef haar onthouden.
Ze sprong op, de lippen saamgeplet en ook de oogen
star. Ze vroeg alleen: ga je mee? Ik krijg 't koud.
En ging. .Aanstonds was hij naast haar, zorgeloos
vragend en zich zelf beschuldigend.
Hij vroeg: waar gaan we heen ?
Naar huis natuurlijk. We hebben lang genoeg kou
geleden.
Na een oogenblik van aarzelend nadenken en beklemmend strompelen, ontvouwde hij een jongensachtig plan
van samen thee drinken en dan samen eten en na het eten
ook nog samen blij ven. Ze stribbelde voor den vorm nog
even tegen, door zijn toon al dadelijk gewonnen. Het
warm-beslotene trok haar aan na deze woestenij van prikkelstuivend zand.
Hij troonde haar mee naar 't zaaltje van een exquis
eethuis, waar tusschen de roomige wanden met den Louisquinze-sier dames na 't winkelen plachten neer te strijken
tot 't drinken van een kopje geurige thee of, liever, 't
loome lepelen uit een ijsbokaal. Zij beiden kenden 't ding
van behaaglijke en vermoeide weelde. Beiden bekenden
ook, zij 't ook met den schroom, die de gretigheid van
de belangstelling bloot lei, bij 't langs komen telkens
begeerig naar binnen te hebben geloerd. 't Was en
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daarin vonden ze elkaar zoo min iets voor Iet als voor
Govert. Eigenlijk haatten ze de sfeer, waarvan die ... kattekroeg de uiting was. Wat een binnen- architectuur al
dadelijk ! Spekslagers-ornamentiek schold Govert die en
Ida lachte instemmend. Weeë namaak van een weeën
stijl. En toch , , . och, dit was de tegenkant van al hun
norsch verzet, hun starre beginselen.. .
Terugloopend naar de stad, waren ze weer dichter
bijeen, was die dorre vervreemding geweken. Van voller
zoetheid was de lucht doorstroomd en tegen de hellingen
bronsde dieper dennegroen.
't Was laat, toen ze 't volle zaaltje binnen kwamen.
Behaaglijk zetten ze zich tegenover elkaar aan een tafeltje
als een baldakijn van hagelwit damast met tusschen hen
't oranje -omhuifde lampje, bleek gloeiend, wijl door de
open vensters op 't gejoel van buiten de dag nog binnenvaalde. Om hen heen was 't zoemen van een bijenkorf.
Dat sloot hen van de anderen af en verbond tegelijk.
Hier was sfeer. Dit lokte tot vertrouwen geven en ontvangen en daardoor lieten zij zich leiden. Hun oogen
glinsterden voller dan anders, in elkaar. Hij sprak vrijmoedig van 't kontakt, dat soms als een vonk bij 't samen
brengen van elkaar vijandige elementen overslaat. Iet
knikte enkel loom toestemmend, den blik Iverdroomd en
toen hij een bekende uit zijn studentetij d begroette en zij
hem daarnaar vroeg, vertelde hij, hoe 't daarmee eigenlijk
stond.
M'n vader was een echt vroom man, dat heb ik
je wel 's verteld. Hij had een houthandel, die blijkbaar
floreérde. Wij leefden tenminste op *tamelijk ruimen voet.
Dat was zoo 't verlangen van mijn moeder. Die is een...
weeldedame. Mijn vader was precies tegenovergesteld. Die
lachte om haar opschik, 'r ij delheidsbehoeften. En liet 'r
vrij. Hij was zoo'n echt braaf mensch, maar... te bescheiden. Z'n heele leven bleef hij in de schaduw. Och,
schitterende talenten- had hij niet.... Enfin. Ik was
eenig kind. Eerst zou 'k in den handel. 'k Werd naar
Rusland gestuurd, voor 't hout begrijp je wel? Dat werd
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een fiasco. Toen ... student. Dat lukte evenmin. Je zult
't niet begrijpen, maar toen is de vrijheid me naar 't
hoofd gestegen. Achteraf zie ik 't nuchter. De leeflust
van mijn moeder begon in mij te gisten. 't Gekke was:
een opvoeding heb ik eigenlijk nooit genoten. Wel, dat
je niet met je handen mag eten, daar was ma's blik maar
al te streng op, maar het overige was eerst aan de hoede
van kinderjuffers en later van de onderwijzers toevertrouwd.
M'n vader had geen tijd zich met mij te bemoeien, ma
evenmin. 't Pretleven nam haar al te erg in beslag. Zoo
ver ik me herinner, heb ik nooit met haar ontbeten: ze
had behoefte aan veel slaap en als ze een mooie japon
aan had, mocht ik 'r heelemaal niet naderen. Dat griefde
mij. Groote tranen heb ik dikwijls om dat verbod geschreid.
Als kind was 'k ach zoo dol op haar. 'k Herinner me, tegen
kameraadjes sneed ik op over ma: ik was eenvoudig
trotsch op haar, vooral... op 'r kleeren. Dat was voor
snij een sprookje. Toch leek ik heelemaal niet op 'r. 'k
Was een leelij ke jongen, die leelij ke pakken droeg, 'k voelde
me verongelijkt als ik mijn plunje met die van de klas
vergeleek; 'k begreep niet, waarom ik er zoo-genot
verslonsd moest uitzien. Dat maakte me nog grimmiger
en stiller. En 'k wreekte 't op vader, die 't waarachtig
niet kon helpen ... Tot m'n studentetij d had 'k onder
druk geleefd. Toen vloog ineens de kurk er af en... toen
bruiste ik over. 'k Raakte in een gezelschap pretmakers
eerste klas...
En toen ben je van een Saulus een Paulus geworden...?
Hij zweeg een oogenblik, haar een schotel reikend.
Toen, de oogen naar de tafel, terwijl de vingers van zij n
rechterhand met de steel van 't wijnglas speelden:
Och, op zich zelf een niet erg belangrijke aan
Ik had een vriend en die een .. , vriendin en die-leidng.
had weer een man, die ver weg zaken deed. Precies weet
ik 't niet, maar toen die man opeens naar huis kwam,
beschuldigde zij hem, mijn vriend, van diefstal, om zich
zelf te redden. Hij werd daarvoor veroordeeld. Die heele
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zaak heb 'k van dichtbij meegemaakt. Dat heeft me geknauwd. Natuurlijk was 'k getuige. Ellendig was 't van
benepen somberheid. 'k Heb hem niet kunnen redden.
och, heel erg was 't ook niet. Hij kreeg een maand ...
Maar die heele geschiedenis heeft me toch aan 't nadenken gebracht. 'k Hááatte de liefdeloosheid, de lafheid en
de leugen in de samenleving. Wie weet, wat 'n beloften
die vrouw mijn vriend had gedaan, wat... 't doet er ook
niet toe. Ik walgde van 't maatschappelijke verdrag, van
de bourgeoisbeschaving, 'k wou er niets meer mee te maken
hebben. Toen heb ik bij de „kleine luyden", bij de...
anti- revolutionairen — ja, 'k begrijp, dat je lacht aansluiting gezocht. 'k Ging in de politiek en daar ben 'k
gebleven.
't Strijkje bij de palmen streek weeke, borne, opzweepende wijzen. De dirigent, de oogen star en gloeiend
in 't strak, beenbleek gezicht, schokte met ritmische pasjes, de viool koesterend tusschen hals en schouder, terwijl
de spelende arm grillig- hoekig bewoog, als danste hij op
een draad het zaaltje in en tusschen de tafeltjes door en
dan weer terug, feilloos -zeker, zonder ooit 't kontakt met
de anderen te verliezen noch zich door de eters zóó vlak
bij in de war te laten brengen, zoodat 't wel leek, of een
onzichtbaar koord hem aan de andere muzikanten bond...
't Was volle nacht, toen Ida op haar stoep van Govert
afscheid nam.
Dag, zei hij en hij aarzelde en toen met een glimlach van overmeesterende linkschheid en zich weghoudend
zelfvertrouwen: -- „Ida" is zoo stijf. Dag Iet.
Een vonk sprong in haar oogen bij den schellen schijn
van den lantaren, vlak vóór 't huis.
--- Dag Goof, zei ze alleen, warm en met stevigen
Prettig geweest, he? Tot ziens.
handdruk en toen:
Bom, sloeg de deur achter haar dicht.
Voor Ida had dit enkele oogenblik den dag goedgemaakt. Hij ... stelde haar dus op prijs. Er was iets in
haar, dat hem trok en boeide, hem prettig stemde althans.
Wat, was haar niet volkomen duidelijk. Blijkbaar haar
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onbevangenheid tegenover 't leven, haar vurige afkeer
tegen alles, wat grauw en opgeblazen, onecht en aangeleerd was. Hij had er wel eens op gezinspeeld en 't was
ook vaak gebleken : haar pittig-rake en liefst oneerbiedig
oordeel verblijdden hem. Vroeger had ze in die ingenomen
minachting meenen te hboren, als bleef de-heidvanm
waarde van haar dieper wezen daarbuiten, als zag hij die
niet. Dit griefde haar dan, ze kon er hem om haten. Ver
ze was een jonge vrouw... Wat ze dan had ge -dikme,
Ze placht niet door te denken, maar niet dit,-wild.?
niet dit .. .
Nu zag ze hem anders, menschelijker. 't Verhaal van
wat de aanleiding tot zijn bekeering was, scheen zijn houding
tegenover haar losser gemaakt te hebben. 't Kontakt was
daarmee .. , inniger geworden. Ze betrapte zich, dat ze aan
Govert soms in de woorden van de liefde, van de verliefd
dacht. Daar glimlachte ze dan spotziek -knutterig om.-heid
Soms speelde zij tegenover hem de pruilende verliefde.
Aanvankelijk verschuchterde hem dat tot schrille stunteligheid. Later genoot hij daarvan voor zich zelven.
't Bleef alles louter geestelijk. Tot hoe iets feestelij kaparts hij ook die eetpartijtjes wist op te voeren, wat 'n
opgewekt en opwekkend plannenmaker in 't algemeen hij
was: zelfs aan tafel en buiten op de verrukkelijkste plekken
legde hij haar de diepzinnigste vragen voor. Gestadig
woelde in hem de drang naar verheldering van het begrip.
Bij hem gold het daarbij de kern van 't leven. 't Piekeren en peinzen zat hem in het bloed. Hartstochtelijk
toegewijd was zijn redeneeren als alles, wat hij deed. Had
en rusteloos ging zijn stem, maar vast bleef ze en meest
helder 't. betoog. 't Was meestal niet gemakkelijk te
volgen, Goof maakte 't zich allesbehalve licht, zoo kramp
spande hij zich in, zich zoo nauwkeurig mogelijk-achtig
uit te drukken. Die hijgende gespannenheid van heel zij n
lichaam, van pees en zenuw, ontrustte Ida. 't Leidde haar
af, ze was 't abstrakte denken, den dialektischen betoogtrant toch al niet gewend. 't Leek haar vroeger te schimmig, te leeg en te bedacht. Boereiibedrog -inoest 't zijn,
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wijl 't met de ekonomische omstandigheden geen rekening
hield, ten dienste van een bevoorrechte klasse was opgesteld.
Maar Govert leerde haar daarin belang te stellen. Tot
het moeilijkste besprak hij met haar, zijn oordeel aan 't
bare toetsend. Trotsch was hij allerminst. Dat hij, die
zóó veel wist, zoo diep had nagedacht en zoo veel doorleefd,
haar als gelijke behandelde, geduldig en met echte aandacht haar vragen oin naderen uitleg en vaak kribbig voor
bezwaren aanhoorde, sterkte haar verslappend-gedran
zelfvertrouwen, dwong haar tot feller inspanning voor deze
taak. 0 zeker, 't ontzenuwde haar wel eens, dat eindelooze
praten, waar ze geen houvast aan had. 't Ergerde haar
van hem, die daden wilde. Maar dadelijk daarna placht
spijt te morren. Die kriebeligheid gold immers allereerst
haar eigen ongeduur, haar afhankelijkheid van stemmingen.
Maar waarlijk, 't kostte moeite, Govert te begrijpen. Aan
den eenen kant die hartstochtelijke drang naar doorzien
van alles, vat duister was en dan 't nuchter-jachtig en
ijselijk nauwkeurig werk bij de post en, weer heel anders,
zijn aangetrokken-worden door 't onaanzienlijkste deel der
.samenleving: den orthodoxen kleinen-middenstand, zijn
roerigheid in de anti- revolutionaire politiek. Man-van-deeenzaamheid, werd hij doorkoortst door 't besef der sociale
solidariteit. Maar deze was hem weer ondenkbaar zonder
religieuzen zelfinkeer. Ook hierover en over de waarde
van het Godsbegrip praatten ze veel. 't Bracht hen niet
nader, maar Ida aanvaardde zijn ernst en goede trouw.
Ida had hier in de stad een vriendin, Truus Basters,
een onderwijzeres, die hoog er-op wou. Met haar beraamden
ze een plannetje : eens in de week zouden ze samen komen
om Plato's „Staat" te lezen. Maar een der eerste keeren
was Govert niet op tijd en toen was 't met den cursus ook
ineens gedaan, vooral toen Ida hoorde, wat de reden was.
Hij was den secretaris van de anti-revolutionaire kiesvereeniging tegen 't lijf geloopen. Die had hem aan de
praat gehou den, hem pressend om Speelman, Ida's „patroon ",
nu candidaat voor den raad, na diens rede te bestrijden.
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Dat hinderde Ida, te feller, naar ze 't kleingeestige van
haar wrevel besefte. Maar juist daarom had Govert haar
dat moeten besparen. Zijn politieke en geloofs-inzicht
bleek opeens voor den gewonen omgang een beletsel. Ze
scheidden stroef als vreemden.
De volgende dagen wrong dit niet ten volle uitgesproken misverstand in Govert als iets onverduwbaar bitters.
En daarmee pijnigde de oude twijfel: bestond zijn leven
niet uit twee stukken, kunstmatig saamgehecht? Was hij
tusschen zijn eigen wanden niet een heel andere dan bij
de broederen ? Ginds was hij vol begeerten en behoeften,
bij zijn geestverwanten in geloof en politiek onbekend.
Wisten zij daarvan: hij zou niet langer een der hunnen,
een vertegenwoordiger van hen kunnen zijn. „Geestverwanten" .. , hij dacht, hij tobde daar nu over als in den
bekeeringstij d. Afschuwelijk kunstmatig docht hemweer
heel z'n leven, hij zich zelf een echte huichelaar. Hij had
zijn oude zelf niet zoo maar afgestroopt. Ook daarin
staken de wortels, die nu zijn andere inzicht 't sap van de
werkelijkheid toevoerden ... Zoo had hij aanstonds zich
zelf voorgehouden uit vrees voor overspanning van verwachtingen .. .
Den avond van Speelman's groote rede zat hij op de
eerste rij, om hem scherp te kunnen volgen en daarmee
bestr"dingsstof voor straks op te doen. 't Was vol. Een
paar rijen achter hem zat Ida. Na dat bittere afscheid
waren er vier dagen verstreken. Vier dagen, dat hij niets
van haar bemerkt had. 't Gebeurde meer, maar ... zóó
vinnig, zóó beheerscht had Ida's stem geklonken. Haar
slagen hadden juist getroffen, waar hij 't zwakste was. Ze
hadden hem verlamd en dat kwelde hem het pijnlijkst.
Trots verbood hen beiden, de zwakste te zijn door 't eerst
de hand ter toenadering uit te steken. Hij foeterde tegen
zich zelf: waarom schreef hij niet? Waarom dit geschil niet
even uit de wereld te helpen? Nu zwol 't met elk uur,
dat hij wachtte, tot iets vervaarlij ks, innerlijk zóó voos .. .
Dat Ida nu gekomen was, verwarde en verblijdde hem
meteen. Wat zou ze hopen? Dat hij het aflei tegen Speel-
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man, haar patroon en bovendien zoo iets als vaderlijk
vriend ? Dat hij, Goof, de mooie rol zou spelen ?
Toen Speelman uitgesproken had, bleek Govert de
eenige bestrijder. Ofschoon 't spreken in 't openbaar gewend, had hij daar nooit zoo tegen opgezien als nu. Nu
ging het tegen Speelman, nu was Ida in de zaal. De laatste
dagen was zij niet uit zijn gedachten geweest. Onophoudelij k
had de wrange vraag in hem gemorreld: was 't uit tusschen
hen ? Geen wandelingen meer, geen levendige gesprekken,
niet meer de bekoring van haar wezen als een zilte wind.
De gedachte aan die mogelijkheid sloeg hem op de keel.
Leeg en doodsch was het in hem, een barre berusting van
't is niet anders en toch niet berusten kunnen.
Toen hij op 't podium stond, dwaalden zijn blikken
van zelf naar Ida en dadelijk weer weg. Voor haar alleen
wilde hij spreken, al zou hij haar met elk woord priemen
en des te scherper, naarmate hij beter sprak en dus haar
tegenstand verzwaarde.
Hij voelde 't zelf: hij was vanavond op dreef. Twee,
drie maal schoot onder zijn verweer een kijfstem van verzet
los, dra door gemompel verstikt. Toen hij na een korrekte
buiging tot spreker en bestuur zijn plaats weer opzocht,
ging er gefluit, gestamp en flauw geklap op. Aanstonds
was Speelman van achter de groene tafel opgehupt. Verbeeldde hij het zich, of zag hij bleek? Rustig was hij wis
niet. Daarvoor klonk dadelijk zijn stem te schril, plukten
de witte handen te gejaagd aan baard en knijpbril, hoekte
de linkerschouder, bij hem 't gewone teeken van onbehagen, te erg omhoog.
't Begin van de repliek was fleurig, vooral niet zwaar
en zelfs ondeugend. Speelman was bekend om wat hij al
niet bij de politiek te pas kon brengen. IJdel, veel menschen
sprekend en vol anekdotes, als toaster gretig aangehoord,
kwam hij bij 't antwoord aan den „hooggeachten opponens"
eigenlijk pas los. Het studentikooze air ging hem vlot af.
Debatteeren was zijn lust. De inhoud deed er minder toe.
Zelfvertrouwen was hoofdzaak. De advocate- en staats
voldoende bijgebracht. Ook nu-mansroetihd
.. . ?
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ging hij Goof met de gewone, de weeë en griezelig bekende
knepen te lijf. Na hem dartel en uitbundig te hebben
gekomplimenteerd over zijn redenaarsgaven, het vuur,
waarmede Goof zijn beginselen verdedigd had, zich zelf
daarmee met nederige zelfingenomenheid een brevet van
verregaande onpartijdigheid te hebben uitgereikt, kwam
de hoofdzaak: de heer...., voor Goof's naam te noemen,
wachtte Speelman telkens een tel of twee, als kon hij
dien van iemand, zóó onbekend nog in de politiek, nauwelij ks onthouden, de heer .... Geele had de bestrijding
totaal verkeerd aangepakt. Daartoe had de geachte tegen
middenmoot van het betoog onder handen-stander
moeten nemen en ontrafelen, moeten aantoonen, dat die
niet deugde. In dat stuk toch van de rede was de hoofdaak saamgevat. En zie, nu had de ongetwijfeld zeer
schrandere bestrijder juist de kern van het betoog onaangetast gelaten. Was dit toeval ... ? Natuurlijk niet. Met
dit aan te nemen, zou hij de scherpzinnigheid van den
weliswaar nog jongen, maar niettemin bedreven politicus
onrecht doen. Geen andere gevolgtrekking bleef dus mogel k, dan dat de heer ... Geele 't klemmende van de hoofdzaak
uit 't betoog erkende. En dat hij daarom de aandacht
trachtte af te leiden, door op de bijzaken in te gaan. Een
wijze van doen, waarin de spreker den hooggeschatten
tegenstander niet zou volgen.
Applaus knalde los en doofde dadelijk, de menschen
hadden er genoeg van. Aanstonds bolderden ze overeind,
krasten stoelen bonkend over den houten vloer. Voor de
president de vergadering hoopte te kunnen uithameren
nu in 't geraas zijn vraag, of iemand nog iets op bet hart
had was gesmoord, was Govert opgesprongen, stond hij
vóór de groene tafel. Zoo liet hij zich niet afschepen.
Onrecht was 't, wat Speelman hem, wat hij beginselen,
hem lief, had aangedaan. Dat zei hij hem, zich niet
bekommerend om de botte onverschilligheid der anderen,
het beurtelings machteloos hameren om stilte van den
voorzitter en dan weer, na wanhoopsblikken met Speelman
te hebben gewisseld, zijn stumperig gebaren naar hem,

n
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Govert, om maar niet door te gaan ; om het gerucht van
de wegklossende menschen en van wie, dichter bij gezeten
hebbend, nu op schandaal belust de kemphanen omdrongen
noch om Speelman's air van vriendelijke geblazeerdheid,
hetgeen hem in staat stelde kwansuis onbevangen met
zijn zegelring te spelen. Die lijdelijke of zich opdringende
tegenstand werd Goof te machtig. Dus sprong hij op een
stoel. Weer vielen hamerkloppen van den voorzitter, die
geen raad meer wist. Zijn schrille zenuwstem bereikte
Govert nauwelijks. Speelman trachtte hem, een hand op
zijn arm, te bedaren. Uitgeput op zijn stoel neerzakkend,
beduide de voorzitter schutterig, dat Govert de schreef te
buiten ging. Speelman zelf scheen ook minder rustig.
Hij luisterde nu merkbaar, een hand als een hoorn aai
de oorschelp. Een stem uit 't publiek bitste Govert toe:
„'k donder je nog van die stoel." Verward gemompel
volgde, donker dreigend. 't Raakte Goof niet. Op dien
stoel leek hij zich zelf onaantastbaar, al schudde die
ook onder hem bij 't opdringen der menschen. Ook
Speelman was intusschen op een stoel geklommen. Een
applausje roffelde los. Toen voer hij driftig tegen Govert
uit. Geen van beiden nam daarbij meer een blad voor
den mond. Opeens viel 't woord ploert als een keisteen.
't Was niet dadelijk duidelijk, wie 't had gebruikt, maar
na een seconde stilte keerde zich de woede tegen Goof.
De stemmen raasden los, maar tegelijk werkte een agentzich door de omstanders heen. Die werd toen dadelij k
omdrongen. Iedereen wilde hem inliep ten. Vingers wezen
dreigend naar waar Govert, nu eensklaps zonder doel, nog
boven de wiebelende hoofden uitstak. Ook Speelman
voelde het nuttelooze en het malle van zijn staan. Dus
wipte hij met een poging tot triomfant- onverschillige
hupschheid van zijn stoel. Goof ging nu ook maar heen.
Zijn rol was uitgespeeld.
(Wordt vervolgd.)

DE JOHANNITERS IN NEDERLAND
DOOR

Mr. S. MULLER Fz.

Reeds lang heb ik gewenscht kennis te maken met
de Johanniters. Ik begreep deze orde, half geestelijk en
half militair, niet; haar tweeslachtig bestaan lokte tot
begrijpen. Maar de orde heeft het ons niet gemakkelij k
gemaakt. Hare zuster, de orde der Tempeliers, is reeds
in het begin der veertiende eeuw bezweken; maar haar
geruchtmakend proces heeft althans de gelegenheid gegeven, om een en ander over haar te vernemen. De andere
zuster, de Duitsche orde, heeft het geheel anders aan gelegd :
zij bestaat nog heden, zeer welvarend; maar nadat zij zich
door den strijd tegen de Pruisen zeer bekend heeft gemaakt,
heeft zij in de laatste eeuwen over haar bestaan het volle
licht niet laten schijnen. Tusschen die twee staan de
Johanniters, die eeuwen lang ook in ons midden hebben
geleefd, voornaam en deftig, geacht en geëerd, maar stil en
weinig opgemerkt: wie onzer kan zich beroemen, over hun
ongewoon bestaan een oordeel te kunnen vellen? Toch
heeft de orde eeuwenlang geleefd, en nadat zij, meer dan
eene eeuw geleden, ten slotte ten gronde is gegaan, is zij
in onze dagen weer herleefd en treedt zelfs eenigszins op
den voorgrond. Zoo wenschen wij de orde dus te kennen,
hare organisatie en haar leven te begrijpen, de geheel
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.aparte plaats, die zij in de middeleeuwen ook ten onzent

moet hebben ingenomen, eénig szins te preciseeren.
Het is niet gemakkelijk, het raadsel op te lossen; de
archieven van de Utrechtsche balie, den hoofdzetel der
orde, zijn in de troebelen der zestiende eeuw zoo goed
als geheel verloren, en het scheen haast, of wij de vragen,
die wij stelden, nooit zouden kunnen beantwoorden. Het
was dus wel eene bij zondere vondst, toen ik onder de in
het Utrechtsche rij ksarchiefdepot berustende bescheiden
-der Oud R. C. Clerezij eene lijvige rekening ontdekte,
denkelijk wel de allerlaatste, die door den rentmeester der
lorde in Nederland aan den laatsten [Ttrechtschen balier
Henrick Berck is afgelegd en die ons een blik gunt in
het leven der Nederlandsche Johanniters gedurende de
jaren 1572 tot 1580, de laatste, die de orde in hare oude
vormen mocht doorleven. Duidelijker nog is mijn blik op
het leven der orde geworden door drie visitatiën van alle
Nederlandsche kommanderij en, die in 1495, 1540 en 1594
hebben plaats gehad en waarvan ik de verslagen toevallig
ontdekte in het Geldersche rijksarchief. En ten slotte
bleek het mij, dat de Haarlemsche archivaris reeds voor
,eenige jaren, uit de door hem beheerde overblijfselen van
het archief der Haarlemsche kommanderij eene reeks van
bescheiden heeft in het licht gegeven, die verscholen staan
in Allan's Beschrijving van Haarlem en die de stof zouden
kunnen leveren voor eene geschiedenis van dit eenmaal
vermaarde gesticht. Zoo blijkt er dus ten slotte toch nog
wel een en ander uit de schipbreuk gered te zijn, genoeg
om, op grond van deze zeldzame documenten, aan onze
tijdgenooten een kijkje te gunnen in het leven van dit
:zonderlinge instituut, dat door het eigenaardige conservatisme der middeneeuwen, in den vorm onveranderd,
,eeuwenlang is gehandhaafd.
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I.
De Johanniter-orde is in 1048 in Palestina gesticht
voor het verplegen van zieke pelgrims naar he Heilige
land. Eerlang werd aan dit vrome doel een ander toegevoegd : de strijd tegen de ongeloovigen ; de orde werd toen
voornaam : in de eeuw der kruistochten lieten edellieden
zich gaarne in hare rangen opnemen. Toen het Heilige
land door de Mohammedanen heroverd werd, moesten ook
de Johanniters het ontruimen; maar, nog strijdbaar en
machtig, wisten zij het eiland Rhodus te vermeesteren en
er zich eeuwen te handhaven. En toen dit eiland in 1520
aan de orde ontnomen werd, schonk Karel V haar het
eiland Malta, met de verplichting om voortaan de Mohanlmedaansche zeeroovers in de Middellandsche zee te bestrijden. Daar hebben de ridders geleefd tot 1798, toen ook
Malta hun ontviel. De revolutie deed het overige; alle
bezittingen der orde gingen, de eene na de andere, in weinige
jaren verloren: feitelijk ging zij toen te gronde. Zeven
eeuwen lang hebben de Johanniters zich dus gehandhaafd.
De organisatie der orde was vrij gecompliceerd, zooals
haar dubbel doel en hare groote verbreiding dit vereischten.
Er waren drie rangen: ridders, die de taak vervulden van
het bestrijden der ongeloovigen, dat allengs het hoofddoel
der orde geworden was, kapellanen, die den kerkdienst
waarnamen, — en dienende broeders, die de zieken verpleegden ; over deze drie rangen waren de verschillende
verplichtingen der orde verdeeld, die aldus allen behoorlijk
vervuld konden worden. De verdiensten der orde werden
blijkbaar gewaardeerd: hare aanzienlijke begunstigers schonken haar, evenals aan hare verwanten, de Tempeliers en de
Duitsche ridders, vele bezittingen, die haar in staat stelden,
om overal in Europa rijke en uitgebreide stichtingen te vestigen. Zoo werd hare organisatie allengs nog ingewikkelder.
Het hoofd der orde was de grootmeester van Rhodus
(sedert de zestiende eeuw van Malta). Onder hem was de
orde verdeeld in acht „linguae" (= talen, men sprak
in de Middeleeuwen ook wel van „naties"), aan wier hoofd
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acht ridders (,,meesters") stonden met titels, die hen (naar
analogie van de groote dienstmannen aan de horen der
vorsten) kenmerkten als ambtenaars van den grootmeester.
De meester van Duitschland droeg den titel van ,,priorgeneraal" ; onder dezen prior- generaal nu en door hem
gecontroleerd stonden verschillende zoogenaamde kamers
(,,camerae"), die bestuurd werden door ,baliers". Deze
zonderlinge naam (in het Latijn : bajulivus, in het Fransch
verhaspeld tot: bailli, in het Engelsch tot: bailiff, bij ons
tot: baljuw of balier) beteekent bestuurder (bajulatio -__
gubernatio, zegt de geleerde Ducange). De balier had bij de
Johanniters geheel analoge functies als zijn meer bekende
naamgenoot, de baljuw, in het wereldlijke bestuur: beiden
waren de hoofden van de lagere ambtenaren in hun district.
De balier van Utrecht was het hoofd van alle Nederlandsche kloosters der orde. Mn district wordt in 1326
gezegd te omvatten „alle godshuysen van St. Jans -hospitael
in den bisdom van Utrecht en de gravescap van Hollant
ende Zeelant". Maar in 1410 omschreef men „de balie
van Utrecht" nauwkeuriger als gelegen ,,in den lande van
Ghelre, in den sticht van Utrecht, in den lande van Hollant,
van Zeelant ende van Oestvrieslant", nauwkeuriger, zeg ik,
want ook de kloosters der orde te Sneek en te Arnhem
hebben, naar wij zien zullen, tot de [Jtrechtsche balie behoord.
Deze organisatie van de ZTtrechtsche balie was zeker
geheel gelijk aan die in de andere balie D en zij heeft in
Nederland ook onveranderd bestaan tot aan den val der
orde in deze streken. Wel hebben de Staten van Utrecht,
die na de Hervorming de goederen der balie van St. Catharij ne onder hun toezicht genomen hadden, in 1664 beweerd,
dat de band van St. Catharijne met den Duitschen priorgeneraal toen reeds sedert eeuwen verbroken was. Maar
de Staten zagen niet gaarne, dat de rijke goederen zouden
komen in handen van de Duitschers, die toen reeds als
vreemdelingen golden, en hunne bewering pour le besoin
de la cause was dan ook stellig onjuist. Immers in 1434
zien wij de Nederlandsche Johanniter- kloosters te Utrecht,
Haarlem en Sneek nog eene uitkeering ( ,,respons ") aan den
-
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prior-generaal betalen; in 1495, in 1540, in 1559 en zelfs
nog in 1594 worden de Nederlandsche kloosters van Duitschland uit gevisiteerd; en ook onze rekeningen maken gewag
van betrekkingen, door den balier nog in 1582, in de
bedenkelijkste 4idsomstandighedeD, met den prior- generaal
onderhouden door het zenden van een bode. Alleen had
de Nederlandsche afdeeling der orde zich, naar het schijnt,
zekere zelfstandigheid veroverd, die in 1472 bevestigd was
door eene pauselijke bul, waarbij aan het Utrechtsche
,convent het recht werd geschonken, om zelf zijn hoofd,
zijnen balier, te kiezen x).
De vestiging der Johanniters in het verre Nederland
geschiedde betrekkelijk vroeg: reeds in 1196 wordt het
huis te Nijmegen vermeld, en ook de vestiging te Arnhem
kan niet veel jonger zijn, daar hare groote kerk met twee
Lorens nog in romaanschen stij 1 was opgetrokken. Te
Utrecht, de hoofdzetel der orde in Nederland, vinden wij
de Johanniters in 1248, als hun het patronaatrecht der
kerk van Ingen wordt geschonken; terwijl het in 1251
blijkt, dat de broeders op den nieuwen bodem, waar zij
geene ongeloovigen meer konden bestrijden, althans hun
tweede levensdoel, het verplegen van zieken, bleven nastreven. De Utrechtsche stichting bloeide toen krachtig op:
in 1288 ontving zij an Herman van Woerden (den moordenaar van graaf Floris van Holland) de kerk van Harmelen,
in 1293 ook die van Waarder ten geschenke. Wij weten,
dat bij de opheffing der Tempelieren in het begin der
veertiende eeuw de goederen dezer schatrijke orde door
pauselijke beschikking voor een groot deel aan de Johanniters zijn ten deel gevallen; eene halve eeuw na hare
vestiging in Nederland vinden wij dan ook twee kloosters,
wier goederen grootendeels aan de Tempeliers behoord
schijnen te hebben, in hun bezit: de huizen te Haarlem
-

.

1) Evenzoo werd dit recht later aan sommige kommanderijen (b.v.
de Haarlemsche) verleend met betrekking tot hunne kommandeurs, — een
analoog symptoom van het proces van democratîseering en van desorganisatie
der orde.
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en te Middelburg, waarvan het eerste in 1312, het laatste
in 1317 gesticht was; naast deze beide huizen wordt in
1326 ook dat te Sneek vermeld. De stichting van's Heerenloo (b** Harderwij k) is denkelijk jonger: immers tot zijn e
goederen behoorden de tienden van Kallenbroeck, waarin
1420 nog eene afzonderlijke kommanderij gevestigd was;
van de stichting van Kerkwerf weten wij niets.
Zeker stond de orde in het begin der veertiende eeuw
in volle kracht; hare huizen waren blijkbaar populair en
hadden zeker karakter van voornaamheid. Reeds in 1310 was
de Utrechtsche kommandeur (h** heet toen, naar het schijnt,
nog geen balier) vicars van den bisschop. De drie oudste
kommanderij en der orde waren ook allen Middelburg
- sedert 1326, Utrecht en Haarlem sedert 1360 opene
herbergen van Holland's graaf, die deze huizen had uit
om er voor zich logies te bedingen, als hij de-gekozn
steden bezocht. Daar stapte de vorst dus geregeld af met
zijn gevolg, en de kommanderijen werden zoodoende ge
als zijne residenties in Zeeland en het Sticht,-stempld
waar de Utrechtsche balier of de Middelburgsche kommandeur zich 's graven gastheer noemen mocht: nog in 1456
log eerde hertog Philips van Bourgondië met zijn gevolg
in de Utrechtsche balie, toen hij de stad bezocht om zijn
zoon David in zijn bisdom binnen te leiden. Het is niet
waarschijnlijk, dat deze bewijzen van populariteit verspild
zullen zijn aan eene teruggaande, ontaarde orde: de toestanden waren dus destijds gewis nog in overeenstemming
met haren ouden regel. Maar in bijzonderheden kennen
wij die toestanden in den tij d, toen de orde zich in Europa
en ook ten onzent vestigde, niet; wij kunnen alleen
met haar kennis maken in hare laatste jaren, toen een
verblijf van drie eeuwen op onzen bodem invloed had geoefend op hare instellingen en op haren geest. Want
alleen voor de uiteenzetting, hoe het toen toeging in de
Nederlandsche huizen der orde, bezitten wij materiaal.
,

,

Wij zullen eerst kennismaken met het leven binnen
,de muren van de Utrechtsche balie en de zeven bij haar
0. E. XVIII 1
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behoorende kommanderijen,
daarna ook met het leven
in de zes kloosters, die onder de balie ressorteerden of
althans een tijd lang geressorteerd hebben.
De balie van St. Catharij ne was bij hare stichting
gevestigd geweest aan den Utrechtsch en stadsmuur op de
onbebouwde terreinen, die in de dertiende eeuw (en nog
veel later) ruimschoots gelegenheid boden, om daar, aan
de uiterste grenzen der stad, groote kloosters te stichten.
Even ten zuiden van de westelijke stadspoort, die naar de
beschermheilige der balie vernoemd was, vestigde zij zich
op een ruim veld, dat eeuwen lang het St. Cathar ne-veld
heette, het tegenwoordige Vreeburg. Het klooster besloeg
dit groote terrein niet geheel: het oostelijke deel werd nog
in 1578 in erfpacht van de balie bezeten door de stad
Utrecht, die er hare paardenmarkt hield; op het zuidelij ke
deel, eveneens erfpachtgoed der balie, was het St. Elisabeths-gasthuis verrezen, dat heer Everard Zoudenbalch
omstreeks 1490 gesticht en tot een weeshuis bestemd had.
Op het overige deel van het veld stond echter, zooals de
kroniekschrijver Herbaren van Mijnden zich nog herinnerde,.
tot 1529 toe het groote klooster met zijn ziekenhuis en
zijne kerk in romaanschen stijl, die geleek op Utrecht's.
St. Pieterskerk en dus stellig dateerde uit den stichtings-tij d van het klooster.
Na de secularisatie van het Utrechtsche sticht in 1528
scheen dit groote terrein, vlak aan de sterke, naar Holland
gekeerde poort gelegen, aan de lasthebbers van keizer
Karel V wel zéér aangewezen, om daar de sterke citadel
te doen verrij zen, die het weerbarstige Utrecht in bedwang
zou houden. Men onderhandelde dus met de Johanniters,
over eene verhuizing naar het jonge klooster der Karmelieter-orde in de Nieuwstraat. De orde moest zich schikken,
en de Karmelieten, die arm waren, waren stellig zeer dank-.
baar, toen zij in 1530 mochten verhuizen naar de parochiekerk van St. Nicolaas, die hun rijke inkomsten leverde en
waarbij zij zich een nieuw klooster konden bouwen.
Zoo vinden wij de Johanniters in 1578 op het vroegere.
terrein der Karmelieten in de Nieuwstraat. Dat terreim
-
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was veel kleiner dan hunne vroegere woonplaats; maar
het was toch ruim genoeg, en het was goed gelegen aan
de Nieuwe gracht, tusschen de Catharijnesteeg en de Zuilensteeg, die toen aan beide zij den met poorten was afgesloten. Het klooster bestaat nog heden : de groote kerk,
in den zwierigen stijl der verwilderde gothiek, draagt in
haren gevel het jaartal 1550; daarbij sluit zich aan de
kloostergang, die na eeuwenlange verwaarloozing thans
langzamerhand in glorie herleeft. Om dien gang lagen de
kloostergebouwen, die voor niet minder dan dertig schoorsteenen belasting betaalden en dus uitgestrekt waren. Ook
het ziekenhuis, dat thans verdwenen is, vond men daar.
En aan de zuid- en oostzij den van den gang lagen nog
andere gebouwen, die, later tot ziekenhuis ingericht en tot
andere doeleinden gebruikt, gedeeltelijk nog bestaan.
Aan de straatzijde waren de kloostergebouwen (reeds
ten tijde van de Karmelieten) omgeven door eene rij woon
waar de beambten van het klooster woonden: de-huisje,
„wasmoeder", die het beheer had over de wasscherij, en
de barbier van het gesticht; men vond er ook het „moederhuis", zeker de woonplaats van de hoofdverpleegster van
het ziekenhuis, terwij 1 verscheidene huisjes verhuurd werden.
Op het door al deze woningen omgeven pleintje verrezen
de gebouwen der huishouding, grootendeels met stroodaken

gedekt: het ,brouhuys", waar het kloosterbier gebrouwen
werd, een „rosmolen ", waar het koren voor de bakkerij
gemalen werd, de stal en het wagenhuis, en de bij uitzon
pannen gedekte koestal („bouhuis” I)) met een-deringmt
hooiberg, waar de pachters van het convent hun hooi
afleverden; bij de watertrap aan de gracht was ook eene
kaatsbaan, waar de heeren zich konden vermaken. Het was,
naar neen ziet, een klein dorp midden in de stad.
Maar tusschen al deze eenvoudige huishoudelijke inrichtingen verrezen ook de statiger kloostergebouwen. Wij
vinden er het groote huis, waar de balier woont, en het
gebouw, waar de broeders, het „convent", zich samen vrij
1) In het klooster Ter Apel vond men , een ,bou- of koehues".
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wat eenvoudiger moeten behelpen. Daarnaast trekken echter
twee gebouwen in de immuniteit van het klooster onze
bij zondere aandacht: de kerk en het ziekenhuis.
Van de kerk heb ik niet veel te verhalen. De tegen
kathedraal van het aartsbisdom Utrecht was voor-wordige
eene kloosterkerk groot en zwierig ; stellig was zij ook
ruimschoots voldoende voor den dagelijkschen eeredienst.
In onze rekeningen worden jaarl"k-s verschillende posten
aan het beheer der kerk gewijd; wij lezen er, hoe de rentmeester jaarl'*ks „die rekeninge van de kerck", die eerst
behoorlijk door den balier goedgekeurd iS, op diens bevel
vereffent aan den prior, die daar het beheer voert. Het
bedrag dier onkosten is trouwens niet groot: ze bedragen
nauwelijks 30 gulden 's j aars. Daarbij komt jaarl**ks nog
een postje van ongeveer 2 2 gulden aan den koster voor
waskaarsen; eindelijk volgt voor ,toirtsen ende toirtysen"
eene veel grootere post, jaarl**ks wel ongeveer 50 gulden.
Het onderhoud van het orgel geeft nog aanleiding tot
eenige uitgaven : Mr. Thomas van de Ketell, die tevens aan
den balier zijn wijn leverde, geniet als organist voor het
,,bewaren" van het orgel en het ,,beyeren" (het luiden van
de klokken) een tractement van 20 gulden; terwijl de reparatie van het orgel door den orgelmaker Mr. Peter Janss.,
en de aan koop van ,traen, omme die blaesbalcken vaat
orgel mede te smeren", jaarl**ks nog een klein sommetj e
kost. De kerkdienst werd natuurlijk geheel uit de goederen
van het St. Catharij ne- convent bekostigd; zoo ging het in
1574, en zoo ging het ook nog in 1658, toen de Staten
van Utrecht uit de goederen van St. Catharijne aan den
koster der kerk zijne uitgaven voor het H. Avondmaal
deden voldoen.
Merkwaardiger is, wat ik kan mededeelen over de
inrichting van het ziekenhuis. Het is, de eeuwen door, de
roem geweest van het Johanniter-convent, dat hun klooster
sedert het midden der dertiende eeuw onafgebroken te
Utrecht gelegenheid heeft geboden, om arme zieken in
hunne ellende een onderkomen en eene doelmatige ver
te verschaffen. En de Staten van Utrecht zelven-zorgin
,
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hebben in 1664 betoogd, dat de Job anniters „als geestelijcken, in haer hospitael alle armen ende allerley krancken,
selfs die met de pest besmet waren, bedient ende van nodich
onderhout, medicamenten ende van andere behoeften ver
-sorght
hebben ".
van
de
omschrijving
Het feit is onbetwistbaar ; maar
het geval is toch wel iets geflatteerd. Men moet het er
voor houden, dat de Johanniters, die in Palestina de dak
pelgrims in hunne ziekten verzorgd hadden, in Europa,-loze
aanvankelijk de ordesplicht van het verplegen der pelgrims
n aar het Heilige Land zullen hebben voortgezet. En aangezien
in de middeleeuwsche gasthuizen pelgrims en vagabonden,
als dakloozen, gewoonlijk door elkander werden opgenomen,
ligt het voor de hand, dat deze tweede, minder sympathieke
categorie van onbehuisde zieken zich allengs ook wel meer
en meer onder de bezoekers van het ziekenhuis van St.
Cathar"ne zullen hebben gemengd. Hoe dit zij, het is een
feit, dat in bet convent blijkbaar vele personen van buiten
de stad verpleegd werden; want tegenover het oude klooster, buiten den stadsmuur, lag het zoogenaamde Ellendige
kerkhof met zijn kapelletje, dat nog in 1578 aan het convent (dat toen toch al lang verhuisd was) behoorde, en
waar natuurlijk de „ellendige" (d. i. uitlandige) dooden uit
het ziekenhuis begraven werden. Van eene verpleging van
alle Utrechtsche armen, zelfs van pestzieken 1 zal dan ook
in de middeleeuwen wel geen sprake zijn geweest; de naam
zelf van het gesticht spreekt dit uit: het heette nog in de
late middeleeuwen het „Elendighe gasthuis ", evenals het
kerkhof dat er bij behoorde, d.i. het gasthuis der vreemden.
Trouwens voor de burgerij zelve was in de middeleeuwen een
ziekenhuis zeker nauwelijks noodig: niemand, die eigen
huis en hof had wenschte destijds opneming in zulk eene
inrichting, en de middeleeuwsche wijze van ziekenhuis
maakte dit zeker ook zelden bijzonder begeer -verplgin
waren de enkele ziekenhuizen der middeleeuwen-lijk.Zo
),

1) Alleen melaatschen waren volgens de visitatie van 1594 uitgesloten; voor hen was trouwens van ouds een afzonderlijk gesticht buiten
de stad bestemd.
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dus in hoofdzaak beperkt to de vreemdelingen, die zwaar
en ernstig ziek waren. En aan deze beperkte behoeften heeft
het ziekenhuis der Johanniters stellig ten volle voldaan.
De inrichting van de zalen bij het einde der middel
kunnen wij ons duidelijk voorstellen. Want de-euwn
heeren, die in 1594 de balie visiteerden, hebben van hun
bezoek aan het ziekenhuis uitvoerig bericht gegeven.
„Binnen de immuniteit der balie", dus verhalen zij, „st.aat
naast de kerk een hospitaal, dat van buiten en van binnen zeer fraai is, met twee steenen vertrekken naast elkander. In het eerste, grootste vertrek, dat zeer hoog is, met
een houten gewelf en groote schoone vensters, stond vroeger
een altaar, waarop de mis werd opgedragen, maar dat nu
door den magistraat met geweld is afgebroken. In dit vertrek hebben wij gevonden negentien bedden, zeer goed,
net en frisch, met bedsteden, elk van de andere afgezonderd ; allen hebben roode dekens van gelijke kleur en twee
paar lakens, ook kussens en wat verder noodig is; elk bed
is voorzien van tinnen gerei, ook om te drinken, dat goed
schoon gehouden wordt. Het tweede vertrek heeft de tegen
nieuw opgebouwd; het is niet minder-wordigebal
fraai en net dan het eerste; er staan zeven bedden in, ook
fraai, met bedsteden, gordijnen, roode dekens, lakens en
gerei voor het bed en om te drinken. Nog een ander vertrek is daarbij door den tegenwoordigen balier gebouwd,
waarin de zieken vuur en verwarming hebben 1 ). Voor den
hospitaalmeester en zijn gezin vindt men er verder eene
keuken en kamers, waarin drie bedsteden zijn, met bedden
en wat er verder toe behoort."
„ln dit hospitaal worden alle arme zieken, gewonden
en gebrekkigen, zoowel die in de stad geboren en woonachtig zijn als die van buiten de stad komen, opgenomen
en op kosten der orde verpleegd met spijs en drank, ook
met drankjes en artsenij uit de apotheek, en met alle geneesmiddelen, die zij behoeven. Voor deze verpleging is
aangesteld en wordt bezoldigd een hospitaalmeester, die
1) Natuurlijk waren de overige vertrekken onverwarmd: in de middel
„stoof", eene uitzondering.
-euwnasd,kme"(cinat)d
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toezicht houdt op de zieken en hunne behoeften. Ten tijde
van ons bezoek was dit heer Gerrit van Cuyck, een priester,
maar niet van onze orde. Wij hebben hem op zijn eed
afgevraagd, hoe het in het ziekenhuis gesteld was hij
verhaalde ons, hoe het met de verpleging op kosten van
den balier ging, aldus: Een dokter in de medicijnen geniet
Jaarl**ks 59 Brabantsche guldens; een wondarts ontvangt
100 Brabantsche guldens en 4 mudden tarwe per jaar; het
tractement van den hospitaalmeester is 25 Brabantsche
guldens 's jaars. Naast dezen zijn er vier dienstboden, die
voor de zieken en hunne verpleging zorgen en 's jaars 60
Brabantsche guldens ontvangen; vele zieken behoeven
echter meer hulp, die de hospitaalmeester dan kan aan
kosten van den balier. De balier bezoekt het-schafenop
hospitaal en de zieken dagelijks in eigen persoon 1 ). Hij
laat hen met goed bereide spijzen verzorgen; als iemand
lust heeft in andere spijzen, dan is de balier verplicht,
die zonder bezwaar te verstrekken van zijne eigene tafel.
Zoo netjes, als wij het hospitaal ingericht hebben gezien,
wordt het steeds onderhouden. Wat de uitgaven betreft,
verklaarde de hospitaalmeester, dat voor de keuken van
het zieken buis vier melkkoeien gehouden worden; dagelijks
wordt bovendien nog voor 3 Brabantsche guldens boter,
kaas, bier, brood en gezouten vleesch buitenshuis op de
markt gekocht; maar deze spijzen betaalt de balier niet.
Op het oogenblik waren er 15 zieken in het ziekenhuis;
als een van hen sterft, moet de balier 10 stuivers uitgeven
voor zijne begrafenis."
De schets is niet onvriendelijk ; maar zij is in verschillende opzichten boven de werkelijkheid der middeleeuwen. Natuurlijk waren de visiteerende heeren, die in
1594 hunne door de kettersche regeeringen belaagde Neder
kloosters bezochten, zeer tevreden te Utrecht alles-landsche
zoo goed in orde te vinden, en zij zullen zeker met groote

1) Ook de instructie van de Staten van Utrecht voor den prior en
den rentmeester van 1603 (de laatste balier was het jaar te voren overleden)
schrijft voor, dat de prior zal zorgdragen voor het „tracteren, verplegen
en cureren" van de zieken en gekwetsten in het ziekenhuis.
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voldoening hunne bevindingen aan den Duitschmeester
gerapporteerd hebben. Maar zelfs al nemen wij gaarne aan,
dat zij de zaken niet te veel en beau hebben bekeken, dan
moeten wij toch in rekening brengen, dat er bij hun bezoek
reeds veertien jaren verloopen waren, sedert het oude régime
ten einde was. ,En er was in dien tijd wel iets geschied,
waarmede rekening moet gehouden worden, als wij over de
toestanden in het oude Johanniter- ziekenhuis billijk oor
willen. De visitateurs deelen mede, dat de baler-deln
voor het ziekenhuis jaarl**ks uitgaf de destijds niet onbelang rijke som van f 1800. Dat was een vooruitgang, een zéér~
groote vooruitgang in enkele jaren. Want onze rekeningen
over 1572-1580 noemen geheel andere sommen: in 1495
was het totale bedrag 54 gulden geweest; in 1573 was het
iets meer: 72 gulden-5-8, maar in 1574 weder veel minder
f 38-5; zoo blijft het ongeveer: in 1575 f 51-16, in 1576
f 54-0-12, in 1577 f 34-14-8, in 1578 f 48-17-12, in 1579
f 32-10-8, in 1580 f 34-8. De verhooging in 1594 is dus
buitengewoon, en als wij zien, hoe weinig de uitgaven
vroeger ieder jaar verschilden, dan mogen wij het er zeker
voor houden, dat de Staten van Utrecht, die het nieuwe
hadden ingevoerd, krachtigen drang op den baler-régime
zullen hebben geoefend. De omstandigheid, dat juist de
fungeerende balier, naar de visitateurs met waardeering
verzekeren, belangrijke uitbreidingen aan de gebouwen van
het ziekenhuis blijkt te hebhen aangebracht, verschijnt na
deze overweging ook wel in een eenigszins ander licht..
De toestanden van 1594 waren dus stellig ruimer en
beter dan de middeleeuwsche en wij verheugen ons dus,
dat onze rekeningen ons ook over die oude toestanden
eenige berichten leveren, vooral omdat uit niets blijkt, dat
het Johanniter- ziekenhuis slechter ingericht is geweest,
dan andere inrichtingen in dien tijd, zoodat het CTtrechtsche
ziekenhuis van St. Catharij ne ons denkelijk een vrij nauwkeurig beeld zal geven van de zeldzame middeleeuwsche.
ziekenhuizen ten onzent.
De cijfers, die onze rekeningen over het aantal der
verpleegden geven, zijn uiterst bescheiden: in het jaar
,
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1573 zijn uit het ziekenhuis begraven 38 dooden, in 1574
22 1 in 1575 41 5 in 1576 18, in 1577 15, in 1578 11,in 1579
3, in 1580 12. Aangezien men destijds zeker niet dan in
den uitersten nood er toe overging, om zich in een ziekenhuis te doen opnemen, terwijl de verpleging elementair
moet geweest zijn, mag men wel aannemen, dat de meerderheid der opgenomenen het gesticht niet hersteld zal
verlaten hebben. Het getal der verpleegden zal dus dat der
dooden niet zéér belangrijk overtroffen hebben ; zoo wordt
het begrijpelijk, dat het middeleeuwsche ziekenhuis, hoewel
het volgens het visitatie -versiag slechts 19 bedden en 15
zieken bevatte, aan de behoeften zal hebben voldaan.
De berichten, die onze rekeningen ons over den toestand
der ziekenzalen en over de verplegingskosten geven, doen
ook vermoeden, dat de door de visitateurs zoo geprezen
inrichting der ziekenzalen toch wel zér eenvoudig zal zijn
geweest. De steenen vloer der zalen werd met zand bestrooid.
Het personeel bestond slechts uit den hospitaalmeester
(directeur van het ziekenhuis), den door de commissie ondervraagden Gerrit Goesens. van Cuyck, die destijds 32 gulden
loon ontving, en twee moeders (verpleegsters) met eene
maagd (een dienstbode voor het huiswerk). Verder was er
een vaste chirurgijn, Mr. Adriaen, die 12 gulden loon ontving, terw ij l twee andere uitwonende chirurgijns jaarl ks
alleen als douceur wat turf ontvingen en verder zeker per
operatie betaald werden; ook was er een barbier, die echter
naast de chirurgijns denkeljk alleen als baardschrapper
zal hebben dienst gedaan. De ziekenkost bestond uit stok visch, haring en boter; terwijl wij vernemen, dat nu en
dan ook een os of een varken uit de koestal voor het
ziekenhuis geslacht werd. Het brood werd natuurlijk verstrekt uit de kloosterbakkerj, het bier uit de kloosterbrouwerij. Er werden ook medicijnen aangekocht; maar
dit geschiedde toch blijkbaar slechts uiterst zelden: Mr.
Alerdt van de Kempe, de ,,apoteecker", die, zooals al zijne
middeleeuwsche collega's, ook kruiderjen en andere délicatessen voor de tafel verkocht, leverde gewoonlijk slechts
énmaal 's jaars een rekeningetje in, dat „voer mijn E. Heer
-
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(namel"k
i voor de tafel van den balier) ende voert gast huys" te zamen slechts enkele guldens bedroeg. In zulke
toestanden schijnt het dus inderdaad aannemelij k te mogen
heeten, dat een zeer hoog percentage van de opgenomen
lijders het gasthuis niet weder zal verlaten hebben dan
om, in een stuk ,seyldoecxs" genaaid, begraven te worden,,.. op het Ellendige kerkhof 1 ) !
Het ziekenhuis was echter niet de eenige liefdadige
instelling, die bet klooster van St. Catharijne herbergde:
behalve het „hospitael" (ziekenhuis) was er ook een gasthuis. Onder het in de balie aanwezige personeel noemen
onze rekeningen toch niet alleen eene moeder en twee
meiden „op den deel" (d. z. volgens eene rekening van
1742, die nog evenzoo spreekt van eene „deelmoeder", eene
,,deelmeyd" en een knecht, de lioofdverpleegster en de
verplegers van het ziekenhuis) ; maar zij vermelden daar
ook_ nog eene moeder en eene meid in het „gasthuis ".-nast
Geen twijfel derhalve, er was in het klooster ook een gasthuis; zelfs was die inrichting blijkbaar nog al belangrijk,
want de moeder en de meiden in het gasthuis werden
hooger bezoldigd dan die in het hospitaal 2 ).
Een „gasthuis" was, volgens de vaste middeleeuwsche
terminologie 3), eene groote zaal, waar men aan arme dak-

1) Het merkwaardigste is misschien nog, dat de administratie van
het ziekenhuis, die nog in 1742 vlg. uit de goederen van St. Catharijne
betaald werd, toen sedert de hervorming van 1594 (dus in anderhalve eeuw !)
nog nagenoeg niet veranderd blijkt te zijn. Ook in 1742 waren er nog
slechts één „deelmoeder" (hoofdverpleegster) en twee ,deelmeyden" (ver
altijd bakte men toen het brood zelf en kocht men alleen het-plegstr).No
vleesch, de melk, het bier, de turf enz. aan. Er was slechte dit verschil: er
was een krankbezoeker en men gebruikte doodkisten. Het totaal der uitgaven
was in 1742 f 1874-13-8, dus vrij wel hetzelfde bedrag als in 1594.
2) In het Groningsche klooster Ter Apel vond men evenzeer, behalve
het ,syeekenhues", buiten op den hof „dat gemeene gasthues mit drye gemacken". Het gasthuis was dus daar blijkbaar vrij groot, -- zóó groot zelfs,
dat in 1583, toen de Hervorming de overhand kreeg, het geheele klooster
bestemd werd tot een passantenhuis voor doortrekkende reizigers. Maar het
aantal landloopers, die daarvan profiteerden, werd toen spoedig zóó groot,
dat de Staten de inrichting sloten.
3) Die oude terminologie begint trouwens in onze rekeningen, die
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loozen
gewoonlijk pelgrims, arme reizigers en landloopers kosteloos nachtverblijf vergunde, gewoonlijk met
een schamel avondmaal. De kloosters namen in de middel
ruimen schaal deel aan dit liefdadige werk: zij-euwnop
namen arme reizigers op en verschaften hun logies en wat
eten. En deze eenvoudige logementen deden in die dagen,
vooral op het platte land, zeker niet minder nut dan tegenwoordig nog het klooster op den grooten St. Bernard. Ook
de ohanniter-orde beoefende in al hare huizen ijverig dit
goede werk: in het Utrechtsche klooster vond men 24
bedden, bestemd voor den gaanden en komenden man, dus
nog iets meer dan in het ziekenhuis. Wij vernamen reeds,
dat ook eene „moeder" en eene ,meyd" steeds gereed
stonden, om voor de ééndaags the gasten te zorgen. Voor
inrichting, ook in eene betrekkelijk groote stad,-trenlk
zooals Utrecht in de middeleeuwen was!
Wij gaan thans kennismaken met de bewoners van
het klooster, van de balie, zooals men het gewoonlijk
noemde. De balier woonde afzonderlijk ; de visitatie van
1594 verzekert, dat hij verblijf hield in een groot huis met
eene eigene kapel binnen de immuniteit. Maar er is reden
om aan te nemen, dat dit laatste zelfs niet altijd het geval
is geweest ; want in een groot huis met fraaien tuin in de
naburige Hamburgerstraat, dat van achteren uitzicht heeft
op de kloosterkerk, maar dat buiten de immuniteit lag, vond
men no voor eenige jaren een prachtig gebeeldhouwden
schoorsteenmantel (thans in het Stedelijk museum), die de
beeldjes van de beide kloosterpatronen, St. Jan Baptist en
St. Catharijne, vertoonde in den stijl van de tweede helft der
zestiende eeuw: hier schijnt dus indertijd het kloosterhoofd
gewoond te hebben. Hoe dit zij, de balier woonde stellig
afzonderlijk, blijkbaar ruim behuisd en op weidschen voet.
Het geval kan ons eenigszins verwonderen : zulk een
toestand gelijkt niet veel op wat wij ons voorstellen van
uit het begin van den modernen tijd zijn, onzeker te worden: onder het
hoofd „gasthuys" wordt b.v. ook het begraven der dooden geboekt, die
natuurlijk wel meestal uit het hospitaal gekomen zullen zijn.
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de positie van een prelaat vóór de Rervormin g. Inderdaad,
het beeld, dat onze rekeningen van 1572 vlg. ons schetsen
van het leven binnen de muren der immuniteit van St.
Catharijue, verschilt niet veel van de voorstelling, die wij
ons (met eenige verontwaardiging) vormen van de latere
Hervormde kanunniken en kloosterjuffers in Engeland en
Duitschland. Maar die verontwaardiging is niet gemotiveerd : de Hervormde prelaten van de zeventiende eeuw
waren inderdaad de rechte navolgers van de Katholieke
der vorige. De geloofsvormen der heeren waren veranderd
(misschien ook minder dan wij thans meenee) ; maar toch
waren zij vrij wel blij ven leven op den voet van voor de
Reformatie. Want reeds in de latere middeleeuwen was
een bisschop een zuiver wereldlijk vorst geweest, die zijne
staten bestuurd had en voor de waarneming zijner geestelij ke plichten zijne ambtenaren gehad had: zijnen vicaris,
zijnen wij bisschop en zijnen officiaal. Ook in de middel eeuwen had de Utrechtsche Domproost reeds geleefd op
zijn kasteel te Doorn, waar hij de uitgestrekte landerijen
zijner proosdij beheerd had; en de schatrijke abt van
Middelburg had niet anders gewoond op het kasteel Westhoven, als administrateur van de abdij - goederen. Beide
dignitarissen waren feitelijk rijke landheeren geweest, leden
van den hoogen adel of gunstelingen en hooge ambtenaren van het Brusselsche hof. Hunne kerke lij ke plichten ?
Daarvoor had te Utrecht de Domdeken gezorgd en te
Middelburg de prior!
De balier van St. Catharij ne, die een aanzienlijk heer
was te Utrecht, was dus in zijn tijd volkomen en règle,
als hij buiten zijne balie (en nog niet eens vèr van daar!)
op grooten voet leefde, en uit zijne fraaie ambtswoning
zijne landerijen beheerde en zijne tienden verpachtte, terwijl de prior voor hem de mis opdroeg in de kloosterkerk.
Wij bezitten nog een prachtigen penning van den geheimzinnigen kunstenaar, die zich verbergt onder de initialen
Ste. H., met het portret van een der laatste baliers, Wouter
van Bijter, uit het jaar 1559 ; he iii, zoo min als zijn vriend,
den Domproost Cornelis van Mierop, die te Utrecht buiten
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'de immuniteit van den Dom een groot huis met fraaien
tuin bezat op de Kromme Nieuwe gracht en die eveneens
door Ste. H. geportretteerd is, ziet men het aan, als men
hunne deftige figuren met wambuis en pelsmantel bewondert, dat dit de hoofden zijn van twee der voornaamste
geestelijke gestichten van de bisschopstad. Als wij den
balier nagaan in zijn dagel ksch bedrijf, mogen wij dus
inderdaad niet verwachten, hem aan te treffen in
de kerk.
Hetgeen onze rekening ons over den balier meedeelt,
is niet zeer veel; maar het weinige, dat wij vernemen,
komt geheel overeen met de voorstelling, die ik van zijne
positie gaf. Met den kerkdienst blijkt hij zich niet
bemoeid te hebben, en daartoe bestond ook geene aan
klooster daarvoor zorgde. Het-leidng,uprovaht
.eenige, dat de balier in deze lijn blijkt verricht te hebben,
was dat hij, naar Christus' voorbeeld, op Witten Donder-dag aan twaalf oude mannen (de „Apostelen "), ter herinnering aan het H. Avondmaal, de voeten wiesch, waarna
hij hun, op kosten van het convent, een maal deed voor
vasten!) van gekookte haring, schol-zetn(hwasid
en kabeljauw en van bakvisch met oliekoeken 1 ), terwijl
hij hun ook nog een geldstukje vereerde. Verder deelde
;

-

,de balier jaarlijks 13 mudden tarwe uit aan behoeftigen;

maar dit geschiedde alleen, omdat het bij verschillende
fundatiën bepaald was.
De balier woonde, naar wij zagen, alleen in eene ruime
behuizing. Hij had daar eene kleine hofhouding: in zijn
dienst waren een chirurgijn (I"farts), een secretaris en een
rentmeester, een procurator, die (op het paard, dat de
balier hem verschafte) de renten van het klooster inde,
verder een kamerling en een bottelier, een keukenmoeder,
die met twee meiden het beheer voerde in de keuken van
den prelaat, een knecht en een tuinman; al deze dienaren
werden door den balier gekleed en droegen dus denkelijk
liverij. Ook hield de balier een wagen en twee paarden
1) Dit menu is ontleend aan den regel van het Haarlemsche klooster.

46

DE JOHANNITERS IN NEDERLAND.

met een stalknecht, die trouwens ook het convent moesten
bedienen.
De balier had ook eene eigene keuken en een eigen
kelder: telkens wanneer er in de kloosterbrouwerij gebro uwen werd, verhaalt onze rekening, hoe het bier g edeeltelij k
gebracht wordt in den kelder van den balier, gedeeltelij k
in dien van het convent; de rest kwam in den kelder van
het gasthuis. De baker had. aan dien provisiekelder ook
behoefte, want hij dineerde blijkbaar ook alleen in zijn
huis, afgezonderd van zijne broeders; een voorval, dat
onze rekening ons op het jaar 1578 uitvoerig verhaalt,
bewijst het. De balier zou eene conferentie hebben met
twee praktizijns over een geschil van de balie met een
boer uit Amerongen, en om de zaak goed te laten loopen,
noodigde de prelaat het drietal bij zich ten eten. Maar
onderweg kreeg de boer, denkelijk wat geagiteerd over dit
deftige onthaal, een toeval, en zoo werd het zeer laat (wel
bij twaalven !), eer de praktizijns in het klooster kwamen.
Maar de balier had zoolang niet willen wachten: hij was
al „an des heeren tafel gegaen", en toen hem de late
komst der heeren geboodschapt werd, liet hij hun door

zijn kamerling uit de hoogte weten, „dat men een portie
uuyt die kuecken in de rentmeester-camer sonde brengen,
ende dat sy goet chier metten anderen souden maecken";
de balier bleef alleen aan zijne welvoorziene tafel, en de
„portie uuyt die kuecken" kostte het convent 2 gld. 5 st.
Ditmaal kwam het convent er dus goedkoop af; maar
niet altijd liep het zoo: de balier had dikwijls gasten, meestal voorname, zoodat men niet kon volstaan met een simpel
maal. Op den duur kostte dit aan de balie niet onbelangrijke sommen ; en toen de laatste balier in 1602 stierf
en niet vervangen werd, hadden de Staten van Utrecht,
die destijds het beheer der goederen van St. Catharijne
controleerden, dan ook niets haastigers te doen, dan den
prior, die voortaan aan het hoofd der balie zou staan, te
gelasten, dat hij „onder tdexell van eenige uuytheemsche
gasten" geene andere tafels in het klooster zou aanrichten
dan de gemeene tafel van de heeren, met wie hij, niet-
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tegenstaande zijne promotie, „als hij niet anders geoccupeert was", gezamenlijk zou blij ven dineeren als van ouds.
Had de balier, die leefde op zoo deftigen voet, dan
ook wellicht eigene goederen, zooals in bijna alle oude
kloosters de abt of de proost ze had voor zij n eigen gebruik?
Wij vernemen daarvan niets uit onze rekeningen, die handelen ,,van onses oordens goederen". Het batig saldo der
rekening wordt naar de volgende rekening overgebracht:
de bailer krijgt dus niets voor Zijne huishouding dan
alleen Vrij bier. Alleen op Kerstavond, als de dienaars van
het convent een klein Kerstgeschenk 'ontvangen, krijgt
ook de bailer 25 gulden: dat is alles. Sian elders weten
wij, dat de bailer van de hem onderhoorige kloosters en
kommanderjen der orde te zamen jaarl**ks de in die dagen
niet geringe som van ongeveer 350 goudguldens 1) ontving,
als erkenning (,,respons") van hun gebruik van de goederen
der orde; maar hij moest daarvan dadeljk 200 goudguldens
aan den Duitschen prior afstaan, om op zijne beurt zijne
dankbaarheid voor dit gebruik te betuigen. Zeker dus ontving de bailer aldus niet genoeg, om te leven op zekeren
voet, zooals hij toch deed. Hoe hij zich hielp, valt niet
uit te maken; Ik houd het voor waarschijnlijk, dat hij
inderdaad de vrije beschikking had over eenige afzonderlijke goederen der orde, hoewel ons daarvan niets bekend is.
Over de bezigheden van den baler kunnen wij naar
onze rekening beter oordeelen. Als man van zaken zien wij
hem rij den naar de kommanderij van Harmelen, een andermaal naar Meerkerk, stellig voor de belangen der orde.
Hij voert een proces over den onderhoudsplicht van een
slag in eene vaart te Polsbroek. Wij hooren, hoe hij een
veulen aankoopt. De rekening van den rentmeester, - de
1) St. Jansberg te Sneek betaalde jaarlij ks 50 goudguldens, St. Jansdal
bij Harderwijk 40, Kerkwerf 17-4, Buren 50, Oudewater 14-8, Harmelen
17-7, Waarder 20-20, Wemeldingen 42-24 en ingen 100. Haarlem betaalde
vroeger nog 100 goudguldens, Middelburg 20. (N.B. 50 Rijnsche goudguldens
waren in 1580 te Utrecht = 70 Car. guldens = 40 Hollandsche daaders
van 35 stuivers, volgens eene quittantie in het archief der kommanderij van
Sneek.)
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bron onzer wetenschap is door den balier zelven opgenomen en onderteekend. Verder woont hij jaarl*'I-s het
diner van de H. Kruisbroederschap bij, waarvan hij zeker
lid was ; ook vereert hij aan burgemeester Rynevelt eens
een paar geschilderde glazen in zijne woning. Alles zaken,
die ieder ander groot heer op zijn tijd ook zou verricht
hebben. Over het geheel krijgen wij dus den indruk, dat
de balier leeft, zooals destijds een edelman, groot- grondbezitter, gewoon was te leven.
Maar zijne betrekkingen tot de andere huizen der
orde, de kloosters en kommanderijen, geven hem toch ook
vrij wat zorgen. De kommandeurs der kloosters, door het
convent gekozen, worden door den balier nog in 1576 -bevestigd ; zij moeten daartoe naar Utrecht overkomen,
om gelegenheid te geven tot het bespreken van de belangen
van hun klooster; te gelijk betalen zij dan de retributie
van 70 Carolus-gulden (of meer of minder: het bedrag
varieerde in de verschillende gestichten van 14-8 tot 100
goudguldens), die zij voor hunne confirmatie verschuldigd
zijn. Stellig visiteerde de balier ook nu en dan de hem
onderhoorige kloosters en kommanderijen, en nam hij hunne

rekeningen op. Ook greep hij in, toen een pastoor, die
tot het Sneeksche klooster behoorde, zich onbehoorlijk gedroeg : hij vermaande den kommandeur, om met kracht tegen
hem op te treden.
Deze mededeelingen, die wij aan de bescheiden der
Haarlemsche en Sneeksche kloosters ontleenen, bewijzen
ons gelukkig, dat de balier zijne plichten als hoofd der orde
geenszins verwaarloosde. Maar de vèr afgelegen kloosters
waren zeer zelfstandig, en de werkzaamheid van den balier
moet zich dus in gewone tijden toch hoofdzakelijk bepaald
hebben tot het zorgvuldig beheeren van de rijke goederen
van zijn eigen klooster. Vroeger was dit zeker anders geweest, en had hij vrij wat stelliger rechten over zijne
onderhoorigen bezeten. In 1391 althans stelde de balier
zelf den kommandeur van het Haarlemsche klooster aan,
en daarbij verklaarde hij toen uitdrukkelijk, dat hij (de
balier) den kommandeur nu de goederen der orde toever-
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trouwde. Maar langzamerhand was die band van de Neder
kloosters met het TJtrechtsche moeder -landscheJoitr
wat losgeraakt; toch bleef er steeds een band bestaan.-kloster
Immers zelfs nog toen in de Geuzentij den de Haarlemsche
conventualen ernstig in het gedrang kwamen, trok een deel
der broeders onbeschroomd naar Utrecht, een ander deel
naar Sneek, waar zij in de ordeshuizen een gastvrij onder
-komen
vonden.
Meer dan over den balier verhaalt ons onze rekenin g
over de bewoners van het klooster zelf. In de eerste plaats
vinden wij er, in een afzonderlijk kleiner gebouw, de
kloosterlingen zelven, die eene prebende hadden en samen
onder toezicht van den prior. Het was maar een-lefdn
klein troepje. Volgens de visitatie van 1594 was er van
'ouds geen vast getal broeders in het klooster geweest: er
waren zoovelen als de balier wenschte en als de middelen
van het klooster toelieten. In 1481 bevonden zich in het
klooster: 11 priesters of ,kapellanen" en 10 diakens; maar
4 priesters en 2 diakens werden toen (zeker wegens den
oorlogstijd) naar elders gezonden. En zij kwamen niet
terug : in 1495 waren er slechts 7 priesters en 1 diaken;
-de visitatoren troostten zich gemakkelijk daarover: er
waren immers, merkten zij op, geene 12 priesters noodig om
de mis op te dragen! En ook in 1575 waren er nog slechts
acht personen in het klooster, en dit schijnt toen wel het
:gewone getal geweest te zijn ; want nog dertig jaren later,
in 1605, was het onveranderd.
De broeders waren niet meer, zooals in de dertiende
.eeuw, ridders. Eene mededeeling uit de achttiende eeuw
verzekert ons, dat al sedert de veertiende eeuw of vroeger
„luiden van burgerlijke afkomst in het klooster van St.
'Catharijne ontvangen" werden; zij brengt dit in verband
met het „laten vaaren van den krijgsdienst" en het ,,be
innen van een stil leeven" (,,een volcomen geestelij ck-g
leven ", hadden de Staten van Utrecht in 1664 zwieriger
verzekerd). Het bericht is niet heel zeker; maar al staat
ade datum van de verburgerlijking der broeders niet vast,

-
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het blijkt, dat zich althans in de zestiende eeuw geene
adellijken meer in het Utrechtsche klooster bevonden. Alle
bewoners waren geestelijken : toen de visitateurs van 1594
het klooster bezochten, bevonden zij, dat vijf van de zeven
bewoners priesters waren ; terwijl de twee overige, eerst
onlangs aangenomen, zich . verontschuldigden, dat zij nog
geene gelegenheid hadden gehad, om zich tot priesters te
laten wijden. Maar zij waren geene edellieden: het waren
lieden uit den deftigen burgerstand; in de andere kloosters
der orde droegen de bewoners zelfs kleinburgerlijke namen.
Weelderig was het leven der heeren in het klooster
niet. Zij hadden ieder eene eigene kamer, en zij aten ge
aan de ,gemeene tafel in de balierie" met den-zamenlijk
prior; ook onder het bestuur der Staten van Utrecht
bleven prior en convent aanvankelijk (tot na 1611) nog
„hugs ende tafel" (d. i. kost en inwoning) in het klooster
genieten. Ook kregen zij hun „collatiebier" (d. i. een glas
bier bij het noenmaal) en op Vastenavond in plaats daar
ieder een halven gouden reaal (of Philips- daalder) van-van
36 stuivers. Verder was er een fonds voor de kleeding, dat
de prior beheerde en waaruit iedere broeder jaarlijks ongeveer f 50 ontving. Eindelijk werd aan drie van de prebendaten tweemaal 's jaars, op Paschen en op St. Victor, elf
gulden uitbetaald „in pecuniis" (zooals er nog in de vij ftiende eeuw als eene bijzonderheid wordt bij gevoegd) ; de
vijf anderen kregen slechts tweemaal negen gulden als
zakgeld (voor hun ,nootdruft", ,,pro suis necessariis", heet
het). Dit was het gewone vaste inkomen der heeren: als
Maria van Pourgondië iemand aanbeveelt voor eene plaats
in het Haarlemsche klooster, omschrijft zij de voordeelen
eener aanneming als broeder dan ook als het recht op „dat
broot, habijt ende provene van enen religioes", d.i. de kost,
het ordegewaad en het zakgeld van een monnik.
Nog mochten de broeders zich verheugen in enkele
buitenkansjes, uit de pitantie -goederen. De pitantie was
een rijk fonds, dat diende om den broeders, wanneer zij
zich op de eene of andere wijze (liefst door het opdragen
van zielmissen) verdienstelijk hadden gemaakt, eene be-
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boning en tevens een prikkel tot trouwe plichtsbetrachting
te bezorgen. Het fonds ging groot op zilveren eetgerei en
ander zilverwerk ; het kon de diners, die het den broeders
in goed verwarmde zalen aanbood, opluisteren met exotische
delicatessen, als vijgen, amandelen en suiker; ja het kon zelfs,
geheel onverplicht, eene jaarl**ksche bijdrage schenken aan
het ziekenhuis. Maar de broeders profiteerden er ten slotte
toch maar weinig van: slechts f 2-16 per jaar en per hoofd.
Al was het inkomen der heeren dus niet groot, het
het was zeker voldoende. In 1605 legden de Staten van
Utrecht, toen zij de uitgaven der balie regelden, aan drie
der heeren J 40O.— per jaar toe, aan de vier anderen
f200.—. Alleen de prior kreeg toen eene uitkeering van
f1200.—, blijkbaar met het oog op zijne representatiekosten; want hij zou voortaan ook den balier vervangen,
wiens ambt door de Staten was opgeheven. Het totale
inkomen van een prebendaat werd dus toen door de Staten,
die het weten konden, begroot opf 200.— àf400.— 'sjaars,
waarbij herinnerd moet worden, dat de heeren ook vrije
kost en inwoning genoten. In het begin der zeventiende
eeuw was zulk een inkomen niet onbelangrijk.
Wij hebben gezien, dat drie der acht kloosterlingen
iets meer ontvingen dan de anderen; dat had eene goede
reden: het waren de dignitarissen van het college. De
eerste was de prior, het feitelijke hoofd van het convent,
die met het toezicht op den kerkdienst belast was. De
tweede was de keiweerder, die van ouds, volgens den regel,
het dagelijksche beheer over den provisiekelder en de
inkomsten had. Zijn collega, de backmeyster, was zooals
zij n naam aanwij st, belast met het opperbeheer van de
bakkerij en de brouwerij van het gesticht. Deze drie titularissen deden over hun beheer rekening aan den balier;
maar in de latere middeleeuwen zal hunne taak niet al te
zwaar geweest zijn. Hunne ambten waren oude, denkeljk
eenigzins geatrophieerde instellingen: naarmate het geld.
eene grootere rol begon te spelen in het beheer, moest
hunne taak natuurlijk alleiigs minder omvangrijk worden,
en het werk van den rentmeester van den bauer toenemen
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in gewicht. Stellig waren deze ambten dan ook niet
meer te vergelijken met de positie van hunne collega's
aan de vorstelijke hoven, waar de bottelier en de panetier
van ouds personen van belang waren geweest in het beheer
der huishouding.
(Wordt vervolgd.)

DOOR

Dr. P. BLAAUW ,

De Ibsen-literatuur is verrijkt met een boek van Dr.
J. C. A. Fetter, geschreven als Theologische dissertatie:
„Henrik Ibsen. Onderzoek naar zijn godsdienstig gemoedsbestaan en zijn verhouding tot het Christendom in de
eerste periode van zijn leven (1828-1873)". Juist in dit
bijzondere gezichtspunt ziet Dr. Fetter de afzonderlijke
plaats van zijn werk in den overvloed van geschriften over
Ibsen. Hij behandelt nu de 4 hoofdwerken dezer eerste periode:
„Mededingers naar de kroon", „Brand", „Peer Gynt" en
„Keizer en Galilaeër". Hij noemt vervolgens enkele hoofdkenmerken van het Christendom en toetst, hoe Ibsen in de eerste
periode daar tegenover staat; en eindigt zijn boek met de
volgende conclusie: „Het essentiëele van het Christendom
is: een oneindige eisch en een oneindige liefde, die van
Godswege in Jezus Christus tot de menschen gekomen zijn.
Wonderlijk is het, dat die beiden kunnen samengaan, maar
zij behooren bij Jezus Christus als de kleur bij de roos en
het licht bij de zon. Tegenover Hem voelen wij onze
kleinheid en verwelktheid, onze zonde, als nooit te voren;
wij voelen ons veroordeeld. Maar tevens •weten wij door
Hem, dat wij niet veroordeeld worden, dat aan ons in de
wereld iets moois en groots wordt opgedragen, dat onze
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zonden vergeven zijn, omdat in ons zulk een groot ver
wordt gesteld. De twee gevoelens, die in oneindige-trouwen
schakeering bij iedere Christelijke prediking moeten worden
opgewekt, zijn zonde en genade; elke Christelijke prediking moet namens God het allerhoogste eischen en namens
God de vergeving van alle zonden verkondigen aan hen,
die gelooven. De geweldige eisch, aan Brand gesteld, mag
nooit ontbreken. De oneindige liefde, aan Peer Gynt bewezen, mag nooit gemist worden. Het Christelijk leven is
een leven van spanning; het kent droefheid en heerlijkheid ;
het sluit zich nooit op in een systeem, maar is, als het
echt is, steeds verrassend nieuw en schoon. Een leven d
Christen ontdekt overal in de wereld den invloed van den
Heiland, Dien hij vereert, omdat Hij tot zijn geweten en
zijn hart gesproken heeft; hij ontdekt dien invloed ook in
menschen, die het Christendom meenden te moeten vaarwel
zeggen. Een dier menschen is de groote Noorsche dichter
Henrik Ibsen" (Fetter, bl. 301).
Dr. Fetter heeft zich geen gemakkelijke taak gekozen,
als hij opkomt voor een z.i. te vee] verwaarloosde zijde in
Ibsen, als hij verzekeren wil, dat Ibsen „Christen" geweest
is in den zin, waarin Dr. F. dat Christen -zijn formuleert,
totdat in „Keizer en Galilaeër" Ibsens afscheid van het
Christendom komt. Maar het is een boek vol overtuiging,
een eigen werk, goed gedocumenteerd en met een eigen
ingaan op de verschillende problemen.
Geen gemakkelijke taak, zeiden wij : Een ,gemoedsbestaan" is niet zoo gemakkelijk gepeild. Wie in aanraking
komt met Ibsen zal dat in hooge mate gevoelen. Wat is
eigenlijk het gemoedsbestaan geweest van dezen dichter ?
Zelf sprak hij uit, dat hij toch te aesthetisch, te veel
beschouwend, buiten en boven de menschen en de dingen
geleefd had. Bovendien, als wij van „bestaan" spreken,
wat heeft „bestand" in hem gehad ? Afgezien nog van de
algemeene moeilijkheid, om iemands gemoedsleven te constateeren, afgezien van de nadere vraag bij Ibsen, waar in
zijn figuren zijn eigen gemoed spreekt en aan welke zijde
het staat, wordt het nog oneindig moeilijker, als voor ons
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Ibsen toch altijd de dichter van den twijfel blijft 1 ). Zoo
brengt ook de vraag naar zijn „verhouding tot het Christendom" de vraag naar Ibsens eigen standpunt -- en ook

hier komt de moeilijkheid : wist Ibsen, waar hij „stond ",
en kunnen wij dat bepalen ?
Dr. Fetter heeft de gave Ibsens stukken nog weer eens
echt voor ons te doen leven. Dat is ook het geval met
zijn uiteenzetting van „Mededingers naar de kroon ". Dat
stuk, al te weinig nog bekend bij het gewone Ibsen- lezende
publiek, teekent ons een roeping. Het is een der meest
positieve stukken van Ibsen zoo schijnt het. Maar bij
alle roerende schoonheid, bij alle gevoel, dat dit stuk staat
vlak bij, zoo niet in het Koni n krijk Gods, is dit stuk toch
een der meest tragische. Het is zoo hoog en enthousiast
gestemd, en het is zoo geheiligd. Maar, het is karakteristiek
voor Ibsen, dat toch eigenlijk niet op den voorgrond
staat Haakon, die zich van zijn roeping bewust is, maar
Skule, die in deze tweeheid leeft: hij zou een roeping wil
hebben, en hij heeft haar niet. Hij kan zonder haar-len
niet leven, en is heilig genoeg, cm te aanvaarden, dat hij
zonder roeping niet mag grijpen naar de dingen, die alleen
den geroepene toekomen. Hem blijft dan niets anders over
dan te wij ken, zich in den dood te geven. gij offert zich:
en daarin hebben wij weer een van Ibsens groote gedachten ; maar dit offer is negatief, het offer van den twijfelende, die wijkt om plaats te geven aan den geroepene,
aan Haakon. Dan volgt Brand: een offer van een, die
zeker is maar Brand strandt, zijn weg eindigt in ver
-nietg.
Dit alles krijgt met de gedachte aan Ibsen zelf te
meer beteekenis, wanneer in „Mededingers naar de kroon"
ook is uitgesproken zijn verhouding tot Bj örnson. Er is
in die verhouding voor Ibsen veel moeilijks geweest. Wij
moeten dat niet vergeten, opdat wij niet onbillijk worden
in ons oordeel over Ibsen, die in deze verhouding niet
.altijd groot was.
1) Zie Prof. Chantepie de la Saussaye. Zekerheid en twijfel.
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Björnson was gevierd, meer dan Ibsen. Maar meer
nog: Bj örnson was zoo veel meer zéker, zooveel rustiger,
zooveel meer getuige daardoor. Ik ken uit Ibsen niets zoo
roerend als het gesprek van Skule met Jatgeir den Skald.
Jatgeir is dichter, heeft een lied in zijn ziel, en voor geen
kroon wil hij dien schat prijsgeven. Skule voelt: ik - moet
dat hebben om te leven en hij heeft het niet. Is het
niet Ibsens hart, dat klaagt in de klacht van Skule?
Bj örnson op de plaats van Haakon en Jatgeir, Ibsen op
de plaats van Skule.
Skule 1).
Aan welk geschenk heb ik behoefte om Koning te worden?
Jatgeir.
Niet aan den twijfel. Want dan zoudt ge zoo niet vragen.
Skule.
Aan welk geschenk heb ik behoefte P
Jatgeir.
Heer, ge zijt immers Koning.

Skule.
Gelooft gij ten allen tijde zoo zeker, dat ge skjald zijt

?

Alweer: de twijfel. Nu zegt Woerner 2 ) Bd. II. S.
143, 144, dat Skule is de gezonde twijfelaar, een der sterken
en gezonden, Wien volgens Jatgeir de gave van den twijfel
goed doet. Skule dreigt weg te zinken in doodenden, verlammenden twijfel, maar op het rechte oogenblik grijpt
hij zich aan, neemt het zwaard en in de daad wil hij het
denken met het eindeloos twijfelen op zij zetten. Zeker,
en dat is het heilige culminatiepunt
maar eindelijk
voelt Skule dat
van „Mededingers naar de kroon"
grijpen naar de kroon zonder heilig recht, enkel om zich
zelf, en zonder heilig koningsideaal, als een verleiding van
1) Naar de vertaling van Marg. Meyboom.
2) Roman Woerner. Henrik Ibsen. In 2 Bänden, Zweite Auflage.
München, 1912. Fetter, bl. 31, 32. Wij voelen hier geheel met dezen mee.
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den Duivel. Er is maar één weg : op zij te gaan voor
laakon. Dan kan diens ideaal leven tot verheffing van
Noorwegen. Zou Ibsen dat ook niet gevoeld hebben, dat
het een Duivelsch iets is als Bisschop Nikolaas in dit zelfde stuk niemand de eerste wil laten zijn, omdat bij
het zélf niet is ? Toont hij niet in Skules heiligen onder
dat het niet kan en niet mag, naar een plaats-gan,
grijpen, waarop men geen heilig recht heeft, omdat de
roeping en het ideaal ontbreken? Niet als Nikolaas wil
Skule zich handhaven, hij geeft zich als een offer ter wille
van zijn volk. Ik vraag het, en ik meen, dat we bevestigend moeten antwoorden. Heel terecht wijst Dr. Fetter
er herhaaldelijk op, dat Ibsen gecompliceerd is. Daarom
moeten wij wel bedenken, dat in de geschiedenis van Haakon,
Skule, Bisschop Nikolaas en Jatgeir niet alléén de verhouding Ibsen Bj örnson is verwerkt. Toch is het zoo ,,einleuchtend", als wij deze verhouding zoo niet als eenig
uitgangspunt, dan toch als een der thema's nemen. Zoo
kwamen wij er toe het bovenstaande neer te schrijven.
Was Ibsen te gecompliceerd, om een Haakon of
Jatgeir, een Bj örnson te zijn ? Was hij daarom meer gecompliceerd, omdat hij het leven dieper zag? Of was hij het
enkel, omdat hij het eenzijdiger zag: altijd met zijn duisteren achtergrond, in zijn angstwekkende problemen? Wij
laten die vra,,gen hier rusten.
Van meer belang voor ons is deze vraag: is Ibsen
bij den twijfel geblé ven ? Heeft hij niet een ideaal met een
bepaalden inhoud en zoo een bepaalde roeping gevonden?
Is hem het geluk van Haakon en Jatgeir ten deel gevallen ?
Of bleef hij als Skule „Gods stieflind op aarde"?
Het schijnt soms anders geweest te zijn. Iemand zal
mogelijk zeggen: het is altijd anders geweest. Ibsen toch
heeft altijd de boodschap gebracht „wees u zelf" „wees
heel" „wees oprecht ". Hij heeft vele levenskomediën aan
de kaak gesteld, hij heeft een kruistocht gehouden tegen
den schijn in allerlei vormen. Zonder deze waarheid en
de waarde van dit getuigenis te onderschatten, moet ik
toch zeg gen, dat deze dingen tot op zekere hoogte te
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formeel zijn. Zij hebben een geweldig groote kracht. Zulk
een stem klinkt en klinkt dóór. En toch -- het is een

getuigenis machtiger in het af breken dan in het opbouwen.
Het ontdekt den leugen, doch geeft geen positieve waarheid.
Het heeft een groot gevaar: zoo licht wordt de stem te
luid, terwijl de positieve inhoud toch eigenlijk arm is.
Er komt dan een zekere felheid ; felheid is dikwijls de
krachtsuiting van het hart, dat weet te bestrijden, niet
positief te getuigen, en dat van zij n bestrijding een getuigenis maakt.
Mogen wij deze dingen niet in verband met Ibsen
noemen? Ik kan mij begrijpen, dat iemand dit meent.
Toch geloof ik, dat er voor deze opmerking alle aanleiding
is. Is hij er minder om ? Laat ons er niet over discussieeren.
Onze heele levens- en wereldbeschouwing, onze heele kijk
op het leven en zijn vraagstukken is met de beantwoording
van die vraag gemoeid. Denken wij nog eens aan Skule,
en denken wij bij ' Skule weer aan Ibsen, dan voelen wij
het voor Tsen zelf eer als het tragische: hij moet een
ideaal hebben maar zal in zijn ziel blij vend en zonder
twijfel een ideaal leven? Brand volgt, en Brand toont
m, i. de sporen van een getuigen dikwijls zoo fel, toch
ook, omdat de kracht van het getuigenis dikwijls onevenredig grooter is dan de inhoud van hetgeen Brand brengt
als positieve gave en openbaring van den God, Dien hij
predikt.
Maar daarbij dienen wij toch nog iets anders te noemen.
Ibsen heeft toch in elk geval twee maal iets van een
bepaalden inhoud zijner. „roeping" gevoeld. Ik laat daarbij
nog rusten de behoefte aan eigen Noorsch literatuur-leven,
vrij van het Deensche model. Ik denk aan deze twee:
het ideaal van de drie Noordelijke rij ken, én het ,,derde rijk".
De oorlog tusschen Pruisen en Denemarken was uitgebroken. Het kleine Denemarken moest in den ongelijken
strijd gesteund worden. Ibsen was warm, en riep Noorwegen en Zweden tot hulp op. De drie broederrijken
hoorden bijeen, moesten schouder aan schouder staan.
Het waren dagen, waarin Ibsen een bepaald ideaal had
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en een Jaigeirs-lied werd er in zijn ziel geboren 1). Hoe
spoedig volgde de teleurstelling ! Noorwegen roemde, dat
het zich zoo krachtig wist te bedwthgen - het bedwong
zich inderdaad, en intusschen verloor Denemarken den
slag en Sieeswijk-Holstein ging verloren. Ibsen toornde
vol droefheid. Spoedig daarop ging h ij naar Italië. H
was teleurgesteld in zijn Scan dinaafsch ideaal; Italië was
hem als een bevrijding uit de bange Noorsche wereld.
Hij verloor zijn Scandinaafsch ideaal niet slechts door
teleurstelling, ook doordat hij vooral in de dagen van
1870 veel meer tot den Duitschen geest naderde. Hij verloor het, meen ik, op nog andere wijze: in Keizer en
Galilaeër" maakte het plaats voor een ander ideaal, dat
van het „derde rijk". Niet meer een beperkt Noorsch
leven, maar het leven en de problemen van de wereld, de
menschheid en den mensch gingen hem meer dan ooit
bezighouden.
Zoo zal dan in het „derde rijk" de zoekende ziel een
inhoud krijgen. Ibsen zal kunnen gaan „bouwen" naar
het plan, dat zijn geest nu ziet. Al aanstonds valt ons in
„Keizer en Galilaeër" op, dat het zoo ontzaglijk veel meer
cultuur-historisch is, dan de voorgaande stukken. Het
wereldproces, de groote geestelijke machten, die de menschheid beheerschen, drom bewegen zich nu Ibsens gedachten. Wij zijn in een andere wereld dan in Brand: ook al
hierom, omdat in „Keizer en Galilaeër" de hoofdpersoon
veel meer drager is van een bepaalde wereld- en levensbeschouwing. In Brand zijn het nog veel meer individuen,
menschen, die met elkaar strijden - in Keizer en GaliIaeër zijn het twee werelden, die elkaar ontmoeten. En
wat de individuen betreft komt nu zelfs de vraag bij Ibsen
op: brengt het wereldproces niet telkens de individuen
voort; gaat hun werk niet ten onder, zoover het wereldproces er geen plaats meer voor heeft; blijft niet alleen,
wat het proces in zich opnemen en gebruiken kan?
Nu ziet Ibsen het „derde rijk" door Maximus verkon-

1) Zie Dr. Fetter, bi. 33, 34.
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digd. Het is niet meer Keizer óf Galilaeër, maar Keizer èn
Galilaeër, stof èn, geest. Maximus beschrijft de drie rij ken
aldus : een is er gegrond op den boom der kennis, een op
den boom des kruises; het derde is het rijk van het groote
geheimenis ; het is èn op den boom der kennis èn op het
kruis gegrond; het heeft beide lief èn haat beide; het
heeft zijn levende bronnen in Eden en op Golgotha.
Wij moeten ons daarbij natuurlijk denken de een zijdige verschijning van het Christendom in zijn ascetischen vorm, staande tegenover de Grieksche wereld- en
levensvreugde, de schoonheid, die Julianus zocht. Ibsen
was niet voor niets in Italië. Wij moeten denken aan
Schillers stemming in „Die Götter Griechenlands." Wij
willen en kunnen dan meegevoelen de „stemming", waaruit
dit geboren is; wij voelen de „Ahnung" hierin gegeven.
Wij willen dit alles laten gelden, gelijk Woerner 1 ) het
aanhaalt : „Der Verfasser hat sich auf einem Hügel gestellt,
von welchem er etwas mehr als den vorgeschriebenen Weg
seines heutigen Tages zu übersehen glaubt. Aber er ruft
keinen eilfertigen Wanderer, der nur das Nachtlager bald
zu erreichen wünscht, von seinem Pfade. Er verlangt nicht,
dasz die Aussicht, die ihn entzückt, auch jedes andre Auge
entzücken müsse. Und so, dächt'ich, könnte man ihn ja
wohl stehen und staunen lassen, wo er steht und staunt."
Toch blijft het ons volle recht te vragen, wat Ibsen
eigenlijk bedoelt, ook welken positieven inhoud hij hiermee
geeft. En dan dunkt het ons, dat hier meer „Ahnung"
is dan werkelijke inhoud. Het zou de moeite waard zijn
na te gaan, of en op welke wijze Ibsen zelf in zijn verdere
leven een verkondiger is geweest van dat derde rijk ; en
dan meen ik, dat wij er zeer weinig van zouden speuren.
Dr. Fetter zegt terecht, dat het is „ver en onbestemd".
„Toch", gaat hij voort, „schijnt Ibsen gemeend te hebben,
dat de denkbeelden, door Maximus verkondigd, belangrij k
waren en licht konden brengen. De positieve wereldbeschouwing, welke de critici zoolang van mij eischten, hier
1) Woerner, Bd. I. S. 290
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wordt ze gegeven --- aldus schreef hij aan zijn uitgever" 1 ).
Nu heb ik iets weggelaten in deze aanhaling uit Dr.
Fetters boek. Hij zou het mij terecht kunnen kwalijk
nemen, als ik het niet noemde. Ik noem het met opzet
afzonderlijk. Het zijn deze woorden: „Dat derde rijk staat
in alle werken van Ibsen als een lichtend morgenrood aan
den horizon." Wij kennen Brands woorden aan het slot.
De „gedaante" komt op en wil hem nog op het laatst,
juist in dat laatste oogenblik van Brands angst van het
pad afvoeren. De gedaante zegt :
Denk hoe één met vlammenroede
Dreef den mensch uit 't Paradijs !
En de poort heeft bij gesloten; ... .
Dààr komt niemand over heen!
Brand.
Open bleeft 't pad van verlangen!

Wij zouden dat hier willen toepassen. Ibsen heeft
een behoefte aan „prediken" (ook door Dr. Fetter in dit
verband genoemd). Hij wil een lichten horizon zien, hij
strekt er zich naar uit, hij meent nu in dat „derde
rijk" het voor zichzelf gegrepen te hebben en anderen te
kunnen mededeelen. Toch blijft het meer een „verlangen ",
dan een waar en werkelijk bezit. Ibsen is toch eigenlij k

een „stiefkind ". Sterk, in Brand en in het „derde rijk ",
grijpt hij naar de twee groote dingen: „Zichzelf zijn" en
een wereldbeschouwing, die hij kan prediken. Zichzelf
..zijn en getuige zijn, Ibsen bepleit het met zijn volle
hart. Maar kaan een mensch zichzelf zijn ? De twijfel komt.
En het derde rijk het is meer een Sehnsucht da;n
,een werkelijkheid. Ibsen heeft „verlangd ".
En deze man, die verlangde, heeft altijd weer getwijfeld.
Deze man, die het „heele" met al den drang van zijn hart
zocht, heeft altijd het gebrokene gezien en heeft in zijn
figuren ons telkens weer geteekend, hoe er eigenlijk niets
heels is. Ja, kan er wel iets heels zijn ? Wij behoeven
1) B1. 137.
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dit toch eigenlijk niet aan te wij zen. Wie Ibsen lees t,
leest dit mogelijk óók andere dingen, maar dit zeker.
Wij zouden geneigd zijn te zeggen : want dit is Ibsen!
vrouwe Inger heeft de roeping ontvangen Noorwegen te
bevrijden zij wordt gebroken in die roeping door de
liefde voor haar zoon, wiens leven in gevaar komt, als zij
volbrengt de taak, die God haar opgelegd had. In „Iet
feest op Solhaug" heeft Margit het leven verknoeid, omdat
zij ter wille van bijkomstigheden den man nam, dien haar hart
niet begeerde. In Olaf Liljekrans moet de droom worden prijs
nuchtere werkelijkheid doodt het droomenrijk.-gevn:d
In „De komedie der liefde" wordt het pleidooi gevoerd,
dat het ideaal vernietigd wordt door dé practijk en den
duur van het huwelijk ; en Falk durft het ideaal weer niet
aan, omdat hij twijfelt. Telkens, zoo in „Mededingers
naar de kroon" en in „Peer Gynt" teekent Ibsen zeer
roerend, ' hoe in alle streven en jagen een mensch weer
prijs geeft den stillen vrede van het huiselijk geluk. Het
is treffend, hoe Skule dat voelt, als hij aan het einde
de ,zijnen om zich ziet, en met macht nog eenmaal gedreven wordt om te blij ven leven, opdat hij al die liefde,
die zoo vlak bij lag en die hij immer had voorbij gezien,
zou genieten.
Heel zijn en het niet kunnen, niet durven zijn ; een
weg, een roeping, of een rijk bezit, een heerlijk leven te
zien, en dan door allerlei banden, van erfelijkheid, van
familie enz. verhinderd zijn om het te vinden; de dingen
te zien, en niet te kunnen grijpen; en dan bij dat alles
het „verlangen" dat is toch eigenlijk Ibsen en dat
wordt ons door Ibsen geteekend.
Zoo is het toch wel waar, dat Ibsen is „de dichter
van den twijfel ". „Vandaar de indruk van wanhoop, die
zijne werken achterlaten. Hij heeft niet alleen telkens weer
den twijfel meesterlijk geteekend ; hij zelf is niet bij machte
iets hoogers te grijpen. De gestalten zijner drama's, die naar
dat betere streven worden door den twijfel verlamd" 1 ).
1) Zoo Prof. Chantepie de la Saussaye in „Zekerheid en twijfel",
gelijk Wicksteed in „ Four lectures on Henrik Ibsen".
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Ik zou daaraan alleen willen toevoegen: die zoo heeft
getwijfeld en den twijfel geteekend, als b.v. in ,Mededing ers naar de kroon ", „Brand", „Keizer en Galilaeër", heeft
zelf verlangd; hij is zelf de teleurgestelde, omdat hij het
heele en het volkomene begeerde en hij zijn eigen ziel
gegrepen voelde in de geheimzinnige macht van den twijfel,
gelijk hij in het ley en zag de geheimzinnige machten der
verstoring. Ibsen, de man, die met droefheid zag, dat het
zoo moeilijk is een „zending" in de wereld te vinden en
dan, als men haar vond, ten einde toe te volharden. Maar
ook Ibsen, die zoo diep voelde, omdat hij het zoo begeerde
te bezitten. Zoover hij een „Zending" gehad en volbracht
heeft, moeten wij met Woerner spreken: „Nicht unmittelbar
mittelbar versucht er zu lehren; nicht mit tönender
Stimme
mit formender Hand; nicht durch das Bild
dessen, was sein sollte,
mehr durch das erschreckende
Gegenbild dessen, was ist, wie es nicht sein sollte".
Ibsen zelf schrijft in het voorwoord bij den tweeden
druk van „Catilina", dat daar reeds tot uiting komt de
strijd tusschen kunnen en verlangen, vermogen en begeeren,
die echte tragedie van mensch en men schheid, waarmee
zich zijn latere werken zoo voortdurend bezig houden. Ik
meen, dat wij hier gerust op Ibsens eigen woorden af
kunnen gaan.

Dr. Fetter bepaalt zich nu tot Ibsens eerste periode,
den tijd, waarin „Mededingers naar de kroon" „Brand"
,,Peer Gynt" en ten slotte ook „Keizer en Galilaeër" vallen.
Met dit laatste stuk keert zich dan Ibsen af van het
geestelijke ascetische Christendom en verwerpt toch ook
het streven van Julianus, dat alleen het Heidendom wil.
Neen, in het Rijk van geest on natuur, natuur On geest
ligt het ideaal. De wereld ligt nu vóór Ibsen als een
proces, waarin de dingen en idealen en menschen voorbijgaan; maar toch heeft alles en ieder zijn plaats en beteekenis in het proces. Het voorbij gaan is ook weer een
-)pgenomen worden in een volgende fase.
Dr. Fetter volgt Ibsen niet verder. Tot op „Keizer
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en Galilaeër" is Ibsen -- ja ook wel in twijfel geweest;
maar, terwijl hij ondanks dien twijfel groote idealen beeft
hooggehouden zijn gansche „Oeuvre" door, is in die eerste
periode de twijfel „meest overwonnen twijfel." Religieus
is Ibsen. „Die Ueberwindung des menschlichen Ichs nennt
Carlyle Religion. Stellen wir uns auf diesen Standpunkt,
so ist Ibsens ganze Dichtung, die dies immer von neuem
predigt, religiös". Zoo schrijft Collin, en Dr. Fetter haalt
deze woorden met instemming aan 1 ). wij laten Dr. Fetter
nog eens spreken: „Het zal ons blij ken, dat die geheele
,eerste periode beheerscht wordt door een voortdurend
streven, om in het reine te komen met de hoofddogma's
van het Christendom: den persoonl "ken God -- de zonde de erfzonde de bekeering de men schelij ke vrij heid -de roeping de praedestinatie -- de genade Gods. Ibsen
heeft al die dogma's zelf doorleefd en hij laat ze ons doorleven in de levende personen zijner phantasie. En dat is
nu, meen ik, de. intuïtie, die in hem geweest is: de eeuwige
vragen, waarop de menschheid van God een antwoord
vraagt in de eigen taal van elken tijd, worden in die
levende personen zoo scherp gesteld, dat wij er diep van
yonder den indruk komen. De oplossing van die eeuwige
vragen wordt alleen gegeven door het leven zelf; welnu,
Ibsen heeft in dichterlijke extaze mensch en gezien, ze voor
ons beschreven, met een antwoord op de lippen en wij
luisteren en worden soms wel degelijk nader bij de oplossing gebracht" 2 ). Dr. Fetter wil aantoonen, dat Ibsen
niet heeft voorgestaan een individualisme zonder inhoud,
een formeel handhaven van het „ik" in Stirneriaanschen
yin: „De bedoeling van dit boek is aan te toones, dat
Ibsens individualisme hooger staat en vooral religieuzer is" 3 ).
Dat is de vraag, die ons nu bezig houdt. Daarbij
richten wij bijzonder het oog op Brand. Voor velen staat
Brand toch eigenlijk in het middelpunt der belangstelling.
,

,

1) B1. 22.
2) Bi. 23, 24.
3) Bi. 178.
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Niet het minst is dat het geval, waar gevraagd wordt naar
Ibsens godsdienstig gemoedsbestaan en zijn verhouding
tot het Christendom. Bovendien wij willen over Brand
gaarne enkele opmerkingen maken, hier en daar in nauw
verband met Dr. Fetters opvatting van dit stuk, die wij
in hoofdzaak toejuichen.
O.i. blijft Dr. Fetters boek het sterkst, daar waar hij
onopzettelijk, zonder bepaald bewust doel, Ibsen uiteenzet,
ons zijn stukken toont. Ik moet zeggen: wij kunnen het
boek niet opslaan, of wij worden getroffen door zijn klare
wijze van bespreking, zijn ontledingen, die ons werkelijk
doen zien. Dr. Fetter heeft zich weer eens zelfstandig voor
een onderzoek gezet. Hij gaat zijn eigen weg. Hij wordt
ook telkens zoo weinig gestoord door een vooropgestelde
gedachte, dat hij juist voortdurend het gecompliceerde van
Ibsen aanwijst. Dat is een vruchtbare gedachte. Brand b.v.
is niet alléén de man, die den eisch brengt van Godswege:
,,alles of niets ". Hij is óók de man met erfelij ken last. Peer
Gynt is in de eerste plaats een bepaald persoon. Ook de
Noorsche boer de Noor in 't algemeen de dichter
— de onwedergeboren me nsch. Zoo wijst hij ons op het
perspectief in Ibsens figuren.
Minder sterk lijkt mij het betoog, dat Ibsen het
Christendom zou hebben aangehangen en later vaarwel

gezegd. Hier meen ik, dat Dr. Fetter aan Ibsen o.a.
.aan zijn individualisme te veel inhoud geeft, het Christendom te formeel omschrijft en zoo beide dichter bij elkaar
brengt, dan zij eigenlijk zijn. Bovendien, de groote vraag
is telkens: hoe stond Ibsen zelf in zijn persoonlijk „ge
tegenover de problemen, die hij b.v. in-moedsbtan"
Brand stelt ? Hoe stond hij tegenover Peer Gynts terug
Altijd weer voelen wij in Ibsen den man,-kertoSlvig?
die de problemen doet zien, ook omdat hij ze zelf heeft
beleefd, die in de eerste periode sterk leefde in de Christel.ij ke problemen. Maar heeft hij niet telkens vragen gesteld,
omdat zijn ziel zelf altijd vragende was ?
Dr. Fetter noemt Ibsen als de man, die al zijn hoofd
als menschen met een werkelijke of in--persontk
o. E. XVIII 1
5
-
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gebeelde roeping. Inderdaad, de spanning èn de tragiek
van Ibsens drama's hangt daarmee ten nauwste samen.
Doch — „roeping" als zoodanig is niet iets specifiek Christel"ks. Zij ontleent haar inhoud aan de sfeer, waarin zijgeplaatst wordt. Een roeping had in eenzelfde tijdvak
Athanasius en Julianus Apostata met geen andere dan
formeele overeenkomst. Ook Socrates had zijn „daimonion",
zegt Dr. Fetter, en zoo wordt nog eens stilzwijgend getoond,
dat roeping en het besef door een innerlijke stem of door
een godheid geleid te worden, nog niet iets specifiek Christelij ks is. Om „Christelijk" te zijn zal zij moeten gedragen
worden door den Christelijken levensinhoud, leven in de
sfeer van het Evangelie. Laat ons nu eens denken aan
vrouwe Irrger. Daar leeft zeker de tragiek van een geroepene, die niet voleindigt wat haar is opgelegd en wier
leven daardoor gebroken wordt.
Het klinkt zoo diep aangrijpend, als zij uitspreekt,
wat de fout en de vloek van haar leven was: geroepen
te zijn, en kracht te missen tot uitvoering der roeping, van
God ontvangen te hebben rijkdom, verstand en een invloedrijken naam, opdat zij zoo Gods banierdraagster zou zijn
en dan toch eigen wegen te gaan. Ik meen wel oog
te hebben - voor het ontzaglijk vele goede, dat Dr. Fetter
ons geeft, en waar stellig menigeen als ik erkentelijk en
dankbaar voor zal zijn; ik meen ook te voelen, hoe het
telkens
niet het minste in „Mededingers naar de kroon"
en „Brand" „nabij bet Koninkrijk Gods" is. Toch blij f
ik vele aanrakingen tusschen Ibsen en het Christendom
meer als „formeel" gevoelen, dan Dr. Fetter doet. Peer
Gynt heeft een roeping, maar heeft haar niet vervuld.
Daarom valt hij in handen van den knoopengieter. Ook
hier voelt Dr. Fetter een prediking van het Christelij k
individualisme (bl. 191), waarin ook roeping zulk een groote
plaats heeft. Doch hier op bl. 191 noemt Dr. Fetter niet,.
wat hij bl. 114 uit Peer Gynt aanhaalt: hij wordt omgesmolten, omdat hij niet hl is ook niet heel in zijn zonden.
Peer Gynt bepleit, dat hij niet zoo slecht is geweest, als
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't wel heette, en dat hij ook wel wat goeds heeft gedaan.
En de knoopengieter 1 ) :
Neen, daar zit ook juist de knoop, mijn vriend;
Je bent ook geen zondaar in hoogeren zin;
En daarom ontkom je dan ook aan de hel,
En komt in mijn lepel, als zoovelen meer.
Je bent, als je zelf daareven gezegd hebt,
Niet wat men noemt een waarlijk groot zondaar;
Op z'n best middelmatig ...
Je bent nooit vroeger jezelf geweest.

Dit „individualisme" kan toch zeker niet „Christelijk"
genoemd worden. Het is ook hier weer hetzelfde: de
roeping-gedachte is veel meer jormeel", en staat veel
verder van het Christelijke af, dan Dr. Fetter wil verzekeren. Gaan wij nu nog op de kwestie in bij Brand,
dan doe ik dat niet als bestrijding van Dr. Fetter. Veeleer
is het dan, om nog eens dieper in Brand door te dringen.
Hoe zou ik hier gaan bestrijden, waar ik afgezien van de
dingen, waarin wij eenigszins uiteenloopen, met zóó veel
instemming zijn beschouwingen las!
Brand schijnt geheel een prediking te zijn van het.
ware Christen-zijn. En Ibsen schijnt geheel aan de zijde
van Brand te staan. Brand is zijn Christen-figuur. Is dat
geheel waar? Wij vragen eens naar Ibsens uitgangspunt
bij het schrijven van Brand. Er zijn dan twee bekende
feiten. In de eerste plaats dit. Aan wien heeft Ibsen
gedacht, toen hij Brand teekende? Volgeus sommigen aan
Kierkegaard. Ibsen zegt evenwel: „Wie kann mich ein
Mann zu einer Dichtung angeregt haben, der mir immer
unsympathisch gewesen ist ?" En: „Kierkegaard war zu
sehr Stubenagitator, Lammers dagegen, der war gerade
solch ein Freiluftagitator, wie Brand einer ist."
Nu is het alweer een juiste opmerking van Dr. Fetter,
dat men niet absoluut op zulke uitspraken behoeft af te
1) Vertaling van J. Giant van der Mijll-- Piepere.
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gaan. Er kan een onbewuste invloed geweest zijn . Maar
het is toch wel waar: de gedachte aan Lammers, den
predikant in Skien, die de staatskerk verliet en heel zij n
positie prijs gaf, omdat hij geen schijn kon verdragen in
den godsdienst, maar echtheid en waarheid wilde, zal Ibsen
stellig eerder voor den geest gestaan hebben, dan Kierkegaard. Stellig heeft Brand meer van den eerste dan van
den laatste. Ibsen bleef ook de beweging van Lammers
met groote belangstelling volgen. Zoo maakt het dus den
indruk, dat Ibsen hier werkelijk voor den Christen Lammers
pleit, zich geheel voegt aan zijn zijde.
Maar nu komt een tweede feit. Ibsen schreef: „Dat
Brand geestelijke is, is in den grond der zaak van geen
belang; de eisch niets of alles geldt overal in het leven,
in de liefde, in de kunst." Aan Brandes schrijft hij : „Ik
had evengoed als een geestelijke een beeldhouwer of pol iticus kunnen kiezen en geheel 't zelfde syllogisme kunnen
doorvoeren. Ik had mij van de stemming (ik cursiveer),
-die mij tot de productie dreef, evengoed kunnen bevrijden,
als ik in de plaats van Brand bv. Galilei had behandeld
(met dit verschil natuurlijk, dat hij zich stijf had gehouden
-en niet had toegegeven, dat de aarde stil stond), ja, wie
weet als ik honderd jaar later geboren was, zou ik even
zoo goed uw strijd tegen Rasmus Nielsen s accoord-philoSophie hebben kunnen behandelen. Er is over 't geheel
.genomen meer objectiviteit in Brand, dan men tot nog
toe heeft ontdekt, en daar laat ik mij qua dichter op
voorstaan" 1).
wij zouden dan met een kleine wijziging kunnen.
zeggen: „er is over 't geheel genomen meer formeels in
Brand, dan menigeen denkt ". Indien het toch evengoed
een politicus of beeldhouwer had kunnen zijn, dan is het
Ibsen meer te doen om het ,formeele „alles of niets ", om
het formeele volhouden, zichzelf zijn, dan om den Christen
Brand en den waarachtig Christelijken levensinhoud.
Gaarne halen wij hier Dr. Fetter weer eens aan

,

-

-

,

.

1) Dr. Fetter, bl. 93.
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die Plato citeert. Het geschreven woord is weerloos, zegt,
Plato, want „het kan zich niet verdedigen, als het mis
smadelijk bejegend wordt het heeft altij d-handel
zijn vader noodig, om het te hulp te komen ". Dan volgt
evenwel een woord van Prof. la Saussaye : „de dichter is zelf
lang niet altijd te vertrouwen als uitlegger van zijn eigen
werk; hij weet soms zelf niet, wat hij maakt ", en — zoo
vervolgt Dr. Fetter „dan moet het kind op de hoede
wezen voor zijn vader. Want evenals aardsche ouders
hun kinderen vaak minder zuiver beoordeelen dan vreemden,
zoo geldt dat ook van geestelijke ouders. Wanneer zij.
zich zullen terug denken in vroegere ondervindingen en
beschouwingen, dan mengen ideeën - associaties, die uit
tusschenliggende tij den stammen, zich storend in en ver
herinneringsbeeld" 1 ).
-valschent
Wij voelen dat geheel mee, en het is weer een der
vele goede en fijne opmerkingen, waarvan dit boek vol is.
Zeker is het waar, dat Brand nooit Brand zou geworden
zijn, als Ibsen bv. Brandes genomen had! Mogelijk
moeten wij zelfs zeg gen : Ibsen was wel gedetermineerd
door zijn mede - gevoel met de Christelijke problemen, door
het feit, dat de spanning „alles of niets" nergens zóá
diep en geweldig is als in de Christelijke sfeer, door het
feit, dat het religieuze probleem toch altijd het diepst
geheel den mensch grijpt en ook de menschen bezig houdt
om van Brand Brand te maken
géén beeldhouwer
en géén politicus of iets anders.
En. toch
zou een Christen zoo kunnen schrijven ?
Zou hij kunnen zeggen : even zwaar als de strijd van
alles te verliezen om. het Koninkrijk Gods, om Christus'
wil
is mij de strijd van den beeldhouwer, den politicus ?
Maar
als nu Ibsen toch aan den predikant Lammers en
diens strijd dacht, is het dan niet de specifiek Christelijke
strijd, die hem bezig hield ? Ik zou willen antwoorden: is
Ibsens belangstelling voor Lammers niet meer formeel, dan
materieel geweest :a Heeft hij aan de zijde van Lammers
—

1) Dr. F etter, bi. 93.
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gestaan in Christelijken levensinhoud en getuigenis ? Was
hij bv. lid van Lammers' gemeente ? Wij noemen dit, om
ook hier onze meening uit te spreken, dat Ibsen toch
meer „formeel" was, dan Dr. Fetter zich voorstelt.
Dit en Ibsens uitspraak, dat een „stemming", waar
hij zich ging „bevrijden ", hem tot het schrijven van-van
Brand dreef, brengt ons nu nog weer nader bij Brand. Den
laatsten tijd is ook in dit tijdschrift nog eens een opvatting van Brand gegeven met groote liefde en warmte. Dr.
Fetter geeft een andere. Zij is ten volle waard gelezen te
worden in haar rustige ontleding en wijze beoordeeling
zij doet ons Brand nog weer juister en scherper zien ook
al blijft er iets aarzelends over wat ons bij een beoordeeling van Brand niet behoeft te verwonderen. Wij geven
enkele beschouwingen -- zonder angstvallig aan te wij zen,
waar ik het zijne en waar het mijne geef. Naar ik meen,
brengt Dr. Fetter ons op het rechte spoor voor het verstaan
van Brand, en daarvoor heeft hij onzen dank verdiend.
Brand grijpt aan. Het diepst zijn zeker zij er door
getroffen, die in Brand hun eigen oordeel lazen. Immers,
zooals Brand was, moesten zij zijn, wilden zij den naam
Christen verdienen. Alles of niets — dat is de eisch van
het Christendom. Wee wie er mee transigeert ; het komt hem
te staan op het verlies van zijn Christen -zijn. Voelt men
dan „den geest van het accoord" opkomen in zichzelf,
ziet men, dat Maatschappij en Kerk de volvoering van dit
absolute Christendom meer dan belemmeren, en blijft men
toch den eisch gevoelen dan is Brandin staat een waren
angst, zoo hij er niet reeds was, te wekken. Natuurlijk
ligt het in deze lijn ook, dat men in het slot van Brand
ziet de goddelijke bekrachtiging van zijn weg, zooals Mej.
v. d. Waals dat doet. Nog natuurlijker spreekt dit: zóó
wordt Brand alleen gevoeld door hen, die het niet maar
,,aesthetisch", als een schouwspel zien, waarin Brand de
held is, maar die den strijd van Brand aan den lijve gevoeld hebben. Hun zal Brand, ook al zal hij misschien
slechts een tijd lang een ban op hun ziel geweest zijn,
toch altijd groot en heilig blij ven.
-

IBSEN EN HET CHRISTENDOM.

71

Prof. Van Dijk staat in „Ibsens Brand" de opvatting
voor, dat in Brand alles onvermijdelijk graviteert naar het
einde. Mij dunkt, dat is waar, mits wij twee dingen niet
voorbijzien. In de eerste plaats moeten wij door het zien
op het slottooneel niet vergeten, dat Ibsen ook nog wel
andere problemen in Brand doet zien, dan het laatste. In de
tweede plaats: Ibsen laat echt Ibseniaansch het stuk aan
het ,slot culmineeren in een probleem. Brand eindigt met
een probleem, een vraag, die al de geweldige vastheid en
zekerheid weer wankel stelt: wis het zoo goed, moest het
'Zoo Zij n ?
Brand is niet alleen het probleem van het ware Christenzij n. Het is ook het probleem der erfelijkheid. Wie bij n a
uitsluitend op het slot let, ziet het licht voorbij 1 ). Erfelij kheid én omgeving kunnen wij zeggen. Einar ontmoet
.Brand en zegt:
. . . Ja nog de oude,
Nog altijd aan je zelf genoeg,
Als toen je schuw vermeedt de spelen
Van kameraden wild en druk.

Met andere woorden: Einar zegt, ge waart als knaap
reeds een, die aan u zelf genoeg hadt; dat was uw aard,
uw natuur; en ge hebt nooit kunnen spelen.
Brandt wijst dat niet geheel af; hij zegt:
'k Was ook een vreemde in den troep,
Toch hield ik, meen ik, wel van jou,
Maar al die andren uit het Zuiden
Zijn van een ander erts dan ik,
Die 't licht zag op een steile landtong
Beschaduwd door een naakte rots.

Brand is niet alleen de man, die geworden is, wat hij
werd, door den eisch Gods Ibsen laat er de andere
vraag doorheen spelen: wat was in Brands harden éisch,
in zijn eenzame, onbuigzame persoonlijkheid, aangeboren
aard, vrucht van omgeving en opvoeding ?
Nog sterker zal Brand zelf het uitspreken. Wat nog
1) Vgl. Dr. Fetter, bl. 46, 82, 83, 197, 198.
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onbestemd maar machtig in hem leefde, is tot klaarheid.
gekomen. Hij ziet zijn roeping en in geestdrift roept hij uit
Plaats op heel de wijde aarde
Om geheel zich zelf te zijn..
Dat mag ieder mensch toch eischen,
En ik vraag geen ander recht!

Al weer een vraag, die hier opkomt: zichzelf zij n --is dat dan eigenlijk, waarom het Brand te doen is, en zegt
het slot: Brand, uzelf zijt gij mogelijk geweest, maar de
Deus Caritatis had u toch een anderen weg te toonen!
Gij hebt „uzelf" en Gods roeping verward! Maar ik laat
dit hier althans rusten.
de angstige stilte,
Brand staat een oogenblik stil
nu heerlijke zekerheid is uitgesproken en dadelijk weer
de vraag komt:
Om geheel zichzelf te zijn !
Maar zijn erfelijke belasting?
En het antwoord P Juist dan doet Ibsen Brands Moeder

naderen. Dat is niet "toevallig. Daar komt die Moeder
en brengt Brand het verleden mee: donkerte, kou :
Toen 'k thuis was zag ik nooit de zon
Van 't najaar tot de koekoek riep.

En de Moeder zelf? Als zij nadert, bevriest het alles
weer in Brand.
Ibsen is gecompliceerd, ook in Brand. Men heeft
Brand „eenvoudig" genomen, als één probleem, liever nog
één prediking. Het is noch uitsluitend één prediking,.
noch één probleem - het is zeker ook een prediking,
maar met problemen, waarvan deze er een is: natuur,.
erfelijkheid en roeping: hoe staan ze eigenlijk in Brands
leven? Er zit een goed deel erfelijkheid in Brand. Is
werkelijk ook Brand weer zoo uit Ibsens eigen ervaring
geschreven, dan wordt het nog sprekender: was ook bij
Ibsen in zijn kastij ding, in zijn prediking niet veel een .
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zaamheid, natuurlijk solipsisme? Heeft Ibsen dit probleem
in eigen hart misschien gevoeld: wat is uiting van mijn
natuur - wat is waarlijk roeping? Wie de vraag in eigen
hart mee kan voelen, zal er Ibsen niet minder om tellen
- integendeel. Wij begrijpen hem wel - en het slot,.
de herinnering: Hij is ,,Deus Caritatis" en Brands angst
komen daardoor des te dichter bij.
Nog eens hooren wij naar Brands Moeder:
Neen, daar is 't goed. Daar vriest het lekker,
Een ijsklomp wordt je er zelf bij kans;
Dat maakt je sterk, en wat je ook durft
Dat doe je en vindt dat 't ook wel mag.

Er is no g iets anders in 't begin van Brand, maar
dat aan het slot ook beteekenis heeft. Brand ziet drie
gevaren op den weg:
Lichtzinnigheid met groen omkranst
Die spelend langs den afgrond danst,
Of laksheid traag maar sukk'lend voort,
Omdat 't nu eenmaal zoo behoort,
Of dwaling wild en verregaand,
Dat zij het kwade goed haast waant?
Welaan, ten strijd, ten bitt'ren strij d,
Die Driehond zij ten dood gewijd!

In de Duitsche vertaling van Passarge worden de
drie genoemd: Leichtsinn, Stumpfsinn, Wahnsinn. En ons
dunkt het woord „dwaling" toch te zwak vertaald. Wij
kunnen de drie achtereenvolgens vinden in Einar, die met
Agnes spelend den afgrond tegemoet gaat; in den Proost
en den Baijuw; en eindelijk in Gerd, het wilde kind der
wildheid. Nu wijst Brand aan het slot, als nog eenmaal
de verzoeking tot hem opkomt, deze af: niet om de levens
vreugde, die hem geboden wordt, niet om vrede gekocht
door laksheid zal hij toegeven. Maar, als hij deze twee
verzoekingen heeft afgewezen - is de derde nog niet overwonnen - dan vindt hij weer Gerd: met haar is hij nog
niet klaar. Zij - de ,,dwaling", de „Wahnsinn", die
kwaad goed waant - daarmee heeft Brand nog niet afgedaan. Het slot doet ons Brand zien juist in then angstigen
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strijd. Hij staat aan het einde van zij u weg. Dat einde,
Gerd zegt: dat hoogtepunt, is de ijskerk : zuiver en strak,
maar koud en zonder menschen. Het ideaal is doorgevoerd:
het blijkt, dat het leidt tot dit hoogtepunt. Is het zoo
goed? Daar komt Brands twijfel : ben ik er wel, en was
mijn weg wel goed? Was er niet ook een machtige waan
in zijn leven? Opvallend. Gerd wordt wilder, als zij Brand
opvoert tot dat allerhoogste:
Eindlijk ben je er toch gekomen!

Zij wordt bleek als Brand in tranen uitbarst. Daar
breekt de zekerheid of hij er nu is, zooals Gerd hem ver
hij in zijn waan zou gelooven. En tegelij k-zekrtnoals
doen de warme tranen de ijskerk smelten, en het ijskleed
van den Priester dier kerk en Brand staat als een
ander man. Hij zal niet meer zijn alleen de drager van
Gods strenge wetten.
Hier boven op den berg, ja, hier is Brand gerecht
tegenover al die halve, trausigeerende, al die-vardig
lichtzinnige menschen. Hij is grooter dan zij : maar nu,
nu hij daar alleen staat tegenover God, nu voelt hij zich
niet als de man, die nu God bereikt heeft . hij ziet, dat
tusschen hem en den Absolute de kloof blijft.
;

. . . Ik sta
Aan de laagste sport der ladder.

Brand is gegaan willend en verlangend: zoo is hij
machtig en sterk geweest onder de menschen, die maar
half willen. Maar nu voor God alléén staande komt de
vraag: maar komt men er met wil „quantum satis"?
Hij heeft den eisch Gods gebracht, zuiver den eisch,
strak en streng: nu ziet hij in zijn apotheose door Gerd
hem voorgetooverd, dat hij zoo is geworden priester van
de ijskerk, waar hij alleen is. En nu breekt het gemoed
los, tranen komen, die doen smelten. Is er niet ook aan
de menschen iets anders te brengen, dan de ijskou der
wet? Hij kende de wet nu kan hij voor den Vader treden.
Hij had zijn ganscb e leven en al wat hij liefhad ge-
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en toch, nil ziet hij, dat iets hem ont-

Jezus, 'k riep zoo vaak uw naam,
Nooit zijt gij tot mij gekomen;
Zijt dicht langs mij heengegleden
Als een half vergeten. woord.

Om al deze dingen geloof ik, dat wie waagt kritiek
te oefenen op Brand, gelijk hij wás, niet onder dit oordeel
valt, dat hij als Proost en Baljuw het ook met God op
een accoordje wil werpen, en d grom Brand veroordeelt.
Neen, als Proost en Baljuw totaal afgedaan hebben, dan
komt Brand zuiver en alleen voor God te staan; dan komt
bij Brand zelf de twijfel ; dan komen de vragen; en op die
vragen als antwoord:
Hij is Deus caritatis.

Gewoonlijk vraagt men: heeft Ibsen hiermee Brand
veroordeeld? Dr. Fetter geeft zeer nauwkeurig de verschil
opvattingen in allerlei nuanceeringen: Brand in dit-lend
slot door Ibsen veroordeeld — gedeeltelijk veroordeeld geheel tot het laatst gehandhaafd enz.
Dr. Fetter zelf heeft oog voor het oneindig gecompliceerde van Brand 1 ). Ibsen heeft gedacht aan het Noorsche
volk, dat gekastijd moest worden; hij heeft ook, ruimer,
aan de menschheid gedacht; hij heeft gepleit voor heelheid van het ik; en hij is toch ook gaan vragen: wat is
't einde van zulk een weg? In hoofdzaak gevoelen wij dit
met Dr. Fetter mee.
Mij dunkt: Brand zelf stelt de vragen, die toonen,
dat hij twijfelt, of dit alles wel het juiste geweest is. En
als Ibsen aan het slot zegt: „Hij is Deus caritatis" — dan
zie ik voor mij niet een Ibsen, die goed- of afkeurt, maar
een Ibsen, die het stuk laat culmineeren in een probleem : héél zijn, eischen alles of niets, dat moet toch, om
niet te dalen op het niveau van Proost en Baljuw, niet
onder te gaan in den modder van het accoord — maar,
als God is Deus caritatis, hoe kan dan het een met het
1) B1. 84, enz.
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ander samengaan ? Het is, of Ibsen zegt: een ding is waar;
ge voert het door; en ge komt toch niet goed uit. God,
Die alles of niets als eisch stelt — toch Deus caritatis kunt gij het rijmen ? God, Die ons gehéé1 voor Zich vraagt,
én toch onze barmhartigheid jegens de menschen wil hoe
past het? Daarmee verdwijnt Ibsen -- en laat ons met de
vraag achter.
Ibsen heeft het woord „caritas" stellig met opzet gekozen. Het heeft nog een wat andere stemming dan ,,liefde ".
Wij zijn geneigd geweest „caritas" te vertalen door ,,barm
woord van Jezus is bekend: „Ik wil-hartiged".H
barmhartigheid en niet offerande."
Brand is de man van „offerande" geweest, tegenover
Agnes, zijn gemeente en zichzelf. Heeft hij gekend de
,,barmhartigheid", die van den Samaritaan, en van Jezus,
Die met ontferming bewogen was en Die dan den scharen
het brood gaf, al bestrafte Hij hen, dat zij enkel het
brood zochten? Zou Brand in het Onze Vader de vierde
bede opgenomen hebben ? Brand, de man van den God der
offerande hoort aan het slot, dat God is de God der
barmhartigheid. Stellig moeten wij deze zijde van caritas,
,,charité", niet los laten. Zij komt ook niet alleen aan 't
slot uit. De Dokter speelt eigenlijk ook een groote rol in
Brand. Dat Brand moest schreien, om tot ontspanning te
komen en zijn strakheid te verliezen, dat heeft reeds de
Dokter gezegd, toen Brand zijn Moeder het Sacrament
weigerde en dus zoo weinig „zoon" was. En de Dokter is
het ook, die Brand verwijt zijn gemis aan „caritas"
Raas uit, raas uit, o ziel in opstand.
Het beste waar' dat je kon schreien.

De Dokter wil dat schreien, en even van zelf spreken d
vreest aan het slot Gerd dat schreien, zij, die de spanning
wil, die zelve de spas hing en de waan is, en die niet de
ontspanning van het schreien kan hebben. De Dokter is
het ook, die Brand verwijt zijn gemis aan „caritas":
Ja, van uw wil het quantum satis
Staat mooi en duidelijk geboekt, . .
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Maar, Brand, uw conto caritatis
Dat is een onbeschreven blad.

En alweer komt een vraag : spanning van den wil,
zichzelf zijn - is dIt individualisme voor God en mensehen voldoende? Is het het hoogste, dat God vraagt?
Maar de caritas dan?
Het is een der hoofdproblemen, die Brand ons doet
beleven: offerande-barmhartigheid. Toch geloof ik, dat wij
niet moeten loslaten Brands eigen zielestrjd boven op den
berg. Ook op zijn zielsvraag: volstaat de wil, en zijn angst,
dat hij het toch niet bereikte, antwoordt dat „Deus cantatis": het probleem van den wil én de nederbuigende,
verlossende, vergevende caritas, genade. Ook in de keuze
van „caritas" heeft Ibsen iets gecompliceerds gegeven.
Nu w** bij Dr. Fetter Ibsens eigen nadere verklaring hier
omtrent lezen, wordt dat nog meer bevestigd 1).
Ibsen schrijft: „Of caritas een klassieke uitdrukking
is, weet ik niet; maar in het moderne, katholieke Latijn
wordt ze gebruikt, om (in tegenstelling met amor = aardsehe liefde) de hemelsehe liefde, waarin de barmhartigheid
is begrepen, aan te duiden. Zoo ook Italiaansch: ,,canità".
Pascal geeft den ganschen inhoud van het Evangelie in
dit woord: ,,charité". De ware sfeer der verhouding van
God en mensch en van mensch tot mensch is naar het
Evangelie ,,caritas". Brand voelt zelf, dat deze hem en als
gave Gods voor hem zelf èn in zij n getuigenis en arbeid onder
de menschen ontbroken heeft. In zekeren zin is het stuk het
grootst in dit slot. Althans is het conflict van Brand met
den Proost en den Baljuw kinderspel, vergeleken met dit
laatste conflict. Tegenover Proost en Baijuw was Brand
zéker en kén hij zeker zij n; maar als hij nu God ontmoet,
in wiens dienst hij over Alf, Agnes, zijn Moeder, zijn gemeente, alles beschikt had - thin komt de onzekerheid:
is het alles toch mis geweest? Heel het stuk is vol angst
- maar de angst culmineert in het slot. Want dat is wel

1) Dr. Fetter, bi. 91.
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de grootste angst: de angst of er ook een vergissing was.
in al die offers, die men bracht ën eischte! 1)
Er is natuurlijk een andere vraag dan die, hoe Ibsen
over Brand dacht. Ik bedoel deze: is Brand de Christen
ook naar den maatstaf van het Evangelie? Voor velen is
die vraag van nog grooter, ik zou haast zeggen nijpender
belang dan de eerste. Juist ook als „de ware Christen''
heeft Brand gepakt, gegrepen en zat hij het wel blijven
doen. Brands probleem is voor velen zielsprobleem, zij n
nood in menig opzicht hun nood. Dat Brand altijd weer
aangrijpt, altijd weer spreekt tot het geweten, stil en ook
angstig maakt dat zegt toch iets. Ik begrijp niet de
ziel, die niet het profetische van Brand gevoelt, die nooit,
gebeefd heeft voor hem.

Maar dat zegt niet alles.
De vraag blijft toch nog: is Brand de ware Christen?
Moet ik beginnen daarbij te zeggen : Proost en Baljuw zijn
het zéker niet? Ik geloof, dat dit niet noodig is.
Eigenaardig is Ibsens gezegde over de „stemming",
die hem dreef tot het schrijven van Brand. Dus: een stemming! Welke die was, wordt ons nog door Dr. Fetter
herinnerd.: de Deensch-Duitsche strijd was gevoerd, en
Noorwegen had het broedervolk alleen gelaten. Diep ver
zijn slap, aan mooie frasen zoo rijk volk-ontwardigve
uitte hij zijn stemming in Brand. Woerner deelt nog het,
volgende mee: „Während er den Brand schrieb, hatte e r
auf dem Arbeitstisch einen Skorpion in einem leeren Bierglase stehen. „Ab und zu zegt Ibsen wurde das
Tier krank. Dann pflegte ich ihm ein Stück weiches Obst.
zuzuwerfen, auf das es sich rasend stürzte und sein Gift
hineinspritzte; darnach wurde es wieder gesund. Ist es
nicht so ähnlich mit uns Poeten? Die Naturgesetze gelten
auch auf geistigem Gebiet." In die stemming en uit die
.

-

1) De opvatting, dat Ibsen Brands weg veroordeelt, hem doet omkomen, maar zijn ziel toch behouden acht door den Deus caritatis, kan ikniet deelen: ik geloof niet, dat Ibsen over de toekomst van Brand na dit,
leven iets wel of niet heeft willen zeggen. Dat valt, dunkt mij, geheel en
al buiten Ibsens gedachte.

IBSEN EN HET CHRISTENDOM.

79

behoefte heeft dus Ibsen Brand geschreven. Nu zijn wij
terstond bereid hier „het kind" tegen zijn „vader" in bescherming te nemen. De figuur en het probleem van Brand
hebben Ibsen zelf meegevoerd en hebben hem dingen doen
uitspreken van oneindig groote schoonheid, aangrijpenden
ernst en roerende teerheid. Brand is meer en beter dan
uitstorting van een booze, nijdige stemming. Toch van
Kierkegaard heeft Leendertz met nadruk en bij herhaling
gezegd, dat hij „correctief" en „als reactie" optreedt 1 ).
Kierkegaard en Brand toonen veel overeenkomst: beiden
veroordeelen hartstochtelijk het bestaande Christen dom op
grond van den absoluten eisch van het ware Christendom,
en beiden willen de individualiteit, de spanning van het
ik. Ook nu in dit opzicht komen Brand en Kierkegaard
overeen: ook Brand is correctie, reactie. Daarom ook kan
Brand geven, gelijk Kierkegaard, de prediking van 'n
waarheid op grond van het Christendom maar is het
niet de teekening van het ware Christendom. Wat nit
„stemming" geboren is, wat als „reactie, correctie" moet
gedacht worden, daarvan kunnen wij reeds bij voorbaat
vermoeden, dat het waar kan zijn ; maar dan in elk geval
in eenzijdigheid waar. En de inhoud van Brand bevestigt
dit — gelijk de inhoud van Kierkegaard. Wie het zou
wagen Brand en Kierkegaard voor „bet ware Christendom"
te houden, moet, zoo hij het niet maar aesthelisch, doch
ethisch en religieus beleeft, tot een geweldige crisis komen,
die goed, maar ook wanhopig eindigen kan. Ik zeg dit,
op gevaar af, dat men mij beschuldigt dan in elk geval
Kierkegaard in al zijn diepte en heiligheid, misschien ook
Brand niet goed gevoeld te hebben. Ik ben bereid die
beschuldiging te dragen. Ik zie daarbij op Brand en schaar
mij aan de zijde van Ibsen zelf, die toch aan 't slot juist
de crisis doet zien, waarop Brands leven uitloopt. Ik weet,
dat Kierkegaard in die crisis toch nog iets heeft te zeggen en dat hij in zijn „altaargang" een noodige correctie op zijn correctie geeft, door te wij zen op verzoening
1) Dr. W. Leendertz. Sören Kierkegaard. Bi. 241, 311.
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en vergeving. Maar dat blijft bij Kierkegaard toch weer
zoo alléén staan.
Er is nog iets anders, dat ons maant voorzichtig te
zijn met Brand. Genade en eisch; de barmhartigheid, die
ons drijft tot den mensch, en de eisch Gods, Die alles voor
Zich vraagt het zijn „Theologische" problemen, die
evenwel niet maar technische vak-problemen zijn. Integendeel, zij zijn ziels- en levensproblemen. Dat zij niet tot de
ervaring van elke ziel behooren, doet aan die waarheid
niets af. Dit heeft Ibsen zeker gevoeld, en dat is ook de
kracht van Brand. Brand slaat bovendien in door de
.dramatische behandeling. Toch schuilt daarin ook de eenzij digheid en het gevaar. Vat wat gij van het Koninkrij k
Gods doet zien samen in dat ééne : „alles of niets", in den
strakken eisch. Spits dat „alles of niets" nog weer toe in
het alles geven. Gij hebt dan wat Ibsen zoo machtig geeft:
de overweldigende kracht van de eenzijdigheid, waar die
gedragen wordt door het gezag Gods „God wil het".
De geschiedenis kan van die kracht getuigen. Het is Ibsens
groote gave, dat hij het zóó heeft kunnen geven, als hij
deed. Maar meeslepend, als bij verrassing overtuigend, de
tegensprekers als van zelf met Proost en Baljuw het zwijgen
opleggend en hen vernietigend door het oordeel, dat ook
zij menschen van het accoord zijn — doet Ibsens dramati,sche behandeling bijna vergeten, dat dezelfde vragen ook
Theologisch-psychologisch besproken zijn. Brand zal altijd
meer blij ven „pakken" dan — laat ons nu maar zeggen
Augustinus en Frommel, Vinets leerling, die worstelt om
het mysterie uit te spreken, te geven een „psychologie
du pardon" het probleem van den eisehenden èn gevenden, vergevenden God. Toch staan deze laatsten ontegenzeggelij k dichter bij het Evangelie.
Daarbij komt nog iets. God is in Brand zoo „formeel".
Hij is niet de „Vader" ; Hij is — de eisch. In zóó ver is
het moer waar, dan wel bedacht wordt, dat Ibsen ook wel
een of ander „ideaal" had kunnen nemen. God doet ook
eigenlijk niets. Hij geeft niet, werkt niet, helpt niet. Wij
zien wel een drama — maar een drama Gods, Die eischt
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èn geeft, kastijdt èn vergeeft, alles van den mensch eischt
èn Zichzelf geheel geeft aan en voor dien mensch dat

ontbreekt.
God eischt alles van den mensch, en Brand brengt
den eisch over. Wij laten daar de vraag, of het Brand
toekomt te beschikken over anderen. Het is wel bijzonder
gevaarlijk dit te doen. Is hij de onfeilbare priester, die
macht heeft over de zielen te beschikken, te binden en
te ontbinden? Maar afgezien daarvan God, Die den
mensch met alles voor Zich opeiscbt, wil van ons niet
alleen, dat wij den menschen dien eisch overbrengen.
Hij wil van ons ook barmhartigheid jegens den mensch,
Jezus, Die het brood gaf aan een schare, om wier jagen
naar brood- alleen Hij leed, is een ander dan Brand, die
het gebrek niet weg wil nemen en enkel toornt, omdat
de menschen alleen de bede om het d agelij ksch brood
schijnen te kennen. Dat is een gansch andere geest. Heel
sterk is dan ook in Brand de tegenstelling van God en
mensch, God en de wereld. Scherp gesteld is ook de leus:
alles voor God niets voor den mensch; alles voor God
niets voor de wereld. Dat moge in zijn eenzijdigheid
waar zijn, zeker is wel, dat de verhouding van God en
wereld, God en mensch oneindig méér gecompliceerd is,

-

,

dan Brand ons doet zien. Onder menschen, die in den

Sabbath slechts een offerande aan God zagen, zoodat een
.zooveel mogelijk prijsgeven van het menschel ke ter wille
van God de beste viering van den Sabbath zou zijn, zegt
Jezus: de Sabbath is om den mensch. Gods dag dag
voor den mensch; God is dus „humaan" in den diepsten
zin. Als Proost en Baljuw zoo iets zeggen, is het banaal.
'Ten volle gaan wij tegenover hen mee met Brands heilig
protest. Neen, in dien zin is God niet „humaan ". Maar
Jezus neemt het ook op voor den mensch, en Hij zegt,
dat God het ook voor den mensch opneemt. Ook de aarde
is Godes; ook de Moederliefde gaf Hij. Hij maakte en
wilde Agnes' liefde voor haar kind. Tegenover dien dieperen
,en volleren klank heeft ons Brand toch eigenlijk niets te
.zeggen. Hiermee hebben wij de zaak niet opgelost. Integen-
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deel, zij is veel meer gecompliceerd geworden. Want nu
staat het niet meer : God of de mensch, God of de wereld.
Nu is he God èn de mensch, God èn de wereld. De
mensch moet God willen -- maar God wil ook den mensch;,
de wereld moet tot God komen, maar God schiep ook
haar en komt tot haar en wil haar rijkdom. Daar komen
natuurlijk nieuwe vragen uit voort: hoe is dat te vereenigen ? Wij antwoorden op die vraag niet; wij wilden enkel
aantoonen, dat het levensprobleem, waarmee wij te doen
hebben ik denk mij daarbij de strijders met den godsdienstigen eisch nog anders staat, dan Brand ons in
zijn „eenvoud" toont. Brand stelt de tegenstelling te formeel-metaphysisch te weinig ethisch. Daarom is er ook
geen sprake van, dat in Brand ons de oplossing gegeven
is. Trouwens Brand zelf voelt dat immers ook boven
op den berg.
Daarmee hangt ook samen, dat Brands leven zoo.
weinig toont van een bepaalden dienst der liefde onder de
menschen. Ja, er ligt een profeten- dienst in de roepstem :
alles of niets, in Brands roepen om hééle menschen, in
zijn getuigenis tegen halfheid en onoprechtheid. Toch is.
ook dit eenzij dig. In de volle sfeer van het Koninkrij k
Gods, zooals Jezus het openbaart, wordt het leven van,
den mensch door God gevormd èn tot het ware menschzijn èn tot een dienst aan de menschen. En wederom kan
de banaliteit van Brands bestrijders deze waarheid niet te
niet doen.
Gods eisch „alles of niets ". Is het geheel w a r, zooals,
Brand het uitspreekt ? In elk geval: op de vraag, wat evil
God is zeker Brands antwoord „alles of niets" te abstract,
te formeel, inhoudloos dus, om Gods wil geheel weer te,
geven. God wil laat ons zeggen: liefde voor den mensch,
en die dan ook geheel, volkomen. Daft brengt inhoil d..
Maar de eisch: „alles of niets" is slechts een accent. Het
is een machtig accent, en het is heilig door Brand uitgesproken, en het was noodig, dat hij het deed, en het is.
noodig ook dáárom dat wij altijd weer Brand ook
tot ons laten spreken; maar machtig in accent, arm in
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he geven van inhoud aan Gods wil blijft toch Brand. Had
hij er meer inhoud aan gegeven, dan zou Brand reeds
eerder hebben stilgestaan voor de vragen, die hij nu moge
ij k wel bij oogenblikken zag, maar die hem toch niet in-l
zijn weg tot stilstand konden brengen.
Eigenlijk behoeven wij dit niet uitvoerig te bepleiten.
-De waarheid, dat Brand toch feitelijk stond buiten de
volle sfeer van het Evangelie, heeft Brand zelf immers
aan het einde van zijn weg zoo duidelijk mogelijk uitgesproken : met zijn wilsinspanning heeft hij den Absolute
niet bereikt; Jezus is altijd langs hem heengegaan; en
van den „Vader" spreekt hid ook eerst aan het slot. Voor
wie het aesthetisch beleeft kan Brand blijven het schouw
eenling, die zichzelf is, misschien van den-spelvand
Christen, die alles opoffert voor zijn God. Voor wie het
ethisch beleeft en dan in het besef van den absoluten God,
gelijk Brand, zal Brand den angst brengen: den absoluten
eisch volbrengen, om er te komen — het moet in wanhoop
eindigen, gelijk het met Brand het geval was. Wie het
religieus beleeft, die ziet aan het slot het licht doorbreken.
Men heeft van Augustinus wel gezegd, dat zijn beschouwing van de genade, die zalig maakt, iets „narkotisch"
heeft: het is alsof de bedwelming de werkelijkheid van
den eisch als in een narkose wegwerkt. Als Noorsche
ouders hun kinderen Brand ten geschenke gaven bij de
aanneming juist om dat slot, dan kan er wel een zekere
narkose geweest zijn : ziet ge wel, niet de werken, niet de
wilsinspanning brengt er u; het is niet de eisch, maar de
genade. Maar het beroep op het slot behoeft geen narkose
te zijn; het kan ook dit wezen: aan het slot is de sfeer,
waarin al dat andere had moeten opgenomen worden. Niet
straffeloos heeft Brand 'n waarheid van het Evangelie uit
de sfeer van het Evangelie losgemaakt. Stellig kan dat
niet straffeloos, als men den eisch losmaakt van de genade,
hem zet buiten de sfeer der „caritas" gelijk men niet
straffeloos de „caritas" kan los maken van den eisch. Er
ligt toch een groote macht in Brand, dat wij den strijd
door hem zóó sterk meegevoelen.
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Brand voelde blijkens het slot wat hem ontbroken
had. Dat brengt mij nog eens tot Dr. Fetter terug nu
met een bezwaar. In bijkans alles ga ik mee met zijn beschouwing over Brand. Maar ik kan in 't geheel niet instemmen met de beschouwing van Dr. Fetter, dat ,,de persoon van den heiligen Franciscus herleefde in mannen als
Kierkegaard en Lammers, die persoonlijke geestdrift predikten en de navolging Christi" 1 ). Ik zeg dit niet, om een
persoonlijke waardeering van Franciscus en Kierkegaard
en Lammers naast elkaar te zetten. Ik zou het niet kunnen en niet willen. Maar Dr. Fetter noemt deze dingen
met het oog op Ibsen, als hij bezig is Brand te schrijven.
En van een b erlevin g van Franciscus in Brand daarvan
is geen sprake. Ik zou integendeel deze vraag willen stelen : hoe komt het, dat waar Franciscus en Brand beiden
laat dit dan overeenkomst zijn den eisch Gods heb
willen volbrengen en daarvoor alles ten offer brachten,-ben
de een zoo volkomen anders was dan de ander? Waarom
heeft Franciscus kunnen zingen -- Brand niet? Waarom
is Franciscus blijdschap Brand angst? Waarom stand
Franciscus onder de menschen hen met zijn gansche liefde
dienend — en heeft Brand enkel gekastijd en eindigde in
de ijskerk ? Waarom was Franciscus' einde vrede eindigde
Brand met een zoo wanhopige vraag?
Wij zouden door kunnen gaan maar dan meer
vragen en meer te beantwoorden hebben, dan hier behoort.
Maar wij konden niet laten op deze dingen te wijzen.
Brand zelf zegt: Jezus, Gij zijt altijd langs mij heengegaan.
Dat ziet Brand ' aan het einde van zijn weg. Franciscus
heeft Hem gevonden in den aanvang. Franciscus wist, dat
Jezus zijn leven in Mn hand had genomen en Franciscus
kende de vergeving. Mn leven was een taak, maar tot die
taak was hij persoonlijk geroepen, en hij wist, dat hij
daarin gedragen werd. Zooals Sabatier het uitspreekt : zijn
leven was blijdschap ook omdat zijn leven was ,,communion", gemeenschap. In die geestelijke gemeenschap lag
1) Bi. 43.
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de bron van Franciscus' leven. Wij werken het niet te
veel uit. Maar wij meenen, dat hier toch het groote ver
ligt. Brand kende een abstracten eisch — en hij-schil
stond daarmee buiten de sfeer van het Evangelie; Franciscus leefde er in.
Wij zouden dat nog in iets anders kunnen aanwijzen.
In Brand is iets diep tragisch: hij had wel lief, diep lief
maar hij was één eisch ook tegenover hen, die hij het
meest lief had. Zijn liefde kon weenen over zijn eisch —
maar eischen moest hij. Nu is ook dit in het Evangelie
anders. Daar is de liefde Gods niet machteloos, als klagend
over den eisch, dien Hij aan de menschen moet stellen.
Daar is de liefde in den eisch, de eisch in de liefde en
de liefde is kracht om den eisch te aanvaarden met blij dschap. Brand kent roeping, maar in het Evangelie toont
Jezus er altijd voor te zorgen, dat niemand een roeping
ontvangt en den eisch van het Koninkrijk Gods ziet, zonder Hem te zien.
Brand stelt het probleem, tenminste één probleem.
Komt het Evangelie het probleem oplossen? Zal het Evangelie oplossen hoeveel voor God, hoeveel voor ons is; hoeveel wij aan God, hoeveel aan de menschen moeten geven;
lost het het probleem op, hoe wij om Gods wil moeten
sterven, en hoe wij dan toch leven kunnen; dat wij áalles
moeten geven, om er te komen, en dat wij toch niet alles
kunnen geven, en áls wij het meenen gegeven te hebben
als Brand, wij gevoelen er tóch niet te zijn ? Oplossen
och, er is in het Evangelie iets anders. Ibsens problemen
worden niet in den gewonen zin opgelost. Er is iets beters:
in het Evangelie, in de sfeer van Christus wordt wat
buiten die sfeer probleem blijft, verzoend, geharmoniseerd
in een leven, dat Hem gewijd is, op een wijze, waarvan
Hij het geheim heeft dat voor bespreking niet vatbaar is.
Brand is de individualist, velen zeggen, slechts ge d eeltelij k terecht, een Kierkegaard-figuur. Hoe dit zij, in
elk geval mogen wij wel eens uitspreken, wat Hoffmann
schrijft met het oog op Kierkegaard en wat ook Brand geldt.
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Kierkegaard heeft een „instinct formaliste". „On S'étonnera ! Kierkegaard formaliste ? Si fait, et voici pour quoi.
Il niait la valeur intrinsèque des taches que la vie naturelle peut imposer a 1'homme." Hoffmann pleit verder
voor „la loi de solidarité". ,Quoi que nous puissions penser de la valeur de l'individualisme, mênle si nous le piacons très haut, nous n'avons pas le droit d'ignorer nos
obligations envers nos frères. Pour donner il faut s'appartenir. Et inversément : il faut s'appartenir, mais pour se
donner. L'idéal, en pratique, c'est de trouver pour 1'homme
tine tache dont 1'accomplissement développe les forces de
sa personnalité, et en même temps l'unisse à ses frères."
En eindelijk „que l'inclividualisme de Kierkegaard est du
en une large mesure au mépris, qu'il professait pour les
taches de la vie présente, en tin mot que son individualism e est, dans bien des cas, la suite toute naturelle de
son ascétisme" 1 ).
Hoffmanns gedachte laat ons niet los bij het lezen
van Brand. Doet zijn woord over Kierkegaard ons voelen
een zwakke zijde van Brand en diens „individualisme"
dieper nog en geestelijker is het volgende van Pascal. Is
het ook niet als één doorloopende, zuiver geestelijke
kritiek ? Pascal staat in de sfeer van het Evangelie en
waar Brand den éénen weg ging en eerst boven op den
berg Jezus en de „caritas" zag, daar is het, of Pascal
spreekt als de mensch, die ze beide gezien heeft en in zijn
ziel opgenomen: de wet en de genade, de eisch en de
gave, ook de hoogte en de diepte van den mensch. Dat
is, zegt Pascal, het rechte Evangelie: die beide te zien.
Hoe dat kan, dat is het mysterie van het Evangelie. Brand
stond er vóór boven op den berg, raakte het aan, riep
Hem aan, Die het in zijn ziel tot klaarheid en eenheid
zou kunnen brengen en verdwijnt. Pascal spreekt uit
de volheid der ervaringen, die Brand op het laatst van
zijn leven verbijsterden. „La connaissance de Dieu sans
celle de notre misère fait 1'orgueil. La connaissance de
1) Raoul Hoffmann. Kierkegaard et la certitude religieuse. pp. 149-151.
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notre misère sans celle de Jesus-Christ fait le désespoir.
Mais la cone aissance de Jesus-Christ nous exempte et
de l'orgueil et du désespoir, parce que nous y trouvons
Dieu, noire misère, et la voie unique de la réparer. Nous
pouvons connaitre Dieu sans connaitre nos misères, ou nos
misères sans connaitre Dieu; ou même Dieu et nos misères,
sans connaitre le moyen de nous délivrer des misères qui
nous accablent. Mais nous ne pouvons connaitre JésusChrist sans connaitre tout ensemble et Dieu, et nos misères,
et le remède de nos misères ; parce que Jesus-Christ n'est
pas simplement Dieu, mais que c'est un Dieu reparateur
de nos misères."

MONMOUTH
DOOR

M. DE LA. PRISE.

Es ist gefallen ein blutiges Los
Auf unsrem Hause von Alters.

Aldus begint Fontane zijne bekende ballade: „James
Monmouth", waarin het den dichter wonderwel gelukt is
den levenslust, de bekoring en de diepe melancolie weer
te geven, zoo eigen aan het Stuart -ras en aan Monmouth,
hun onechten nakomeling, misschien nog het allermeest.
Immers heeft hij nog meer wellicht dan zijne voorouders
„das Leben geliebt, die Krone gekiiszt den Frauen das
Herze gegeben"; geen van hen heeft ooit zorgeloozer jeugd.
gekend en voor geen hunner is het einde zoo droevig, de
de ontgoocheling zoo bitter. Wat het lot van Monmouth
zoo bijzonder hard maakt is het feit, dat juist de rol die
hij in de laatste paar weken van zijn leven speelde, zij n
plaats in de geschiedenis heft bepaald en wij hem niet
onder de helden der historie aantreffen. Toch begint er te
te zijnen gunste eene kentering in de meening der geschied
vers te komen. Wij leven, zooals Professor Lacock-schrij
zoo aardig, gezegd heeft, in een tijd, waarin al de booswichten der historie in hunne eer hersteld worden, Nero
voor zijn vriendelijk karakter en de Borgia's voor hun
voorbeeldig familieleven worden geprezen. Het is voorname-
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lijk aan Macaulay's overigens meesterlijke beschrijving van
Monmouth's gedrag gedurende den opstand van 1686 te
wijten, dat men Monmouth als een weifelaar en een laf
beschouwde, die zich op het slagveld wel dapper-ard
wist te gedragen, maar toen de kansen hem tegenliepen,
ras op een overijlde vlucht sloeg, de trouwe landlieden
die hem gesteund hadden aan hun vreeselijk lot overlatend.
En toen hij na een paar dagen van kommervol rondzwerven,
gevangen naar Londen werd gevoerd, ontzonk hem de
moed geheel: „his fortitude was not that highest sort
of fortitude, which is derived from reflection and selfrespect, nor had nature given him one of those stout
hearts from which neither adversity nor peril can extort
any sign of weakness."
Aldus schrijft Macaulay en verhaalt dan hoe de hertog
door doodsangst overmand, alles deed om zijn leven te behouden, brieven en smeekbeden tot den koning richtte,
ja, hem zelfs te voet viel en om het leven bad tot welken
prijs dan ook. Zijn laatste dagen bracht hij door met het
schrijven van hartroerende brieven, waarin hij den koning
om genade smeekte. Eindelijk „he passed from pusillanimous fear to the apathy of despair" zegt Macaulay. Op
het schavot toonde hij echter weer groote wilskracht en
doorstond zonder klachten een smartelij ken dood. Niemand,
die het werk van Macaulay gelezen heeft, zal de prachtige
regels vergeten, waarin de schrijver ons mededeelt hoe het
lijk van Monmouth in de kapel van St. Petrus in den
Tower wordt begraven en wie de ongelukkigen zijn, die
met hem die laatste rustplaats deelden.
Zoo teekent Macaulay Monmouth, en zoo ontmoet men
zijn figuur in andere historieboeken om niet van ontelbare geschiedkundige romans te spreken: onvast, dapper,
bekorend, moedeloos en ten slotte vertwijfeld om zijn leven
smeekend. Tegenwoordig verandert de publieke meening
een weinig: Mrs. Evan Nepean in haar merkwaardig boek
„on the left of a throne" heeft eenige uitspraken van
tijdgenooten verzameld. Zoo schreef o.a. koning James II
aan Willem van Oranje: „Monmouth died resolutely, a
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downright enthousiast" en Burnet : dat hij eensklaps
een vastheid van geest vertoonde, die een ieder, die het
zijn geheele gedrag was gewoon en kalm,
zag verbaasde
niet zonder eene gepaste blijmoedigheid hij scheen verzekerd van de genade Gods en dat hij heen ging om gelukkig bij Hem te zijn. Hij ging naar de plaats van terecht
uiterlijk onverstoorbaar moedig,-stelingopTwrh
ernstig en vastberaden tegelijk.
Welwood zegt, dat hij met de grootste vastheid en
gemoedsrust stierf, zooals een Christen, een filosoof en
een soldaat betaamt.
In een manuscript, dat bij zijn nakomeling, den Hertog
van Buccleuch, berust, wordt hetzelfde verhaald, zoodat
hij ondanks al zijne weifelingen toch in zijne laatste uren
een indruk van vasten moed aan zijne tijdgenooten heeft
moeten geven. Ons, die al deze mededeelingen kunnen
wikken en wegen valt het oordeel zwaar daarin is Monmouth ook een echte Stuart zooals Mrs Nepean zegt:
„Wij kunnen nooit twee uur achter elkander hetzelfde,
van welken Stuart dan ook, denken of voelen" en dat
geldt niet het minst van dezen.
Zijn heele leven is een dier stukken tragiek in de
wereldgeschiedenis, die ons als een treurspel toeschijnen,
een vroolij k begin, een langzaam naderend noodlot en ten
slotte een vreeselijk einde zelfs de somberheid eener
ongelukkige liefde ontbreekt niet.
Monmouth werd in April 1647 in den Haag geboren,
zijn vader Karel II, leidde een avontuurlijk zwerversleven,
de restauratie was nog verre! Meest in nijpend geldgebrek
van het eene hof naar 't andere trekkend, omringd van
vrienden, die meer vroolijke pretmakers dan wijze raadslieden waren. Zijne moeder was eveneens eene zwervelinge
die als Mrs Barlow maar al te goed bekend was.
Schoon, beminnelijk, van slechte reputatie, was zij
nochtans eene ware moeder en deed alles om haren zoon
bij zich te houden. De vader ontnam haar echter den jongen.
Mrs. Nepean beschrijft de zorgelooze jeugd on hoe zelfs
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de moeder van Karel II hem in bescherming nam. Hij
moet een zeer innemend kind zijn geweest ; er is te Windsor
een miniatuur van Cooper, die hem op zeveinjarigen leeftijd
voorstelt met een trotsch en open gezichtje door lange,
zachte krullen omlijst, maar toch een echte joDgen met
niets verwijfds of weekelijks in Zijne trekken.
Op negenjarigen leeftijd werd hij naar Frankrijk gezonden en zeker door de tusschenkomst van Tersche edelen,
zooals de Hamiltons te La Chesnai geplaatst onder de leiding
van Mr. de Walon de Beaupuis. Deze Walon de Beaupuis
behoorde tot die merkwaardige groep mannen, door hunne
tij dgenooten de ,,Solitaires" of Eenzamen van Port Royal
genoemd. Omstreeks 1638 was de joiage Le Maître, neef van
de beroemde Angélique Arnauld, abdisse van Port Royal,
zoozeer onder den invloed van den abt van St. Cyran, den
toenmaligen biechtvader van dat klooster, geraakt, dat hij
de wereld vaarwel zeide en zich in de nabijheid van Port
Royal terugtrok, om daar - hoewel niet aan eene geesteljke orde verbonden, slechts voor God en zijn dienst te
leven. Le Maître werd weldra door zijn broeder, een jong
offi cier, en nog vele anderen gevolgd. Le Maître was een
knap advocaat geweest voor wien eene schitterende loopbaan scheen weggelegd en onder de mannen, die zijn
nieuwe leven kwamen deelen, waren vele ontwikkelde en
begaafde lieden. St. Cyran, onder wiens leiding deze ,,Eenzamen" stonden, interesseerde zich bijzonder voor opvoeding.
Hij schrijft in een zijner brieven : „ik wilde, dat gij in
mijn hart kondet lezen hoezeer ik kinderen lief heb". 't Is
dan ook niet te verwonderen, dat de ,,Eenzamen" spoedig
eenige kinderen tot zich namen voor wier opvoeding zij
zorg droegen en zoo ontstonden gaandeweg de bekende
,,Petites Ecoles" - kleine scholen van Port Royal. Het
ligt thans niet op onzen weg de geheele geschiedenis der
,,Petites Ecoles" nauwkeurig te verhalen. Door vele moeilijkheden en vervolgingen heengeworsteld, hen voornamelijk
door den naij ver der Jezuieten berokkend en ook door het
sterk Jansenistische karakter van hun onderwijs ontstaan,
waren zij in 1633 in de buurt van het klooster van Port
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Royal aux Champs, buiten Parijs gevestigd . De leerlingen
waren in 3 groepen verdeeld, de meest belangrijke was te
La Chesnai bij Versailles in een particulier huis gevestigd
en stond onder leiding van Mr. Walon de Beaupuis. Onder
hem werkten eenige meesters van wie de meest bekende.
Pierre Coustel was, misschien het volmaakte type van den
leeraar, zooals de Port Royalisten dien ti erlangden. Coustel
zelf heeft verklaard, dat hij onder het woord opvoeding
begreep: het kweeken van de twee hoofdeigenschappen
der ziel, n.l. van het verstand en den wil, het verstand
door het kind goede letterkunde te doen leeren en den
wil door het tot deugd te vormen. Wanneer men daarbij
bedenkt, dat de kinderen niet als papegaaien, lange, onbegrepene lessen van buiten moesten leeren, doch dat hunn e
meesters trachtten hun 't onderwijs zoo aangenaam mogelij k
te maken, ter afwisseling zorgden voor aardige spelen en
wonder boven wonder! — hen nooit sloegen, zoo kan
't niet anders, of de leerlingen moeten er zich gelukkig
hebben gevoeld. De meeste leerlingen der jetites Ecoles"
bleven gedurende hun later leven zeer aan hunne onderij zers gehecht en voor Monmouth was het zeker te
betreuren, dat dank zij de haat der Jezuieten de scholen
in 1660 voor goed gesloten werden. Hij werd door Abt d'
Aubigny, een verren bloedverwant van zijnen vader, naar
het College de Juilly gezonden, dat onder de leiding der
Broeders van 1' Oratoire stond een genootschap wier
leden vele van de opvoedkundige denkbeelden der Port
Royalisten deelden, zonder dat hunne leerstellingen een
zoo uitgesproken Jansenistischen geest ademden. Natuurlijk
is Monmouth gedurende die jaren in de Roomsche leer
opgevoed. Sainte Beuve wil niet toegeven, dat Monmouth ooit
een leerling van Port Royal geweest is; de vijanden van
Port Royal hadden zeker aan deze leermeesters verweten,
dat hij aldaar die gevaarlijke theorieën van vrijheid en
onafhankelijkheid had geleerd, die hem tot opstand brachten.
Sainte Beuve zegt, dat Monmouth alleen te La Chesnai
eenigen tijd onder de leiding van eenen gouverneur door
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bracht, maar in alle groote kostscholen van dien tijd was
het gewoonte, dat bij zonder aanzienlij ke j on gelui hun eigen
gouverneur meebrachten en daarom toch tot de vaste leerlingen gerekend werden. Monmouth heeft misschien meer
van den geest van Port Royal behouden dan Sainte Beuve
wel meende.
In dat merkwaardig zakboekje van hem, dat Mrs.
Nepean nauwkeurig bestudeerde, staan verscheidene gebeden
door den Hertog neer geschreven en waarin de „Protestant
Duke" heel veel van de ware kern der vroomheid van
Port Royal heeft weten te leggen en die ons aan de
morgen en avondgebeden der Solitaires herinneren.
De restauratie van 1660 bracht zijn' vader op den
troon en Monmouth volgde hem spoedig. Karel II huwde
met eene prinses van Portugal, Catharina v. Braganza.
Zij was noch schoon, noch geestig en kon den genotzieken
koning op den duur niet boeien. Haar leven aan dit
Engelsehe hof was verre van gelukkig, te meer daar haar
huwelijk kinderloos bleef. Zij heeft Monmouth of James
Crofts, zooals hij toen naar zijn Gouverneur genoemd werd,
die William Lord Crofts heette, steeds goed behandeld.
Van het geregelde sobere leven der scholieren van Port
Royal, onder de hoede van meesters, wier eenige gedachte
het zieleheil der hun toevertrouwde kinderen was, kwam
de jongen aan een hof waar „genieten" het hoogste ideaal
was en voor den koning zoowel als voor den laatsten hovelin „zich uit leven" als parool gold. Men kon de Engelsehe
Maatschappij dier dagen het best vergelijken met een
jongen, die door een te strengen vader opgevoed, zich
eindelijk aan dien dwang weet te ontworstelen en door
eene heillooze reactie voortgedreven in een wilden roes
zijne lusten en zinnen botviert.
Na de strenge tucht der Puriteinen verlangde het ge
volk weer lang ontbeerde genoegens te smaken.-hel
Niet alleen de hof krip gen en het volk, maar zelfs de
burgerklassen, waar toch meestal meer gezonde en meer
nuchtere levensopvattingen heerschee, deelden de algemeene
bandeloosheid. In het alleraardigste dagboek van Samuel

,
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Pepys, eene schier onuitputtelijke bron voor de zedenkennis
van dien tijd, kunnen wij nauwkeurig nagaan hoe o.a. het
zedelijk bewustzijn van dezen Pepys na 1660 achteruit ging.
Stevenson heeft in een zijner essays aangetoond hoe
hij eerst stijf, deftig en een weinig puriteinsch zich over
eenige kleine familiariteiten bij een e huwelij ksvierin g ergerde,
maar er later niets in vond vroolijke uitstapjes te deelen
met de maitresse van Lord Brouncker. Eerst schaamde hij
zich er voor als hij gedurende de godsdienstoefening insliep,
later ging hij er heen, gewapend met een soort verrekijker
om alle mooie meisjes te begluren. In 1660 gebruikt hij
één maal het stopwoord: „Q Heer !"; na 1663 zijn de
„o Heers" niet meer te tellen. Hij leefde er zoo vroolijk
op los en in zulk vreemd gezelschap, dat hij zich door vaste
geloften moest verbinden tusschen b.v. Mei en December
geen wijn te drinken en geen comedies te bezoeken, wil
er nog iets van zijn werk aan de Marine terecht komen.
Stevenson vergelijkt de Engelsche natie tentijde der
restauratie bij eene vloot, die eensklaps haren vorigen koers
verlaat en eene geheel tegenovergestelde richting in zeilt eenige fiere schepen zooals Milton en Penn bleven nog op
de oude baan volharden, hun eenzamen weg naar de sterren
richtend.... Van een dertienjarigen jongen, den geliefden
zoon van den koning was niet te verwachten, dat hij zich
bij die verheven en verlaten droomers zoude scharen.
De koning schijnt James, zooals hij hem noemde,
waarlijk te hebben liefgehad. De voorkeur, die Karel JI
hem betoonde, viel te meer op, daar Karel wel de zoons,
die zijn vele maitresses hem schonken, meest allen tot
Hertogen verhief en door hen goede huwelijken te laten

doen ook voor hunne toekomst zorgde, maar zijn oudsten
zoon, Monmouth, voortrok op een wijze, die iedereen zeer
„te denken gaf ", gelijk de Franschen het zoo aardig zeggen.
Pepys verhaalt ons hoe hij in de audiëntiezaal der
Koningin-Moeder de maitresse van den koning, Lady
Castlemaine, ontmoette en wat hem het meeste beviel;
„Mr. Crofts, de onechte zoon des konings, een allerliefste
bengel van 'n jaar of vijftien, die, naar ik opmerkte, Lady

MONMOUTH.

95

Castlemaine niet ver1iei en altijd bij haar is - en ik verneem, dai beide Koninginnen ongemeen vriendelijk voor
hem zijn." Pepys zag hem met den Koning, de Koningin
en Lady Castlemaine, in 4en koets wegrijden . .. welk een
omgeving voor een leerling van Port-Rôyal!
Weldra werd hij uitgehuweljkt aan Lady Ann Scott,
de schatrjke erfdochter van den Hertog van Buccleugh;
in Februari 1663 werd hij tot Hertog van Monmouth ver
heven; hij mocht, als er een buitenlandsch vorst stierf,
den paarschen rouwmantel dragen, een voorrecht, 't welk
alleen den Prinsen van den bloede toekwam. Toen hij met
de Koningin te Windsor danste, zijn hoed volgens gewoonte
in de hand houdend, kwam de Koning naar hem toe, omheisde hem en beval hem zijn hoed weer op te zetten geen wonder, dat Pepys al in 1662 door hovelingen hoorde
fluisteren, dat Crofts de wettige zoon van Karel TI moest
zijn. Men begrijpt, dat hoe langer hoe meer bier aan geloof gehecht werd, evenals aan het verhaal, dat een zwarte
doos de huweljksacte zijner ouders bevatte, en stellig op
het juiste oogenblik zonde te voorschijn komen. Terecht
merkt dan ook Mrs. Nepean op, dat de' Koning zelf Monmouth in den waan bracht, dat hij een Prins van den
bloede en geen bastaard was, door hem met zooveel onderscheiding te behandelen. Het ging hier immers al14n om
de ,,wettigheid" van 's konings huwelijk; het begrip „morganatisch" huwelijk gold in Engeland niet.
De Hertog van York, de eenige broeder van den koning,
en nu, daar Karel geen nakomelingen had, erfgenaam van
den troon, zal dit alles niet bepaald met groote ingenomenheid hebben gehoord, te meer, daar er toen uit zijn huwelijk
met Anne Hyde slechts twee dochters in leven waren,
Mary en Anne. De lELertog had niet het beminneljke van
zijn ouderen broeder, koning Karel, en toen het nu bovendien algemeen bekend werd, dat hij zich tot den Roomschen
godsdienst bekeerd had, begon het volk een soort vrees
voor hem te koesteren, die de populariteit van Monmouth
nog verhoogde. Wel werd de oudste dochter van York,
Prinses Mary, aan haar neef den Prins van Oranje uitge-
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huwelijkt en daardoor bewezen, dat zij niet de Roomsche
leer had omhelsd, maar haar moeder was als Roomsche
overleden. De Hertog koos tot tweede gemalin Maria Beatrice
d' Este uit het streng Katholieke huis van Modena. Deze
prinses was daarbij zóó devoot, dat het veel moeite had
gekost haar over te halen tot den echt zij verlangde
van ganscher harte non te worden. De kinderen uit dit
tweede huwelijk zouden dus streng katholiek worden opgevoed. Maar in de eerste jaren van Karel's regeering was
de politieke hemel nog vrij helder en de donkere wolken
der troonopvolging dreven nog ver aan den horizon.
„Die gulden dagen zegt Mrs. Nepean. Waarlijk, „the
little Duke" zooals Pepys hem noemt, moet een heerlijke jeugd
gehad hebben. Die innemende jongen met zijn goed uiterlij k
en zijn vroolij ken aard, wat zal hij genoegelijke dagen
gesleten hebben. Hij schijnt iets zeer aantrekkelïj ks gehad
te hebben. Geen zweem van die eigenwijze vroegrijpheid,
die zoo vervelend aandoet ,,the most skittish leaping gallant
I ever saw, always in action, vaulting or leaping or clambering". Hij hield van kwajongensstreken, wilde grappen,
was vaardig in paardrijden, dansen etc. zoodat hij spoedig

als een voorbeeld voor de jonge hovelingen gold. ,Une
disposition merveilleuse pour toutes sortes d' exercices"
zegt Anthony Hamilton in de Mémoires van Grammont.
In gedenkschriften der tijdgenooten wordt hij steeds geprezen Hamilton, Mad. d' Aulnoy, Pepys, zij raken niet
uitgeput in 't prij zen van zijn mooi gezicht, zijn elegante
manieren, zijn aangename persoonlijkheid ; „Paradise was
open in his face" zegt Dryden. De koning, gewoonlijk zoo
onverschillig en cynisch schijnt hem waarlijk lief gehad
te hebben. In 1668 zond hij Monmouth naar Frankrij k
en schreef hij aan zijne zuster „Madame" met wie hij steeds
corirespondeerde : Ik geloof, dat gij licht zult begrij pen,
dat ik mij voor brenger dezes, James Hertog van Monmouth
bij zonder interesseer, ik vertrouw U hem dan ook toe, op
dat hij geheel onder Uwe leiding zij en verzoek U oin
snij nentwil bij gelegenheid Uwe autoriteit te doen gelden.
Henriette Marie Stuart, „Madame" zooals men de Herto-
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gin van Orleans noemde — 't gebruik wilde, dat men haren
echtgenoot, den Hertog v. Orleans, „Monsieur" heette —
was het jongste kind van Karel I. In 1644 geboren
scheelde zij maar enkele jaren met haar neef Monmouth.
Haar jeugd was vol ontberingen geweest en in de jaren,
-die zij met hare moeder in Frankrijk doorbracht, had zij,
dank zij de gierigheid van den toenmaligen Minister Kar
zelfs honger en koude geleden. Toen Karel II-dinalMzr,
koning
weer
van Engeland werd, zorgde hij er spoedig
voor zijne geliefde jongste zuster door een schitterend
huwelijk al haar leed te doen vergeten. Henriëtte trouwde
in Maart 1661 met Philips, Hertog van Orleans, den eenigen
broeder van koning Lodewijk XIV. Maar veel geluk scheen
aan het jonge meisje, dat tot eene schoone beminnelijke
vrouw was opgegroeid, helaas niet beschoren!
„Monsieur" was niet veel ouder, maar verwijfd, lastig
van humeur, ziekelijk jaloersch en geheel geregeerd door
onwaardige hovelingen. Karel II bemerkte spoedig, dat
zijn arme zuster geen gemakkelijk leven had. Hij bleef
haar trouw schrijven en trachtte haar door zijn opgewekte
vroolijke brieven te troosten en te bemoedigen.
Madame nam de taak haar door den koning opgedragen
gaarne op zich en onder hare bescherming verscheen Monmouth aan het Fransche hof om daar de h oofsche manieren

in alle volmaaktheid te leeren kennen. Hiij was een vlugge
leerling en weldra een der meest geziene persoonlijkheden.
De arme Madame mocht echter niet veel pleizier van haar
neef beleven. Deze twee spruiten van het Stuart ras, wier
beider leven zoo kort en tragisch zijn zou, voelden zich
zeer tot elkaar aangetrokken. Ofschoon er niets dan echte
vriendschap tusschen hen schijnt te hebben bestaan, was
hun groote gemeenzaamheid, hunne gesprekken in het
Eingelsch gevoerd en niet het minst Monmouth's goed
uiterlijk alweer reden genoeg om de jaloezie van Monsieur,
Madame's onwaardigen echtgenoot te doen ontstaan. Opgehitst door zijn verachtelijken gunsteling, den Chevalier de
Lorraine, werd het lastig humeur van Monsieur geheel
ondragel k. Madame beklaagde er zich over, hetwelk ter
-
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oore kwam van den koning, Lodewijk XIV, die zijn broeder
eens goed de les las. Monsieur wreekte zich door Madame
midden in den winter naar Villers-Coterets te brengen hare vriendelijke ontvangst van Monmouth berokkende haar
dus veel leed.
In 1668 keerde Monmouth naar Engeland terug; er
werd een schitterend afscheidsfeest voor hem aan het
Fransche hof gegeven en weer moest de arme Madame de
ongerijmde verwijten van haren laffen echtgenoot aanhooren.
Gelukkig vernemen we uit eenen brief van Karel II, dat
Monsieur zich naderhand over zijne bespottelijke verzinsels
begon te schamen.
Monmouth had zich intusschen in Frankrijk zeer bemind weten te maken. Gaarne werd hij er later ontvangen,
toen hij in 1672 het opperbevel verkreeg over de troepen,
die Karel II aan Lodewijk XIV zond om aan den oorlog
tegen Holland deel te nemen. Hij wist er den naam van
een moedig krijgsman en een „niet onkundig officier" te
verwerven, zegt Macaulay.
Korten tijd nadat Monmouth uit Frankrijk terugkwam
greep de eerste groote verandering in zijn leven plaats;
hij leerde de liefde kennen, die liefde, waarvan Dantezingt, dat „zij geen minnenden het minnen kwijtscheldt."
Tot nu toe had de jonge Hertog alleen bemind, zooals 't
in 't Fransche liedje gaat: „Maandag leerde ik mijn Liefje
kennen. Zaterdag zeiden wij elkander vaarwel." Nu werd
het geheel anders. In December 1674 voerde men aan het
hof een herderspel op ,Calisto" ; de dochter van den Her-tog v. York, de toekomstige vrouw van onzen stadhouder
vervulde de rol van Calisto, Monmouth die van den leider
van het ballet, den eersten herder en Henrietta, Lady
Wentworth, stelde Jupiter voor. Henrietta Wentworth was.
kort geleden tot hofdame benoemd van Maria Beatrice van
Modena de tweede vrouw van den Hertog van York. Van
haar jeugd is weinig bekend: door den vroegen dood van
haren vader had zij als eenig kind de oude baronie van
Wentworth geërfd en werd Lady Wentworth genoemd. In
de burgeroorlogen onder Karel I was het fortuin der
,

MONMOUTH.

99

familie voor een groot deel te loor gegaan en zelfs het
oude buitengoed, waar zij met hare moeder op woonde
was verwaarloosd en slecht onderhoiuden. Daar haar vader
en grootvader trouwe aanhangers van Karel I waren geweest en hem ten koste van geld en goed hadden gesteund,
is de benoeming van Henrietta Wentworth tot hofdame,
misschien eene daad van dankbaarheid van zijn zoon
Karel II. Mrs. Nepean gelooft niet, dat Henrietta en Monmouth elkaar reeds bij de eerste ontmoeting liefkregen .. .
wie zal 't zeggen ? Eén ding staat vast. Monmouth was
niet gelukkig getrouwd. Om de verschillende belangen der
ouders waren zij, James Monmouth en Lady Ann Scott,
reeds als kinderen aan elkaar verbonden, en daardoor
allengs geheel van elkander vervreemd. Tusschen den
levenslustigen, vroolij ken jongen en het stille Schotsche
meisje kon geen liefde ontstaan . „Er zij n weinig men schen,
waarvan ik veel kan houden," schreef zij ; veel liefde
toonde zij nooit. Misschien is er een tijd geweest, dat zij.
van Monmouth hield, in de eerste jaren van haar huwelij k
was zij wel eens jaloersch, maar toen hij haar geheel verliet om Lady Wentworth, verzette zij zich weinig of niet.
Toen zij afscheid nam van hem, vlak vóór zijn dood,
weende zij en viel in zwijm, maar, laat Mrs. Nepean er
ondeugend op volgen, zij vergat te midden van hare smart
niet hem te vertellen, dat haar inkomen haar de laatste
jaren zoo slecht werd uitbetaald! Mrs. Nepean wijdt in
haar werk een zeer interessante studie aan deze merk
vrouw, die met vele goede eigenschappen toch-wardige
de laatste gade was, die Monmouth had moeten hebben.
Uit haar huwelijk met Monmouth had zij twee zoons; van
den oudsten stammen de tegenwoordige Hertogen van
Buccleugh af. Voor hare kinderen was zij Beene teedere
moeder. Toen haar eens voorgesteld werd hare goederen
tegen uitbetaling eener lijfrente aan haren oudsten zoon
af te staan, antwoordde zij, dat zij niemand zoude toestaan
in haar eigen huis eerbewijzen te ontvangen, die haar toekwamen, uit angst dat het haar eens berouwen mocht.
Zoolang zij bij verstande bleef zou zij het nimmer dulden,
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dat bare autoriteit in hare familie verminderd werd, maar
.zij wenschte er het hoofd van te blij ven, zoolang het Gode
behaagde haar het leven te schenken. Wanneer men bedenkt, dat zij met „family" waarschijnlijk, volgens oude
:Schotsche gewoonte, allen bedoelde, die den naam van
Scott droegen, zoo verwondert het ons niet dat Walter
"Scott ons mededeelt „dat de Hertogin van Monmouth en
Buccleuch veel gezag over haar clan of geslacht uitoefende."
Mrs. Nepean vindt, dat zij meer heeft van de achttiende
.eeuw met haar koud cynisme dan van de warm gevoelende
zeventiende. Het is alsof haar een kille wind omwaait, dien
.zij van het koude Schotsche laagland medebracht.
Van Henrietta Wentworth wist men, v6 r dat in 1891
-de gedenkschriften van Lord Ailesbury waren geschreven,
vrij wel niets, alléén, dat zij ter wille van Monmouth nooit
trouwde, van het hof verdween en kort na zijn dood aan
hartzeer stierf. Nu komt Ailesbury ores iets meer vertelleis.
Hij leerde haar al jong kennen, de goederen hunner ouders
lagen niet ver van elkaar en zijn vader had eerst aan
een huwelijk tusschen hen gedacht. Bij nader onderzoek
bleek het echter, dat haar fortuin niet aan de verwachtingen van den ouden Ailesbury voldeed en „uit plichtsgevoel jegens mijn goeden vader deed ik afstand van mijne
gedachten ", zegt de zoon „maar mijne achting kon ik niet
.zoo snel uitwissehen"; hij heeft haar inderdaad nimmer
vergeten, en hij, de trouwe minnaar, spreekt over haar in
zijn mémoires, als van „de ongelukkige vrouw, die ik tot
dezen stond beween ".
Een der beste bewijzen nu, dat Monmouth onder al
.zijn oppervlakkige charme een edel karakter wist te ver
wel het feit, dat Ailesbury een der trouwste-bergn,is
vrienden is geweest van den man die Henrietta Wentworth
naar onze meening verleidde. „Jong, met een hart vol liefde
en een bekoorlijk gelaat, die goede Hertog, die steeds voor
mij een edel vriend was" dat zijn bij Ailesbury geen ijdele
klanken. In 1685, toen hij de wapenen tegen Monmouth
moest opnemen ging hij op de vlucht en wist hij aan den
-
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vreeselij ken plicht te ontkomen, de eisch van beschuldiging
voor het Hooger Huis te moeten brengen.
In 1680 hooren wij voor het eerst, dat Monmouth
Henrietta Wentworth in opspraak heeft gebracht ; „haar
moeder nam haar zoo haastig van het hof mede naar
buiten, dat iedereen er over spreekt" maar tusschen die
gebeurtenis en Juni 1683 verneemt men weer niets. In die
jaren kwam er een donkere wolk aan den helderen hemel
van Monmouth drijven de politiek. Zooals reeds gemeld
werd, toen hij nog den naam van James Crofts droeg, reeds
gemompeld in de hof kringen, dat hij geen bastaard, maar
de legitieme zoon van Karel II was en dat de huwelijks
zijner ouders bestond. In het begin waren dit slechts-acte
geruchten, maar gaandeweg veranderden die geruchten in
berichten van zekere feiten ; vooral het steeds klimmende
wantrouwen tegen den Hertog van York wakkerde de
openbare meening aan, die in Monmouth een Prins van
Wales begroette. Het beleid van de regeering was niet
van dien aard, dat er geen oppositie kon ontstaan ; de
roekelooze geldverspilling van den Koning en zijne omgeving, de slechte staatslieden enz., waren redenen genoeg
dat de liberale elementen een anderen vorst wenschten.
Vooral de Puriteinen on der hen zagen met schrik bet oogenblik tegemoet, dat de Hertog van York, een trouw dienaar
der Roomsche kerk, daar Karels huwelijk kinderloos
bleef , als zijn eenige mann.elij ke bloedverwant den troon
van Eng eland zoude bestijgen. De „Protestant Duke"
zooals Monmouth genoemd werd, was de Prins, dien zij als
koning wenschten en hoewel zij geheel de rechten van de
eveneens protestantsche prinses van Oranje en van hare
zuster over het hoofd zagen, scheen het toch een oogenblik,
alsof er kans was, dat hun plan zoude slagen. De acte
van Exclusie, waarbij de Hertog van York als Papist,
het recht ontzegd werd zijn' broeder als koning op te volgen,
werd zonder eenig verzet door het Lager Huis aangenomen,
maar na een verbitterd debat door het Hooger Huis verworpen. Er volgde een felle strijd tusschen den Koning en
het Lager Huis, die eindelijk tot eene overwinning der hof-
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partij leidde. De Whigs, zooals men hen toen begon te
noemen gaven den moed niet op, ging het niet langs den
wettel"ken weg, welnu, dan zouden zij het met een opstand
tegen de heerschende tirannie probeeren. Er waren reeds
genoeg lieden vervolgd om de gemoederen tot verzet te
prikkelen. Een complot werd gesmeed, dat tot doel had
den koning door geweld van wapenen te bewegen hun wil
te doen. De populariteit van Monmouth was steeds grooter
geworden. Zelfs het feit, dat hij in 1679 tot bevelhebber
der troepen benoemd werd, die tot taak hadden den opstand
der Schotsche Covenanters te onderdrukken, deed daaraan
geen afbreuk. De landlieden van het westelijk gedeelte
der Schotsche laaglanden wilden het Covenant of de overeenkomst, waarbij zij zich in 1640 verbonden hadden den
Presbyteriaanschen godsdienst te handhaven tot allen prijs
trouw blij ven. Zij werden door de regeering, die de Anglicaansche staatskerk wilde invoeren, schier even wreed
vervolgd als de Fransche protestanten in den tijd der
,,dragonnades ". Eindelijk kwam het tot een bloedig verzet,
de regeering moest in allerijl troepen zenden, wilde deze
opstand niet tot eene rebellie der geheele Laaglanden aan groeien. Monmouth werd opperbevelhebber en wist door
zijn humaan optreden, dat gunstig afstak tegen de wreedheden der oudere generaals, vele harten te winnen zooals
Walter Scott het ons in „Old Mortality" beschrijft. De
Engelsehe Puriteinen bleven hem dan ook trouw. Macaulay
verhaalt hoe hij met klokgelui ontvangen werd, toen hij
eens te middernacht te Londen aankwam, vreugdevuren
werden ontstoken, de ramen der huizen werden verlicht
en de burgers verdrongen zich om hem te aanschouwen.
Reisde hij in de provincie, dan werd hij door eerewachten ingehaald en van de eene plaats naar -de andere
begeleid, vooral in de maanden, toen er omtrent de acte
van Exclusie door het Parlement werd gedebatteerd, moet
hij zich reeds geheel als erfgenaam der Kroon gevoeld
hebben. Het teeken van bastaardy was uit zijn wapen verdwenen en hij matigde zich het privilegie aan der Engelsche koningen en trachtte, als zij, door oplegging zijner
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handen de zieken van scrofula te genezen. De ontgoocheling moet dan ook wreed zijn geweest. JVlisschien ontstond
er wel verbittering tusschen hem en zijn vader in die
dagen, tenminste, Absalom zooals Dryden hem noemt,
werd al te snel bereid gevonden de hand tegen David op
te heffen en aan de samenzwering deel te nemen. Trouwens,
tot zijne verontschuldiging moet aangevoerd worden, dat
edele mannen, zooals Lord William Russell en de patriot
Sidney tot de leiders behoorden. Wat echter voor Monmouth en Russell zorgvuldig verborgen werd was, dat de
minderwaardige partijgangers al spoedig besloten een meer
afdoend middel tot het bevorderen van hun doel te gebruiken: zij wilden uit een hinderlaag den Koning en zijn
broeder York overvallen en vermoorden. Zooals het meestal
bij complotten plaats vindt, werd dit boos opzet door
angstvallige verraders aan het licht gebracht een waar
schrikbewind volgde, de meeste leiders, Russell en Sidney werden onthoofd. Monmouth vluchtte van zijn bed
over naburige daken. Er werd een prijs van £ 500 beloofd
.aan dengene, die hem uitleverde, maar niemand, die den
Koning kende, haastte zich, die som te verdienen. Monmouth had niet lang geweifeld, waar een veilige schuil
zoude zijn ; 5 maanden bleef hij te Toddington-plats
Manor, het goed van Henrietta Wentworth, verborgen.

Den Koning schijnt het verblijf te Toddington goed
bekend te zijn geweest, tenminste Ailesbury vertelt hoe
Karel hem, Ailesbury, eens in den tuin van Whitehall ter
zijde nam en hem beval naar Toddington te gaan en Monmouth te overrompelen, maar Ailesbury wist op tactvolle
wijze voor deze opdracht te bedanken.
Het moet wel op Toddington geweest zijn, dat Monmouth het grootste deel van dat merkwaardig zakboekje
heeft ingevuld waaruit Mrs. Nepean ons zulke aardige
staaltjes mededeelt.
Dit boekje wordt bewaard in het British Museum, een
klein deeltje in een gescheurden, lederen band met gebroken
zilveren sloten. Wij leeren er het intieme zieleleven van
,den ongelukkigen Hertog uit kennen. Bij zijne gevangen-
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neming van 1685 werd het hem afgenomen. James II kreeg
het in handen en schreef op het schutblad: „Dit boek werd
in den zak van den Hertog van Monmouth gevonden, toen
hij gevangen genomen werd en is voor het grootste gedeelte in zijn eigen handschrift". Met James verhuisde het
boekje naar Frankrijk en nadat tij dens de revolutie de
boekerij van het College d'Ecosse verstrooid werd, ontdekte een Iersch student het op een boekenstalletje. In
1851 werd het boekje door het British Museum aangekocht.
Het is een opschrijfboekje, zouden wij zeggen, waarin
Monmouth alles en nog wat opteekende: „goe zilveren
voorwerpen schoon te krijgen ", „hoe laarzen en schoenen
weder dicht te maken ", ,tooverspreuken", „morgen- en
avondgebeden ", „hoe het haar donker te verven ", ,minne
„militaire bizonderheden", kortom, alles wat een-liedjs",
jong edelman belang in kon boezemen of wat hij onthouden
wilde. Monmouth heeft o.a. dertig geboden neergeschreven,
welke, volgens hem, Socrates, Plato en Aristoteles aan
hunne discipelen gaven. Er zijn er, die als een kritiek op
zijn eigen leven klinken. Het eerste: „ne dis à aucun ton
secret", is alleen reeds goud waard; ook anderen zooals
,,regarde bien qui tu es", „ne sois pas trop prompt", „en
toute chose modeste", „sois content du tien", zijn zeer mooi,
terwijl het laatste: ,Souviens toi qu'il faut mourir" weemoedig stemt bij de herinnering aan dat vreeselijke uur
op Towerhill.
De gebeden zijn zeer merkwaardig en waarschij nlij k
aan een werk van Jeremy Taylor ontleend, toch is er veel,
dat aan Port Royal doet terug denken. Hier volgt het
morgengebed:
„Blessed be Thy name, o Lord, and blessed be Thy
mercie, who has preserved me this night from sin and
sorrow, from sad chances and a violent Death. The outgoings of the morning and the evening shall praise Thee,
o Lord, and Thy servants shall rejoice in giving Thee
thanks for the operation of Thy hands. Let Thy providence
and care watch over me this day, o Lord, and all my whole
life, that I may never sin against Thee by idleness and
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folly by evil company or by private sins, by word or deed,
by thought or desire and let the employments of this day
leave no remembrance of an evil conscience but let it be
holy and profitable, blessed and always innocent, that, when
the days of my short abode are done and the shadow is.
departed I may die in Thy fear and favour, and rest in a
holy hope, and at the last I may return to the joys of a
blessed resurrection through Jesus Christ our Lord, in
whose name and in whose word I humbly and heartily
pray in the behalf of myself and all my friends and all
Thy servants".
Ook hierin is Monmouth een waar kind van zijn tijd.
Wij denken aan de Prinses van Longueville en aan La Vallière en aan zoovele anderen, die temidden van hun weelderig hofleven steeds aan hoogere idealen dachten, on derhunne schitterende gewaden vaak een haren pij droegen
en zich eindelijk in een klooster terug trokken om boete
voor hunne zonde te doen.
Zoude het Monmouth ook zoo gegaan zijn ? Niet zoolang als Henriëtte leefde, want wij lezen in den laatsten
regel van een minneliedje :
„Wij zullen stil de sterren danken, da,t zij ons ver van
het oorlogsrumoer dit Toddington gaven, waar wij zoo
gelukkig leven ".
,

With joy we do leave thee,
False world! and do forgive
All thy base treachery,
For now we'll happy live!
We'll to our bowers
And there spend our hours
Happy there we will be;
We no strifes there can see;
No quarreling for crowns
Nor fear the great ones' frowns:
No slavery of State
Nor changes in our fate;
from plots this place is free
There we'll ever be!
We'll sit and bless our stars,
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That from the noise of wars
Did this glorious place give
That thus we happy live".

Er volgt nog een versje het onschuldig en gezegend
landleven bezingende ; beide gedichten werden denkelij k
te Gouda gedicht als eene herinnering aan die stille maanden van verborgen geluk te Toddington.
In zijn zakboekje heeft hij nauwkeurig den weg opgeteekend, waar langs hij naar Toddington vluchtte het
klinkt haast als een lief wijsje, men voelt, dat hij zich verheugd moet hebben toen hij, veilig bij zijn liefste geborgen,
rustige dagen in het oude mooie buiten slijten kon. Henriëtte Wentworth was, zooals reeds gemeld, de laatste van
haar geslacht en - droeg den titel van Barones. Zij woonde
met hare moeder, een lastig, driftig mensch, alleen, op het
groote goed. Het zou gemakkelijk genoeg geweest zijn
Monmouth daar voor vijandige oogen te verbergen, maar
hij was spoedig de onvoorzichtigheid zelve.
De goede Ailesbury vertelt alleraardigst hoe bij een
hertenjacht in het park van Toddington een lange man
in boerenkleeding een hek voor hem opengooide. Tot zijn
grooten schrik herkende hij Monmouth. Nu had hij maar
ééne angst n.l. dat zijn vader den Hertog zoude zien. De
oude Ailesbury was immers gouverneur der provincie en
had den Hertog dadelijk gevangen moeten nemen. Hij liet
daarom zijn vader niet met rust en praatte zoo druk en
zoo opgewonden, dat de oude heer hem zeide, dat hij zeker
een stevige morgenteug genomen had. Voorwaar een
onverdiend verwijt !
Eenige maanden later verzoende Monmouth zich met
den koning, en vroeg als eenige gunst, dat hij niet tegen
zijne vrienden zou behoeven te getuigen. De goede verstandhouding duurde helaas niet lang; in December 1684
oordeelde de Hertog het raadzaam Engeland te verlaten
en begaf zich naar Brussel, Lady Wentworth vergezelde
hem. Zoo lief heeft zij hem gehad, dat zij niet aarzelde

hem te volgen, hoewel zij stellig beseft heeft, dat zij er
haar goeden naam mee verloor. Toch bleef zij de liefde
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en belangstelling van menig ander dan Ailesbury behouden.
Shelton, de gezant te Hamburg, vraagt aan een kennis te
Brussel hem tij ding van haar te sturen „ik zal er geen
misbruik van malen en er geen levend wezen van op de
hoogte brengen. Ik heb steeds een teere belangstelling
voor haar gekoesterd en kan niet zeggen, hoe bezorgd ik
ben, dat haar eeuig verdriet zou overkomen" zoo schrijft
geen ernstig man over eene wufte coquette.
Van Brussel gingen zij tezamen naar Den Haag, waar
de Prins en Prinses van Oranje Monmouth allervriendelijkst
ontvingen. Prinses Mary, de oudste dochter van den Hertog van York was in 1674 met den Prins van Oranje
gehuwd. Willem III was haar volle neef door zijne moeder,
oudste dochter van Karel I en dus eene zuster van Karel
II en James van York. Zoowel Willem als Mary waren
ook beide aan Monmouth verwant, daar hun oom Karel II
Monmouth's vader was. Indien er uit het tweede huwelijk
van den Hertog van York, den vader der Prinses van Oranje,
geen zoons geboren zouden worden, zoude zij, op hare
beurt, koningin van Engeland worden. Men vraagt zich
wel eens af, wat de schrandere Prins van Oranje van de
vermeende rechten van Monmouth gedacht zal hebben!
Monmouth schijnt hem echter bepaald sympathiek te zijn
geweest. Het innemende van Monmouth's wezen, zijn natuurlijk vroolijk karakter, maakten op den somber gestemden
Willem een aangenamen indruk.
Voor Prinses Mary kwam hij als een lieve jeugdhet-innering; met dezen neef had zij vroeger zoo vaak
gespeeld, voordat het leven met al zijn zorgen haar
kwam drukken. Mrs. Nepean heeft gelijk vele Engelsehe
schrijvers het thans doen, aan de meest treffende gebeur
uit het leven van Monmouth een gedicht laten-tenis
vooraf gaan, waarin zij de stemmingen tracht weer te geven,
die iedere episode op haar maakte. Een der mooiste is
zeker datgene, hetwelk op Monmouth's verblijf in Den Haag
betrekking heeft. Mrs. Nepean noemt het: „Queen Mary II,
to the memory of her cousin Monmouth". De jonge koningin herdenkt, nu zij de kroon van Engeland draagt en
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statig voor zich henen gaat, de vroolijke dagen, toen „neef
James" haar de nieuwste contredansen leerde zij was pas
twee en twintig en ofschoon Bentinck haar te dartel vond en
d' Avaux, de fransche gezant, het hoofd schudde, had zij
toch zulke heerlijke uren van spel en vreugde gekend. Nu
heeft zij den troon gekregen, waar Monmouth tevergeefs
naar streefde. Zij deelt dien met den eenigen man, dien zij
ooit lief had maar hij, Willem van Oranje, heeft geen tijd.
om er op te letten, dat zij niet meer danst, „en ik zal
nimmer meer dansen, neef James". In een laatste coupletvertelt zij aan zijne schim nog, dat zij nimmer heeft willen
weten, hoe hij gestorven was en hoe hij faalde, maar zij
is er zeker van „dat gij nu rustig slaapt, neef James". Het
eenvoudige gedicht schetst zoo zuiver hoe de verhouding
tusschen Prinses Mary en Monmouth geweest moet zijn
als van twee speelmakkers die elkaar in den vreemde ontmoeten met al die kleine, onschuldige intimiteiten, die men
zoo vaak tusschen neef en nicht ziet. Prins Willem was
ook een veel te hoog staand man om daar als de laffe
„Monsieur" jaloersch op te zijn integendeel, hij moedigde
dezen ongedwongen omgang aan, Mary ging met haar neef
uit wandelen, hij leerde haar schaatsenrij den en verlangde
dat zij korte rokken zou dragen tot ontsteltenis van d' Avaux...
Het waren de laatste onbezorgde uren van Monmouth's
leven, hoewel hij geen oogenblik Henrietta Wentworth
vergat.
In Engeland was men van dit alles heel goed ingelicht en de Koning schreef er vertoornde brieven over aan
Willem van Oranje maar men vertelt, dat een geheim
teeken den Prins waarschuwde er geen geloof of waarde
aan te hechten. Monmouth schijnt dan ook zijne verbanning niet ernstig te hebben opgevat, wel verzekerd, dat
zijn vader hem nog altijd lief had en hem binnenkort terug roepen zou om hem dan tot Prins van Wales te verheffen.
Op 6 Febr. 1685 stierf Karel II na eene ziekte van slechts
enkele dagen en werd opgevolgd door den Hertog van
York als James of Jacobus II. Als een donderslag moet,
die tij ding Monmouth in de ooren zijn gedrongen... die
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vader in wiens vergevende liefde hij zulk een vast vertrouwen had - dood - zonder een enkel woord van verzoening aan Monmouth gericht en zijn troon in het bezit
van Monmouth's gezworen vijand - den strengen oom,
dien hij haast verdrongen had.
Macaulay vertelt, dat men hem den' heelen nacht na
het ontvangen dier tij ding hoorde snikken. Hij verliet den
Haag geheel verpletterd van smart en trok zich naar
Gouda terug. Wat moet hij doorstaan hebben, toen hij
hoorde, dat Karel van al zijn overige kinderen 1) een aandoenlijk afscheid nam, maar taal noch teeken voor Monmouth achterliet.
Meer dan ooit te voren zal de aanwezigheid der trouwe
Henrietta hem tot steun zijn geweest. . . hij schijnt zich
dan ook spoedig met zijn lot verzoend te hebben en schrijft
aan den secretaris van den Hertog van Argyle dat hij nu
z66 op een stil en afgezonderd leven verliefd was geraakt,
dat het hem waarschijnlijk nooit weer zonde behagen de
wereld in rep en roer te brengen.
Mrs. Nepean oordeelt terecht, dat dit Henrietta Wentworth van de verdenking vrij spreekt, Monmouth ooit door
hare eerzuchtige plannen er toe gebracht te hebben den
aanslag op den troon van Engeland te heramen.
Monmouth was er de man niet naar om bij zulk een
wijs besluit te voiharden; zijn oude vriend Lord Grey of
Wark kwam hem verleiden. Van dezen Lord Grey valt
weinig goeds te zeggen. En andere intriganten zooals de
beroemde Ferguson, die heel goed beseften, dat zonder
een populairen leider als Monmouth hunne plannen geen
kans van slagen hadden, lieten hem niet met rust. Het
zwakke karakter van den Hertog in aanmerking genomen,
kostte het maar heel weini g moeite hem over te halen
aan de samenzwering tegen zijn' oom deel te nemen. Zijn
1) Bij Karel's dood waren nog in leven, behalve Monmouth, zijn
oudsten zoon, de kinderen van Barbara Villiers, ilertogin van Cleveland:
Charles Hertog van Southampton, Henry Hertog v. Grafton, George Hertog
v. Northumberland, één zoon van de Hertogin van Portsmouth, de Hertog
v. Richmond, en één zoon v. Nell Gwynne: Hertog v. St. Albans.
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zakboekje vermeldt nauwkeurig de verschillende reizen,
die hij doen moest om zich met de overige leiders in verbinding te stellen.
Het zonde ons te veel doen afdwalen, als we hier alle
bijzonderheden van Monmouth's tocht naar Engeland ver
volgen liever het voorbeeld van Mrs. Nepean-teldn.W
en verwijzen degenen, die er meer van willen weten naar
Mr. Allen Fea's interessant boek „King Monmouth". Men
kan trouwens ook bij Macaulay een juist overzicht van al
die verwikkelde intrigues vinden, die Monmouth en zijne
lotgenooten omgaven. Wij willen slechts enkele gebeurtenissen opnoemen, die een kijk op Monmouth's persoonlijkheid geven.
Monmouth verliet Gouda en begaf zich weer naar
Brussel; het was zeker toen, dat het voorval plaats greep,
hetwelk Ailesbury weer opteekende als een roerend bewijs
van Henrietta's vurige, zelfsopofferende liefde. Lady Wentworth vertoefde in Antwerpen en Don Valera een Spaansch
officier gaf een bal te harer *ere. Daar ontving zij plotseling een bericht van Moumouth, die in het geheim zich
in de stad ophield, dat het getij gunstig was en hij vertrek
moest. Zonder te aarzelen verliet zij de zaal door een-ken
achtertrap, en de arme Don Valera werd door iedereen
uitgelachen.
Op haar was het Schotsche liedje toepasselijk : jluit.
en ik zal bij je komen, mijn jongen ". Zij en Monmouth
zijn toen samen naar Zeeland vertrokken. Hier bleef Henriëtte waarschijnlijk achter, terwijl Monmouth zich naar
Tegel begaf, vanwaar „de Helderenberg", vergezeld van
nog twee kleinere schepen, hem begin Juni 1685 naar
Engeland bracht. Te Lyme Regis, in het Westen van
Engeland, landde de Hertog met zijn troepen. Weldra was
het kleine -stadje in rep en roer, de burgers liepen te hoop,
schreeuwende: „Monmouth, the protestant religion". De
Hertog liet aan het volk een stuk voorlezen, waarin door
Ferguson het doel zijner expeditie werd uiteen gezet.
Macaulay noemt dit stuk een pamflet vol vuile laster,
waarin Koning James van de gruwelijkste misdaden be-
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schuldigd werd. In he Westen van Engeland maakte dit
stuk een diepen indruk. Van alle kanten stroomden boeren
en kleine burgers toe, die zich onder Monmouth's banieren
wilden scharen. Niemand was hem vergeten, iedereen herinnerde zich het laatste bezoek, dat hij in 1680 aan die
provincies bracht, toen zijn vriendelijk optreden aller harten
stal. De groote edellieden op wier steun men gerekend
had bleven weg, misschien wilden zij, zooals het volk zegt,
„eerst de kat uit den boom kijken ".
Kort daarop ontstond een felle twist in het leger, door
eene noodlottige gebeurtenis, die Monmouth een zijner
beste officieren kostte; de verdeeldheid, die iedere onder
als eene onheilspellende godin verge--nemigdrStuas
zelde, bleef niet uit en Monmouth was niet de man om
met een ijzeren hand de oproerigen te beteugelen. Wel
had hij aanvankelijk eenig succes en werd met gejuich en
klokgelui te Taunton ontvangen, maar zelf was hij mis
zijn neerslachtig gelaat wekte het medelijden-moedign
der omstanders, op. Hij vertrok van Taunton naar Bridgewater, wilde Bristol vermeesteren maar de stad werd in
allerijl versterkt en Monmouth moest zijn plan opgeven.
Na eenige dagen van heen en weer trekken keerde
Monmouth aan het hoofd zijner troepen naar Bridgewater
terug, dat hij slechts tien dagen te voren onder geheel
andere omstandigheden verlaten had. Terwijl hij de te
nemen besluiten overwoog, kwam de tij ding, dat de konin klijke troepen in aantocht waren. Men vertelt dat hij van
den kerktoren de verschillende regimenten zag naderen en
bij het zien van Dunbarton's regiment zeide: „Ik ken die
mannen, zij zullen vechten. Had ik die maar, dan zou alles
goed gaan ".
De Hertog besloot om elf uur 's nachts de koninklijke
troepen aan te vallen. De koning had tot bevelhebber den
graaf van Feversbam benoemd, die meer aan lekker eten
en aan slapen, dan aan iets anders dacht. Doch onder
hem stond Churchill, de latere Hertog van Marlborough,
en door diens beleid werden de ongeoefende troepen van
Monmouth geheel verslagen. De boerenjongens weerden zich
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als leeuwen, maar tegen het geschut van den vijand waren
ze niet opgewassen, hunne ammunitie was ontoereikend en
de dag van Sedgemoor eindigde in een verwarde vlucht.
Monmouth had eerst dapper meegestreden, maar toen hij
merkte, dat de kansen keerden verloor hij den moed en
snelde met Grey te paard weg. Men raadde hem aan naar
Wales te vluchten, hij achtte zich veiliger in de New
Forest. Doch zeer spoedig werd er een ware jacht op hem
gehouden, van alle kanten werden de bosschen, waarin hij
zich bevinden kon, omsingeld. Eerst werd Grey gegrepen,
die zijn lot met kalmte droeg, haast blijde niet meer die
martelende onzekerheid te verduren. Na een nacht, waarin
elk struikje in het bosch werd afgezocht, vond men 's mor
ongelukkigen Hertog in een sloot verborgen. Hij-gensd
was geheel sprakeloos van kommer en vermagerd door de
ondergane ontberingen ; hij en Grey werden twee dagen
later naar Londen vervoerd.
,,Een moedige lafaard" zoo heeft Mrs. Nepean het
laatste hoofdstuk van haar boek betiteld. Monmouth, die
zich eerst krampachtig aan het leven vastklemde, wist
later toch moedig te sterven.
Slechts in één ding is hij steeds getrouw gebleven:
in zijne liefde tot Henrietta Wentworth. De geestelij keen,
die hem gedurende de laatste uren bezochten, wilden hem
niet tot de Sacramenten toelaten, indien hij geen berouw
over deze ongeoorloofde verhouding betoonde.
Monmouth weigerde standvastig. Hij was immers als
kind aan een ander kind uitgehuwelijkt, zonder te weten
wat hij deed, hij had zijne vrouw nooit bemind. Maar,
integendeel, een ergerlijk leven geleid, tot dat de groote
liefde, die hij voor Henriette opvatte hem daarvan kwant
verlossen. Deze liefde was hem dikwijls een onderwerp van
.gebed geweest en hij was verzekerd, dat de Heer hem niet
veroordeelde. Deze verhouding was in zijn oogen een wettig huwelijk daar zij elkaar niet lichtvaardiglijk maar na
rijp beraad gekozen hadden. Hij was dan ook niet te bewegen zijne meening in deze te veranderen.
„Hij was van haar tot het laatst vervuld" zegt het

MONMOUTH.

113

manuscript van de Buccleuchs, „en kon zijn leven niet
besluiten zonder nog voor de laatste maal van zijne achting
.en liefde voor haar te getuigen. Op het schavot reikte hij
no eene kleinigheid aan een geestelijke, met het verzoek
dat souvenir aan „zijne vrouw ", zooals hij baar noemde
te geven. De geestelijke bracht dit op 's konings bevel aan
Lady Wentworth. De arme vrouw viel in zwijm en toen
zij bijkwam zeide zij „goede God, had die arme man niets
anders om aan te denken dan mij."
Het is natuurlijk Ailesbury, die ons dit vertelt; zijn
afscheid van zijn vroegeren vriend had hem zelf onnoemelij k veel gekost.
„Toen hij bij de Towerstairs landde", zoo vertelt hij
.,,kwam ik ongelukkig op hetzelfde oogenblik aan en zag
hoe zij hem de trappen aan den anderen kant opvoerden,
mager, bleek en met terneergeslagen oogen. De soldaten
van de Garde stonden op wacht en ik verborg mil achter
,een hunner opdat hij mij niet zoude zien en ik wenschte
vaak van harte, dat ik hem niet gezien hadde, want gedurende jaren kon ik dien aan blik niet vergeten."
In Zeeland hoorde Lady Wentworth, nadat het einde
reeds gekomen was, voor het eerst van het droeve lot van
haren minnaar. Zij keerde naar lichaam en geest gebroken
naar Engeland terug en stierf een halfjaar daarna aan
hartzeer! In de kerk van Toddington ligt zij begraven in
-een schoone graftombe. Men zegt, dat haar schim daar
nog bij de groote vijvers rondwaart, zoekende naar hem,
die eens, in een korten zomer van geluk haar naam in de
bast van dien eik sneed, die nu nog zijn naam draagt.
Maar wij gevoelen, dat die twee, die elkander zoo trouw
beminden reeds lang vereend zijn.
Het was echter niet alleen Lady Wentworth, die aan
Monmouth's gedachtenis trouw bleef. Macaulay verhaalt
ons hoe de arme boeren van het westen, die hij in den
uitersten nood verliet, hem toch bleven aanhangen en wei
te gelooven dat hij waarlijk ter dood gebracht was.-gerdn
Ofschoon zij zelf voor hun korten opstand zwaar moesten
boeten, konden zij hun „King Monmouth" maar niet ver,
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g eten en bewaarden als reliquiëen ieder voorwerp dat hij
gebruikt had. Nu nog vindt men in die streken kleinigheden die hem eens toebehoorden als kostbaarheden be-,
waard. Zóó sterk was de band, die het Westen aan Monmouth verbond, dat, toen Macaulay zijne geschiedenis schreef,
er nog dorpen waren, wier inwoners het als hun recht beschouwden de tusschenkomst van den Hertog van Buccleuch
in te roepen, Monmouth's nakomeling, wanneer zij meen den
dat het Hooger Huis door nieuwe wetsbepalingen hun tekort
wilde doen. Al het leed, dat het „bloedige gerechtshof"
onder den wreeden Jeffreys over hen bracht, vergaten zij
en dachten alleen aan den vriendelijken jongeling met zijn
innemend gelaat, die hunne harten had weten te veroveren.
En het schijnt, alsof het Westen nog steeds trouw de herinnering aan Monmouth bewaart, ja zelfs, nog de wapenen
opvat om hem te verdedigen. Eenige jaren geleden werd
de meening geopperd, dat Monmouth nooit de zoon van
Karel II was. Zijn vader zoude een zekere Robert Sidney
zijn, zoon van den graaf van Leicester. Gedurende Monmouth's leven werd dit ook wel eens verteld en zijne
vijanden vooral trachtten dit met bewijzen te staven, zonder
echter hier in te slagen. Op het schilderij, dat Robert
Sidney met zijn oudere broeders voorstelt heeft hij geen
enkelen trek, die men in Monmouth's gelaat terugvindt,
maar toch zijn er, zelfs in onze dagen, die Sidney voor
Monmouth's vader houden. Dit gerucht drong ook tot bet
Westen door en heeft, zoude men bijna zeggen de vroeg ereaanhangers van Monmouth weer uit hunne graven doen
opstaan om op nieuw voor hem te strijden. Haast op geheimzinnige manier werd daar een portret ontdekt. Onder
lagen stof stond aan de achterzijde vermeld, dat dit Monmouth voorstelde. Maar niet de levende Hertog, vrool"k,
glimlachend, zooals zijne andere portretten hem voorstellen,
neen, dit werd enkele uren na zijne terechtstelling geschilderd. Het is stellig het werk van een groot meester,
-

die zoo eenvoudig mogelijk de majesteit van den dood heeft

weten weer te geven. Nooit zoude men denken, dat de
jonge man, die daar zoo vredig ligt zulk een vreeselijk
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einde vond — men voelt, dat er volgens de oude Schotsche
legende een hand is geweest, die al het lij den wegvaagde
en alleen kalme rust achterliet. Maar wat ons wel het
allermeest treft is dat nergens de gelijkenis tusschen Monmouth en de Stuarts zóó sterk uitkomt. Mrs. Nepean, die
er een zeer mooie reproductie van geeft, laat ons ook het
portret van den Hertog van York uit de Dulwich- galerij
zien. Wie nauwkeurig beide portretten vergelijkt kan niet
twijfelen aan de onderlinge verwantschap.
De lokken vallen op Monmouth's bleek voorhoofd juist
op dezelfde wijze als de krullen welke James' melancoliek
gelaat omlijsten, de neus, de wenkbrauwen, de zware oogzij zijn de ware kenmerken
leden, de vorm van de kin
het is, zooals Mrs Nepean zegt, alsof de
van het Stuartras
dood alleen Monmouth's geboorte zonneklaar kon bewijzen.
Arme Hertog ; bet is alsof zijn heele leven met zij n
kort geluk, zijn bitteren strijd en zijn droevige dood voor
ons oprijst :
Das Leben geliebt und die Krone geküszt
Und den Frauen das Herze gegeben
Und den letzten Kusz auf dem schwarzen Gerüst,
Das ist ein Stuart Leben.

VOLGI, BEATRICE, VOLGI GLI OCCHI SANTI,
Purg. %%%T.
DOOR

EDWARD B. KOSTER.

Wend, Beatrice, wend uw heilige oogen
Tot waar ik voor u neder lig gebogen.
Laat, heerlijke, in zijn volheid op mij stralen
Dien gloed, terwijl ik nauw kan ademhalen.
Al sidd'rend drink ik de ongerepte lichten,
Die mij verlossen en mij., zond'ge, richten.
Laat hun smaragden praal mij gansch doordringen,
Mij lout'ren met de zoetste folteringen.
Verzeng mij met uw brandende genade,
En dat ik in uw koele erbarming bade.
De dagen wegen op mij met hun zonden,
Nu heb ik in uw glans de rust gevonden.
De rust verteedert mij het vroeg're leven,
Nu me uw geheiligd beeld van vreugd doet beven.
Ontsluier uw geheime reine prachten,
Die in den droom mij slechts verholen lachten.
En spreke tot me uw mond, dat ik moog' hooren
Hoe gij mij, armen smeek'ling, hebt verkoren.
O wond're gloor van lichtende eenw'ge liefde,
Die 't doode hart tot schouwend leven kliefde!

STERVENDE FAUN,
Voor G. A. H. van der Stok.

In dofomwaasde - woudgeheimnis,
Waar langzaam herfst zijn schoonen dood uitviert
Met roode en gele trossen, die den zoom
Van rotsen overhangen, fiere tooi
Van 't heengaand jaarget", dat in triomf
Van trotschen luister stil-aan sterven gaat,
Ligt op een mosbank, door den dood bezwaard,
Aemechtig in zijn eenzaamheid, een faun.
Hij heeft zijn ommegang op aard volbracht,
En met natuur in ieder mooi seizoen,
In rondedans met blanke nimfen gaand,
Met bokken rennend door het dichtste bosch,
Of liggend aan den bever van een meer
In blakering van zomerzonnegloed,
Met Dionysos en zijn luiden zwerm
Door de akkers trekkend van het dampend land,
Den wijnoogst vierend met ontzind gezwaai
Van thyrsos en gespikkeld panterve],
Den winter duldend in zijn blaad'renhol
Met korte vluchten over sneeuw en ijs, —
Nu ligt hij in het peinzend- stille woud,
Waar herfst zijn dood met rijke tinten tooit,
En voelt het leven, dat hij dronk als wijn
Van eeuwige bekoring, zachtkens gaan ...
Een lichtstraal, dringend door het diep struweel,
Schept hem een glorie om het stervend hoofd.
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J. Eilkema de Roo. In de Maalstroom der Onbewustheid.
Amsterdam. H. J. W. Becht.
Deze roman is het eerste van twee boeken, die te samen
zullen heeten: „De weg van Paul de Raet". Het is een boek vol
bedoeling. Daarmee is niet gezegd, dat het niet tevens vol leven
is. Misschien zelfs té vol. De hoofdpersonen leven allen zeer sterk
en fel, zoo zelfs dat we ons afvragen of het wel aannemelijk is,
dat in een zoo kleine omgeving allen zoo heftig en hartstochtelijk
zijn. Eigenlijk zijn er vele toevalligheden in dit verhaal. Is het
niet eigenaardig dat Paul de Raet op 35-jarigen leeftijd zonder
eenige bepaalde bezigheid of liefhebberij buiten gaat wonen en
altijd maar wandelt, maand in maand uit? Is het niet vreemd, dat
de vier eenige vrouwen, die er op die afgelegen plek te vinden
zijn, allen een zoo belangrijken invloed op hem hebben? Zijn de
verhoudingen in 't huis van Victor Wildenborch weer niet ongewoon gespannen. Emilie, zijn vrouw weigert uit kwelzucht, hem
de vrijheid te schenken en geeft zich met hartstocht over aan
paardrijden, aan woeste autoritten, aan even wilde flirt. Hij zelf,
gekweld door zijn liefde voor Marcelle, zijn schoonzusje, verdooft
zijn wanhoop door een niets -onziende bouw-manie, terwijl Marcelle
haar beste jaren in deze omgeving ziet voorbijgaan, altijd trachtend
te verzachten en te verzoenen. En in Paul's eigen huis is de huis
ook al weer iemand met een verzwegen-houdster,Jf.Wl
geschiedenis, verteerd door een verborgen gloed. En Eva, het kind
van een boerenarbeider en een onbekende moeder wordt ook al
gepijnigd door een fel heimwee naar de stad. Wel is 't een wereld
van hartstochtelijken, waarin de schrijver zijn held brengt om zijn
weg te zoeken.
En hoe ongewoon is ook de oplossing waarmee al de verwik
dit eerste deel eindigen. Paul, als zijn kortstondige-kelingva
hartstocht voor Emilie is uitgewoed, brengt aan Victor en Marcelle
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het offer van een schijnhuwelijk met Marcelle, hen zoo in staat
stellend ongehinderd samen te komen.
En toch, ondanks alles wat in de gebeurtenissen en omstandigheden onwaarschijnlijk en gezocht lijkt, blijft het voelbaar, dat
de schrijver niet de eerste de beste is. Hij heeft ideëen, die
buiten de gewone meeningen omgaan, hij heeft 't vermogen om
gevoelens en hartstochten fijn en zuiver uit te heelden. Zijn werk
is gegroeid uit den ondergrond van een zelfstandige wereldbeschouwing. Het is een boek, waarover men maar niet zoo dadelijk tot
klaarheid komt, dat ten slotte nog andere en diepere vragen opwekt
dan verbazing over zoo veel toevalligs. Eerst het tweede deel zal
in staat stellen tot de beantwoording van deze dubbele vraag : Zal
de idee, die de schrijver uit wil beelden blijken een diep en zuiver
inzicht te zijn, dat het geestelijk bezit van onzen tijd verrijkt ?
Zal de belichaming van deze idee in een stuk menschenleven ook
D. K.
.als kunst bevredigen ?
A.

,

Graaf de Lautréamont. De zangen van Maldoror. Vertaling van J. Stärcke. Bussum. Uitg. van C. A. J. van
Dishoeck.
Al wat de keerzijde van het ware is vindt in deze zangen
zijn uitspraak. Voor vele jaren toen mij de imaginatie gold boven
-de rede heb ik dit boek geproefd in zijn wrangheid en in zijn
pracht ook... it was a night in the lonesome October of my most
immemorial year. Ik vond in de „Chants de Maldoror" een geheimen gruwel die opdoemt, waarschuwt en met fosforen naglans
verduistert. Voor sommige menschen is het goed dat zij ook
deze vrucht oprapen die dof afvalt van den boom des levens; bet
scheen mij toe, dat niemand zoo geleden had van zijn eigen perverse natuur als deze graaf. De smaak en geur van het boek zijn
bitter als gif en door de bitterheid heen is iets zoets. In zijn ontbinding is alle rede vergaan. Somtijds neemt de haat het woord
en getuigt in vurige bewoordingen tegen de wreede almacht der
schepping en dan nadert de dichter het sublieme, maar hij nadert
het door een spot, die liefde tot de menschheid niet in- maar uit
sadisme heeft hier bijwijlen de koelheid der wiskunde-sluit.He
en de blijvende emotie schijnt de verachting te zijn... Zoo scheen
bet mij indertijd toen ik de Chants de Maldoror las. Thans echter
komt bij mij de twijfel op of er in deze „zangen" niet schuilt een
groot deel litteratuur. Hun woordenrijke welsprekendheid, kunstolle pracht van taal, beeld en geluid en hun tuchtelooze verbeel-
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dingskracht, voor eenige tientallen van jaren zoo ongehoord -- zijn
zij wellicht — virtuositeit? In dit geval zijn de zangen van Maldoror geen levensdokument uit het tijdperk der zielsverwording,
maar een litterair getuigenis van het pessimistische raffinement.. .
D. H.
B.
en dat maakt een groót onderscheid!
A. van Collem. Liederen. Eerste deel. Liederen van
huisvlijt, Bussum. C. A. J. van Dishoeck.
In dezen dichter zijn twee menschen aan het werk: de propagandist en de schouwer. Wanneer de een spreekt zwijgt de ander;
de verzen of versgedeelten die propagandistisch aandoen zijn uit
een ander motief dan het dichterschap voortgebracht (bijv. Vroolijke
optocht) en missen het vermogen om te ontroeren : hoezeer ze.
geest hebben, hebben ze niet den geest. De dichter v. C. leeft met
zijn verbeelding in de wereld der ,proletaren". Wanneer nu deze
wereld hem beweegt niet om mee te doen, maar tot gedachte r
weet hij grootsche verbeeldingen voort te brengen. Sommige dezer
„liederen" hebben epische plastiek en breedheid, al is hun tooneel
de achterbuurt en al spelen ze zich af in de steeg (Het Meisje r
de Straatveeg; de Steeg). Hun dichterlijkheid is doortrokken van
een humanitaer gevoel dat tusschen opstandigheid en meewaren
afwisselt. Ons treft deze dichtersvlucht, omdat wij onverschillig

,

achten aan welke omgeving een dichter zijn aandoeningen ontleent
en wij met hem willen vertoeven in elk werelddeel, waarvoor hij,
geen tendentieuze voorliefde uitspreekt. In het dichterschap van
v. C. is ook een element van aarde-bewustzijn dat aan oude religie.
herinnert, waarbij het levende aardwezen als onderbewuste grond in
het persoonlijk bestaan meeleeft. In den gloed van zijn hart verheerlijkt de dichter het kosmische huwlijk waarin de aarde haar
zonneminnaar aanroept:
Kus mij Kus mij, want ik wil voortbrengen
Hemelwezens op mijn aardebaan,
Kinderen die de gouden vreugde brengen
En als zonen van het zonlicht gaan.

B.

DE

H.

Bernard Verhoeven. Van Schijn en Schemer. Arnhem.
N. V. van Mastrigt en Verhoeven.
O zon gezegend en geloofd!
O stralende oneindigheid!
U zoek ik als uw blind kind
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Dat sidderend zijn moeder vindt
En duizelt voor uw eeuwigheid!

De zon van dezen dichter is geen andere dan die in welker glans
wij ons dagelijks verheugen. Natuurliefde is het wezen van dit dichterlij k gestel. Kleurig en blij en frisch van natuurgevoel klinken de
verzen en de dichter zelf gedraagt zich als een natuurwezen, zijn hoofd
opheffend in den wind, omhuifd door nevel of in de zon blinkende.
Natuur en landschap zijn hem een onverdroogde bron van dichterlijke motieven, waarbij het nu en dan tot levensbeschouwing overgaat. Zijn gave is overigens beperkt tot natuurliefde ; bezinning,
bepeinsdheid liggen niet in zijn dichterlijken aard. Kleurigheid
kenmerkt de verzen en niet beschouwelijkheid; plastiek en niet
gedachte. Zij zijn uiterlijk en wekken geen innerlijken klank. Maar
in hun aard zijn ze goed, zonder vooruitzicht te geven op een
toekomstige hoogere openbaring van dichterlijk talent. B. DE H.
Daan F. Boens. Van glorie en lij den. Sonnetten uit de
loopgraven aan den Yser. Drukkerij van de Werkschool,
Kamp van Harderwij k.
Geen oorlogsman is de schrijver dezer sonnetten, en door geen
oorlogs- begrippen beneveld. In zijn gedichten is de voorliefde voor
zachte schoonheid en daarvan vertellen zijn vaak beminnelijke
verzen. Hij bezingt „stille momentjes op het front" een avond,
een morgen, den regen, en vertoeft gaarne met zijn gedachten in
de steden, nu verwoest. Vlaamsch niet in den exuberanten, maar
veeleer in den ingekeerden zin des woords is deze soldaat en het
is voor den lezer aandoenlijk te vertoeven in het kleine schoone
leven der Vlaamschen plaatsen en met den dichter een geluk te
herdenken dat niet weerkeert. B. Dr H.
Hervorming-nummer van Studiën. Tijdschrift over godsdienst, wetenschap en letteren. 2e druk. Nijmegen. L. C.
G. Malmberg, 1917.
Een groep van Roomsche geleerden uit ons vaderland heeft
een Hervorming-nummer hunner Studiën gegeven, dat „met soberen
ernst en eenvoudigen waarheidszin" de groote gebeurtenissen wil
herdenken, die zij mogen betreuren, maar die zij toch allerminst
zien als een onherstelbare schade aan hun kerk toegebracht, welke
integendeel ten gevolge van dien storm „schooner, verjongd en
verjeugdigd te voorschijn is getreden ". In wezen zijn de hier ge-
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leverde stukken strijdschriften, Het arsenaal der Roomsche polemiek :
bet beroep op gezag en traditie der kerk, de bestrijding van wat
reeds Bossuet noemde de „variations de la religion protestante", het
aanwijzen van de verwoestende gevolgen die het individualisme en
het steunen op het vrije onderzoek, het Deïsme na zich slepen : dit
alles vinden wij hier terug. Van aarzeling of compromies met den
tegenstander is geen sprake. Reeds de naam Hervorming is voor
den afval van Luther en het Protestantisme verkeerd. Toch moet
men erkennen dat betrekkelijk, en zoover als bet noodzakelijk
exclusief oordeel der schrijvers het toelaat, de toon kalm is.
Nauwelijks hier en daar dreigt die toon tot invectieven over te slaan.
Over Luther en zijn optreden in 1517 spreekt pater Albers over
het geheel gematigd. Misbruiken in de Roomsche Kerk onder de
Renaissance worden toegegeven, schoon vrij zacht beoordeeld.
Daarbij is de inhoud over het concilie van Trente en over Canisius belangrijk. En van het Protestantisme, met name de Nederlandsche Hervormde kerk onzer dagen, is pater Is. Vogels in
allerlei bijzonderheden op de hoogte, gelijk ook pater van Kasteren
over v. Veldhuizen's behandeling van den brief aan de Romeinen
uitvoerig handelt. Toch vind ik in het hier geleverde geen vrucht
bodem voor een onderzoek naar het verschil tusschen Protes--baren
tant en Katholiek.
Het meest schijnt de uitvoerige behandeling door pater van
Ginneken daarvoor de stof te leveren. Breed zet hij de vragen op
waar hij handelen wil over: 1e het fundamenteele verschil tusschen
den Christelijke psyche van Protestant en Katoliek. 2e de gevolgen
van dat verschil voor beider sociologische groepeering elk in hun
eigen Kerk. Er is over dit stuk een soort van wijding door een
uitvoerige litanie op den toon der adoratie waarin de volkomenheden van den Heiland op treffenden toon zijn in woorden gebracht.
Polemisch moet evenwel dit werkelijk fraaie stuk dienen om
tegenover het Protestantisme waar de individueele vroomheid het
niet verder kan brengen dan tot een gedeeltelijke, en dus ver
erkenning van den Heiland, te doen uitkomen dat in de-minkte,
kerkelijke godsvrucht bij de Roomschen de geheele rijkdom van de,
desnoods ook tegenstrijdige, trekken, die het Evangelie ons in den
persoon van Jezus doet kennen, tot hun recht komen. Welnu, er
is hier ongetwijfeld een zijde van waarheid, die het universeele
van Rome tegenover het gedeelde van het Protestantisme stelt.
Maar, het wil mij voorkomen, dat het fundamenteele verschil tusschen de christelijke psyche van Protestant en van Katholiek
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daarbij noch geheel juist noch zelfs ten voordeele van Rome is
uitgemaakt.
Niet juist, want de maat voor het leven is in zijn echtheid en
diepte niet in zijn breedte. En psychologisch èn sociologisch heeft
de eenzijdigheid de Hervorming rijke bronnen van leven geopend,
en heeft het Protestantisme zijn taak nog niet afgewerkt. Laat
het zijn dat Protestanten niet voldoende waardeering toonen voor
het universeele der Katholieke Kerk, waar zij iets van gevoel er
voor hebben is dit daarom nog 'niet met pater van Ginneken op
te vatten als een toenaderen tot, of in beginsel toegeven aan Rome.
Daarentegen toonen de Katholieken, ook de besten, ook de schrij
vers van dit nummer, weinig of geen oog voor wat het leven van
Protestanten uitmaakt. Zij zien scherp, en soms wel juist, de gebreken en leemten in Protestantschen kerken en kringen. Dat er
van de ervaring van Luther een kracht uitging van vroomheid en
men de bekeering niet als een kerkelijk maar als een persoonlijk
feit heeft te ervaren, hoe gebrekkig de beschrijving en de
theorie er van ook moge zijn, dit zien Katholieken, en vele semiKatholieken onder ons niet in. Daarom is het zoo onjuist als men
het vrije onderzoek als beginsel van het Protest .ntisme smaalt en
aan de andere zijde predikt. Vrij onderzoek moge een gevolg
worden, God vindt het hart, heeft ook het hart van Luther niet ge
vrij onderzoek, maar in den angst der ziel en den strijd-vonder
van het gebed. En in dat gebed is God alleen met de ziel en de
ziel met God. En de kerk is daarbij geen voorwaarde. Er is in
het Protestantisme ook onkerkelijke vroomheid, in de secten, bij
Methodisten en Piëtisten. En psychologisch en sociologisch is een
dieper verschil tusschen Rome en het Protestantisme dan onze
schrijvers beseffen tusschen de eenheid in de verscheidenheid onder
kerkelijke autoriteit en de eenheid in de verscheidenheid bij de
vrije ontplooiing der geestelijke gaven. 1. S.
Maarten. Luther, in zijn leven en werken van 1483-1525.
Amsterdam. S. L. van Looy. MCMXVII.
Dit keurig uitgevoerde geschrift ons door de heeren Dr. A.
W. Bronsveld, Prof. dr. J. W. Pont, ds. J. A. Rust aangeboden
brengt bijdragen van de proff. onzer kerkhistorische school: F.
Pijper, J. Lindeboom, A. Eekhof, verder van de heeren H. H.
Barger, J. A. Cramer, J. A. C. van Leeuwen, K. Vos, H. M. van
Nes, J. F. Beerens.
De enkele stukken zijn ongetwijfeld ongelijk van waarde,
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over 't geheel staat niet polemiek maar onderwijzende expositie
op den voorgrond, zakelijk onderricht, vaak vrucht van eigen onderzoek, en daaronder ook essays van beteekenis. Zij richten zich tot
den ontwikkelden lezer, die er vrij wat uit zal leeren. Voor
menigeen is het welkom de 95 stellingen, die Bronsveld hier in
vertaling mededeelt, compleet voor zich te zien; waarbij de schrijver, allicht bang voor te groote uitvoerigheid, geen verklarend
overzicht geeft. Een beknopte bespreking van de denkbeelden van
Luther ware ook welkom geweest. Men kan hier en daar een
vráagteeken zetten b.v. wat dr. J. A. Cramer schrijft om met de
Ritschlianen Luther zoo ver mogelijk van de mystieken te scheiden.
Maar, er zijn natuurlijk enkele vraagteekens meer te zetten.
Bijzonder dankbaar zal men wezen voor wat prof. Pont mededeelt
over Luther als Bijbelvertaler. Men kan daaruit zien dat, tegenover wat in het Roomsche Hervorming-nummer gezegd is, wij
Protestanten zeer goed weten dat lang vóór Luther allerlei vertalingen van den Bijbel, ook in de volkstaal, zeer verbreid waren.
Maar evenzoo ziet men welke wegen Luther bij zijn vertaling
heeft ingeslagen.
Voor zoover ik heb kunnen nagaan staat deze uitgaaf het
hoogst, althans in ons Vaderland, van de geschriften waartoe de
Lutherdag aanleiding heeft gegeven. 1. S.
Thérèse Hoven. Go. Twee deelen. Breda. J. van
Airschot.
Het is jammer, dat Thérèse Hoven de mooie gelegenheid om
een aangr penden roman te schrijven, ongebruikt heeft gelaten.
Van het gegeven, dat zij begon te ontwikkelen, had zij iets fijns
en hoogs kunnen maken; het is nu geworden tamelijk grof en vlak
werk, dat onze belangstelling niet bezig houdt. Ziehier in 't kort
wat wij te lezen krijgen; ik laat daarop volgen wat wij noode
missen en waarin de schrijfster m.i. dwaalde. Go is de zeventienj arige kweekelinge op de school, die het dertienjarig freuletje Lucie
van Maersolte bezoekt; tusschen het meisje en het kind ontstaat
een hechte vriendschap, die nog inniger wordt als Lucie's ouders
op een reis naar de Pyreneën, Go — dochter van een onbemiddelde
officiers-weduwe, die voor zich en haar andere dochters als kraamvrouw-verpleegster haar brood verdient — tot gezelschap voor
Lucie meenemen. Lucie trouwt, heel jung nog, met Otto van
Gravensweerth, op wien Go even verliefd is geweest — maar zij
begreep wel dat zij geen partij was voor den baron ! De lieve
-
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Lucie is een ,,child-wife", maar Go staat haar ter zijde ; zij helpt
haar in en met alles : met het huishouden, met de verpleging en
.opvoeding der vier dochtertjes, die elkaar te snel opvolgen . . .
want Lucie's krachten zijn gesloopt ; zij voelt het zelf en zegt het tot
Go -- aan Go alleen — ; haar moeder en Otto wil zij het verdriet
besparen. En Lucie sterft in Go's armen met de zekerheid dat Go
voor haar meisjes zal zorgen. Na den dood van zijn vrouw gaat
-Otto voor 'n jaar naar Indië ; nauwelijks teruggekeerd deelt hij
zijn schoonmoeder mede dat hij Go wil trouwen : niet voor zich
zelven, maar voor de kinders ; bovendien : hij zal toch den een of
anderen dag willen hertrouwen en dan zal het voor hem minder
stuitend zijn als Go die tweede vrouw is. „Ik ben" — zoo zegt hij
tot zijn schoonmoeder --- „wel niet van haar gecharmeerd, maar
ze is mij niet onsympathiek in dit opzicht. Ik zou er mij aan kunnen
wennen haar altijd om en bij mij te zien ...". Er is geen betere
opvoedster voor de vier kindertjes dan Go; . daartoe moet ze wel
in Otto's huis wonen, maar dat kan niet als ze niet zijn vrouw
is... Otto, in zijn aanzoek, laat Go geen illusies omtrent zijn gevoelens : hij vraagt haar de moeder van zijn kinderen te worden;
-de verhouding zal dan zuiverder zijn; hij is haar immers niet
onverschillig; liefde is „een problematisch begrip"; hij kan en wil
niet huichelen ; Lucie was zijn jeugdliefde; in Go „waardeert" hij
„het vele goede, ja, het superieure ", maar „ik kan je geen liefdesverklaring doen, Go, ik kan geen gevoelens voorwenden die ik
niet heb''. Hij biedt ,waardeering en achting'' aan ... Go, na kort
bedenken, slaat toe. Zij doet dat ter wille der kinderen, voor wie
ze anders — ook bij een tweede huwelijk van Otto — niet zou
kunnen blijven wat ze aan Lucie beloofd had altijd te zullen zijn.
Zoo gaat ze het huwelijk tegemoet, wordt Otto's vrouw, straks
moeder van een eigen kindje. Is ze nu gelukkig ? Wel diep voelt
ze, dat zij door al die jaren heen gebruikt is als de nuttige hulp,
eerst voor Lucie, daarna voor Lucie's moeder, nu voor Otto; zoo
is ze nooit zich zelf geweest ... Maar over dat verdriet troost haar
het aanstaand moederschap.
Wat ik in deze ontwikkeling betreur, is Go's huwelijk met
-Otto. Vóór Lucie's engagement is zij even op hem verliefd geweest;
daarna heeft zij zich dit uit het hoofd gezet. Na Lucie's dood
denkt zij niet aan de mogelijkheid dat Otto haar zal vragen.
Wanneer hij dat doet, is haar besluit spoedig genomen. Zij wordt
zijn vrouw, niet omdat hij van haar houdt — ze weet wel beter! —,
ook niet omdat toch een groote liefde haar tot hem drijft, maar
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om de kinderen. Deze oplossing maakt ineens de zaak uit ; neemt
men aan dat Go zich door die belofte aan Lucie gebonden achtte,
dan was er voor haar geen keus, geen aarzeling, veel minder nog
strijd. Zij had slechts ja te zeggen ; ze zegt dan ook ja. En daarmee
is de geschiedenis uit. Hoeveel belangwekkender was de geschiede
geweest, wanneer er een zielkundig probleem in gesteld was-nis
geworden, wanneer wij getuigen waren geweest van een ernstigen,
diepen strijd. Go was de altijd helpende oudere vriendin van
Otto's eerste vrouw geweest, de eigenlijke opvoedster van Lucie's
kinderen. Ook zonder de theatrale belofte kon zij het als haar
plicht, haar levenstaak gevoelen, verder voor die kinderen te zorgen. Daarbij was de vader haar „held". Hier was een mooie
gelegenheid geweest, Go te stellen voor de pijnlijke vraag of haar
neiging als opvoedster der half-weezen wel zuiver was, of die niet
gevoed werd door de begeerte ook voor Otto iets te zijn. Er is
geen reden om met de schrijfster en met alle personen in het boek
aan te nemen, dat Go alleen haar taak kon vervullen, wanneer zij
met den vader trouwde; waarom kon zij niet als bestierster van
zijn huishouden, als opvoedster van zijn meisjes bij hem in huis
wonen zonder zijn vrouw te zijn ? Zoo iets komt alle dagen voor.
En uit die samenwoning had dan een situatie kunnen geboren
worden, waaruit een goed romanschrij ver verschillende psychologische
verwikkelingen had gehaald: de kinders zich hechtend aan de
„juf", die een ware moeder voor ze is; de „juf" toegewijd aan
haar taak, maar tevens gebukt onder de koelheid van den vader,
die maar niet ziet — niet zien wil ? — hoezeer nog een ander
motief de jonge vrouw bindt aan zijn huis. En dan de oplossing ?
Liefde toch nog ontwakend ook bij hem? Of niet! Voort-vegeteeren
van de miskende als de gewaardeerde hulp ? Hoe dan ook, hier
was wat van te maken geweest!
Thérèse Hoven was het klaarblijkelijk niet hierom te doen.
Haar stond iets anders voor oogen : de scheiding tusschen „adel"
en „middenstand". Met een verbazingwekkenden „tour de force"
wil de schrijfster aan het slot haar Go veralgemeenen: „'t was
haar plotseling of zij zelve zich vermenigvuldigde en, van éénling .. .
massa werd, tot ze aangroeide tot den middenstand, die door de
aristocratie gebruikt wordt ... en geduld, meer niet; beoordeeld,
doch niet gewaardeerd en... met minachting ter neer gezet, zoodra
er poging tot verheffing wordt bespeurd; omdat er gevaar voor
gelijkstelling en vermenging wordt vermoed". -- Maar dit is niets
dan een mislukte poging om het bijzondere geval vergroot te zien
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in het licht van een maatschappelijk verschijnsel. Trouwens : wat
beduidt in onzen plutocratischen tijd deze middeleeuwsche klacht
over zoo iets als exploitatie van den middenstand door den adel ?
Otto's familie ziet in zijn huwelijk met Go een mésalliance en dit
is begrijpelijk ; zou Go's moeder niet desgelijks hebben geoordeeld
als haar dochter beneden baar stand was getrouwd ? En op Go's
huwelijksdag wist ze eigenlijk niet „wat ze meer waardeerde, haar
promotie tot Barones van Gravensweerth of de moeder te worden
van Lucie's kinderen", hetgeen wel bewijst dat ook zij zelve deze
verbintenis niet zoo doodgewoon vond ! Overigens; hoe wordt dit
motief: adel en middenstand, vervalscht en verwrongen en in
haast caricaturale lijnen doorgevoerd ! De onbevangen lezer is
telkens er aan toe, met Go uit te roepen : „is het dan zoo iets
bijzonders om van adel te zijn ?" Ziehier de beschrijving van
Lucie's ouders: „De Baron, statig en deftig, een edelman van den
ouden stempel, nobel van uiterlijk en nobel van karakter, een
heerlijke rustige figuur in den woeligen, modernen tijd. De Barones,
niet van adel door haar geboorte, doch zich aanpassende bij baar
echtgenoot ...''. En Otto wordt ons aldus geteekend: „Jonker
Otto's ridderlijkheid ... openbaarde zich meer in vreedzame dan
in strijdlustige uitingen; zacht en goed voor een vrouw te zijn en
haar te troosten in leed strookte meer met zijn neigingen en
karakter dan openlijk voor haar ten strijde te trekken ". Nu, dat
laatste komt in onze samenleving niet dagelijks voor en men
begrijpt dus dat het maar voor de fraaiïgheid werd gezegd. Er
zijn zooveel „mooie" zinnen in dit boek, b.v. „doch de Barones, in

volle waardeering van haar kiesch meevoelen, ontplooide de vezelen
van haar ziel... en ontsloot 't pantser van troische ingehoudenheid,
dat haar gewoonlijk tegen alle toenadering van wie ook, beveiligde ".
Het is Barones (met groote B.) voor en na in deze twee deelen.
Zegt Otto (zelf van adel!) tot zijn bruidje niet „mijn baronesje" ?
Tot zijn schoonmoeder sprekend over zijn vier dochtertjes (van 3-7
jaar) noemt hij deze wichten „de freules" (II, 63) !
Maar genoeg. Het is iets bijzonders, wanneer men baron (pardon: Baron) is! Maar het schijnt nog veel meer iets bijzonders,
over baronnen en baronessen te schrijven. H. S.
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Wij kennen thans de bewoners der balie en hunne
positie ; de vraag blijft echter ter beantwoording over: wat
deden de broeders eigenlijk den heelen langen dag? Op
deze vraag blijven onze rekeningen ons het antwoord
schuldig; wij moeten het zelven zoeken.
Alle verschijnselen in de wereld hebben van nature
neiging om te verslappen, en in de middeneeuwen was die
neiging allicht sterker dan thans., Ik wil bij niemand achterstaan in bewonderende vereering van de groote mannen
der middeneeuwen ; het wil mij schijnen, dat groote geesten toen wellicht talrijker waren dan thans, omdat de
menschen toen meer gedifferentieerd, minder genormaliseerd
waren. Ook voel ik de bekoorlijke innigheid en den naïeven
-eenvoud van menige dichterlijke uiting uit dien tijd. Maar
het gros der menschen van toen schijnt mij toch wellager
te staan dan onze tijdgenooten, lager niet alleen in ontwikkeling en beschaving, maar ook in zedelijkheid. Tuchteloosheid was den middeneeuwer van nature eigen, en
die tuchteloosheid werkte de natuurlijke neiging tot verSlapping nog in de hand. De menschen waren destijds
0. E. XVIII 2
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geneigd tot bandeloosheid; misschien is het juister te zeggen, dat zij nóg geneigd waren tot de bandeloosheid der
primitieve natiën of stammen, want gezag en orde zij n
kinderen van den nieuweren tijd. Wel verklaarbaar is
het dus, dat destijds tal van verschijnselen, die bij hun
optreden dikwijls een zeer scherp geteekend karakter hadden
vertoond, zich allengs vlakker, meer ordinair begonnen
voor te doen, dat hunne eigenaardigheden langzamerhand
werden verdoezeld en verslapt. Ook de kloosterorden, die
toch meestal opgetreden waren met nieuwe en zeer bepaalde
leuzen, zijn zoo allengs meer en meer aan elkaar gelij k
geworden. Bij de strengste orden, wier regels de vrijheid
het meest aan banden legden en die denkelijk ook de
meest overtuigde en de meest toegewijde personen lokten,
bleef de oorspronkelijke toestand allicht het zuiverst bewaard ; maar de vrijere ontaardden Sterk : de kanunniken ,
de begijnen en andere vrije vergaderingen keerden allengs
bijna t erug , tot het leekenbestaan. Ook bij de Johanniterorde blijkt ten slotte weinig overgebleven te zijn van h aaroorspronkelijk scherp omlijnd karakter. Zij was opgetreden
met twee nieuwe, zeer eigenaardige en zeer ongewone verplichtingen : het bestrijden der ongeloovigen en het verplegen
van zieken. De strijd tegen de ongeloovigen was voor
Nederlandsche kloosterlingen zeker wel bezwaarlijk geworden; toch, de broeders der Duitsche orde, ook de Nederlanders onder hen, wisten zich in den strijd tegen de Slaven
met roem te overdekken. Maar van de Johanniters wordt
iets dergelijks niet vermeld, en het is karakteristiek, dat
de ridders tegelijk uit de gelederen der orde verdwijnen.
En hoe ging het met het verplegen der zieken ? verpleegden
de heeren in hun ziekenhuis de lijders zelven ? Onze rekeningen bewijzen - het tegendeel. niet ; maar zij geven ook
niet de geringste aanleiding, om de vraag bevestigend te
beantwoorden. Al werden in de balie, naar wij zagen, op
kosten van het gesticht zieken verpleegd, zooals de regel
dit voorschreef, verpleging door de broeders zelven komt mil
onwaarschijnlijk voor. Zeker, de impulsieve middeleeuwsche
menschen hebben zich nu en dan met geestdrift gewij d
;
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aan allerlei goede werken ; de terugstootendste en vernederendste arbeid genoot dan zelfs de voorkeur. Maar
alleen perioden van religieuze opwinding,wanneer eene
heilige epidemie de wereld korten tijd in beroering bracht,
gaven daartoe den stoot en de kracht ; normaal waren
zulke toestanden zeker niet. In de middeleeuwen met hun
sterk sprekend standsverschil was het dan ook wel zéér
ongeloofelij k, dat voorname lieden, die zich ridders noemden,
zich op den duur zouden wij den aan een werk als de verpleging van arme zieken. In de opwinding van de dagen
der kruistochten was dit zeer zeker geschied en (terecht!)
algemeen bewonderd; maar in de kalmere tij den, die
volg den, toen het enthousiasme bedaard was zullen de
heéren zeker wel voldaan geweest zijn met de overtuiging,
dat hunne orde, getrouw aan haren plicht, zieken liet
verplegen door eenige vrouwelijke dienstboden.
Is dit slechts eene gissing? Niet geheel. wij zagen,
dat de verpleegden in het ziekenhuis van St. Catharij ne
in de middeleeuwen zeer weinig talrijk waren. De ridders
en de dienende broeders, die vroeger als strijders voor het
geloof en als ziekenverplegers in de orde geleefd hadden,
waren verdwenen; en de priesters, die de eenige bewoners
van het klooster geworden waren, hadden andere geestelij ke plichten. Nu er eenige verpleegsters in hunne kloosters
werkzaam waren, scheen hunne tusschenkomst ook onnoodig,
om de weinig talrijke lijders te verzorgen. En wanneer wij
straks zullen vernemen, dat de heeren zelven geregeld opklommen tot bezitters eener kommander" en dan, ver van het
TTtrechtsche ziekenhuis, zich in de onmogelijkheid bevonden
om daar zieken te verplegen, dan schijnt de meening, dat
zij dit werk ook vroeger, toen zij nog in de balie verkeerden, aan de dienstboden zullen hebben overgelaten, wel
plausibel. De balier bezocht, zooals de visitateurs van 1594
uitdrukkelijk constateeren, de ziekenzalen dagelijks ; maar
zeker was dit ook het totaal van de persoonlijke ziekenverpleging der Johanniters.
Maar de heeren hadden ook andere plichten: de
kloosterregel schreef hun voor (de visitatie van 1495 be-
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richt het ons), dat zij dagelijks in de kloosterkerk eene
mis zingen en vier missen lezen zouden. Allen moesten
daarbij tegenwoordig zijn : wij hoorden reeds, dat de medewerking van het achttal kloosterlingen noodig geoordeeld
werd. Ook waren de broeders verplicht, om, zooals het
geestelijken paste, dag en nacht de kanonieke uren uit
hun brevier te zingen ; ook dit zullen zij stellig geregeld
.gedaan hebben.
Uit de uitdrukkelijke vermelding alleen van deze
beide plichten door de visitatoren schijnt echter wel te
blij ken, dat de regel van de heeren verder ook eigenlij k
niets vorderde, en ik geloof ook niet, dat de meerderheid
verder iets noemenswaardigs verricht zal hebben. Natuurlij k is het zeer mogelijk, dat vrome broeders zich bij uit
aan godsdienstige overpeinzingen en aan het-zonderig
gebed zullen hebben gewijd, al schreef de regel der orde
dit niet uitdrukkelijk voor; maar bij zonder waarschij nlij k
is dit over het algemeen voor personen, die deze bij zonder
vrije orde verkozen hadden, toch niet. Het is verder ook
mogelijk, dat enkelen hunner zich door studie of op andere
wijze onderscheiden hebben, zooals de kommandeur van
Ingen, broeder Lambert van Moudijc, die in 1414 met den
theologiae doctor Jan van Galencoep door Utrechts bisschop
werd aangewezen, om hem te vertegenwoordigen op het
concilie van Constanz. Maar natuurlijk waren zulke geval
uitzonderingen. Den Johanniters is het zeker gegaan,-len
zooals den kanunniken, die door hun regel even vrij
werden gelaten als zij en die zelfs wereldlijk gewaad droegen.
Evenmin als dezen zullen zij zich, vrees ik, niet veel met
geestelijke zaken hebben bezig gehouden; aan studielustigen
kon hunne orde eene gewenschte toevlucht bieden, maar
eerst de hervorming van Trente heeft toch aan deze bestemming van het kanonikaat den stoot gegeven.
Zoo vreemd als het ons schijnt, was dit ook niet. Wij
stellen ons, meen ik, de middeleeuwsche kloosterlingen
over het algemeen niet geheel juist voor. Gaarne zien wij
hen allen als toonbeelden van vroomheid en heiligheid;
de populariteit, die de geschiedenis der zoogenaamde
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,,moderne devotie" geniet, brengt het hare daartoe bij.
Maar ik geloof geen kwaad te spreken van de middel
kloosterlingen, als ik hen lang niet allen be--euwsch
schouw als asceten. Ascetisme was, dunkt mij, geenszins
het eenige, het algemeene doel der kloosterlingen. De
neiging, om door ootmoed en zelf kastij ding persoonlijk te
streven naar grootere reinheid en volmaaktheid, schijnt
snij bij hen niet altijd zdózeer op den voorgrond getreden
te zijn, als wij modernen wel meenen. De godsdienst van
het gros der middeleeuwers was er, naar mij schijnt, veeleer
op gericht, om door het stichten van luisterrijke monumenten en door het getrouw verrichten van zekere plechtige
ceremoniën het Opperwezen te eeren en Hem te bewegen
tot het verleenen van gunsten. Voor de middeleeuwsche
menschen schijnt de plechtige dienst in het heerlijke
monument, dat de aanbidding der geloovigen in beeld
bracht, wel het allerhoogste te zijn geweest: daaraan hielen zij voor alles vast, de rest scheen hun bijzaak. Men
ziet dit bij het ons goed bekende optreden der moderne
devotie, dat als iets geheel nieuws wordt gekenschetst en
aanvankelijk zelfs door de geestelijkheid als kettersch
wordt vervolgd. Moet men niet aannemen, dat het optreden
dezer devoten sterk afweek van de houding der toenmalige
ordegeestelijken, als men verneemt, dat Geert Groote zelf
eene brochure schreef „contra turrim Trajectensem", waarin
hij te velde trok tegen de kanunniken, onder wie, meer
dan in andere orden, de vorm van godsvereering, die ik
aanduidde, in zwang was? En schijnt het niet karakteristiek
voor de gevoelens dezer devoten tegenover de kloosters
van hunnen tijd, dat zij altijd nadruk hebben gelegd op
het feit, dat zij g eene monniken waren, maar klerken?
De raadpleging van middeleeuwsche visitatie-verslagen
beeft ons van de toenmaals heerschende begrippen denzelfden indruk. De visitatoren stellen veel belang in het
trouw waarnemen der kerkdiensten; zij gaan ijverig na,
of het kerkgebouw in orde is en of alle kerksieraden aan wezig zijn ; als de Hervorming doordringt, beginnen zij
zich ook toe te leb gen op het bestraffen van izlbreuken
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op de tucht. Maar een verheffende invloed, eene impulsie
tot een leven van innige vroomheid schijnt niet van hen
uit te gaan. Blijkbaar ligt dit buiten den kring hunner
belangstelling, zelfs nog onder de pressie der veldwinnende
ketterij .
Zeker vond men in nieuw gestichte strenge kloosterorden (men denke aan het optreden der jonge bedelorden)

dikwijls niet alleen nauwgezette plichtsbetrachting, maar
ook warmen godsdienstzin. Allengs verslapte de toewijding
echter; reformaties werden dan beproefd, die ingeslopen
misbruiken weerden. De warme bezieling der eerste tij den
hebben die reformaties toch nooit kunnen doen herleven :
dat vermochten zij niet; nieuwe orden met nieuwe begrippen zouden daartoe noodig zijn geweest. De heeren van
St. Catharijne, die in het midden der dertiende eeuw
zekere populariteit hadden genoten, stonden buiten de
behoeften en de, neigingen der latere middeleeuwen. Ik
vrees, dat zij zich vrij wel zullen gedragen hebben als
wereldlijke heeren, tevreden met de plichtsbetrachting bij
den gemeenschappelijken koordienst onder de mis en op
de kanunieke uren, die hun regel van hen eischte. De
kloosters der Johann iter -orde waren in het laatst der middeneeuwen verworden tot instellingen van denzelfden aard als
de kapittelen, maar die verkeerden in een minder vèr ge
verwildering dan zij.
-vordestaiumn
Nog eene vraag eischt beantwoording. Waarvan leefden de heeren? hoe slaagden de balier en zijne beambten
er in om den kloosterlingen het leven wel niet weelderig,
maar toch gemakkelijk te maken?
De huishouding van het convent was, naar het schijnt,,
ingericht op eenvoudigen voet. Maar des te meer verwondert het ons, in onze rekening eene breede schaar van
bedienden aan te treffen, die niets anders te doen hadden,
dan de acht broeders te bedienen en hun het leven aangenaam te maken. De balier zelf had, naar wij reeds
zagen, verschillende dienaars; maar in het klooster zelf
vond men nog bovendien eene schaar van bedienden.
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Er was een portier en een ,sluyter", een ,overbacker"
en een ,onderbacker", die het brood voor de heeren
bakten; er was ook een zoogenaamde ,cannarius". Ver
ik mij niet, dan hebben wij in dezen ambtenaar den-gis
bottelier te herkennen ; want de middeleeuwers gebruikten
meestal kannen in plaats van flesschen : in de ,bottelrye"
van de Haarlemsche kommanderij vinden wij uitsluitend
„cannen" van allerlei soort en benaming : bisschops-stoopen,
kommandeurs- kannen, pastoors -kannen, zelfs vrouwe -tafelkannen. Niet vreemd! want het glas was destijds nog
kostbaar, en bovendien was het bier toen vrij wel de eenige
,drank, die iedereen dronk; in het Johanniter- klooster te
Witwerd, waar men zelf bier brouwde, werd in 1540 nog
ingevoerd Hamburger bier, Rostocker bier, Lubecker bier,
Bremer bier, Brunswij ker bier en Hannoversch bier, en
dat voor slechts twaalf nonnen en hare bediening! De
raadselachtige ,cannarius" was dus stellig de bottelier. Verder
vond men in het klooster nog eene waschvrouw, die ook
voor den tuin zorgde, en drie meiden in de keuken. Daarbij
was er nog, naar wij hoorden, het personeel van het zieken
gasthuis. En ten slotte was er eene schaar-huisenvat
van dienaars op den hof Ter Weyde, waarvan wij nader
zullen spreken: daar was de ,boumeester" (d.i. de boer),
eene „moeder" (de boerin), twee meiden, een herder, een
„specker", d.i. een persoon, die dammen of wegen aanlegde
door het moeras, en een knecht. Nog waren twee vaste
procureurs in dienst van het klooster, die de processen van
het klooster voerden voor het Hof en voor de schepenbank; maar dezen stonden natuurlijk buiten de kloos terhuishouding. Van deze personen droegen de ,sluyter", de
overbacker, de stalknecht en de bouwmeester de liver"
van het gesticht ; deze vier behoorden dus zeker tot de vaste
bevolking, die men in de middeleeuwen de ,,familia" noemde;
maar ook de overige bedienden-stoet was inwonend. Ook
bij onze Johanniters doet zich dus het verschijnsel voor,
dat wij aantreffen in alle. oude en voorname middeleeuwsche
kloosters : een gering aantal bewoners, verzorgd door eene
geheele schaar van bedienden.
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Wij willen nu het beheer der huishouding wat meer
in bijzonderheden nagaan ; wij kunnen dit doen, daar onze
rekeningen ons alle gewenschte inlichtingen geven. Als
wij de posten, die de gewone uitgaven vermelden, overzien,
dan staan wij verbaasd. Wij vinden er leverantiën vermeld
voor het onderhoud der kloostergebouwen: leveranties
van den leidekker, den houtkooper, den smid, den koper
slotenmaker en den glazenmaker. Verder uit -slager,dn
voor de wagens en paarden van den baler: aan-gaven
den radenmaker, den hoefsmid en den spoormaker. Ook
nog postjes voor den kuiper, den kaarsenmaker en andere
leveranciers van allerlei kleinigheden. Maar wanneer
wij de uitgaven aan eetwaren nagaan, dan worden wij
niet veel wijzer: de slager ontvangt zijn loon, maar alleen
(zooals zijn naam het aanduidt) „van een jaer de beesten
te slaen"; verder wordt er zout gekocht, om het vleesch
van een os te zouten; men koopt haring (te Woerden of
op de Utrechtsche vischmarkt), bokking en stokvisch. Ook
boter, kaas en olie wordt aangeschaft: de pachters van de
balie leveren het tegen eene korting op hunne pacht, of
het wordt geruild tegen de huiden der geslachte ossen.
Nog wordt er vrij wat Zeeuwsch zout gekocht: het goedkoope zout uit de daring, minder kostbaar dan het Fransche
zout uit de baai van Biscaye. Dit is alles. De balier
laat eene enkele maal, als hij gasten heeft, wel eens wat
wijn halen; maar ook van den aankoop van drank is
overigens geen sprake. Aan het eten en drinken der heeren
wordt dus blijkbaar niet veel geld verspild: hoe kwamen
zij dan aan hun noodzakelijk levensonderhoud?
De oplossing van het raadsel is deze : het geheele gezelschap leefde geenszins van hetgeen men op de markt
kocht, maar nog bijna uitsluitend van het eigen goed van
het klooster, zooals men dat ook in de vroege middeleeuwen
gewoon was geweest. Wij weten reeds, dat er binnen de
muren van het klooster een stal was, waar de koeien
stonden, die de slager kwam slachten. Er was, naar wij opmerkten, ook een molen, en het verwondert ons dus
niet te hooren, dat er meel gemalen werd, terwijl het ambt
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van den ,backmeyster" ons bewijst, dat van dat meel in
het klooster zelf brood gebakken werd. Het klooster had,
zooals ik reeds zeide, ook zijne eigene brouwerij ; het is
dus natuurlijk, dat dikwijls gesproken wordt van het brouwen binnen het klooster. Een brouwsel leverde telkens 30
a 40 vaten bier, en daar dit zeer dikwijls vermeld wordt,
is het zeker, dat de balier, de broeders en de zieken, tusschen wie diet bier verdeeld werd, goede bierdrinkers waren.
De uitgaven voor het brouwhuis waren dan ook talrijk;
wij hooren van allerlei gereedschappen voor het brouwen:
van den rosmolen en de molenpaarden, de oven van ,Leytsche
steen ", de eest, de ,,ghij lcuype", de tonnen en de ,,pectobben",
terwijl weit, rogge, garst en haver nu en dan voor het
brouwen wordt aangekocht: bewijzen genoeg, dat de brouwerij zelden stilstond.
Voor dit alles moest natuurlijk allerlei proviand in het
klooster voorhanden zijn, en inderdaad hooren wij nu en
dan ter loops van aanvoer daarvan. Een wagen met hooi,
die in 1574 op weg naar het klooster omvalt, breekt het
venster van Herman die beeltsnyder ,ontstucken". Als de
hooiberg van het klooster vol is, wordt er graan en erwten
opgeslagen in een hooiberg Achter St. Jacob. Ook was
natuurlijk vrij wat turf binnen het klooster in voorraad.
Noch dit graan en dit hooi, noch deze erwten en die turf
zijn echter blijkbaar aangekocht ; want niets wordt voor
dit alles in rekening gebracht dan alleen de vracht en de
belasting. Waar kwamen dan al deze artikelen vandaan ?
Als wij verder lezen, verhalen onze rekeningen ons ook
dit nauwkeurig.
Beginnen wij met de turf. Het klooster had een stuk
veengrond te Westbroek in eigendom, dat beheerd werd
door een „veenmeyer". Deze liet nu en dan de turf uitgraven
en per schuit naar de stad vervoeren; wij zien dan de
,,ophousters", die de turfzakken ophielden, en de zakken
bezig met het ontladen van de schouwen en het-drages
opleggen van de turf in den kloosterkelder. Zoo kreeg het
klooster dus zijn brandstof van zijn eigen land.
Maar de eetwaren kwamen van elders. Het klooster
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bezat, zooals vele kloosters, vrij wat verspreid liggend land,
dat men verpachtte. Die verpachting ging nog wat onbeholpen : wij vernemen, dat het verhuren der landerijen,
die uit de huur waren, door aanplakking in de stadspoorten
werd bekend gemaakt. Maar de burgerij bleek niet erg
ingenomen met dit denkelijk nog ongewone gebruik: de
balier moest den portiers fooien geven, opdat zij toezagen,
dat de billetten niet afgescheurd zouden worden. Maar
hoe dan ook, de geïsoleerde landerijen werden verpacht.
Bovendien had het klooster echter ook in eigendom zeer
groote complexen van landerijen, die alle bij elkaar in
enkele buurten lagen en die denkelijk alle afkomstig
waren van eenige groote, aan het klooster geschonken
hoven. wij zullen zien, dat uit zulke hoven de kommanderij en van het klooster ontstaan waren; maar 6én dergelij k
centrum van landerijen beheerde het hoofdklooster zelf.
Deze hof, de hof Ter Weyde, heette denkelijk naar
de gemeene weiden der stad Utrecht, die • in de buurt gelegen hadden en in 1432 verkocht waren. Hij bestaat nog
heden; hij ligt bij Vleuten, op ruim anderhalf uur afstand
van Utrecht, dus gemakkelijk te bereiken. Bij dien hof
behoorde een belangrijk landerij en-complex : de balier betaalde te Vleuten grondbelasting voor niet minder dan
145 morgens land, die zeker alle lagen om den hof zelf.
Ook die hof, de boerderij die het middelpunt was,
mocht aanzienlijk heeten ; want zij was voor niet minder
dan negen haardsteden in de belasting aangeslagen. Het
huis was met riet gedekt: meer dan eens zien wij er eenige
„vimmen dace" herstellen. Maar toch, niettegenstaande
zijn huiselijk aanzien, werd de hof beschouwd als eene
ridderhofstede 1 ), zeker nog sedert den tijd, toen zijne
eigenaars nog ridders waren van St. Catharijne.
Deze hof en de daarbij behoorende landerijen nu wer1) De hof had daarom, als alle ridderhofsteden, vrijdom van beden
en schattingen, zooals ook het ziekenhuis van St. Catharijne, als eene liefdadige stichting, dien had. De balier had, bij het verlaten van zijn oude
gebouw op het Catharijneveld, getracht voor zijne geheele administratie zulk
een vrijdom van de regeering te bedingen; maar het was hem niet gelukt.
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den van wege den baler beheerd door den „bouwmeester
op 't hoff Ter Weyde", d.i. den boer, die er het geheele
bedrijf dreef. De aankoopen, die aan den bouwmeester ver
worden, geven den aard van het bedrijf duidelijk te-goed
kennen: ,achterreepen" en ,voerreepen" voor de ploeg,
,,sweepsnaren" om de paarden te regeeren, een ,wagen
verder ,koeseelen" en ,halsseelen", ook ,,helssters"-byndt",
voor het vee, en eindelijk eenige „seylen", waarvan het
doel ons ontgaat. Het bedrijf wordt ons zelfs gespecificeerd:
wij hooren van nnaaiers (wellicht reeds de voorouders onzer
Duitsche ,hannekemaaiers"), die uit Kampen komen en
vier dagen lang bezig zijn met de weit, ook van ,,bant
graan blijkbaar samenbinden en „op de hocke"-ster",dih
(schoven) brengen, en eindelijk van dorschers, die in huur
genomen worden om het graan, evenals de wintergarst,
verder te bewerken. Ook boonen worden opgebonden. En
herhaaldelijk is er sprake van het maaien en het dorschen
van rapen; blijkbaar wordt er dus olie uit geslagen 1 ) : er
is zóóveel, dat zelfs vrij wat raapzaad verkocht wordt.
Ook het gras wordt , nu en dan gemaaid en ,affgelegd",
ditmaal door mannen uit de buurt; natuurlijk dient het
hooi als wintervoeder voor de koeien, die wij reeds dooi'
den slager te Utrecht zagen „slaera ". Run vleesch wordt,
naar wij hoorden, gezouten, terwijl hunne huiden dienen
als ruilmateriaal om andere eetwaren te verkrijgen.
Zoo blijkt dus een geheel boerenbedrijf met het klooster
verbonden te zijn ; alle bewoners ervan leefden van de
eigene voorraden der orde, waarover de balier ten slotte
het opperbeheer voerde. Verreweg het grootste gedeelte
van de uitgaven van het gesticht werd dus niet besteed om
proviand te koopen, maar om dien zelf te produceeren en
in natura, buiten de stedelijke markt om, voor de kloosterling en beschikbaar te stellen. Een gecompliceerd beheer;
wij begrijpen nu, dat de balier, die de gansche administratie
moest overzien en het geheele dorpje binnen de klooster1) In het klooster ter Apel had men dan ook twee watermolens: een
koren- en een oliemolen.
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muren geregeld moest doen voeden, het met dit beheer
te volhandig had, om nog veel anders te verrichten. Hij
kon toch niet volstaan met het sturen van zijn dienstpersoneel naar de stedelijke markt; het geheele convent,
hoewel midden in eene groote stad gelegen, werd nog in
het laatst der zestiende eeuw gëapproviandeerd op de oude
omslachtige wijze, die alg em Bene gewoonte was geweest
in de twaalfde eeuw. De groote oude kloosters, die zeker
bijna alle nog steeds op deze wijze leefden, waren wel
zeer bij hun tijd ten achteren: het ging er denkelijk goed,
maar toch wel zonderling ouderwetsch en omslachtig toe.
De bevolking van het klooster van St. Cathar"ne is
ons nu bekend. Maar toch hebben wij nog geen kennis
gemaakt met alle tot het klooster behoorende broeders;
want niet allen woonden binnen de kloostermuren. Behalve de ' acht prebendaten, waren er zeven zoogenaamde
kommandeurs, die buiten Utrecht op het land gevestigd
waren: te Ingen, Buren, Oudewater, Waarder, Harmelen,
Wem eldingen (bij Goes) en Montfoort (de jongste kommanderij, van 1544). De ongewone positie van deze zeven person en
is niet volkomen duidelijk. De schrijvers over de Johanniter-orde stellen de door deze kommandeurs bewoonde
kommanderijen gewoonlijk op ééne Mn met de drie oude
Johanniter- kloosters te Haarlem, Middelburg en Sneek, die
in den regel ook kommanderijen genoemd werden en die,
althans ten deele, afkomstig waren van de Tempelieren.
Maar zonder twijfel is deze gelijkstelling onjuist, want de
kommandeurs van Ingen en zijne collega's waren en bleven
leden van het Utrechtsche convent van St. Catharijne. Als
na de Hervorming de Staten van Utrecht de oude inrichting van de balie aanvankelijk nog handhaven, dan ver
zij, dat zij bij vacature van eene der zeven komman--klaren
derijen een der prebendaten van St. Cathar"ne daarmede
zullen ,beneficieren". De benoeming tot kommandeur van
Ingen enz. was dus voor een prebendaat van St. Catharijne
eene promotie. Deze kommanderijen waren ook geenszins
kloosters, zooals de drie oude zoogenaamde kommanderijen
-
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dit waren; want de kommandeurs woonden nagenoeg alleen
in hunne min of meer weidsche woningen op het land;
zij beheerden van die woning uit verschillende aan de
Johanniter-orde behoorende landerij en, waarvan zij zelven
de inkomsten genoten. Ook voerden zij, naar het schijnt,
allerminst „een volcomen geestelijck leven", zooals de
Staten van Utrecht (die er hunne goede redenen voor
hadden) in 1664 verklaarden. Wel hadden zij natuurlijk in
hunne woningen een huiskapelletje, waar zij hunne ordes plichten vervulden; maar overigens leefden zij, zoover wij
kunnen nagaan, als heerenboeren op hunne landerijen,
.zonder vele zorgen en zonder vele plichten.
Hoe hebben wij ons de positie van deze zonderlinge
kloosterlingen te denken ? Ik meen hun ontstaan met
zekerheid te kunnen verklaren. De goederen van het St.
Catharij ne- klooster lagen verspreid over het geheele land;
er waren verschillende parochiekerken (Ingen, Elarmelen,
Waarder) met hunne goederen bij, en denkelijk ook wel
eenig e zoog enaamde hoven, vanwaaruit tal van onder
den hof behoorende landerijen in den omtrek, die samen
een administratief geheel vormden, beheerd werden. In de
vroege middeleeuwen met hun gebrekkig verkeer kan het
toezicht van Utrecht uit op het beheer dezer soms vrij
afgelegen landerijen wel bezwaar gegeven hebben; zoo zal
men er hier en daar toe gekomen zijn, om bijeenliggende
ende
goederen der orde tot een geheel te vereenigen, en een
der kloosterlingen permanent daarop te vestigen, om het
beheer te voeren en aldus de ambtsplichten van den balier
te verminderen of althans te vereen voudig ezn . De Utrechtsche kapittelen hebben in het begin der dertiende eeuw
(v6 o'r 1227) geheel hetzelfde gedaan, toen zij hunne „bona
divisa" instelden. De proef is daar niet gelukt, en men heeft
de „verdeelde goederen" weer opgeheven 1 ); maar de heeres,
die aan het bezit daarvan gewend geweest waren, hadden
blijkbaar wel genoegen in dit leventje gesel ept. Want zoodra
een paar eeuwen later de Hervorming de laatste banden der
-

1) In de Duitsehe kapittelen ontwikkelde zich het misbruik daarentegen
sterk: de zoogenaamde ,Obley en" kwamen daar vrij geregeld voor.
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oude kapittel - administratie verbroken had, hadden de leden
van het Domkapittel, die in 1586 een hervormingsplan ontwierpen, niets haastigers te doen dan het herstel van de oude
bona divisa in overweging te geven; blijkbaar had de traditie
in het kapittel er al dien langen tijd wonderen van verhaald en hadden de kanunniken er ook al die eeuwen
naar uitgezien met groot verlangen. Iets geheel dergelijks
moet nu ook de balier van St. Cathar "ne beoogd hebben,
toen hij een groot deel van de ver van zijne balie liggende
goederen van zijn klooster verhief tot residenties van kom
er zelven het beheer voerden.
-mandeurs,i
Dat deze verklaring juist is, wordt reeds uiterst
waarschijnlijk, wanneer wij opmerken, dat althans de landerij en der kommanderij van Oudewater (die in 1659 niet
minder dan 1828 gulden opbrachten) toen nog alle lagen
te Linschoten, te Papekop en te Rekendorp, dus in de
onmiddellijke nabijheid der stad. Maar de proef op de som
wordt geleverd door eene bijzonderheid, die ons bericht
wordt over de inrichting van het Johanniter- klooster te
Sneek. Wij vernemen toch, dat de bewoners van dit klooster bestonden uit ,capitulares, grangarii, pastores et
conventuales", of wel, in duidelijk Hollandsch, uit de oudste
kloosterbroeders met volle rechten (capitulares), de pastoors
der aan het klooster behoorende kerken 1 ), de gewone
kloosterbroeders en de ,grangarii", die blijkbaar klooster
waren van een voornamen rang. Een ,grangium"-linge
is, naar men weet, eene dependance van een klooster, een
zoogenaamde „uithof ", d. i. een aan het klooster behoorend
complex van goederen met een min of meer kloosterlij k
ingericht centraal gebouw, waar een paar kloosterbroeders
verblijf houden en het toezicht voeren. Nu wij in het Sneeksche
klooster deze elders onbekende „grangarii” aantreffen, ligt het
voor de hand, in hen de beheerders van zulke ,,grangia" te
zien, die, evenals de kommandeurs van Ingen enz. voor de
1) Over de inrichting dezer Johanniter- pastoraten (die trouwens niet
noemenswaardig van de gewone pastoraten verschilden) vergelijke men mijn
opstel over: Eene middeleeuwsche dorpspastorie, in: Schetsen uit de Middel
-euwn,l
bundel.

DE JOHANNITERS IN NEDERLAND.

143

Utrechtsche balie deden, de „uithoven" van het Sneeksche
klooster beheerden. Toevallig kunnen wij deze conclusie
ook bewijzen : in de akte van 23 Februari 1576, waaraan
wij zooeven de indeeling van het personeel van het Sneeksche
klooster ontleenden, komt zekere Petrus Petri Torgerloe
voor als ,grangarius in Oesinhuysen", en in eene akte
van Januari 1578 vinden wij denzelfden Petrus Tongherloe,
„grangarius in Oesingahusen", genoemd onder de kloosterlingen, die besloten, het sedert jaren geruïneerde kloostergebouw te Sneek te verlaten en te verhuizen naar „hun
uithof Osinga-huysen". Het is dus zeker: een grangarius is
de beheerder van den uithof van een klooster; en terecht
heet hij dus in eene andere akte van het Sneeksche
klooster een „hofmeester" 1 ).
De identiteit van de Sneeksche grangarii met de volkomen gelijksoortige TJtrechtsche kommandeurs van Ingen,
Buren, Oudewater enz. is nu weinig twijfelachtig meer.
Maar de weidsche titel dezer laatste heeren schijnt de zaak
toch nog wat onzeker to maken. Laat ons echter dien titel
eens van nabij bezien. De heeren heeten kommandeurs, en
wij meenen dus allicht, dat zij, van ouds ridders en militairen, ook kommandanten geweest zullen zijn. Maar bij
onderzoek blijkt de zaak anders gelegen te zijn : de positie
der heeren was veel eenvoudiger. Van ouds heetten de
kommandeurs ,commendatarii", en hunne woning de
„commende"; bij eenig nadenken schijnt ons die naam
allerminst een militair commando aan te duiden, maar
veeleer te herinneren aan het feit, dat de heeren hunne
woningen „in commendam" bezaten, d.i. dat die hun (door
den balier) waren toevertrouwd door eene in de middeleeuwen
niet ongewone rechtshandeling. De naam der huizen en
goederen, wel verre van te wij zen op eene militaire vestiging,
een soort van fort, zooals men op den eersten indruk vermoedt,
herinnert dus alleen aan de afhankelijke positie der kommanderij en en bevestigt volkomen onze verklaring van hun ontstaan.
1) Ook op sommige plaatsen binnen de Utrechtsche balie zelve worden
in vroegere jaren (1420 en 1383) zoowel een „uuthoff" als „hofemeysters"'
vermeld.
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Blijkbaar was de instelling der kommanderijen naast
het klooster van St. Catharijne dus slechts een administratieve maatregel. En die maatregel kon ieder oogenblik
veranderd worden, als de toestand der landerijen dit wenschelij k maakte; feitelijk is dit ook geschied. In 1420
wordt een ,uuthoff" van de balie te Kallenbroeck (onder
Barneveld) vermeld 1 ), die later verdwenen is; terwijl de
tienden van Kallenbroeck dan behooren onder het Johanniter- klooster te 's Heerenloo (b** Harderwij k), dat wellicht
uit de Kallenbroecksche kommanderij gegroeid is. Ingen
daarentegen, in 1391 slechts eene dépendance van Arnhem,
was later (reeds in 1414) eene zelfstandige kommanderij 2 ).
En nog in 1544 werd eene nieuwe kommanderij opgericht
te Montfoort, met landerijen, die in de buurt gelegen
waren, te Willeskop.
Er is dus een sterk sprekend verschil tusschen eene
Johanniter-kommanderij en een Johanniter- klooster, al
heetten ook deze meestal kommanderijen (en, naar wij
zien zullen, met het oog op hunne rechtsverhouding tot
den balier, terecht). De bewoners van de balie en van de
kloosters gebruikten de landerijen der hun behoorende
„hoven" en pastoraten wel ter voorziening in hunne gezamenlijke behoeften, maar zij woonden er niet; de kommandeurs en h ofineesterp van de Utrechtsche en Sneeksche
kloosters en de Johanniter- pastoors van het I[aarlemsche
daarentegen genoten persoonlijk van de opbrengst der door
hen bewoonde kommanderijen en pastoraten. De kommandeurs bleven ook leden (,,membra") van de kloosters,
waartoe zij behoorden: zooals het in 1576 in het Sneeksche
klooster heet, behoorden de kommandeurs tot de ,conventualen, binnen ende buyten residerende "; niet aan den
Duitschen prior, maar aan hun klooster - overste betaalden
zij daarom jaarl**ks hun „respons ". In de kerk der balie
werden zij ook begraven, zooals nog in 1580 de komman1) Zie de Regesten v. h. archief der bisschoppen van Utrecht, No. 2206.
2) Gonnet p. 32, 17. Vgl. Regesten v. h. archief der bisschoppen van
Utrecht, No. 1927/29. --- Ingen betaalde later ook nog een cijns aan den praeceptor van Arnhem. (Gonnet p. 13.)
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deur van Kerkwerf zijne laatste rustplaats vond te Utrecht
in de kerk der balie.
Wij kennen thans de rechtspositie der kommanderijen,
die in onze rekeningen herhaaldelijk genoemd worden;
maar deze bescheiden laten ons nog vrij wel onbekend
met de inrichting van het leven aldaar.
Eene oorkonde van 1420 beschrijft ons „de uuthoff"
van St. Catharijne te Kallenbroeck als een hof „mit pore
woening, bouwyngen, anders hoer goede ende hove bynnen
hoere betuender vryheit, ende mit hoere wiindemolen,
daertoe behoerende", dus als eene gewone landbouwkolonie.
Onze visitatiën stellen ons echter in staat, om binnen te
treden en met de inrichting der kommander" kennis te
maken. Het woongebouw is een groot steenen huis, meestal
met een stroodak, in het dorp of daarbuiten gelegen en
met eene gracht omgeven en waartoe eene poort toegang geeft.
.Als de parochiekerk niet tot de goederen der kommanderij
behoort, dan is daarbinnen altij d eene huiskapel voor den huiselijken kerkdienst'); er zijn ook, evenals te Utrecht, steeds bed,den. „pro bospitibus et pauperibus advenientibus": te Ingen,
Buren, Oudewater en Waarder 9, te Wemeldingen 10, daarentegen te Harmelen slechts 5, te Montfoort (dat nog jong was)
slechts 1. Elke kommanderij had zooals wij reeds weten, hare
eigene goederen: landerijen in de buurt; van Ingen, Buren,
Oudewater en Montfoort wordt ons dit uitdrukkelijk ge .zeg d 2 ). Het landbezit der huizen was zeer verschillend
van omvang: Ingen bezat niet minder dan 231 morgens,
Buren 125, Waarder 100; maar Oudewater slechts 30,
Montfoort, de jongste kommanderij, zeker nog minder. In
den regel werd dit land door den kommandeur zelven beheerd en bebouwd (,,met groote kosten ", merken de visitateurs verdrietig op); alleen de kommandeur van Waarder
had bijna de helft van zijn land verhuurd. De komman1) Te Waarder, waar men de parochiekerk bezat, was bij uitzonde
toch eene kleine huiskapel; maar de kerk was daar ook een half uur-ring
gaans van de kommanderij verwijderd.
2) De landerijen van de kommanderij van Ingen lagen te Klinkenberch bij
Lienden; maar de kerk van het dorp Ingen zelf behoorde aan de kommanderij.
0. E. XtiIII 2
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derijen waren dus nog achterlijker dan de Utrechtsche
balge : terwijl deze alleen den hof Ter Weyde in eigen
beheer gehouden had en de rest van de landerijen verhuurd
had, exploiteerden de kommandeurs op het land, naar
middeleeuwschen trant, bijna al hun land, dat trouwens
in de buurt lag, nog zelven. Voor die exploitatie en tevens
voor het onderhoud der heeren bezat elke kommanderij
dan ook hare eigene koeien en paarden: Harmelen had
8 paarden en 8 koeien, Buren 7 en 4, Wemeldingen 4
en 6 stuks.
De kommandeurs van Ingen, Harmelen en Waarder
hadden, behalve de landerijen, echter ook nog een ander
zeer waardevol bezit: de parochiekerken van hunne dorpen,
met 250 à 300. communicanten, waarvan zij zelven pastoors
waren, maar die overigens beheerd werden door kerkmeesters. Het bezit° dier kerken was voor de kommanderijen van groot belang. Niet door de inkomsten uit de
oblaties der kerkbezoekers; want deze werden door de uitg aven voor den dienst gewoonlijk meer dan verslonden,
en de kommandeur stond die gelden dan ook gewoonlij k
met de zorg voor den kerkdienst aan de kerkmeesters af.
Maar er was eene veel rijkere bron van voordeel: met de
kerken waren alle landerijen der kommanderij denkel "k
wel in het bezit der orde gekomen.
De bevolking der kommanderijen was uiterst klein,
zóó klein dat niemand, die ze kende, ze met kloosters
verward zal hebben. Behalve den kommandeur, die gewoonlij k praeceptor heette (ook wel stadhouder, denkelijk wanneer een plaatsvervanger het beheer voor den titularis
voerde), was er in het huis gewoonlijk slechts één priester;
eene enkele maal waren er twee. Voor de bediening van
den kommandeur zorgden geregeld een kok en een huisknecht; alleen in de grootste kommanderij, te Ingen, was
er (iets weidscher!) ook een ,cannarius" (bottelier), die
echter tevens fungeerde als brouwer en bakker.
De verplichtingen van de kommandeurs en hunne
gezellen waren allerminst drukkend. Te Ingen, waar met
den praeceptor twee priesters resideerden, moesten weke
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lij ks negen missen opgedragen worden ; maar elders werd
alleen ééne mis op de feestdagen g eëischt, te Harmelen
bovendien nog twee missen per week. Te Wemeldingen
was de dienst het allergemakkelijkst : de praeceptor droeg
daar op de feestdagen alleen eerie mis op uit devotie, dus
onverplicht ! Men ziet het, de inrichting der kommanderij en
beantwoordde nog op het laatst der middeleeuwen geheel
aan het doel, waarmede zij waren opgericht. De heeren
beheerden de landerijen, die, naar wij zagen, bijna geheel in
eigen beheer waren; maar aan kloosterlijke functies werd
niet veel gedacht. Als de parochiekerk tot de goederen
der kommanderij behoorde, was de praeceptor tevens
pastoor en had hij het daardoor natuurlijk met zijne
geestelijke plichten vrij druk. Maar elders was het werk,
dat de orderegel hem oplegde, nog iets minder drukkend
dan dat van de broeders, die te Utrecht gebleven waren;
daarentegen hadden dezen, behalve de balier, niets met
het goederenbeheer te maken. De kommandeur droeg
natuurlijk alle lasten, die op zijne landerijen rustten; hij
betaalde ook mede in het onderhoud van weteringen en
dij ken, en soms moest hij, zooals te Ingen, na den schouw
ook den dijkgraaf met zijne bedienden en hunne paarden
onthalen. Het batige saldo der administratie viel hem ten
deel; hij betaalde daaruit, naar wij reeds weten, de jaar1**ksche „respons" aan den balier, als erkenning van zijne
onderhoorigheid. Ook ontvingen de met hem wonende
broeder of broeders, evenals te Utrecht, van hem, behalve
den kost, een sommetje voor hun „nooddruft "; wij kennen
alleen het bedrag daarvan te Ingen, waar iedere
broeder 4L gulden 's jaars ontving, benevens aandeel in de
oblaties in de parochiekerk, die 300 communicanten telde.
wij kunnen thans oordeelen over aard en doel der
kommanderijen, die aan de balie van St. Catharijne onder
waren. Geene ondoelmatige inrichtingen, meenen wij.-horig
Het karakter der kommanderij en als landbouwkolonies
bleef gehandhaafd; een zorgvuldig toezicht op het eigen
beheer der landerijen, waaraan men van ouds gewend was,
werd beter verzekerd door de voortdurende controle van

148

DE JOHANNITERS IN NEDERLAND.

het oog des meesters ; tegelijk werd er gezorgd, dat de aan
het dagelij ksche opzicht van den balier ontsnapte kloosterling toch in zijne afzondering den regel der orde bleef
opvolgen. Maar er waren ook wel bezwaren. De risico
van de exploitatie der landerijen was van het klooster overgebracht op den kommandeur ; maar de netto- opbrengst
van het land kwam nu ook geheel te zijnen voordeele,
terwijl de balie daaruit slechts eene kleine vaste som ontving. En het gezag van den balier over den hem onder
maar vrij zelfstandigen kloosterling werd natuurlijk-horigen,
op den duur ook slapper; de kommandeur kreeg allengs
een zelfstandig recht op de kommanderij- goederen. Zoo
heet hij de respons, die hij jaarl"ks aan den balier voldoet,
te betalen „pro arrendatione domus"; blijkbaar werd dus de
rechtsverhouding van de kommandeurs tot den balier ten slotte
zóó opgevat, dat zij het huis met het land van de balie in cijns
bezaten. En de in 1544 opgerichte kommanderij van Montfoort verkreeg zelfs door aankoop (reeds in 1547) een stuk
land te Willeskop tin eigendom. Een voorbeeld moge verduidel - keTi, welke bedenkelijke gevolgen dergelijke opvat tingen hadden voor de tucht onder de con ventualen. In
1540 was de kommandeur van Harmelen oud en kindsch
geworden; men nam dus twee priesters aan, om den kerkdienst in het dorp voor hem waar te nemen, en de renteester van den balier beheerde voor hem uit de verte zijne
landerijen, zoo goed als het ging. Goed bedacht in de gegeven omstandigheden! Maar wie ziet niet, dat het veel
doelmatiger geweest ware, indien de balier het had durven
ondernemen, om den kindschen grijsaard weder thuis te
halen en te vervangen door een anderen kloosterling?
Zulke ontwrichting der verhoudingen moet allengs
ook aanleiding gegeven hebben tot verslapping der tucht.
Als in 1612 de Staten van Utrecht aan den kommandeur
van Oudewater, wiens kommander" in de troebelen afgebroken was, vergunnen om eene kamer in de balie te
betrekken, stellen zij daarbij uitdrukkelijk de voorwaarde,
dat hij, „dewyle by hem somtijts int weywerck exerceert",
aan niemand „wettige redenen van schandael ofte op-
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spraecke" zal geven, noch aan den prior last of schade
zal berokkenen door zijne honden. Blijkbaar had dus de
kommandeur, als een tweede Nimrod, te Oudewater geleefd als een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren!
De toevoeging der kommanderijen aan de organisatie
der balie van St. Catharijne doet ons kennismaken met
eene opmerkelijke episode uit de geschiedenis van de
verwording der niiddeleeuwsche kloosters. De proef, door
den balier genomen, kan, evenmin als de vroegere van het
Domkapittel, op den duur gunstig geslaagd zijn. En toen
na de Hervorming, onder het beheer der Staten van Utrecht,
de toestanden in de kommanderijen meer openbaar werden,
konden onze geschiedbronnen verhalen van eene periode
van het schandelijkste wanbeheer. De verdeeling der kommander en tusschen de drie leden der Staten, die toen
volgde, leidde niet tot verbetering van den toestand:
de lotgevallen der Johanniter-kommander en zijn onverkwikkelij k gebleven tot het einde toe 1 ).
-

-

Il.

Om van de Nederlandsche Johanniters eene duidelijke
voorstelling te hebben, moeten wij, behalve hun middelpunt, de Utrechtsche balie, ook hunne andere kloosters
even bezoeken. Het is waar, behoudens het belangrijke
feit, dat een balier in die kloosters natuurlijk ontbrak en
dus alles, wat betrekking had op het beheer van de andere
kloosters der orde, er niet aangetroffen werd, waren de
Johanniter- kloosters vrij wel evenzoo ingericht als de balie
zelve, alleen wat eenvoudiger en kleiner. Maar hetgeen er
van hunne geschiedenis te verhalen is, zal toch de beschrij ving, die ik van de balie gaf, in bijzonderheden aanvullen en verduidelijken.
1) De kommanderijen zijn in 1668 opgeheven; maar deze maatregel,
genomen on1 de berooide financiën der provincie te herstellen, kan niet
tegen de kommandeurs pleiten. In 1674 zijn de kommanderijen weder
hersteld; maar ze zijn toen bij het regeerings- reglement toegewezen aan den
prins van Oranje.
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Volgens de visitatie van 1495 waren er drie aan St.Catharijne onderhoorige kloosters : St. Jansberg (bij Sneek),
met twee „uithoven" te Osingahuysen en te Eemswoude
en met niet minder dan acht parochiekerken ; dan St.-Jan sdal of 's Heerenloo (b" Harderwij k) ; en ten slotte Kerkwerf (b** Zieriksee). Tot de kloosters der balie behoorden
toen niet meer drie andere dergelijke gestichten. De kom
te Middelburg, die onder den balier stond, was,-mander"
niettegenstaande haar bezit van de groote kerk Westmonster te Middelburg, zóó vervallen, dat zij geen klooster
meer heeten kon 1 ). Haarlem, na Utrecht het grootste der
Nederlandsche Johanniter- kloosters, met vier parochiekerken,
was in 1469 door den paus aan het toezicht van den balier
onttrokken en stond dus niet meer onder de balie, maar
naast baar. En ook Arnhem, met den uithof te Nijmegen,
was reeds vroeger dan Haarlem losgeraakt van Utrecht 2 ).
Van het leven in deze zes gestichten is nog vrij wat
te verhalen, vooral naar de berichten der visitatoren, die
in 1495 en 1540 de huizen bezocht hebben; van Haarlem,
dat door zijn grooten omvang en zijne ruime middelen
boven de andere kloosters uitstak, weten wij toevallig bijzonder veel 3 ).
De aanleg onzer Johanniter- kloosters was over het
Het is niet onmogelijk, dat de opvallende achteruitgang der aan
vermaarde Middelburgsche kommanderij veroorzaakt is door den-vankelij
verkoop omstreeks 1310 van de Zeeuwsche goederen en kerkgiften der
Johanniter-orde aan graaf Willem III van Holland, die in ditzelfde jaar ook van
1)

het Utrechtsche kapittel van St.-Pieter zeer vele Zeeuwsche kerken aankocht.
2) De kommanderij te Arnhem heeft stellig aanvankelijk onder St.
Catharijne gestaan. Reeds de omschrijving van den omvang van het gebied
der balie in 1410, als omvattende de huizen „in den lande van Ghelre" en
elders in het Sticht, pleit daarvoor. Maar er zijn ook directe aanwijzingen :
in 1391 stelde de kommandeur „van Aernem ende Inghen" mede een
nieuwen kommandeur van het Haarlemsche huis aan, en het Haarlemscl^e
huis werd nog in 1469 gevisiteerd door de praeceptoren van Arnhem en
„in Brelis" (?). Zeker zou dit alles niet mogelijk geweest zijn, indien de
Arnhemsche kommanderij niet tot dezelfde balie als Haarlem had behoord.
3) Door Gonnet's publicatie over de kommanderij in: Allan's Beschrijving van Haarlem II p. 249. — Over Middelburg en Sneek vernam ik
nog enkele bijzonderheden van de rijksarchivarissen in Zeeland en Friesland.
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geheel eenvoudig. Het waren oude steenen huizen met
stroodaken, die in het vlakke veld lagen, door eene breede
gracht omgeven ; slechts enkele kloosters, zooals het Haarlemsche en het Arnhemsche, lagen in de stad en waren,
naar het schijnt, fraaier, rijker van aanleg. De beschrijving,
die wij bezitten van het deftige meubilair van het Haarlemsche klooster, geeft ons zelfs een vrij weelderigen indruk
van de inrichting dezer kloosterstichting. Immers zij bevatte
„soowel in de commanderye (boven, waar de kommandeur blij kbaar woonde) als beneden int convent" vele rijk gemeubelde
vertrekken; men vond er eene groote zaal, een salet, een
stoof, 's graven-camer, de stathouders-camer, de pastoerseamer, en verder ook blauwe, groene, gele en roode kamers,
blijkbaar kleurig versierd. Daarbinnen vinden wij zilverwerk
in overvloed: horens, arendsklauwen en noten met zilver beslagen, lampetten, fruitschalen, bekers, kelken en kroezen, ook
eene enkele vork. Ook tal van schilderijen merken wij er op:
vele kunstwerken van „Mr. Jan Scorel" en van „Mr. Maerten"
(van Heemskerk), zeker ook wel anonyme werken van den
kunstrij ken Geertgen, die naar dit huis, waar hij geleefd
heeft en gestorven is vernoemd was. Ook bezichtigen wij
er met bijzondere waardeering naast tal van portretten
van de laatste kommandeurs van het huis de beeltenissen van Erasmus en van Thomas Morus; niet minder
dan „de geheele librye" met ,eene groote menichte van
boeken ", geven deze stukken ons een gunstigen indruk van
de studielust en den letterkundigen smaak der broeders.
Maar al was het Haarlemsche klooster misschien
bij uitzondering eene eenigszins weidsche stichting, toch
woonden binnen de muren der kloosters slechts kleine
gezelschappen. Natuurlijk vinden wij overal een praeceptor,
die ook wel kommandeur heet, terecht, want evenals
de Utrechtsche kommandeurs de goederen hunner kom
bezaten van hunnen balier,-mander"„ico
hadden ook de hoofden der Johanniter- kloosters het klooster
zelf en de daarbij behoorende goederen der orde van den
balier „in commendam" verkregen. Met den kommandeur
woonden overal behalve te Middelburg, waar de prae-
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ceptor alleen woonde eenige priesters (kapellanen) samen.,
Maar die priesters waren slechts weinigen in aantal: te
Sneek vond men er zes, te Harderwij k vijf, te Kerkwerf
slechts één, te Arnhem drie, te Nijmegen vier, te Haarlem
aanvankelijk acht, later slechts vier. Allen droegen hetzelfde
geestelijke gewaad, den zwarten mantel met het witte ordes kruis, dien wij zien op het door Geertgen tot St. Jans geschilderde tafereel van het verbranden der beenderen van
St. Jan. Maar toch waren de heeren niet gelijk in rang:
de meesten hadden een ambt; te Haarlem ontmoeten wij
den pitantiemeester, die het fonds der pitantiën beheerde,
den hospitaalmeester of directeur van het gasthuis, den
libriemeester of bibliothecaris, en den bakmeester, die toezicht hield op de bakkerij .
Te Kerkwerf treffen wij, in plaats van de kapellanen,
een zeer ongewoon gezelschap aan: nonnen. Reeds van
ouds had de orde ook vrouwelijke leden gekend: te Haarlem worden kort na de stichting van het klooster zusters
vermeld, die met de broeders samengewoond blij ken te
hebben, . want eene vrouw, die eene gift aan het klooster
geschonken had, bedong in 1318 voor zich het recht, om
in het klooster te wonen „in der manieren, dat men andere
zusteren pleghet t' ontfangen". Later verneemt men echter
van die zusters niet meer; alleen te Kerkwerf treffen wij
nog in latere tij den twaalf nonnen der orde aan, die
samenwonen onder toezicht van eene priorin ; de praeceptor en zijn kapellaan deden er blijkbaar dienst als pater
eil biechtvader. Wij vernemen, dat de nonnen van Kerkwerf zich zeer correct gedroegen, den kerkdienst trouw
verrichtten en verder werkten voor de kost. En ook van
elders krijgen wij goede berichten; want Kerkwerf was,
wel het eenige Johanniter- vrouwenklooster in de Utrechtsche
balie, maar daarbuiten, in Groningerland, had men er meer.
De visitatoren van 1540 nu, die deze zusterhuizen te gelij k
met de Utrechtsche bezochten, gewaagden met lof van de
zusters te Warffum, die zich toelegden op de letteren,
zoodát velen zelfs Latijn verstonden; zij klaagden daarenteg en over de zusters te Osterwerum, die zóó ongeleerd
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waren, dat men ze van de verplichting tot het zingen bij
den kerkdienst en bij de getijden had moeten ontheffen.
Te Witwerd werkthn de zusters, die arm waren, 's zomers
zelven in het graan en het hooi, terwijl zij 's winters zelfs
moesten dorschen; zoo erg hadden de nonnen van Kerk
niet: wel waren ook zij arm, maar in den oogst-werfbt
namen zij toch huurlingen aan voor het werk op het land.
Ook de pastoors der aan de kloosters behoorende
parochiekerken en de hofmeesters der uithoven behoorden
tot het kloosterpersoneel. Wel woonden zij natuurlijk
buiten de kloosters, evenals de Utrechtsche kommandeurs,
met wie wij reeds kennis maakten; maar zij werden toch
tot de kloosterbroeders gerekend, tot de ,conventualen
binnen ende buyten residerende," zooals men (nog in 1576)
zeide, en zij namen ook deel aan de kapittelvergaderingen 1 ).
Trouwens zij waren steeds broeders van het klooster ge
blijkbaar steeg men in de Johanniter-kloosters-blevn:
geregeld op van gewoon kapellaan tot ambtenaar, dan tot
pastoor van eene aan het klooster toebehoorende kerk of
tot hofmeester van een z**ner uithoven, en ten slotte tot
kloosterhoofd, kommandeur. Denkelijk kon men aanvankelijk nog hooger opstijgen, tot balier; maar toen de band
met Utrecht losser werd, werd dit allengs onmogelijk, en
de broeders van het Utrechtsche convent kozen toen zelven
hunnen balier.
Behalve het kloosterpersoneel vinden wij in elk klooster
een betrekkelijk groot aantal (van vier tot zeven) bedienden,
in het nonnenklooster te Kerkwerf twee bedienden en drie
dienstmaagden. Het zijn in alle kloosters vrij wel dezelfde
personen als te Utrecht: de koster, de ,cannarius" of
bottelier, die soms tegelijk als bakker en brouwer optreedt,
de kok en zijn helper, de portier, de huisknecht, ook de
,,procurator qui colligit redditus", die, op zijn paard g ezeten,
het land rondtrekt, om overal de aan het klooster ver1) Het kapittel bestond te Haarlem in 1573 uit de pastoors van de
parochiekerken van Zoeterwoude en Hazerswoude, vier ambtenaars en één
ambteloozen broeder; te Sneek omvatte het kapittel omstreeks 1578, vier
pastoors, twee grangarii en vijf ambteloozen.

154

DE JOHANNITERS IN NEDERLAND.

schuldigde uitkeeringen te innen, en ten slotte het vrouwe lij ke personeel, niet te veel voor de groote huizingen,
maar naar ons oordeel toch wel wat talrijk voor het
bedienen van zóó weinig broeders. Hierbij zijn nog te voegen
de vrij talrijke knechts en meiden voor het landbouwbedrijf,
die in den oogst overal nog vermeerderd worden met eenige
tijdelijke huurlingen.
Wij willen thans wat nader kennis maken met de
kleine gezelschappen der kloosterbroeders zelven. Allereerst
treft het ons, dat, al gold de kommanderij (althans de
Haarlemsche) blijkbaar voor voornaam, de heeren zelven
toch metterdaad een zeer eenvoudig volkje gevormd schijnen te hebben : onder de vele Haarlemsche Johanniters,
die ons bekend zijn, vinden wij bijna uitsluitend burgerlijke
namen, en als een der laatste kommandeurs zich in de
troebele tij den, oud en gebrekkig, wenscht terug te trekken,
vindt hij een onderkomen bij eene nicht, die gehuwd is
met een Amsterdamschen speldenmaker. Denkelijk waren
de meeste heeren ook onvermogend. Onmogelijk is het zeker
niet, dat eenigen hunner behoorden tot vermogende familiën
en eerst bij hunne intrede in het klooster hun groot vermogen hebben afgestaan aan de orde. Maar ik houd dit
toch niet voor waarschijnlijk : de middeleeuwsche devotie,
de drang, die zoovele middeleeuwers er toe bracht, hun
leven te offeren aan hunnen Heiland, verkoos geene orden
als die van St. Jan, die den kloosterling zoo groote vrijheid
lieten en (althans in de latere middeleeuwen) zoo weinig
van hem vergden. Het is dus waarschijnlijk, dat de Johanniter-kommanderijen grootendeels bevolkt werden door
jongere zonen uit groote burger- gezinnen, wier ouders
aan enkelen hunner kinderen door plaatsing in een klooster
een goed onderkomen met een prijselijk en niet zwaar
levensdoel wenschten te verschaffen. Doch hoe dit zij, indien
de broeder, die aan de kloosterpoort klopte, werkelijk rij k
was aan aardsche goederen, dan moest hij die toch bij zij n
intreden offeren aan de orde, die hij verkozen had: al trad
hij er rijk binnen, hij woonde er arm.
De orde kwam hem ook slechts weinig tegemoet: de
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kloosterling ontving van zijn kommandeur zijn „eggen
nootdrufticheyden", zooals het heette (soms noemde men
het ook wel ,salarium" of „stipendium ") ; maar dit zakgeld was niet zeer groot. Te Harderwij k ontvingen
de broeders 20, later 25 Carolus-guldens 's jaars, te Haarlem slechts 16, later 24 guldens, te Arnhem zelfs maar
f 3-11. Al is de waarde van het geld sedert den tijd der
Johanniters vrij wat gedaald, ook in de middeleeuwen kon
men toch van een maximum van 25 guldens bezwaarlij k
een jaar lang goeden sier maken.
Natuurlijk kregen de broeders bovendien dagelijks den
kost. Die kost was voldoende; maar zeker was de gemeen
tafel toch niet weelderig. Wij kennen den-schapelijk
leefregel (van het jaar 1570) alleen voor de feestdagen;
maar wij mogen daaruit wel afleiden, hoe sober de dagelij ksche tafel geweest moet zijn. De vaste lekkernijen op
feestdagen waren, het heele jaar door: ham, gestooten
erwten, gebraad, versehe boter of rijstenbrij ; maar op elken
feestdag werd uit deze délicatesses slechts gekozen. Ziehier het
maal van Paschen: ,Paeschavont sal men vleysch zieden" (d.i.
koken), begint de regel opgetogen: de broeders ontvangen
dan „sprengt-vleys" (gezouten vleesch), rookvleesch en
,,zuyckers-vleys", 's avonds een vierde van een gebraden
lam en elk twee eieren. De bedienden kregen slechts
gezouten vleesch en hutspot, 's avonds wat gebraad, boter
en een ei. Het menu in de vasten was natuurlijk eenvoudig er : voor het noenmaal erwten of „groen warmoes ",
voor het diner drie gerechten met visch zonder boter of
olie, voor het avondmaal bier en brood. Als er geen versehe
visch was, schafte men scharretjes of gedroogde botjes.
Dit was alles: de quantiteit was zeker voldoende, maar de
qualiteit liet te wenschen over.
Alleen de pitantie bracht ook hier in de eentonigheid
van het leven nu en dan eene genoegelijke kleine afwisseling, die de broeders wel gewaardeerd zullen hebben. Het
doel van de stichters der pitantie was stellig goed geneest;
maar de middelen, die zij kozen, bewezen wel, dat de
middeleeuwers zich steeds in de eerste en voornaamste
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plaats trachtten te vermaken door smakelijk en vooral
door veel te eten. En de pitantiemeester kwam de hem
opgelegde plichten getrouw na: een paar malen 's jaars
richtte hij voor de broeders een diner aan, waarvoor hij
een geheel tafelgerei bezat. Maar bovendien luisterde hij
nu en dan het magere dagelijksche menu der heeren wat
op, door kleine delicatesses er bij op te disschen als toespij s. Het diner van Zondag in de vasten b.v. muntte uit
door den bakvisch en de oliekoeken, die het besloten :
het was de pitantiemeester, die zijnen medebroeders dit
extratje bezorgde. Zoo was hij het heele jaar door hun
weldoende engel. Hij wist een blij den lach te tooveren op
hunne uitg evasie kaken door hen te verrassen met vijgen,
rozijnen, krakelingen of noten ; en als hun koeken voorgezet werden, verblijdde hij hen met „cruyt" (specer"en),
die den middeleeuwers zoo welkom waren. Alles was
bij het beheer der pitantie gericht op het eten, en ook
als men het fonds testamentair wilde bedenken, vermaakte
men het een zilveren schroef, om den rondgaan den beker
aan te vatten en den wijn koel te houden.
De diners van den pitantiemeester waren zeker wel
de grootste afwisseling in het leven der heeren, en zij
hadden de gelegenheid om zich lang voor te bereiden op de
versnaperingen, die zij op geregelde dagen konden zien
aankomen. Want waarlijk, zij hadden niet veel te doen:
de verplichtingen ook van deze kloosterlingen waren, te
oordeelen naar den regel van het Haarlemsche klooster,
ontstellend gering. Dagelijks moest er door een der heeren
één mis gezongen en één mis gelezen worden, en verder moes
uren gezamenlijk gezongen worden; elders-tendkaoi
waren de broeders ook verplicht tot het zingen van de vesper
en het completorium. In hoofdzaak was die kerkdienst echter
alles; de overige verplichtingen der heeren waren althans
bijzonder licht. Zij moesten vasten op de vastendagen; zij
mochten slechts met goedvinden van den kommandeur uit
het klooster gaan; zij waren verplicht, 's avonds om acht
uur ('s winters vroeger) de kloosterpoort te sluiten, en na
het completorium ook de deur der slaapzaal; de broeders,
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die buiten het klooster woonden, mochten, als zij to Haarlem
kwamen, niet buiten het klooster logeeren enz. enz. Altemaal verplichtingen dus, die ook niet-geordenden zonder
veel bezwaar wel op zich zouden hebben willen nemen; men
krijgt den indruk, dat de dagen met zulk eene dagtaak den
broeders wel hél bijzonder lang moeten gevallen zijn!
Alleen to Kerkwerf was men inderdaad bezig : de zusters,
die arm waren, trachtten den kost to verdienen met een
eerlijk handwerk (,,manu um honesto muliebri labore").
Maar zij deden dit niet omdat haar regel haar dit
gelastte, integendeel, als de visitator verschijnt, verontschuldigen zij zich en verklaren met nadruk, dat
zij dit onheilige werk alleen verrichten, als de dienst is
afgeloopen.
Toch is er ook in deze kloosters iets, dat herinnert
aan de vrome bedoelingen der stichters en de omslachtige
inrichting dezer stichtingen eenigszins rechtvaardigt. De
visitatoren vragen overal, hoeveel bedden er in het huis
zij n, en alle getuigen verklaren, dat de bedden er inderdaad zijn. Sneek heeft er niet minder dan dertig, maar
Harderwijk slechts negen, het rijke Haarlem niet meer dan
dertien, Arnhem twaalf, Nijmegen elf. Deze bedden dienen
„pro hospitibus et pauperibus advenientibus"; wij weten
reeds, dat ze, ook te Utrecht, bestemd waren voor arme
reizigers, die in het klooster logies, denkelijk ook een
schamel maal vonden. Doze verplichte gastvrijheid heeft
in de kloosters blijkbaar zelfs vrij grooten omvang gehad:
tot de vaste bewoners van het Sneeksche klooster worden
toch, behalve de broeders en de bedienden, ,,et alii advenientes" geteld: blijkbaar was er dus een geregelde toevloed
van logeergasten. In de Groningsche Johanniter-zusterhuizen was het zelfs nèg drukker. Te Warffum klaagde
men in 1540 over de groote uitgaven, die het klooster
doen moest ,,pro advenientibus hospitibus et affinibus
monialium"; te Witwerd, waar men dagelijks reeds aan
zestig personen een maal moest verschaffen, bleek het lastig,
dat nog bovendien de voorbijkomende edellieden en anderen
geregeld gastvrijheid verlangden; en te Osterwerum ver-

158

DE JOHANNITERS IN NEDERLAND.

haalde men met een zuur gezicht, dat de ligging van het
huis aan den grooten weg wel een voordeel was, maar
toch ook vrij wat bezwaar leverde.
Zeker zal men deze gastvrijheid prij zen, die destijds
nog meer beteekende dan thans. Maar het was toch niet
genoeg, zal men oordeelen : immers de orderegel verlangde,
dat de broeders de ongeloovigen bestrijden en zieken ver
zouden. Van geene van beide verplichtingen hebben-plegn
wij nog iets vernomen: wij zoeken dus naar het ziekenhuis,
dat wij in de Utrechtsche balie inderdaad hebben aangetroffen. Maar dit onderzoek levert ons eene teleurstelling :
alleen te Haarlem vinden wij een gasthuis, en zoover wij
zien kunnen, werden daar geene zieken verpleeg d : het was
een gesticht, dat, zooals de gasthuizen der zeventiende
eeuw, vrije woning verschafte aan enkele ,huysarmen",
zes oude lieden.
Bij uitzondering herbergde het Haarlemsche klooster
ook nog eenige andere personen; maar van liefdadigheid
was daarbij weinig sprake. In het archief der stichting
vinden wij eenige contracten met proveniers, eenzame lieden
zonder gezin en redelijk welgesteld, , die tegen betaling van
een sommetje voor eens, misschien tegen afstand van hun
geheele kleine vermriogentje, zich voor de rest van hun
leven een rustig en zorgenvrij onderkomen verzekerd hadden
in hun vertrekje in het klooster en verder met de andere
proveniers aan de gezellige middag tafel, waar hetzelfde werd
voorgediend als aan de kloosterlingen. De menschen
hadden het (volgens een contract van 1483) niet kwaad :
zij hadden vrije wandeling in den boomgaard van het
klooster, „omme daerinne te gaen spacieren ende hem te
versolacieren, eerbaerliken ende hovesscheliken, als dat.
behoert". 's Avonds hadden zij ook vrij licht; maar zij hadden
geen vrij vuur: als het koud was, konden zij in de keuken
gaan! Werden zij ziek, dan hadden zij recht op vrije verpleging;.
maar bijzondere gerechten (,,wairt zake, dat hij yet meer
ghenoechde of lustede t' eten dan onse porcie") moesten
de zieken zelven betalen. Het kleine gezelschap proveniers
trekt onze aandacht, omdat wij in hun midden in de laatste
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jaren der vijftiende eeuw een jongen man meenen op te
merken, die allicht te arm was om zich in het klooster
in te koopen, maar zich denkelijk eene plaats onder
de broeders heeft kunnen verzekeren door het vervaardigen van het groote schilderstuk op het hoofdaltaar,
welks overblijfselen de Haarlemsche kommanderij wereldberoemd hebben gemaakt: de kunstrijke Geertgen,
die te Haarlem „tot Sint Jans" leefde en stierf.
Luisterrijker was de gastvrijheid, die de broeders nu
en dan (meermalen 's jaars) bewezen aan geheel andere
personen, die toen, al zijn zij nu grootendeels vergeten,
vrij wat meer beteekenden dan de jonge schilder Geertgen. Wij weten, dat de Haarlemsche kommanderij, evenals
de kommander en te Utrecht en te Middelburg, sedert
1360 een open herberg was voor de graven van Holland
en hun gezin; de vorsten stapten er geregeld af, als zij
de stad bezochten, en nog in het laatst der zestiende
eeuw kon men er dan ook, naar wij hoorden, „'s graven
tamer" aanwijzen. Daar de kommanderij nu eenmaal befaamd was geworden als het vorstelijke logement, sprak
het wel van zelf, dat nu en dan ook andere voorname
gasten een onderkomen zochten in het klooster, dat bekend was geworden als hofleverancier. Ook de stad Haarlem bracht daar geregeld hare aanzienlijke gasten onder
dak; soms logeerden die er geruimen tijd, zooals de beroemde raden van den aartshertog, Mr. Philips Wielart
en Mr. Jan Roussel, die Haarlem in 1502-1505 herhaal
bezochten en er gedurende hun verblijf op last van-delijk
den vorst dagelijks over de reorganisatie van het stadsbestuur confereerden met het „gerecht" en den „rij cdom",
die dan „theerden" in de kommanderij. Ook bisschop George
van Egmond dineerde er in 1535, en de „sae g meester"
Jacop de Coninck kwam toen met zijne choralen, om den
prelaat „also te recreëren ende vermaken". En doortrekkende
voorname reizigers, die het stedelijk bestuur wilde eeren,
werden dikwijls in de groote zaal gerecipiëerd aan een
weelderig maal, dat (het kwam blijkbaar zéér dikwijls voor)
-
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volgens tarief betaald werd met twee stuivers per persoon
(heer of knecht 1 )) buiten den wijn en de fooi.
Vrij wat grooten der aarde hebben op deze wijze de
kommanderij van St. Jan bezocht, en zij zijn er denkelijk
ook tevreden geweest. Want de kommandeur, die allengs
eene specialiteit geworden was in het geven van diners,
had eenig e menu's doen opstellen, die gereedgemaakt
werden in verhouding tot het aanzien van elken gast. En
deze menu's, meer overvloedig dan keurig, naar middel
trant, gaven den keukenmeester, die ze opschreef-euwschn
om zijn geheugen te ondersteunen, een zóo overtuigenden
indruk van het voortrefelij ke gehalte der opgesomde spij zen,
dat hij niet nalaten kon, zijn menu bij het nageslacht aan
te bevelen door er onder te schrijven: „als men aldus
bereyt, is heerlic".
Het is niet geheel zonder belang, om van deze menu's
kennis te nemen. Zij brengen niets bij tot de karakteristiek
,der Johanniter-orde; maar toch hebben zij voor ons belang.
Want wel hebben wij dikwijls en veel hooren praten over
de middeleeuwsche gulzigheid en over de ongeloofel ke
hoeveelheden, die men bij elk diner verorberde; maar hoe
men de tafels bereidde en wat men er op voordiende, weten
wij eigenlijk niet; hier biedt zich nu de zeldzame gelegen
om ons een middeleeuwsch feestmaal voor te stellen.-heid,
Ziehier het programma, „als men die burgermeesters heeft ".
Men dekte „de trectafel" in de groote zaal, waaraan veertien personen eene plaats vonden. Daar „rechtte" men
tweemaal 2 ). Het eerste gerecht bestond uit gekookt vleesch:
een stuk gezouten vleesch en twee stukken gerookt vleesch;
daarbij vijf schalen met „koevoet", vijf met gehakte pens
en vijf met rolpens, vijf met hutspot, vijf met gehakt, twee
met gebraden varkensribbetjes en één met spek: totaal 31
schalen. Het is geen fijne kost, maar het is overvloedig:
-

1) In 1527 werd het tarief voor de heeren verhoogd tot 3 stuivers;
het diner voor de Haagsche commissarissen kostte echter, ,alsoe wel heren
-als dienaren ", 5 stuivers, — een fortuintje voor het dienstpersoneel!
2) Bij het kroningsdiner van Karel V diende men zelfs in vijf ganger
van tien schotels.
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niet minder dan negen s Dorten vleesch, telkens vijf schalen
voor veertien personen. Daarentegen (het trekt de aandacht)
geene groenten ; ik vermoed, dat men dit destijds te
ordinair oordeelde voor een feestmaal.
Men meene niet, dat de gasten, die reeds negen soorten
van vleesch geproefd hadden, voldaan waren ; de tafel werd
nu afgenomen en op nieuw gedekt, ditmaal met gebraad.
Men vond er dan : twee gebraden schapenbouten, een
,,zuyckers-herst" of een haas, vier gebraden hoenders, vier
gebraden konijnen, vier schalen met talingen en zes met
„cappers", 21 schalen dus, wel belangrijk minder zwaar,
maar voor eene toespijs toch meer dan voldoende.
Het eigenlijke diner was daarmede afgeloopen; maar
het dessert (het ,bancket", naar men toen zeide) bevatte
nog eene keur van niet minder dan 38 schaaltjes, wel blijk
kleiner dan de eerste, maar toch nog redelijk voed -bar
dan op pannekoeken en wafels, met-zam.Mendischt
gebraden appelen en salade van ,vettecous" of gehakte
roode kool, verder „coude ijsbouten" (stoofperen) en hazeli,
nooten, ook „viersaet" (specer en), „dicke rijs" (r"stebr**
toenmaals natuurlijk eene zeldzame délicatesse uit het verre
oosten), ,crensen" en kastanjes.
Het archief der kommanderij bewaart nog meer zulke
menu's: voor Grooten Vastenavond, voor het geval dat de
commissarissen uit Den Haag komen om de accijnsen te
verpachten, of „als men (andere) eerlicke treffelicke gasten
heeft" enz. („Anders, als men gemeene vrienden heeft, macht
wel minder sijn”, noteerde de on deug ende keukenmeester ! )
'Wat ons in deze menu's het meest treft, is wel hunne
buitengewone eentonigheid. Of men de burgemeesters of
de heeren uit Den Haag ten eten had het deed er weinig
toe; onveranderlijk rechtte men tweemaal: éenmaal met
gekookte, éenmaal met gebraden spijzen. En het was ook
onveranderlijk hetzelfde: pens en koevoeten en talingen;
één enkele haas was blijkbaar het fijnste, dat men te schaffen wist. Alleen op Vastenavond verschijnen er eenige
schotels „met pasteytgies, also groot als het rondt van een
bonet"; groenten en fijne vruchten blijven ontbreken.
-
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Laten wij eerlijk zijn en erkennen, dat al deze schotels
door de veertien aanzittenden mogelijk niet geledigd zullen
zijn; er kan natuurlijk vrij wat overgebleven zijn voor de
keuken. Bovendien weten wij, dat bij de kroning van
Karel V te Aken, toen de vrij wat grootere tafels zeker
gezucht hebben onder nog veel talrijker schotels dan die
werden voorgediend in de groote zaal onzer kommanderij,
velen daarvan „nur Schau-essen" waren, m.a.w. gerechten,
prachtig gemonteerd naar den overladen smaak van het
einde der middeleeuwen, kostelijke sieraden voor de tafels,
maar niet bestemd om den honger der gasten te stillen.
Het kan zijn, dat het zoo ook is toegegaan in de Haarlemsche kommanderij; maar ik geloof het toch niet : daarvoor
schijnt het geval daar te eenvoudig, te huiselijk geweest te
zijn. Inderdaad meen ik te moeten aannemen, dat de negen
vleeschgerechten van het eerste gerecht en de zes schotels
met gebraad van het tweede werkelijk rondgediend, en
grootendeels door de veertien gasten verorberd zullen zijn.
De huishouding van de kloosters met hunne uitgebreide gebouwen en hunne omslachtige administratie moet
vrij wat gekost hebben: hoe kwam de kommandeur aan
het noodige geld daarvoor? Wij kunnen dit nauwkeurig
nagaan. De kommandeurs wisten enkele voordeeltjes te
verkrijgen : door het aannemen van proveniers en het ontvangen van betalende gasten werden de uitgestrekte g ebouwen van het klooster productief gemaakt. Ook voordeelen
van geheel andere soort wisten de kloosteroversten soms
te veroveren. Zoo kon de orde zich beroemen op het bezit
van aflaten, die te Haarlem zóóveel aftrek vonden, dat
bisschop David in 1487 aan het gesticht moest vergunnen,
om in den tijd, dat de afaten verdiend werden, tij delij k
ook seculiere geestelijken aan te nemen, om de broeders
te helpen bij het preeken en het hooren van de biecht.
Maar de Haarlemsche pastoor, opgestookt door de kerkmeesters, die van het drukke bezoek van de aflaat der
St. Jansheeren nadeel vreesdén voor hunne eigene kas,
liet de aflaatbrieven van de kerkdeuren afscheuren en ver-
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kondigde zelfs van de preekstoel, „dat deselve aflaten valsch
waren ende de commandeur een bedrieger der zielen was,
mitsgaders vele meer andere blamatiën ende injurieuse
woorden ". Toen klaagde de kommandeur bij het geestelij k
gerecht te Utrecht; ook de pauselijke conservator van de
rechten der orde, de Groote raad, de stadhouder, de
aartshertog zelf, eindelijk de paus in persoon werden allengs
in het geschil gemengd. En na zeven jaar procedeeren
kreeg de kommandeur eindelijk zijn zin.
Men ziet in, dat deze bron van inkomsten aldus noch
geriefelijk noch voordeelig kon zijn ; wel kon men dergelij ke extra- voordeeltjes tijdelijk exploiteeren, maar vaste
inkomsten waren toch noodig, om op den duur het.klooster
te onderhouden. Gelukkig waren die inkomsten er ook:
evenals te Utrecht werden de huishoudingen der kloosters
geregeld en nagenoeg uitsluitend bekostigd door hunne
landerijen. Het beheer dier landerijen was evenals in de
balie, ook in de Johanniter- kloosters ouderwetsch ingericht : de kommandeurs voerden hun eigen landbouwbedrijf.
Te Haarlem had men 37 bunders land, verdeeld over drie
plaatsen dicht bij de stad, die het convent zelf bebouwde;
te Kerkwerf bezat men 33 bunders, die het convent nog
in 1495 eveneens in eigen beheer had. Te Arnhem en te
Nijmegen was de zaak eenigszins anders geregeld: de
Arnhemsche kommandeur had eene boerderij (,,massaria")
te Polde; Nijmegen had er zelfs drie te Lent tegenover de
stad, die allen aan boeren verhuurd waren, tegen uitkeering van de helft der opbrengst; te Ingen werd de groote
boerderij te Maurik wel van ouds verpacht, maar alleen
„weill die Lenderey nit vast guth" waren. Overal had men
ook eigen vee: te Sneek hield het klooster 24 koeien en
2 paarden in een weiland dicht bij het huis, te Harderwij k
10 koeien en 6 paarden; de Groningsche Johanniter- kloosters
hielden nog veel meer vee.
Dit eigen beheer bleek echter niet doelmatig. Het
was zeer duur en de visitatoren werden niet moede daarop
te wij zen ; telkens betoogden zij, dat, wanneer men het
land in erfpacht uitgaf (de invoering van tijdpacht scheen
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eene al te moderne inrichting), het land aan de stichting
veel meer voordeel zou opleveren. Dit wordt te begrijpelij ker, als wij wat meer in bijzonderheden over het beheer
worden ingelicht. In de groote kloosters kreeg de abt, de
balier, de proost — of hoe de titel van den klooster-overste
zijn mocht langzamerhand ervaring van het landbouwbedrijf, evenals iedere edelman of groote grondbezitter. Maar
elders viel het landbeheer den klooster-oversten, die ook andere
belangen te behartigen hadden, stellig dikwijls moeielijk ;
niet zelden zal hunne ervaring daarbij te kort geschoten
zijn. Ik kan een voorbeeld geven: toen de visitatie van
1540 het Johanniter- vrouwenklooster te Warhum in
Groningerland bezocht en naar den omvang der lan derij en
informeerde, gaf men den heeren het volgende, weinig
bevredigende overzicht van de klooster-huishouding : „Het
aantal en de grootte onzer landerijen kunnen wij u niet
opgeven ; want zij staan in onze registers niet opg eteekend
en ze zijn ook in onzen tijd niet opgemeten. Sommige
perceelen zijn door sloten afgescheiden; maar bij andere
is dit niet het geval: zij liggen gemeen en er zijn alleen
grenssteenen (,,termini") of andere afscheidin gen geplaatst.
Wij weten dus alleen, dat wij ongeveer 700 bunders bezitten, gedeeltelijk bouwland, gedeeltelijk weiland. Het
land brengt gewoonlijk ongeveer 500 mudden gerst op,
die voor bier en veevoeder dient, ook 4 à 500 mudden
haver, die geheel in het huis gebruikt wordt. Tarwe en
graan hebben wij niet en moeten wij koopen, want het
land is zandig en moerassig. Onze overige landerijen worden verhuurd, gewoonlijk voor zes jaar; zij brengen ongeveer f 800.— op. Onze honderd koeien leveren boter en
kaas, die wij geheel zelf gebruiken. Als wij geld overhebben,
beleggen wij het in tinsen en renten. De oblaties der kerkbezoekers leveren, sedert de Luthersche secte ontstaan is, niet
veel op, nauwelijks genoeg voor de verlichting der kerk" 1).
1) Deze giften leverden trouwens ook om andere redenen niet veel

op: te Sneek klaagde men in 1495, dat, als het offertorium van een hunner
kerken werd afgedragen, er zoovele gasten meekwamen, dat men meer nadan voordeel er van had.
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Op den duur schijnen de broeders (het was waarlijk
niet te vroeg!) de bezwaren der eigene land- exploitatie
ook zelven ingezien te hebben. Zij vereenvoudigden dus
hun beheer: bij de visitatie van 1540 zien wij, hoe te
Kerkwerf de helft van de landerijen, die ver van het
klooster lagen, in huur waren uitgegeven; te Harderwij k
waren toen zelfs nagenoeg alle landerijen, die men vroeger
zelf beheerde, in huur uitgegeven en had men alleen de
weiden en bosschen met eery klein stukje land in eigen
beheer gehouden. In 1562 deed ook Haarlem dien grooten
stap; de kommandeur stelde toen voor, de ,bouwerye",
die schade opleverde, op te heffen; hij herinnerde, dat hij,
die geen eigen vast personeel voor den landbouw had,
moest werken met vreemd volk, en hij kwam derhalve tot
de conclusie, ,dattet ons nyet en dient". Maar al was de
kommandeur dus een man van den nieuwen tijd, de broeders
lieten zich niet zoo gemakkelijk gezeggen; zij hadden een
ernstig bezwaar: als zij ziek waren, dan hadden zij gaarne
„haer suyer ende soet", een lekker schoteltje apart. Bij
eigen beheer konden zij dit gemakkelijk en kosteloos
krijgen; maar als men het land verpachtte, dan was het
daarmee gedaan: derhalve zij waren tegen de opheffing
van het oude gebruik. Maar de kommandeur liet het er
niet bij : hij won het advies in van „sommige tre Blicke
personen" en zette de zaak door; de weerspannige broeders
werden gepaaid door eene schadevergoeding van een gulden
per jaar.
Men ziet reeds uit dit voorval, dat de kommandeur
het niet altijd gemakkelijk had in zijn klooster, en de
geschiedenis van het Haarlemsche convent, die ons in
bijzonderheden bekend is levert daarvan ook verscheidene
andere wel interessante voorbeelden. Aanvankelij k
was de positie van den kommandeur zeer duidelijk ge
geweest: in 1391, bijna eene eeuw na de stichting-teknd
van het Haarlemsche klooster, hooren wij, hoe de Utrechtsche
balier aan den door hem aangestelden kommandeur Willem
van Scoten „ons oerdeus buys tot Haerlem" met zijne
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goederen toevertrouwt, „die hij van ons aengenomen heeft
te regieren ende te bewaeren tien jaer langh naestcomende."
De kommandeur was dus toen geheel afhankelijk van zijn
chef. Het klooster stond ook onder de visitatie en correctie van den balier, en de rekening van het huis werd
door hem goedgekeurd. Zonder verlof van den balier
mocht de kommandeur ook geene personen in het huis
opnemen, geen goed verkoopen of in erfpacht uitgeven .
Op den duur werd de positie van den kommandeur echter
eene geheel andere: hij ontwikkelde zich tot een zelfstandig, voornaam heer. Toen dan ook de titularis van 1571
er over dacht, „hem te begeven tot ruste, vreede ende
eenicheyt" en verlangde naar „ontslag van alle wereltsche
occupatien", sloot hij met zijne onderhoorigen een contract,
dat. hem in staat stelde, om te blij ven leven op deftigen
voet. Voor zijn onderhoud werden hem aan gewezen zekere ren
huren van landerijen, die hij zelf zou mogen be--ten
heeren. Hij kreeg bovendien een eigen huis in de stad en
het uitsluitend gebruik van „den boomgaert voor die
librarye" van het convent. Voor het meubilair van zijn
huis zou hij meubels en zilverwerk uit het klooster mogen
medenemen; en zijn opvolger beloofde hem „uuyt eygen
libraliteyt" het huis te onderhouden. Als hij in het klooster
wenschte te dineeren, zou men hem steeds gaarne ontvangen; ook de wagen en de paarden van het klooster zouden
op verlangen steeds tot zijne beschikking zijn. Het is
mogelijk, dat onze kommandeur ook daarom zulke goede
voorwaarden kon bedingen, omdat men hem niet ongaarne
zag vertrekken en een minder strengen meester in zijne plaats
hoopte te krijgen ; maar het teekent toch den toestand, dat
men zóóveel omslag moest maken, om hem kwijt te raken.
Deze verandering in de positie van den kommandeur
was niet op eens gekomen: met volharding had hij zich
met zijn klooster verzet tegen het toezicht van den balier.
De balier had zich ook verweerd: in 1461, toen de Haarlemsche kommanderij vaceerde, had hij het wenschelijh
geoordeeld, om krachtens zijne bevoegdheid den kommandeur van Oudewater, die geheel buiten de Haarlemsche

DE JOH ANNITEES IN NEDERLAND.

1 67

toestanden stond, aan het hoofd van het klooster te stellen. Maar de heeren hadden er niet in berust, en de halve
wereld was bij het geschil te pas gekomen: Karel. de
Stoute in eigen persoon en zelfs de paus. En het eind van
de geschiedenis was geweest, dat de Duitsche prior, de
chef van den balier, het Haarlemsche huis in 1469 had
bevrijd van den band met de Utrechtsche balie (,,a jugo,
obedientia et subjectione domus sive camere nostre
Traiectensis") ; de broeders van het klooster zouden voort
zelven uit hun midden den kommandeur verkiezen, en-an
de Duitsche prior zou dien dan aanstonds bevestigen,
buiten den Utrechtschen balier om. Nog in hetzelfde jaar
1469 had de grootmeester van Rhodus deze belangrijke
beslissing bevestigd. Zoo waren dus de Haarlemsche kom mandeur en zijn gesticht op eigene beenen gesteld en vrij
geworden van het lastige toezicht en de visitatie van den
balier, die dicht in de buurt was; de controle van den
verren Duitschen prior was veel minder te vreezen.
Maar het bleek toen al spoedig, hoe bedenkelijk deze reorganisatie was geweest. Dadelijk (reeds in 1472) zien wij
den nieuwen kommandeur, die, door de broeders gekozen,
min of meer van hen afhankelijk was eene overeenkomst,
eene soort van kies- capitulatie, met hen sluiten. Men bedingt, dat hij geene vreemde ordebroeders in bet huis zal
opnemen; hij zal dagelijks met de broeders in het refectorium eten en dan niet meer dan twee of drie gasten
medebrengen; hij zal de toestanden onder den vroegeren
kommandeur (Gerrit van Scoten) herstellen enz. enz. Ik
wil niet betwisten, dat de maatregelen goed kunnen geweest zijn, omdat ik er niets van weet; maar ik beweer,
dat dergelijke contracten de tucht in het klooster natuur
moesten ondermijnen. En toch schijnen die langzamer -lijk
regel te zijn geworden in het Haarlemsche gesticht.-hand
In 1520 bemoeit de Duitsche prior zich met de zaken en
zet de broeders op hunne plaats: de kommandeur zal
voortaan in de aan bet klooster behoorende parochiekerken
naar believen broeders van het convent aanstellen als
kapellanen, die „ad nutum" afzetbaar zullen zijn ; de broe-
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ders zullen zonder verlof van den kommandeur het convent
niet mogen verlaten enz. enz. Maar in 1525 klaagde de
kommandeur op nieuw over de broeders : zij nemen den
kerkdienst niet behoorlijk waar en erkennen het gezag
van den prior niet, „omdat hij zich beter gedraagt dan
zij", zegt de kommandeur gepiqueerd. Maar de questie zat
dieper: sommige broeders beweerden, van de plicht van
gehoorzaamheid ontheven te zijn : bij overtreding verklaar
zij niet strafbaar te zijn door den kommandeur, maar-den
slechts volgens besluit der broeders. Men gevoelt, waar
dit dreigde heen te gaan. De Duitsche prior greep dan
ook op nieuw in en beval den broeders, om den komnlandeur gehoorzaam te zijn op straf van uitzetting, terwijl de
kommandeur alle broeders in en buiten het klooster minstens éénmaal in de drie jaren zou visiteeren en zoo noodig
straffen.
Toen ging het blijkbaar eenige jaren goed; doch in
1542 hooren wij van eene nieuwe overeenkomst, die tot
verbetering van het beheer heette te strekken; maar twee
jaren later werd zij door den Duitschen prior vernietigd,
terwijl hij den kommandeur vrij verklaarde in zijne handelingen. In 1567 maakte een nieuwe kommandeur echter
alweder eene overeenkomst met het convent: de broeders
beloven dan den kommandeur te zullen gehoorzamen en
„vooral naerstich te sijn in godsdienst "; maar zij ontvangen
meer zakgeld en, als zij het behoeven, ook zuivel in de
vasten; de twee oudste heeren krijgen ook afzonderlijke
vertrekken in het nieuwe kloosterpand en de kommandeur
verbindt zich, om de tot zijne beschikking staande pastoraten
altijd aan den oudsten broeder te geven. Twee jaren later
hooren wij op nieuw van vergrijpen tegen de tucht: de
broeders dragen een Riet voor geestelijken passend gewaad.
Er was toch „bevonden, dat onse oerdens- broederen haer
habiten den waerlicken mannen ende personen hebben willen
gelijck maecken, alsoe dat se haer nyet geschaemt en heb
te draegen hoesen met groete wyde boxen om den-ben,
dyen, ende dat in onse convent ende oick buyten". Dat
scheen al te erg, en out ,,alle schandalisatie te amoveeren
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ende d' opspraecke, die ter cause van then zijn opgeresen",
werd besloten, het ,,dragen van boxen ofte wiiithroucken"
te verbieden, ook als men ,,reysbaer" was, op eene boete
ten bate van de defensie van het eiland Malta en tevens
van ,,den taeffel van den gemeen heeren", die hun blijkbaar niet minder aan het hart lag dan het verre eiland.
Intusschen, als wij een paar jaar later de kleerkast van den
kommandeur zelven inspecteeren, dan vinden wij daar zeer
met fluele
huiselijk verschillende tabbaarden
,
een wambuys
,,
mouwen" en verschillende ,,hoesen", waarvan eenige bepaaldeljk aangeschaft zijn in den tijd van zijn kommandeurschap. En het eind van de geschiedenis was, naar wij zagen,
dat de kloosterbroeders er in 1571 in slaagden, zich den
lastigen kommandeur van den hals te schuiven.
Zeker, het ging met de tucht in het Haarlemsche
klooster niet te best. De kommandeur neemt vrij geregeld
den prior aan tot zijn coadjutor en beneemt zich dus (zeker
niet vrijwillig) een deel van zijne vrijheid. En het is wel
niet toevallig, dat men juist in 1569 besluit, een kapittelzegel te laten maken, dat besloten zal liggen in eene kist
met drie sloten, waarvan de kommandeur, de coadjutor
en de prior (of de pitantiemeester) elk een sleutel zullen
hebben. Zoo was, naar men beweerde, de oude gewoonte
geweest, die nu ,,door slappichheyt te nyet ghecomen was".
De gevolgen van al deze aanslagen op het gezag van
den kommandeur bleven niet uit. Reeds in 1495 vinden
wij in het klooster een „predicator", die het geheele jaar
door op de feestdagen predikt en dus den broeders het
werk uit de handen neemt. Erger was iets anders: in het
laatst der zestiende eeuw (1574) zien wij een van de pastoors der orde zeer huiselijk een testament maken over
zijne nalatenschap. Hij erkent wel is waar, dat hij als
broeder der orde geen eigen vermogen bezit; maar hij beweert, „dat die regel der oorden (hem) auctoriseert van
te maicken despropriamentum", met vergunning van den
kommandeur, die bereidwillig een oogje dichtdoet. De
broeders spreken het echter tegen en verzetten zich: na den
dood van den testatenr ontkennen zij pertinent, dat deze
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een eigen vermogen had; immers conventualen mogen
volgens hunne gelofte niets bezitten, en de geheele nalaten
dus goed van de kosmmander". Zeker, de zaken-schapw
in het Haarlemsche klooster waren, toen de Hervorming
naderde, niet te best in orde : kibbelarijen onder de bewoners, verslapping van de tucht, verwaarloozing van de
ordesplichten waren aan de orde van den dag.
Niet alleen te Haarlem waren de zaken in de war geraakt. Te Middelburg was het convent, dat in 1326 den
grooten Westmonster in eigendom gekregen had en waar
sedert dien tijd de Hollandsche graaf zich zijn logement
gekozen had, in 1540 samengeschrompeld tot den kommandeur alleen, die met zijne dienstbode en zijn huisknecht de
kommander" bewoonde. Toen de visitatoren er in 1495
kwamen, had hij verklaard, dat hij buiten de feestdagen
slechts verplicht was tot mislezen, als hij er lust toe had;
maar in 1540 moest hij erkennen, dat hij verplicht was
tot het lezen van drie missen 's weeks. Evenwel, zoo ver
hij, hij had het erg druk met allerlei zaken; hij-klarde
was ook wel eens ziek, dus had hij maar een anderen priester
voor het mislezen aangenomen. Maar hij zat dan ook, naar
hij klaagde, zéér krap in het geld. Want dikwijls kwamen
er gasten bij hem, uit de stad en van buiten, wien hij
fatsoenshalve wel wijn diende te schenken; en de wijn was
duur, omdat (naar hij met een ernstig gelaat de Duitsche
visitatoren onderrichtte) er in Zeeland geen wijn groeide
en die dus van elders moest aangevoerd worden. Het
visitatieverslag maakt over deze redeneering geene opmerking ; maar mij zou het verwonderen, indien de heeren niet
van oordeel geweest waren, dat de wijngelagen met zijne
gasten den kommandeur niet al te onaangenaam waren.
Zeker althans was de Middelburgsche magistraat met den
gang van zaken in de kommanderij niet bijster ingenomen,
want een jaar later heeft zij, zonder zich aan de Johanniterorde te storen, de kommanderij en de groote kerk, die er
naast lag, met eenige aan de kommanderij behoorende perceelen in de stad eenvoudig gesloopt en voor andere
doeleinden gebruikt.
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Er waren nog meer voorbeelden van ontaarding en
verval in de orde. In 1594 verklaarde men aan de visitatoren, dat te Wemeldingen sedert menschenheugenis niemand
geresideerd had: de kommandeur woonde met de zij nen
eenvoudig in het naburige Goes! Ook de kommandeur van
Arnhem bleek in 1495 reeds sedert elf jaren in zijne Duitsehe kommanderj te lEleimbach gewoond te hebben,
zonder naar zijne Arnhemsche kommanderij om te zien;
zijn ,,stadhouder", die de kommanderij beheerde betaalde
hem jaarl**ks ,,pro sua absentia" eene geidsom, die blijkbaar als eene soort pacht werd beschouwd. Immers de
Nijmeegsche kommanderij, die door den afwezigen kom
mandeur aan een der broeders iii beheer gegeven was
heette eenvoudig aan then broeder ,,arrendatum" (in cij ns
gegeven) te zijn; de huurder vond de pachtsom gemakkelijk door een stuk land van de kommanderij met eene
rente te belasten!
,

Zoo was het echt middeleeuwsche streven, om alle
banden los te maken en alle gezag te ondermijnen, werk
zaam geweest op tal van plaatsen van de TJtrechtsche balie
der Johanniters. Datzelfde streven had den Tltrechtschen
Domproost reeds lang er toe gebracht, om, nagenoeg los
van zij n kapittel, rustig te leven op zijn slot te Doorn.
Zoover was het met den baler en de kommandeurs der
Johanniters nog niet gekomen, maar zij waren toch daarheen op weg; het eigenaardige, dat de ridderlijke orde bij
hare stichting gekenmerkt had, was verdwenen, hare
stichtingen waren gewone kloosters geworden.
Toen de Hervorming kwam, raakte het Haarlemsche
huis dadeljk in de klem; ook het klooster bij Sneek werd
verwoest: de geweldige storm wierp alles omver. lets langer
dan de andere kloosters hield het Titrechtsehe hoofdhuis
het nit. Onder het straffere beheer der Staten van Utrecht
werd de toestand er wat verbeterd; maar met de trouw
aan den ouden regel was het natuurlijk toch eerlang voor
goed gedaan: de kloosterregels strookten niet met de nieuwe
godsdienstvormen. En niet alleen dit, zij waren ook in
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conflict met de g eheele moderne maatschappij . Wij zagen,
hoe de Johanniters, vasthoudend aan het eeuwenoude gebruik, hun leven doorbrachten in geheel dezelfde vormen,
die normaal waren geweest in de twaalfde eeuw, maar
waaraan het verkeer, althans in de steden, waarbinnen
velen der kloosters stonden, sedert lang ontgroeid was.
De orderegel had de broeders belet, die vormen te veranderen; maar de Hervorming, die zoovele misbruiken
begeerde op te ruimen, maakte gaarne van de gelegenheid
gebruik, om deze groepjes wat verwilderde menschen, die
hun tijd gehad hadden, weg te zenden en te gebruiken
tot nuttiger doeleinden. En het moderne leven, dat met
de Renaissance overal doorgedrongen was, maakte aanstonds
een einde aan de ouderwetsche inrichtingen, die het kloosterleven eeuwenlang geconserveerd had. De verandering
geschiedde aanstonds, niet bij toeval, maar met volkomene
bewustheid. De Utrechtsche Staten, die het toezicht op
het beheer der kloostergoederen aan zich getrokken hadden,
lieten de landerijen en tienden der balie dadelijk verpachten, geenszins in erfpacht, zooals de middeleeuwen gewoon
waren geweest, maar voor niet langer dan voor vier tot
zes jaren. En reeds in 1603 bepaalden zij, dat het eischen
van ,,toepachten" (hoenders, kapoenen, boter), die van ouds
onder allerlei voorwendselen bij het sluiten van nieuwe
huurcontracten betaald waren, afgeschaft zou worden; de
nieuwe beheerders zouden „gelt bedingen" in plaats van
uitkeeringen in natura 1 ). Ook de veenen van het convent
werden eerlang, althans gedeeltelijk, verpacht.
Zoo kwam de nieuwe tijd van zelf binnen de klooster
broeders van St. Catharijne zullen vreemd hebben-muren;d
opgezien. Maar ergere dingen wachtten hen. Hun balier,
die, man van het ancien regime, zich geheel nieü met den
nieuwen gang van zaken had kunnen vereenigen en zich
verschanst had in een zwijgend maar taai verzet, werd bij
zijn overlijden in 1602 niet vervangen. De ingevoerde vex°1) Bij de Utrechtsche kapittelen, die zelfstandig bleven, zijn de
toepachten in natura nog gehandhaafd tot 1618, toen een vast tarief van
afkoop (bij St. Jan) werd ingevoerd.
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eenvoudiging van het goederenbeheer maakte den prelaat
vrij wel misbaar, en de prior kon bij Zijne bezighedeii, die
door het verbod van den katholieken godsdienst in 1580
belangrijk verlicht waren, gemakkelijk ook die van den
baler overnemen. Het kleine troepje bewoners bleef aanvankeljk nog in het klooster; eerlaDg werd hun aantal
nog wat vergroot door de overkomst van een paar kom
mandeurs, wier kommanderjen in de troebelen verbrand
waren, en het gezelschap zette zijne gemeenschappelijke
maaltijden rustig voort. Maar allicht zullen de heeren zich
toch, nu zij den ouden kerkdienst niet meer konden voortzetten, misplaatst hebben gevoeld in de nieuwe toestanden.
Toen hadden de Staten een schoonen inval; zij dachten
er over om (zonderlinge revolutionairen!) terug te grijpen
naar de oudste toestanden der orde. Zooals in de dertiende
eeuw, wilden zij de heeren weder maken tot ridders, tot
edellieden, die krijg zouden voeren, evenals hunne voorouders, - alleen maar niet tegen de ongeloovigen, doch
tegen den Katholieken koning in persoon! Maar het
origineele plan is niet tot uitvoering gekomen. Tusschen
1611 en 1614 zijn de gemeenschappelijke maaltijden in het
klooster gestaakt; de huishouding is opgebroken en de
landerijen der orde zij n allengs verkocht.
Alleen het gasthuis van St. Catharijue, dat even onmisbaar was als voorheen, is blij ven bestaan. De rentmeester
van St. Catharijne, then de Staten aanstelden, heeft het
kloostervermogen gedurende de geheele zeventiende en
achttiende eeuwen beheerd en de opbrengst gebruikt voor
het onderhoud van dat gasthuis, dat langzaam vergroeide
tot een Akademisch ziekenhuis, solide en wel ingericht voor
zijn tijd. Tot 1812 toe zijn daar de onvermogende Utrechtenaars verpleegd en verzorgd onder toezicht van de gepruikte hoo g leeraren der Tltrechtsche hoogeschool. Ook
thans nog worden de inkomsten van het gesticht door het
Sedeljke ziekenhuis genoten. Dat is de nalatenschap van
de Johanniter-orde aan Nederland.

DUBBEL-IK
DOOR

H. VAN LOON.

II. (Slot.)
Terug op zijn kamer schopte hij naar wat hem voor
de voeten kwam. Baloorig verweet hij zich, voor den aan
dien secretaris te zijn gezwicht. Hij deugde niet-drangv
voor 't politiek debat. Hij miste daartoe de luchte lenigheid,
de rappe handigheid van wie te schipperen weet, aanstond s
de zwakke plekken van den tegenstander onderkent en
daarop inhouwt om 't publiek aan zijn kant te krijgen.
Bij hem zat de politiek aan dingen van belang vast. 't Was
hem te bittere ernst, hij kon zich niet beheerschen, wond
zich op. Daarmee schaadde hij de eigen zaak als nu..
Eén ding verzoende hem hiermee. 't Mocht dan voor goed
uit zijn tusschen hem en Ida, gisteren zou ze ervaren heb
fel haar zijn betoog ook tegenstond, dat er in-ben,ho
hem een passie smeulde, die, zij 't indirect, bedwongen,
heeter kón laaien dan zij mogelijk zou hebben geacht.
Den volgenden dag lag er een brief van haar. Vol
dartelheid: een vluchtige verontschuldiging over haar
onredelijkheid, de laatste maal met Truus op haar kamer,
en dan in een vaart van geestig woordspel en dolle wendingen een hulde aan zijn karakter tegenover 't gejoel van
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de menigte en 't goedkoop succes van één . . . . , nu niet
meer haar patroon. Speelman en zij, ze hadden gekrakeeld.
„En denk 's", aldus Ida; „over jou. Je heb hem bar geraakt. Vanochtend schuimbekte hij nog. Ik zweeg over
gisteravond. Hij ook aan van kelij k. Hij had me wel gezien.
En 't zwijgen werd hem spoedig verontrustend. Hij vroeg
mijn meening, informeerde ook naar jou persoonlijk. Natuurlij k heb ik hem gewoon te woord gestaan. 't Werd een
verdediging van jouw standpunt. Dat maakte Speelman
giftig. Hij is zoo klein. Misschien was 't ook niet taktisch....
Een ondergeschikte.... Kort en goed, daarmee waren de
poppen aan het dansen. Verdere samenwerking is nu onmogelij k. Dus vroeg ik aanstonds mijn ontslag. Aan stond s
aanvaard. 't Salaris keurig uitbetaald. Minnelijk gescheiden.
De stakker, hij legt 't loodje. Ik vind wel iets. Kom je
van avond aan? Dag. Ida".
Dien avond zei ze 't hem, gewoon:
Die spreekbeurt en wat jij daartegenin had te
brengen, heeft me boven verwachting dichter bij je gebracht.
Maar begrijpen doe ik je nog heelemaal niet. Ik kèn je
niet. 'k Voel me nooit thuis bij jou. Voortdurend hou je
je weg. Je weert me af .... Nee, je hoeft je niet te ver
je kunt niet anders. Als j** je dwang oplei, was-deign,
je je zelf niet. Dan zou 'k heelemaal niet met je kunnen
opschieten. 'k Wil je volstrekt niet anders dan je ben.
Wel geloof 'k, dat j** je eigen leven noodeloos moeilijk
maakt
Bij jou voel ik me dikwijls dom, leeg, onbeduidend. Dat neem ik jou misschien het meeste kwalijk.
Maar 't is waar, daar staan weer oogenblikken tegenover,
dat we heerlijk praten, dat er.... gordijnen worden weg
dat 't wel lijkt ... , gek, of 'k.... of 'k vleu--geschovn,
gels heb.
Goof ging daar ernstig op in. Hij wist 't wel: hij
maakte een gekunstelden indruk. De meeste menschen
stootte hij af, waarachtig niet met opzet. Juist de menschen, aan wie hij wat kon hebben, werden daardoor ge
trokken zich dan op hun beurt terug. En hij,-der.Di
hij hunkerde immers naar zich weggeven, naar de verrij....
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kende warmte van innige gemeenschap. Ida had gelijk :
hij verwachtte te veel, hij ontleedde te sterk. Bij hem ging
alles in den botaniseertrommel. Alweer, 't was geen vrije
keus geweest. 't Leven had hem als jongen afgestriemd.
Jij begreep 't nu: zijn rechtsgevoel was abnormaal on twikkeld. Dreyfus, de Boerenoorlog .... , 't had hem ver
verwarmd. Die overmacht van bruut geweld kon-warden
hij niet vatten. Dat brok wilde hem niet door de keel.
Zoo ook met die rechtszaak van zijn vriend. Hij was overtuigd: de ander mocht niet heelemaal onschuldig zijn
die vrouw stelde de zaak beslist averechts voor. Tot dan
toe had hij enkel voor zijn genot geleefd, was alles verfijning aan hem. Toen zag hij daarvan 't broze en vergankelijke. Hij haatte zich zelf, de uitsluitend op zich zelf, op
aankweeking van zelfbehagen gerichte levenswijs. Zich zelf
wilde hij in de eerste plaats kwijt worden. En als de proef
op de som voor de zuiverheid, dat was: de belangeloosheid
van zijn keus koos hij de veel gesmade uiterste rechterzij
als gebied van werkzaamheid, in de maatschappij na examen
het adjunct-commiesschap bij de post. Gemakkelijk was die
keus niet.
Hij was niet geloovig in den gewonen zin.
Goof, schei in God's naam uit. Je bent eenvoudig
een oer-reactionair. Jij wilt den menschen 't leven drage
lij ker maken. Jij wil arbeidsvoorwaarden en woningtoestanden verbeteren. Dan moet je beginnen met de kerk
op zij te schuiven. Dat is de groote steun en 't masker
van 't behoud.
Daar hebben we 't al meer over gehad. Jij ziet
dingen
nu eens van ander standpunt. Ik ben daar te
de
weinig praktisch voor. Ik haat alle opportunisme, juist
omdat ik vind, dat je zonder gepraat elke gelegenheid te
baat moet nemen om op te ruimen, wat je. . . nou, wat
je verwerpelijk vindt. Dat andere menschen den godsdienst misbruiken, dat die daar een karikatuur van hebben
gemaakt, gaat mij niet aan. Moet ik daarom mijn inzichten veranderen ... ? Daarvoor ben 'k toch aan me zelf
alleen verantwoordelij k.
;
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- Je moest wab minder in je zelf wroeten.
- 'k Heb me zelf zoo dikwijls afgevraagd : waarom
ben je geen liberaal geworden P Waarom trek je je die
dingen aan...
Wat Ida nu ging doen, vroeg Govert afleidend en zij
vertelde : ze had geschreven naar de directie van een
ziekenhuis in Leiden, of die haar als hulp bij de huishoudafdeeling zou kunnen gebruiken. Ze had genoeg van 't
kantoorgedoe. H ij bespotte haar om die bekeering, die
zucht zich tusschen de muren van een ziekenhuis op te
sluiten. Had ze kloosterneigingen. . . P Wilde ze boete
doen... Jet antwoordde niet veel. Goof merkte we], er
was wat anders, een drijfveer, waarvoor ze niet wenschte
uit te komen. Zij leidde het gesprek op die wisseling in
zijn bestaan en opener dan gewoonlij k bekende hij, dat
hij, zat van indrukken, van allerhand genot en zinnestreeling, die eenskiaps had gebannen en in zijn tegendeel omgeslagen was. Ook daarvan was hij zich de oorzaak scherp
bewust: een zinnedrang, zoo hevig als de zij ne, een belusthehl op genot, die zoo sterk alle gewaarwordingen doortrok,
was toch veroordeeld, onverzadigd te blijven. Zijn wezen
nu behoefde juist de scherpe scheiding van de volkomen
vervulling en volslagen ontbering, dat was: alles of niets.
Die ononderdrukbare ontledingshartstocht was daardoor
niet verzwakt. 't Was meest een rem, maar van genot genoot
hi dan ook dubbel. Wat hij onder handen nam, ook 't
geringste, moest hij met lust doen en de toewij ding, die
de zenuwen spant. Altijd begeerde hij meer. Daardoor was
hij ertoe gekomen, het genot tot de essentie te herleiden,
het van alle vertroebelende bijmengsels te ontdoen en dus...
er finaal afstand van te doen, 't uitsluitend in verbeelding
te doorleven.
Dat betoog maakte Jet boos. Wee schold ze 't paradoxaal, gewild en tegennatuurljk. Ze plaagde hem, hem
een bord vroege aardbeien voorhoudend en 't daarna snel
wegtrekkend; dit genot moest hij zich vooral ontzeggen,
dan smaakten de aardbeien eens zoo fijn. Maar hij hield
voet bij stuk: geen druppel wijn meer drinkend, behoefde
0. E. XVIII 2
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hij geen wijn om zich te bedwelmen in een roes, verruk
wijl zonder de hinderlijke bij omstandigheden, dan-kendr,
vroeger ooit wijn hem gegeven had.
Twee dagen later meldde zij hem al: de directrice
van 't ziekenhuis kon haar gebruiken. Zelfs werd ze aan stonds verwacht. Ze nam dus afscheid. 't Ging alles
vliegensvlug. let scheen er opzettelijk haast achter te
zetten, maar daar zij hem op het kantoor te midden van
de dorre jacht verraste, had hij tijd noch gelegenheid,
zich daarvan te doordringen. Wat zij vertelde, raakte
hem nauwelijks ; ze zou hem schrijven en toen:
Nou, tot ziens, je komt toch Zondag? Dag.
Weg was ze.
Dien avond al ergerden hem zijn kamer en 't ge
kinderen, spelend op 't weiland. Ida was de-krijschvan
stad uit. 't Was overigens maar een zeer theoretisch verschil. Doordeweek's zagen ze elkander zelden. Alleen
ontbrak nu de gelegenheid, ongedwongen bij haar op te
loopen. Gek, dat hij dit nietvaker had gedaan. Daarin
was zij toch veel doortastender.
Hij liep zijn kamer uit, schelde bij Truus aan, maar
die was niet thuis. Toen dwaalde hij verder. Iets onontbeerlij ks was hem ontsch eurd. Herinneringen aan eerste
knapeliefden schoten hem te binnen: de kalverliefden voor
meisjes, och zoo dweeperig. Gek week was hij, gestemd
tot zelfverteedering.
De volgende dagen hield die stemming aan. Ze ver
elke andere neiging overwoekerend. In de politiek-ergd,
had hij geen lust, van 't godsdienstige een afkeer, 't doen
van 't dag elfij ksche werk kostte hem ongewone inspannin g.
Dien Zondag zag hij haar en ook den volgenden. Hij
trachtte zich te beheerschen. 't Was enkel mogelijk door
zich nog strakker ' weg te houden in den omgang. Dat
vervreemdde haar weer. 't Was duidelijk, ze begreep 't
niet, 't verdroot en priemde haar. Toen schreef hij zonder
verder na te denken:
„Ida, ik houd 't niet meer uit. In onze verhouding
of hoe je 't noemen wilt
moet een verandering
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komen. Al dien tijd heb ik me beheerscht. Achteraf gezien,
lijkt het me tenminste, of ik me beheerscht heb. 't Dringt
nu pas tot me door. Mijn heele leven is één strakke zelf
Belachelijk vind j** dit en hatelijk. 'k Geef-behrscing.
toe, er is wat ... ziekelijks in. Als ik anders, normaler
was, zou ze niet noodig zijn. Nu is 't een eisch van geestelij k zelf behoud. Begrijp je wel?
Och, een mensch moet nooit over zulke dingen praten.
Als je erover praat, krijgt het te sterken nadruk, lijkt 't,
of je je kritisch daartegenover stelt en 't goedkeurt, 't
prijzenswaardig vindt. Waarachtig kind, bij mij daarvan
geen spoor.
'k Leef teruggetrokken, menschenschuw haast, als een
egel stekelig van alles afgewend wat in 't algemeen de
menschen bindt, den menschen aangenaam is, omdat 'k
helaas niet heb de eigenschap, die Pierson, Allard ('tl'*kt
wel een encyclopaedie) als de voornaamste van ons volk
erkende: onaandoenlijkheid. Ik ben een en al lichtgekwetstheid. Ik kan 't niet helpen. Voeg daarbij een ononderdrukbaren drang naar gemeenschapsleven en even sterk,
de zucht naar bespiegeling, naar zelfbespiegeling dus, om
met de kern van 't leven in 't reine te komen, dan heb je
't zonderling product, dat zich noemt je onderdanige
dienaar. Het actualisme, de daadkracht, 't verlangen daar
althans, en daarnaast, daartegenover dus: de behoefte-nar
aan de bezielde abstraktie, de schouwende verwondering,
die je in middeleeuwsche schrifturen als de spelling je
ongeduld niet heeft afgeschrikt! -- moet getroffen hebben.
Ziedaar. Verwijt je me nog, dat ik een muur om me
heen zet? 'k Verpletter je eenvoudig onder mijn ongevraagd
vertrouwen. De Wil en de Geest. Deze twee heeren hebben
mijn ongelukkige body tot strijdplaats gekozen. Je mompelt,
dat ze een betere keus hadden kunnen doen, o eeuwige
spotster..... ?
't Zij zoo. 'k Zag mijn toekomst afgebakend. Van mijn
jongelinsjaren
heb ik .... geprofiteerd. „Il faut que jeuin
nesse se passe" ... , in dubbelen zin. Ik was verdwaald. Nu
is de jeugd waarlijk gepasseerd. Je weet, wat de aan leidin g
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was voor 't doorbreken van dat besef. Ren ding heb ik me
toen aanstonds voorgenomen: geen vrouw mocht op mijn
leven meer overheerschenden invloed hebben. Ook tegen
jou heb ik me dadélij k afgesloten. Ik wist 't onmiddellijk :
j had invloed op mij. En ik ... , de natuur is sterker
dan de leer: ik zocht je. Maar tegelijk : hoe.... onpersoonlij k, hoe on- of: bovenmenschelij k bleef onze omgang!
Mijn kind, ik kan je niet zeggen, hoe ik na die ver
Zondagen van samen uit, vaak ben thuis gekomen -rukend !
In mijn kleeren nog geur van jasmijn, van..,, jouw haar.
De laatste weken, nu we niet meer in dezelfde stad zijn,
is het onhoudbaar geworden. Dat ik dit uitspreek en waar
niet in een overspannen bui, al trillen mijn polsen-lijk
zoo erg, dat ik met de uiterste moeite leesbaar schrijf; ik
ik ben me volkomen bewust van wat er staat, 't is de
samenvatting van weken overleg — ik, naar je weet fanatiek voorvechter van den „Kategorischen Imperativ ", van het
„Du sollst ", van den plicht, pur et simple (wat ik mijn
talen spreek !), dit moet je overtuigen, dat 't me ernst is.
Wat wil je nu ? vraag j ij ... Deze biecht zal je hebben
-ontsteld. Stellig zou het antwoord het mij doen: daar
heb ik me opzettelijk nog niet helder rekenschap van ge
Omdat 't voornaamste element. daartoe me ont--gevn.
breekt. Hoe impulsief je ook bent: van wat 't voornaamste
is in ieders leven, ook in 't jouwe, hoe zelfstandig je ook
in 't leven staat, weet ik niets. Veroorloof je me één vraag :
is er eenige band van liefde in je leven? Zoo ja, dan trek
ik me oogenblikkelijk terug, voor goed. Waarom? Dat zal
je uit dit verward geschrijf wel duidelijk zijn geworden.
Ik ga slapen. Ik hoop tenminste, dat ik slapen kan.
GovERT."

Keerende post bracht antwoord:
„Mijn vriend
Aanstonds en onvoorwaardelij k mijn dank voor je
vertrouwen en de warmte van een gevoel, dat je deed
heenstappen over alle voorbehoud, dat voortdurend tusschen
ons heeft geremd, waarvoor ik nu ook bijna ... dankbaar ben.
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Mijn eerste gewaarwording bij 't lezen van je brief
was er een van vrees : voor de verantwoordelijkheid. Je heb
daarmee dingen aangeraakt, die tot de wortels van mijn
wezen hooren. Uiterlijk was onze verhouding ernstig eu,
zooals je zegt, onpersoonljk of koel-ironisch. Jij zag daardoorheen. Hoe we ook verschilden, we hebben dit gemeen, wat
jij- eens de spleet in 't bewustz ij n noemde. 't Teedere in
me ompantser ik met zelfspot.
Ja Govert, er is „eenige liefdeband" in mijn leven.
Maar... meer band dan liefde. Een wóórd, niet waar?
Ook in die.., liefde ben ik rebelsch. Zij n naam? Je
mag 'm weten, al ken je 'm niet: Wont Zeelt. Hij werd
student. Toen is hem, als jou, de vrijheid, 't groote -stadsgedoe —'t was in Amsterdam - naar 't hoofd gestegen.
Wij kwamen beiden uit dezelfde, kleine plaats. We kennen
elkander van de H. B. S. Van jongs af groeiden we samen
op. Als H. B. S.-ers ,,scharrelden" we al. 't Werd aanvaard,
vriendelijk miachtend: een beetje gek, maar toch wel aardig
span. ,,Van zelf laten doodbloeden", was 't wachtwoord.
't Is niet doodgebloed. Tenminste niet bij mij. Hij kwam
in een andere omgeving, nieuwe kennissen, 't Leven; ik
bleef in de oude sleur. Nu heb ik wel eens wroeging, dat
ik 'm met mijn... noem 't hoe je wilt: aanhankelijkheid,
gehechtheid, gemakzucht... lastig heb gevallen. Erg zal
die hem niet gehinderd hebben. Hij leefde zijn eigen leven,
los, joyens. In 't begin schreef ik hem veel, later luwde dat.
Hij antwoordde nauwelijks. In de vacanties kwam hij thuis.
Dan zagen we elkaar. Toen bleek aanstonds, hoe hij van
mij vervreemdde, ook uiterlijk. De sporen van zij n levenswij s waren duidelijk zichtbaar.
Toch bleef ik hem..., trouw. Waarom? 'k Geloof
werkelij k, dat 't vooral macht van gewoonte was, 't opzien
dus om met dit vertrouwde te breken. De gedachte aan
Wout alleen al was me een steun. Dat zal je verbazen
van iemand, zoo zelfstandig, zoo op zelfstandigheid belust
als ik. 'k Ben niet altij d zoo geweest, juist die ervaring
met Wout heeft me zoo gemaakt, heeft me tot nadenken
en 't bepalen van mijn levenshouding gedwongen. Langer
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dan andere meisjes heb ik tamelijk onbewust geleefd. 't Was
makkelijk, die band met Wouter, die heelemaal niet knelde,
die geen enkele verplichting oplei, die zelfs niet nader aan
te duiden was.... : geen formeele verloving en toch ...
Dat ik te zwak was om kort-af met hem te breken,
heeft ertoe meegewerkt, om den toestand thuis voor mij
onhoudbaar te maken. Zij wisten naeer van zijn .... dartele levenswijs. Ik ging. daar koppig, tegen beter weten
tegen in: ik voelde maar al te duidelijk dat hij mijn
mindere was.
Nu ligt hij hier in 't ziekenhuis. Wat hij heeft, weet
ik niet precies. Ik wil 't ook niet weten. Ik vertelde je:
'k ben huishoudster in het ziekenhuis.. 'k Zie hem nog al
eens. We praten of 'k lees hem voor. Je begrijpt den toestand niet ? Ik zelf ook niet. D.w.z. ik begrijp, dat er niets
aan te begrijpen is, 'k denk er niet op door. Van teederheid tusschen ons is geen sprake, alleen van teren op herinnering. En dit, niet waar ?, is wel een erg slappe band.
Voor dit maal genoeg. Waarschijnlijk kan ik je
spoedig ander, meer omlijnd nieuws geven. Op 't oogenblik

is alles nog zwevend in me, maar 'k voel, dat dit niet
lang zal duren. Weldra zal ik uitgevochten hebben. Geloof niet, dat dit me pijn zal doen. Jouw biecht zal daartoe
hebben bijgedragen. Ze kan me tegelijk met mogelij k
verlies verzoenen. 't Is heerlijk, te bemerken, dat je invloed heb.
Kom Zondag niet, dan heb ik dienst en blijf ik dus
in 't Huis. Maar schrijf eens gauw, hoe jij hier tegenover
staat en kon dan onverwacht een avond, als je vrij ben.
'k Heb nu behoefte om met jou te praten.
IDA."

Dienzelfden avond klopte Govert aan Tiuus Basters'
er
kamer. Stroef stond 't vertrek versloten tusschen 't donker
zware
gordijnen
van
de
behang en de afschuttende plooien
met in den hoek op 't stemmig bureau de groen omhuifde
lamp in een nest van blijde en gedempte concentratie.
— Dag Govert.
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Ze toonde, vi iendelij k opgerezen, nauwelijks verbazing.
In haar mollig-rijpe gestalte in het bronsbruin kleed,
waaruit aan de te korte en slordig afgezoomde mouwen
plompe polsen zwollen, was blijde en afwachtende gast
oog en, raadsels van innemende en afwerende-vrijhed.Ha
argeloosheid, waren groot van glimlachende genegenheid
en deze ook vleugde om de weelde ' van haar rooden mond.
Zij sprak daarvan niets uit. Vriendelijk-afwachtend keek
ze, toen hij zijn hoed neerlei, gejaagd met de vingers
graaide door 't haar. Goof kende dit van haar: dit heel
niet expansieve, dit temperamentlooze of wel: beheerschte.
Wat behoefde zij te spreken? 't Sprak toch van zelf, dat
hij welkom was.
Haar vol gezicht bloeide in de teederheid van een
glimlach, door niets gelokt, maar ook door niets te fnuiken,
geheel haar eigendom om weg te geven, donzig- frisch.
Hij volgde, als iets warm-behagelijks en rustig-stemmends
de bedrijvigheid van hare handen en heur gang, toen zij
thee schonk en hem een kopje reikte, haar loopen en
gebaren beide als op innerl - ken maatgang gedragen. 't Was
alles bij haar gebonden in een sierlijke ordening. Nooit
kwam een woord sneller dan 't andere.
Trui, brak hij 't zwijgen af, toen zij weer zat:
ik kom je een gek plan meedeelen. Mijn tegenwoordige
leven voldoet me niet. Ik wil me weggeven. Iedereen en
alles hindert me. Den laatsten tijd vooral ben 'k waan
-zing
prikkelbaar.
Is er een ... aanleiding?
Hoe zoo?
Dat je dat ... plan heb opgevat?
Natuurlijk. De zaak is eenvoudig .. , ja, nu zul je
schrikken : ik hou van Ida. En Ida, dat weet je misschien,
is... gebonden. Dat beteekent niet, dat, als ze niet gebonden was ze wel om mij zou geven. Maar nu is 't zoo:
we verschillen te veel. Dit heeft me 't onbevredigende van
mijn tegenwoordig leven bewust gemaakt. Daarom trek
ik er vanavond nog tusschen uit. Mijn baantje heb ik
schriftelijk opgezegd. Ik moet vrij zijn. Dat wil zeggen:

184

DUBBEL-IK.

ik wil me zelf andere banden, die ik zelf heb uitgekozen, aanleggen. Ik stik hier. Ik ben geen vent, om met
manchetten te loopen en een hoog boord. En aan den
anderen kant heb ik de onoverwinnelijke behoefte aan stijl,
aan vormvoleindiging. Dat is een onverzoenlijke tegenstrj
digheid. Dus eklipseer ik. Waarachtig, 'k ben van goeden
wil geweest, 'k heb me ingespannen mee te doen aan de
maskerade, aan 't maatschappelijk leven van dezent d...
'k - Deug er niet voor, de fout ligt zon der twijfel aan mij .
En dus, vaarwel. Voortaan moet je maar denken, dat ik
dood ben. Nee, geen steun of medelijden.
Wat ga je nu beginnen?
- 'k Weet nog niet precies. 'k Wil leven als en met
de menschen nit de onderste lagen van de maatschappij.
Zoo min mogelijk behoeften, dat lijkt me de oplossing.
Misschien schrijf ik je nog eens. Voorloopig ééne wenscb :
wil j ** de boeken en een paar dingen, waar ik waarde aan
hecht, voor mij bewaren.... ? Ze worden morgen gebracht.
Waarschijnlijk heb ik ze nooit meer noodig .... 'k Zion
er niet toe komen, ze met al 't andere eenvoudig weg te
doen. Neem ze van mij aan als een... laatste geschenk,
een betuiging van dankbare waardeering en... ter herinnering. Aan die zwakheid lijden we toch allemaal... Je
begrijpt, 'k neem niets mee. 'k Blijf niet hier in de stad .. .
Och, je mag het wel weten, 't zou valsche schaamte zijn,
't te verzwijgen : soms .. , drukt die onzekerheid me. Van
alles afstand te doen, wat tot nu toe iets liefs in je leven
was... Er staan andere, sterke dingen tegenover, vooral:
geen gescharrel met geld. En dus .. , hartelijk dank en
vaarwel.
Vóór Truus iets terug had kunnen zeggen, misschien:
hem van het ondoordachte van zijn voornemen had kunnen
overtuigen, was Goof de deur weer uit. Wat hoefde hij
zich de uitvoering van zijn plan noodeloos te verzwaren ?
Nu stond hij vrij, nu had hij den laatsten band ver
aan 't oude leven snoerde. De gedachte-scheurd,im
kneep zijn hart toe, maar dadelijk herademde hij. Vrij en
licht als de wind werd hij nu.
-
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Aan het station schreef hij Ida en zijn moeder. Aan
deze, dat hij voor gezondheid op reis ging, dat hij nader
van zich zou laten hooien. Aan Ida:
„'k Heb 't eenige besluit genomen, dat me overbleef.
'k Heb, materieel gesproken, geen recht op een bevoorrechte
positie. Voor een onbeantwoorde liefde en wat daarbij behoort heb ik geen aanleg. Nu begint mijn leven of wel:
het eindigt, al naar je 't nemen wilt. Voortaan ben -ik
deel der massa. Ik hoop, dat je wenschen zoo veel mogelijk
in vervulling zullen gaan.
Cyr O V ERT ".
In 't holle van den nacht stond Govert in Rotterdam.
Waarom had hij juist hierheen een kaartje genomen ? , . .
Hij wist het niet. Alleen, hij kende er haast niemand en
't was een groote stad vol arbeidsmenschen. 't Was mak
daar in de massa onder te gaan, voor goed met 't-kelij,
verleden af te rekenen. 't Verleden, dat was Ida op 't
oogenblik. De ervaringen der laatste weken, laatste dab en
vooral, hadden haar gestalte op den voorgrond van zij n
herinnering geduwd. De gedachte ààn, het... verlangen,
het heimwee nààr haar moest hij uitroeien.
Veerkrachtig, als had hij zich zijn lot scherp afgebakend, stapte hij voort naar een park, van vroeger hem
bekend. Goof strekte zich daar languit op een bank, schoof
zich 't sjofele pak met de enkele dingen van dagelij ksch ge
onder het hoofd, keek door de deinende festoenen van de-bruik
takken naar de sterren. Hij zag weldra niets meer, door
moeheid overmand. Als lood het ongemakkelijk liggend
lijf, de handen bevend en zware bonzingen in 't hart.
Zoo dommelde hij in...
Een ruwe stem, een goedig knorrig schudden wek ten
Govert. Terstond was hij klaar wakker en rillerig overeind.
Hallo kameraad. Wor' 's wakker. Wat voer je hier uit ?
Hij onderscheidde in 't bleeke maanlicht 't baardig
gezicht van een politieman. Govert vertelde dood bedaard,
dat hij dien avond hier gekomen was, om werk te zoeken.
Hij kende niemand in deze groote stad. Moe, was hij
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dadelijk 't park ing edrenteld. en in slaap gesukkeld . Of hij
wat centen had... ? Ja, een kleinigheid.
Zeker van de k'lonie meegekregen, opperde de
agent in brommig gezagsvertoon, den ander naar oude
ervaring de moeite besparend, een leugen te verzinnen om
zich braaf voor te doen. Govert stemde maar toe.
Heb je alles nog? Is je niks ontstolen?
Goof tastte in 't pak, dat hem tot kussen had gediend.
In orde.
Als u nou maar zegt, wat uw plannen zijn. Je ken
de heele nacht toch. niet hier blijven.
Weet u een goedkoop logement?
- 't Leger, Elm, of anders, voorloopig 't b'ro.
Goof koos het eerste, de agent wees hem terecht,
vroeg, waarvoor hem de handen 't beste stonden. Govert
ontweek een antwoord, door 't vooruitzicht van de eerste
moeilijkheden geknauwd.
Dien nacht vond Goof gemakkelijk onderdak. Hoe
bezwaarlijk was 't, de vrijheid te erlangen! Als een ziek
wild dier was hij weggekropen. Daar op die bank, des
nachts, hinderde hij niemand, overtrad hij geen enkel
samenlevingsverbod. Toch bleek het zelfs daar niet veilig.
Onder erbarmingsvertoon was hij er weggetroond. Bemoeienis
met 't uiterlijke, het lichamelijke was er voldoende, was
er benauwend druk .... , waarom zoo ijzig weinig met het
innerlijke, het wezenlijke, waarom nooit èchte belangstelling?
Den volgenden ochtend sprak hij met den leider van
het Huis. Openhartig vat schoot hem in 't begin van
dit nieuwe leven anders over? — lei hij bloot, wat hem
hierheen had gedreven. 't Minzaam sarkasme in de felle,
blauwe oogen tegenover hem dwong hem aanstonds tot
de terloops bedoelde erkentenis: hij begreep wel, op rolletjes ging dat niet. Alle zelfvertrouwen was hem ontzonken, zijn hoofd leek leeggeloopen, zijn hart klopte naar
zijn keel als bij een examen.
De man met den blonden en wijd waaierenden baard,
de wangen als opgepoetste appels hatelijk van welgedane
zelfgenoegzaamheid, monsterde hem knorrig laatdunkend,
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hem wijzend op het verkeerde, zijn betrekking en wie hem
lief waren in den steek te laten. Sluw en valsch gluurden
daarbij de scherpe oogen met 't branderig fanatieke van
schimmige en aanmatigende menschlievendheid. Onbescheiden vroeg hij voort : wat dacht Govert nu wel te beginnenP
Sterk zag lij er niet uit. Voor neen schen uit Goof's kringen was 't leger niet de plaats. Hi_j, de directeur, wilde
niet onbescheiden zijn .... , Govert begreep, hem werd véél
toevertrouwd, wat 't daglicht niet verdroeg, maar dit mocht
hij wel zeggen: meer menschen, hééren, in andere baantjes .... mislukt, nu ten einde raad en.... aan 't einde
van hun gèld, hadden bij hem aangeklopt ... .
Govert had hem op zijn gezicht kunnen timmeren.
Hij haatte dien kerel met zijn n agemaak.ten Christuskop,
zijn manieren van fnuikende bescherming. Niets immers
begreep hij van wat Goof hierheen had gejaagd. Och, 't
sprak van zelf, geen hatelijker slag men schen dan die van
de algemeene menscllenliefde hun werk maakten. Goof
haatte zich zelf: met zijn toestand voor dien kerel bloot
te leggen, had hij zich gebonden, stond hij machtel00 s.
Ook dit moest hij blijkbaar slikken. Den eersten stap had
hij nu eens gezet; dan moest hij ook maar lijden, wat er
bij stond. Al was 't een bitter brok .... Zelfs te luisteren
was Goof nauwelijks mogelijk. 't Was weer het afgrijselijk
bourgeois-geleutez', nu dubbel weerzinwekkend, wijl zich
in 't uiterlijk van christelijke menschenmin voordoend. 't
Bleven de oude, versleten argumenten: „mislukt", een
,,héér", zijn „kringen" .... 0, heel kiesch, indirekt, de
ander immers was een fijn - ge-voe -lig man, een menschenkenner moest hij zich zelf voorkomen en bovendien, mis
alles, man-van-de -daad. 't Heilsleger toch-schien:vór
is op daden uit, steekt de handen uit de mouw, past de
christelijke leerstellingen zoo veel mogelijk toe, gelijk hij,
Govert,.... verlangde, maar.... juist die kiesche, indirekte
verwijten, 't meerderheidsbesef van man-met- idealen, die,
praktisch, de idealen onder tucht heeft, immers methodisch
in alles, brandden Goof in 't vleeseb, wijl hij daar nu
onbeschermd, een en al kwetsbaarheid, tegenover stond.
0
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Hij zat op spelden, geërgerd door een bedekte behaagzucht
bij dien man met wat hem, Goof, 't naast ter harte ging,
gesteld als hij was op wat de zucht om te behagen ontbeerde ; door diens ordenend en klassificeerend en daarmee
moordend, althans hopeloos verduffend overleg, terwijl hij
zelf naar 't matelooze haakte; ook door diens half uitgesproken verwijt van ón-sociaalheid, daar hij, geen arbeider,
de plaats van een arbeider wenschte in te nemen.
Als een onnadenkend schoolkind zat Goof vóór hem,
toen de direkteur doorvroeg:
-- Vertelt u me 's, verstaat u een handwerk? Wat
dacht u hier eigenlijk te beginnen?
De stekende oogen krompen ongeduldig samen, terwij 1
de blanke huid eromheen in groefjes bobbelde. Hetzelfde
had de agent aan Goof gevraagd. Maar om raad was hij
immers juist bij 't Leger gekomen! Nu bleek hij den
leider al dwars te zitten. Driftig viel hij uit:
'k Ben geen idioot. U begrijpt toch wel, dat 'k
niet uit de grap alles heb opgegeven. 't Was voor mij
waarachtig makkelijker geweest, in de ouwe sleur te blij ven.
Maar die voldeed me niet. Dat schijnt u niet te snappen.
Dat schijnt u krankzinnig te vinden. och, 't is 't misschien ook wel, in elk geval onpraktisch. Maar u begrijpt :
genadebrood wensch ik hier niet te eten. U kan me een
werk opdragen. Vandaag nog zal ik zien, aan een-voudig
ander stel kleeren te komen. Daarmee is '.t dan met
mijn ... heer-schap gedaan. Niets heeft me zoo voortdurend gestoken. En dan heb 'k nog mijn hoofd: ik kan
les geven. Ik begrijp : u ziet in mij een sloomeduikelaar.. .
— Een wat
Een mislukten kwiebus, een warhoofd, die 't leven
niet aan kan. Maar ... 'k wil waarachtig niet opsnij den:
'k heb al een stuk politieke ervaring achter den rug.
De ander rimpelde het voorhoofd, gewichtig-zelfvoldaan. Dat plan van les-geven zou hij overwegen. Daar
was het weer, morde het in Govert: „overwegen ... " Hij
haatte het woord, gelijk hij het slag menschen haatte,
dat placht te overwegen. Dat beteekende gauw een ven,
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ster sluiten als er een frissehe wind zon binneDstroomeri.
Dat was modderen en uitstellen onder schijn van bezon
nenheid, die eigen beter weten des te scherper deed uitkomen ...
De man praatte door, uit zijn ervaring putteud. Ervaring. . . , ja dat gaf then weeën en scherpen, nederigzelfbewusten duivel schijnbaar overwicht op hem. Hij,
Goof, beschikte nooit over ervaring. Ook die haatte hij
met de feiheid van het werktuiglijke, het nauwelij ks bewuste. Hij stond in stage en diepe verwondering tegenover het leven. Elk verschijnsel hoe gering ook in schijn,
deed hem aan als nieuw en frisch als een pas ontloken
bloem. Geen had een precedent. Hij zag geen overeenkomst noch verschil, geen indeeling in families en soorten.
En juist dit was noodig om te slagen: een Last met laden
en op elke lade een etiket en zoo maar door, het kaartsysteem, hem redeloos tegenstaand.
De ander zei, 't was zijn gewoonte, die menschen den
eersten dag den besten met een handwagen de straat op
te sturen. Natuurlijk in sjofele plunje, anders verkochten
ze heelemaal niets. Met kachelhoutjes moesten ze dan
leuren of ouden rommel we g halen b** wie daartoe de hulp
van 't Leger hadden ingeroepen...
Goof keek hem aan: die botte eigenwij sheid, dat botte
wanbegrip van den ander! 't Was zijn „gewoonte"...
Natuurlijk, menschen, individuën bestonden er niet voor
dat duf verstand. Van eerbied voor 't individu en
wat de gewone persoonlijkheid te boven gaat, geen spoor.
Hij kende enkel groepen. Goof zelf was aanstoiids ergens
ondergebracht: de la van de maatschappelijke drenkelingen.
Dit was een makkelij k waarneembaar onderscheidingsteeken.
Wat er verder en 'of er wat in die drenkelingen omging,
was hem onverschillig. Pardoes werden allen over &ii kam
geschoren. Dit was gemakkelijk, wij l 't dieper peilen onnoodig maakte en aarzeling voorkwam... Een duiveische,
niet een fel, een sluw, berekenend, week-duivelsche
glimlach plooide, vettig van wel besefte meerderheid,
zijn dunne lippen. Zooals de man die bij het spreken
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telkens strak en bedachtzaam op elkander plette... 't wekte
alles Govert's weerzin.
Een uur later stond hij in een groezelig buis, op
zolder tegen zijn eigen kleeren geruild, met een kar briketten vóór de deur.
Dien eersten dag ging het Goof, nu venter, naar de
baas hij wist zijn naam nu: Bresser in nauw bedwongen
leedvermaak had te verstaan gegeven. En toen hij na
een langen dag voortzeulen over hobbelige keien met vlij mende scheuten in den rug en eelt in de handen die
brandden, terugkwam, verzekerde Bresser bemoedigend met
zuurzoeten lach:
Mijn waarde heer, ik had 't wel gedacht. Ik ken
mijn pappenheimers. 't Venten is een vak als een ander:
dat moet je leeren, liefst van jongs af aan. Gaat boven
nou maar vat uitrusten en vraag een kom soep.
Weer die ondrag elfij ke, zoetelijk, want langs een omweg,
maar daardoor walgelijk terechtwijzende toon, zelfverzekerd
onderstelde aanmatiging straffend, ook door met dat „mijn
waarde heer" aan Goof's verleden, zijn ..... mislukkin g
te herinneren.
Toen Goof tuschen de kale wanden naast anderen
aan de plankentafel aanschoof, sloeg het besef verlammend
in hem neer, wat hem vandaag achter de kar met sloffen
had doorvlaagd: ik ben een dilettant- armoedzaaier, immers
„waarde héér" ; mislukkelin gen als ik brengen de klad in 't
huis en in den naam daarvan; er zijn grenzen. Maatschap
grenzen hadden hem eerst zoo bekneld, dat hij van-pelijk
heel 't maatschappelijk gedoe den brui gegeven had. Nu,
door de menschen gebonden, naar zijn vroegere meening
vrij immers waren alle behoeften aan kant gedaan
bleek hij 't maatschappelijke nog niet te hebben afgeschud,
bleek ook die meening ongegrond, achtervolgde hem 't
spook, dát hij gevlucht meende. En hij herinnerde zich,
als jongen voor een boekwinkel — 't was in Januari —
te hebben gelezen: den 23sten April — hoe die datum in
zijn geheugen was gebrand! — vergaat de wereld. Dit had
hem verbijsterd van angst, maar tevens mateloos en vreemd.
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verblijd, omdat nu immers tusschen de jongens onderling
en ook in hun verhouding tot de ouderen alle voorbehoud
en leugen moest wegvallen. En hoe deerlijk de teleurstelling toen had geschramd, overigens door 't niet uit
-komendr
voorspeling verzwakt.
Datzelfde fanatieke rechtsgevoel, de lichtgekwetstheid,
daarvan de grond, en ook: diezelfde felle vrijheidsdrang,
ze hadden hem hierheen gedreven, ze .... belemmerden
hem hier. Als een vreemde zat hij er. Bij zijn binnen
waren de gesprekken een oog wenk verstomd. Zijn,-komen
natuurlijk onwènnige, groet was nauwelijks beantwoord.
Argwanend boorden spotblikken naar hem toe. Geen, die
iets van geneigdheid tot hem toonde. Als „heer" was hij
vreemde eend in de bijt, als „arbeider" nog erger.
Govert hield vol. Van een der nieuwe kameraden won
hij het vertrouwen. Die heette Gouwenaar, was eveneens
hier uitgestootene. Ook Gouwenaar werd gehoond. Brug
schold men hem, omdat hij honderd-uit wij sgeerig-geman
redeneerde en niemand daar een touw aan vast kon knoopen.
Ook Gouwenaaar deugde niet voor geregelde karwei. Men
hield hem voor niet wijs. De oogen, koolzwart, brandden
en flikkerden hem zoo onrustig in den kop!
Gouwenaar zelf wond daar geen doekjes om. Hij lachte
gretig, schril en schokkend, als hij Goof vertelde, waarvoor
de menschen hem al niet hadden uitgemaakt. Zelfs was hij
bij een professor in de wijsbegeerte geweest. 't Had alles
niet gebaat.
— Wij menschen, en daarbij glipte Gouwenaar's blik
dof en bitter van eigen armoedplunje naar Goof's nog
verzorgde hoofd, Goof's blanke handen: wij. menschen
benne nou eens geboren voor een hallevie. Dan motte we
geen riksdaalder willen zijn.
Als beiden alleen waren, door niemand bespied of beluisterd, was Gouwenaar gestadig aan het woord. Altijd
brabbelde hij over zich zelf. 't Verbijsterde Govert, verwarde meest. Ongetwijfeld, er tierde heel wat onkruid
tusschen wat hij zei en van zich zelven las, rmaar dan opeens
en ddn en dan : bliksem, dat was raak; die man had inzicht,
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intuïtie. Uit schriften, volgekrabbeld met gedichten en
gedachten zoo stond 't ook op den omslag las hij
Govert voor. Maar dit was wis bewijs van hecht vertrouwen.
Vóór Gouwenaar daarmee begon, stokte even zijn kramp
doen, het zenuwtrekken in 't glimmend,-achtigruslo
doorgroefd en schrompelig gezicht, het knakken van de
knokig-lange vingers. In de oogen, die Goof ong el oovig
en uitnoodigend bestaarden, versprong een vonk van spot.
Toen zei hij ruw en schalksch, Goof in de ribben porrend:
Zeg ereis vader, j** ben ook niet, waarvoor j** je
uitgeeft.
Goof erkende, legde alles uit. Daarmee was beider
solidariteit tegenover de vijandige omgeving bevestigd. In
opgewonden toon las Gouwenaar voor. Zijn schrille zenuwstem sloeg telkens over. Amechtig, moest hij na twee, drie
zinnen rusten. 't Tolde en duizelde Govert vóór de oogen.
Het beangstte hem, wij 1 deze .... wijsheid totaal chaotisch
was en niets daartegen opwoog. Dag en nacht spookte ze
Gouwenaar door 't hoofd. Met rukken voer hem die geest
aan. Invallen waren het, grillig en schichtig,-verhlding
telkens opflitsend in het warre duister van zijn hoofd. Hij
kon niet anders, bleef daarbij zelf vrijwel werkeloos. Afleiding had hij evenmin: het werk, door hem verricht, vergde
evenmin als dat van Govert hersens.
Ongetwijfeld, er school veel flauws en zinloos spel met
woorden onder, maar toch, hoe menige pittige wending,
hoe menig verband, gelegd tusscben elementen, waarvan
hem de verwantschap tot nu toe was ontgaan, deden hem
opzien. Gouw's blik mocht dan niet schoolsch gescherpt
zijn, hij was er te frisscher om. Intuïtie had hij, vaak diep
inzicht, hem waarlijk aangewaaid. Goof hoorde de afleiding
van prop en propaganda en daarbij trok zijn mond, als
proefde hij wat zuurs, maar ook: „ik haat de menschen,
die prijs stellen op alles zonder prijs te stellen op het aleeuwig e" en knikte goedkeurend.
Door Gouwenaar kwam Goof in goorder armoe. En
tuk op bevrijding uit het toezicht, waaraan hij zich nood
overgeleverd had, trad Goof in verbinding met de-gedwon
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vereeniging tot bestrijding van de tuberculose. Deze nam
hem aan als hulp bij 't huisbezoek. Hij wees de menschen
op het onhygiënische van hunne woning, verhaalde van
de gevaren, hem van vroeger bekend en nu weer uit de
boeken opgehaald, van hoesten, stofnesten, onvoldoende
luchten, veel menschen in één kamer en de rest. Zelfs
trachtte hij te helpen om de kwaal te voorkomen . Maar
daarbij stuitte hij op de grievendste ontgoocheling. 't Was
de zee leegscheppen met een emmertje. Hij scháaamde zich
voor wat hij in die huizen zag, deze verstomping, dit menschonwaardig e van behuisd-zijn en loon, van zede en gebrek.
Was 't wonder, dat hij op wantrouwen botste, dat de
menschen hem wegkeken ? Hij had de zaak eenvoudig
averechts aan gepakt. De maatschappij behoefde een groote-,
een reuzeschoonmaak. Maar juist dit inzicht verlamde alle
werkkracht, maakte aanpakken onmogelijk.
Goof gaf het op en kreeg hij moest toch wt doen! -een plaats bij een genootschap of hoe dat heette — iets
Toynbeeachtigs was 't, lieve schijnheiligheid ! waarvan
de leden de kinderen uit die buurten bezig hielden met
vriendelijke spelletjes, voorlezen uit uiterst nette en taaie
boeken en ook waaratje met onschuldig knutselen, dat
zeilde onder vakonderwij svla,g . Govert haatte die geijkte
menschlievendheid, vooral als ze zich vergreep aan vat
daar in de stinkende straten aan ongebonden leeflust als
van haviken krioelde, al erg erde hem het gebrek aan
zelftucht tegelijkertijd. Maar och, 't sprak van zelf. Hoe
te eischen met zulke woningen, zoo veel barre ontbering ?
Dien weerzin tegen 't streven dezer dames en heerera moest
hij overwinnen. H ij moest eten. Zoo werd hij als
boodschapper daarbij aangesteld, mocht hij bij de genade
van het edelmogend bestuur als proef een klas fabrieksjongens zien te temmen.
Een regenmiddag de stad doorslenterend, zag hij Truus
f3asters' broer. Bij haar hadden ze eens kennis gemaakt.
En Goof herinnerde zich nu wel: hij was hier advocaat.
Nu hij met zijn gruizige eelthanden, zijn lompe schoenen
en de broeiige pet hem, den meneer, advocaat, zag met
0. E. XVIII 2

13

194

DUBBEL-IK.

het rossig, glad geschoren gezicht boven den fel- witten
rand van he boord, nu ontlook er iets in hem, iets van
jong genot en kinderachtig snakken, een verteedering naar
den anderen, den zon-kant van 't leven, zich zelf ontzegd,
geheel uit zijn herinnering gebannen, en toch .... hoe
lokkend hem opeens nabij ! Goof bleef een oogwenk staan.
Hij wilde naar hem toe om inlichtingen over haar, Ida
en wat en wie nu om haar waren. Maar tegelijk wist hij :
als ik nu toegeef, is alle moeite vergeefsch geweest, „La
vie tentaculaire". Zou Basters zich niet schamen, op straat
door en schooier als hij was te worden aangesproken... ?
Het stormde in hem. Toen was 't, als zonk hij, drenkeling,
onder, als was dit de laatste gelegenheid om zich vast te
grijpen en daarmee zich te redden. Toen was hij dadelijk
naast Mr. Basters, die slechts een beschaafde verbazing
toonde over Goof's aanwezigheid in deze plunje. Maar
waarlijk, hij had nieuws. Goof's hart bonkte op, voor zijn
oogen verschoot en versplinterde het stadsbeeld als vloeide
alle bloed opeens uit 't hoofd, toen de ander hem vertelde,
van Ida een brief voor hem te hebben. Zij vermoedde wel,
dat Govert in Rotterdam was. Hem, den advocaat, had
zij toen opgedragen, nasporing te doen.
Dien avond was hij in 't bezit van den brief. Er stond:
,,Je laatste brief heeft me geen rust gelaten. Ben ik
tegenover jou te kort geschoten, Govert? Ik heb 't gevoel
van ja. En ook een van bezorgdheid jegens jou. De
onzekerheid aangaande jou benauwt me. Waar zit je, wat
doe je, leef je nog? De vragen, ze latèn me geen rust. Is
't aanmatigend van mij, te denken, dat ik daar eenigszins
voor verantwoordelijk ben?
Wout is uit 't ziekenhuis, genezen. Gisteren hebben
we afscheid genomen, afscheid voor goed. 'k Bedoel
onze .... verloving hebben we verbroken. We zagen allebei
in, dat 't niet anders kon.
Nu sta ik weer alleen. Ik geloof dat ik mijn heele
leven weer van den grond af op te bouwen heb. Gek,
hoe een mensch zich hecht, zelfs iemand, uiterlijk zoo
zelfbewust en onafhankelijk als ik.
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Mijn hoofd is dood-, doodmoe. 't Lijkt me, of me een
hand is afgekapt.
Neem dit niet te ernstig. Je weet, 't zijn stemmingen.
'k Had jou nu niet moeten schrijven. Ik kón niet anders.
Let niet op 't slordig schrift. gun je 't lezen, Govert ?
God jongen, 'k hoop, dat dit gekrabbel je bereikt. Waarom?
't Zou mij verlichten. Toe, schrijf me dadelijk terug,
telegrafeer, geef een enkel levensteeken.
IDA."
Den válgeu.den avond schelde hij aan 't Leidsche
ziekenhuis, nu weer in 't oude heere-, het narrepak. Dra
zat hij weer tegenover Ida, als was er niets gebeurd, behalve, dat hun blikken hard, hun monden stroef, hun
woorden puntig waren. Hij trachtte 't eerst dien ban te
breken:
Waarom ben je zoo bitter, Ida? De toon van je
briefje was heel anders.
Zij schouderwrong nukkig van niet-weten:je weet,
de bittere en schampere toon is me vertrouwd. Die raakt
't wezen van de dingen feller dan de lieflijke.
1VIij is 't de laatste weken erg nabij geweest. 't Leven
heeft me door elkaar gerammeld. Op 't oogenblik weet ik
niets anders dan dat ik te opzettelijk gehandeld heb. Als
een kind dacht ik 't te naderen. 't Stootte me af, omdat 'k
geen kind meer ben.
- 't Leven is, wat je er zelf van maakt. Je moet 't
te lijf, je moet je er heelemaal en onvoorwaardelij k aan
geven. Daar straks heb je j eigen vonnis geveld. Je heb
gelijk : 't is wreed, dat 'k daar de nadruk op leg, maar .. .
't blijft een feit : 't leven moet geleefd worden, bij jou is
alles opzet, voorzichtig overleg.
Ida, je speelt valsch.
-- Je toon i noodeloos kwetsend. Ook dit.... ij delheid, opzet, overleg .... ? Waarachtig, ik weet 't niet, ik
wil 't niet uitpluizen. Wel weet ik, dat, wat tusschen jou
en.... Wout is gebeurd, je.. . , mag ikje óók pijn doen , ... ?
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je verbitterd heeft. Dat wreek je op mij. Daarmee schiet
je tekort tegenover je zelf, je" houding is onwaardig en
onlogisch..., en indirect..., tegenover mij.
Ida na een aarzeling:
.... 'k Erken, 't was.... onvriendschappelij k, dat
ik mijn .... verloving met Wout voor jou zoo lang heb
verzwegen .... Begreep je niet, Govert, waarom .... ?
— Jij er mij niet van sprak .... ? Natuurlijk. Dat
heeft waarachtig ook geen wrok bij mij gelaten. Door mij,
al wilde ik 't niet zoo, voelde jij 't disharmonische: jij* en
Wouter. 't Was je kwetsbaarste plek ...
Ida knikte toestemmend. Haar oog en dwaalden weg,
haar gedachten ook. Govert hield aan:
Zie jij nu niet in, Ida, dat je daarmee onverantwoordel"k heb gehandeld tegenover mij .... ?
Was de gedachte nooit bij je opgekomen, dat ik
je heelemaal zou kunnen verlangen voor mij alleen .... ?
Dat j ij op mij ... , verliefd zou kunnen worden ?
Maar Govert.... Ach nee, 'k wil niet lachen. 'k Ben daar op
't oogenblik in 't geheel niet toe gestemd .... Zoo, nu ben 'k
weer ernstig: de gedachte natuurlijk wel, ik ben een vrouw,
maar .... 'k zette mij die dadelijk uit 't hoofd.
Ik heb 't me ook .... uit 't hoofd probeeren te
zetten. Ik had me waarachtig voorgenomen .... Ach dwaaskan 't niet.
heid, 't gáát niet, ik
Jij wilde 't onmogelijke.
Voor mij stapelde zich de eene mogelijkheid op de
andere. Dat.., . verpletterde me.
Ida sprong overeind. Ontrüst volgden haar zijn blikken.
Wat is er, Iet ?
Er zwollen wilde tranen in haar oogen. Ze. hijgde
stuntelig en lacherig. Toen Govert's blikken aandrongen,
rukte ze - nukkig het hoofd terug: — wat zijn jullie mannen
toch ontzagg elfij ke kinderen.
moet ik weer
Toen onweerhoudbaar barstte ze uit:
de leiding nemen? Al die tijd, van dadelijk, nadat we
elkaar leerden kennen, ben j'* in mijn gedachten. 't Duurde
....
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weken, maanden. Wij spraken elkaar telkens, meest op
mijn kamer. Zeker, 'k heb je nooit aangehaald. 't Had
er nog bij moeten komen. Nu mag je ook alles weten,
nu mag 't schijnen, of ik me verneder, of ik jouw eindelijk .. .
spreken ... of: spreken nog niet eens, aanduiden enkel,
heb uitgelokt. Ik ... kan ook niet anders. Heele dagen
waren we samen buiten. Jij merkte niets. Toen ging ik
den Haag uit, kwam ilï hier in 't ziekenhuis, waar hij lag,
Wouter. 't Was, 't blééf om jou, die groote verandering.
Natuurlijk vertelde 'k Wout van jou. 't Interesseerde hem
maar matig. Hoe kon 't anders? Voor mij was 't, leek 't
nog niet anders dan een episode... 'k Achtte 't mijn
plicht bij Wouter te zijn, toen hij ziek lag, al had hij me
niet noodig. Jij ... je had zoo vaak gezegd, niets meer
van vrouwen te willen weten, vrouwenmacht te vréézen.. .
Toen begon de tijd van onze brieven en vooral, van die
heerlijke Zondagen ... 't Duurde kort. Opeens die brief
van jou, bekentenis en vraag en toen .. , je weggaan, wegblij ven. Dat heeft in me bewust gemaakt, wat tot dan toe
wazig was, 't Was zoo vreemd, wat 'k voor jou voelde.
Geen gewone liefde, geen verliefdheid, niet maar vriend schap of waardeering of medelij den of bewondering. 'k Zag,
hoe j*' met je zelf worstelde. Ik trilde eenvoudig van
verlangen, om me heelemaal voor je open te stellen, om
je bij de hand te nemen, om mijn hand om je voorhoofd
te leggen. 'k Zag immers wel, hoe 't daarachter bij je
spookte. En dan weer... dan stootte je me af, je hield
je zelf moedwillig, troisch en afwij zend terug, je wou 't
alleen met je zelf uitvechten. Dan... haatte ik jou, dan
reageerde ik heftig, dwaas en opgewonden. 'k Was nie
zelf niet. Diep -in ben ik anders. 't Leek, of mijn wezen
werd omgemorongen, als ik met jou was. Datzelfde gewrong ene en schichtige, onwezenlijke, snakkende en afwerende, 'k voelde 't in jou. 't Maakte me soms razend
druk, sons neerslachtig. 't Leek, of we allebei onder den
grond kanalen groeven naar elkander toe, of we elkaar
hoorden boren en tikken en of we die dunne wand toch
niet konden doorboren. Een onmacht, die ik niet kon
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bedwingen .. , Och natuurlijk, nu lijkt 't eenvoudig : er
kwam zoo veel bij. Gedachten aan Wouter, aan : gesteld,
dat de wand splijt, wat kan ervan worden, aan ... zoo
veel meer, waarvoor geen woorden zijn ...
Hij had haar laten uitspreken, krom zittend in een
makkelijken stoel. 't Verbijsterde hem. Er scheurde iets
ontzaggelijks in hem open, iets, wat hij, naar nu scheen,
uit alle macht bedolven wilde houden, maar dat bleef
reiken en wringen. Al die weken, maanden hadden Ida
en hij hun leven naast elkander voortgeleefd, beiden
snakkend naar verruiming uit wat beiden knelde, beiden
hunkerend naar elkaar, maar weer niet durvend, niet .. .
willend, behoedzaam in drang naar geestelijk zelfbehoud;
bang, dat, éénmaal een bres gestooten in de stekelige
teruggehoudenheid, ze heel en al aan flarden zou gaan en
daarna alle winst, den laatsten tijd aan inzicht, rust en
evenwichtigheid veroverd, , .
Hij wist geen woorden, plots opgenomen in den warmen vloed, die uit haar woorden, oogen, uit geheel haar
wezen hem omstroomde en in hem zelven zwol. Hij ademde
op, viel voor haar neer en borg in een zinneloos verlangen
naar vergetelheid en bij haar kracht zoeken het hoofd in
haar schoot. Zij was weer kalm, ze hijgde enkel nog, maar
om haar lippen, anders stroef en schamper, vleugde de
zweem van een lach. Haar vingers streelden hem over
voorhoofd en wangen. Toen werd 't Goof te machtig.
Alles, wat hij die weken had doorleefd en neergedwongen,
schokte in hem op. Zijn borst scheen zich uit te zetten,
forscher klopte 't hart., Als uit een verdooving na een
zware operatie was hij aan 't leven hergeven. Hij glimlachte door tranen naar haar op, aanstonds weer bij haar
schuil gaand, als . wilde hij ontvluchten, wat, donkere
droesem, in hem neergeslagen was en tegelijk haar doordringen van wat hem doorlaaide en wat woorden toch
niet zeggen konden.
Ze liepen later in den avond dicht aaneen in leege,
duffe straten, 't geluid van hun stappen dempend. Beiden
vertelden van hun ervaringen. Goof zocht een goedkoop
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verblijf en schreef haar in den nacht een heel kort briefje :
dit was zóó bruusk gegaan, 't had hem overweldigd, de
emoties waren hem den laatsten tijd toch niet bespaard,
nadenken moest hij evenals zij zelf, dus ging hij de wei
in, spoedig was hij weer terug, dan ... zijn hand beefde,
den afscheidsgroet opschrij vend. Allerscherpst stond haar
beeld, stond alles aan haar weer vóór hem. Zooals ze dien
avond was geweest! Hij voelde haar handen in de zijne,
hij rook haar geur. Zijn oogen werden vochtig, zijn hoofd
warm. Weer zwol dat vreemde, zalige in zijn borst. Dit
was 't leven, de kern van alles. Hij schreef: „ik kus je"
en toen ,,Govert".
Hij trachtte te slapen, 't lukte niet. De beslotenheid
van 't muffe kamertje benauwde hem. Hij dacht aan de
oog ereblikken, dat hij op Ida in haar eigen kamer had
gewacht, aan de folterende onzekerheid van toen, het
stralende nu, maar nog vreesachtig. Ook aan dit overrompelende, dat hem, misschien ook haar, had meegesleept
en aan 't dwaas beginselvaste, dat hij nu wegging, zij 't
ook voor kort, in plaats.... En toen opeens weer aan
doodnuchtere dingen: als zij trouwden, zou zijn moeder
dan voorloopig steunen; zou hij voor later een baantje
kunnen krijgen.... ? Maar dan moest hij behoorlijk in de
kleeren!
Hij aarzelde den volgenden ochtend vóór de brievenbus. Toen duwde hij 't ding erin, en begon den tocht naar
Cor Brakman, zijn ouden en welgestelden vriend den socialist, die in de duinen bij Katwij k woonde. Daar was hij
hartelijk welkom, zijn uitmiddelpuntigheid werd er begrijpend
ontzien. Hij sprak er aanstonds van Ida en hoe het zoo
gekomen was en Brakman en zijn vrouw, ze begrepen het,
ze waren blij met hem, echt, uitbundig blij en ook wat
zorgelijk — dat 't eens niet duurzaam mocht blij ken : Goof
had meer van die bevliegingen, in de liefde was hij nog
zoo schrikkelijk groen. Een kind, een groot kind was hij
in zoo veel! En dan, ze kenden Ida Beukers nie t, 't was
hun enkel een naam. Dat meisje zou bij dieper leeren kennen
kunnen terugschrikken voor een huwelijk met Goof, den
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zonderlingen zoeker, den Hamlet in zijn stage weifeling
tusschen eenzaamheids- en massa-verlangen, tusschen droom
en daad, wil en bespiegeling. Zou zijn uiterlijk koele, strak
verbeten trots, zijn innerlijk brandende hartstocht zich kunnen voegen naar de eischen van huwelijk en samenleving .. ?
Brakman en zijn vrouw praatten erover, als hij in de duinen
zwierf, ietwat bezorgd als over een vermetel kind, maar met
een gloed in hun oogen, die van Goof's geluk de sterke
weerslag was. Ze waren er ook de menschen niet naar, om
daarover te tobben. Meta, .Cor's vrouw, schreef Iet achter
Goof's rug aanstonds een ongedwongen blij den brief, blij,
omdat Goof nu had bereikt, waarnaar hij zóó had verlangd,
al sprak hij daar nooit van, zelfs niet tegen hen, en omdat
hij zoo warm over haar sprak en zij dus al die warmte
wel verdienen zou. Ida antwoordde onmiddellijk, ook
ongedwongen, vol entrain van dat ze 't heerlijk vond,
dat Govert nu bij zulke beste vrienden was en dat ze
gauw kwam kennis maken. Toen vertelden ze't aan Govert
en die, overgewetensvol, hakte den knoop ineens door, hoe
hij ook op de eentonigheid van 't huwelijk, zijn eigen
ongeschiktheid daarvoor gesnoefd mocht hebben. Waar
hij vertelde 't Meta en Cor in zelfspot: hij had-achtig,
zich zelf nauwkeurig onderzocht, hij was een „reiner Tor",
een dwaas, een Don Quichotte, maar. -... Ida durfde 't
aan en hij, hij kon haar niet meer missen.
Dienzelfden dag zocht hij zijn moeder op in het Scheveningsch hotel, waar zij de zomer- en herfstmaanden
placht te toeven. Na de aankondiging van zijn vertrek,
't opgeven van het baantje, had hij niets laten hooren.
De band was nu eenmaal ' niet strakker en ma vond 't best,
al speelde ze de zorgzame -en-in-liefde-smeltende-moederrol
aller v erdien stel " k st.
In 't weidsch hotel werd hij in de danszaal gelaten. Zijn plunje, ofschoon met hulp der Brakman's opgeknapt toch sjofel in deze omgeving van uitdragersprullen,
gedoogde niet, dat hij terstond bij zijn moeder toegelaten

werd. Of zou dit strij den met de regelen van 't huis ?.. .
Hoe van de wereld vreemd, vooral, hoe fel afkeerig van
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de protzige bazaarbeschaving aan het strand, toch vatte hij
wel, hoe zoo'n blok vleezige verwatenheid als die DuitschHollandsche ober hem beschouwde, hoe die en soortgenooten redeneerden. De ironische vraag, die hem op de
tong dartelde, hield hij in. En schikte zich. 't Sprak van
zelf, dat hij niet voorkomender behandeld werd. Zijn plompe
en bestofte schoenen op dit geenszins nieuwe uitverkoop tapij t, bestemd alleen door rap en licht, wit of blinkend
schoeisel te worden beroerd ! De klassenstrijd, tot schoenen
herleid: zoo zag hij 't vroeger soms, toen 't alles-strijd
nog wazig was in zijn besef, toen ma — hem docht toen
al: allerminst beschaafd! --- opkeef, als hij met modder
aan zijn laarzen binnenkwam. Zijn beroep op de werklui
buiten mocht niet baten. Er wären standen. Dat wist hij
nu zoo goed als de ober, wiens welwillende, maar geniepig
blij kende min achting hem had gestoken. D vaas natuurlijk :
wat deerde hem 't oordeel van dien man? Kon die begrijpen, dat zij een zóó ontaarden zoon had? Ma hoorde
hier: klatergoud, opschik en verveling.
Dezelfde walg, die hem 't ouderlijk, dat was: ma's
huis had uitgejaagd, doorgistte hem nu tusschen 't rieten
gemeubelte en de nagemaakte palmen. Alles was hier
nagemaakt, kunstmatig, ook ma's belangstelling voor hem
of hoe dat heette in brieven.. .
Dag Govert, dag jongen.
Uit de verte had ma 't hem toegeroepen. Met den rug
staande naar de lift, had hj haar niet zien komen. Nu
stonden ze opeens pal voor elkaar. Gelukkig, dat hij overrompeld werd; die stem alleen, hem verrassend in herinneringen, schrijnend van onechtheid, had hem dadelij k
weer kregel gemaakt, versopt in tranen als ze scheen,
onecht, aangezet, te hard en te uitbundig als wat vroeger
èn tegen zijn drang, zich weg te geven èn tegen zij n
hoonend schijnende, als hoon gehate eenzelvigheid placht
op te botsen. Vervloekte pluizer, schender als hij was! Zij
blééf zijn moeder. En blij was hij, verruimd en zelfvoldaan,
terstond in ma's druk hartelij kheidsvertoon te worden opg enom en, wat ergernis en piekeren verder buitensloot, en
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ook : zijn eigen stem daarmee in overeenstemming te hooren.
Toch was hij ook nu van ma geschrokken. Telkens
takelde ze zich potsierlijker toe. Die kleurige kleeren, 't
gepoederd gezicht, de nog hoe oud was ze ? ---- pik
haren, met dat te zien flitste weer heugenis van-zwarte
't huiselijk verleden als een kramp door hem heen: zij,
zijn moeder, de vrouw van zijn vader ... !
Ma had hem driftig gekust, op zijn wangen voelde hij
nattigheid. Hij ook, hij had haar omarmd, werkelijk was
hij aangedaan, had hij ... medelijden, wroeging haast. Opgevlogen moest ma zijn, toen ze hoorde: beneden wacht
uw zoon. opgewonden was ze op hem toe gedraafd, dravende
gesukkeld. Aan een... nu ja, 't was oneerbiedig : aan een
pronk-eend deed ma hem weer denken. Zelfs daarin niet
heelemaal echt. och, hij zelf, wat was ècht aan hem.. . ?
Ook nu had hij zich moeten bedwingen: ma's te korte
beenen, tuitelig dribbelend onder den zwaren, wat kwab bigen romp. Beide handen als kussens hield ze uitgestoken.
Drang naar 't melo had ma altijd gekenmerkt. Comedie
speelde ze altijd, wijl ze tusschen spiegels leefde, ze haar
uiterlijk te ziekelijker verzorgde, naar ze ouder werd. Ook
nu ontbrak daaraan niets. -Speelsch, hoffelijk en niet zonder droefheid had hij 't haar opgemerkt. Toen waarlij k
glimlachte zij gevleid -verlegen. Een glimlach, die, potsier lij k, hem rampzalig leek, zijn medelij en wroeging beide
opdrij vend. Zoo ver was 't dus gekomen: een aalmoes, nil,
van hem en zij, ze ... Hij keek opeens in een grondelooze
leegte, iets ij zigs vlaagde langs zijn hoofd. Wat 'n leven
was dit, dat ma leidde, hol en koud en tusschen flodderschermen tals dit hotel, als 't gezelschap van wie haar hier
„vriendin" en „dame de compagnie" tegelijkertijd was. Nu
werd ze oud en zij, ze wou niet verflenzen, ze vocht daar
moest haar soms bewust-tegn.'Wvahopiructelz
z ij n...
Ma had hem op een rieten stoel getrokken. Zelf had
ze zich pal naast hem gezet. Was 't louter hartelijkheid
of. .. ma wèrd hardhoorig, van doofheid mocht natuurlij k
niet gesproken. Tegelijk riep ze, druk en achter -adem, een
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kellner aan, vroeg, wat Govert gebruikeB wilde. Daarover werd uitvoerig beraadsiaagd ; ma was kieschkeurig en
menige spijs en drank bekwam haar nieL Dus moest de
kellner over de samenstelling inlichten. Goof hield zich
daarbuiten.
Daarna ging ma er pleizierig breed voor zitten, hem
op de knie tikkend: - En mijn jouge n. hoe heb je 't
nou....? Je ziet er maar slappies uit. Weet je, wat jlj* nou
's doen moest....? Jij moest 'n paar weken hier komen
logeeren. Nee, zeg nou geen nee, ik weet, wat je wil
opperen: dit.... mondaine leven van luilekkerland en
vrooljken Frans staat jou niet aan. Jij heb er geen kleeren
voor enzoovoort.,.. Maar beste jongen, dat is immers
heelemaal geen bezwaar. ik zou je natuurlijk heelemaal
vrij laten. Och, je begrijpt, (een ironisch oogknippen in
zelfspot) 'k ben wat verstandiger geworden in die tijd. En
dan zou er tegelijk 's degelijk voor je. . 'k had haast
gezegd: je uitzet kunnen worden gezorgd. Nou....?
- ii spreekt daar van uitzet, ma, vatte Goof haar
gretig bij 't woord, voor nieuwe afdwaling beducht, maar
ma was hem al in de rede gevallen:
- Een oogenblik. Je begrijpt, ik zou je dolgraag op
mijn kamer ontvangen, op de tweede verdieping - ja, 't
is bier.
zacht, na rondgeloerd te hebben) ,,expensive",
begrijp je ... op de tweede verdieping heb ik een allerliefste kamer, maar.... wat wou 'k ook zeggen... .? 0 ja:
daar is Cornelie Yermaten, je weet wel, met wie ik bier
woon, met de naaister.
Toen informeerde Goof beleefdheidshalve, hoe 't juffrouw Vermaten ging. Ma ging daar gul en als bevrijd op
in. Zoo kwam 't van 't een op 't ander, Goof kon zijn
oogen maar niet af houden van de Iichtpaarse japon met
op de borst al die waaierige en lawaaierige kant, toen ma,
een gaping in 't gesprek voorziend, schichtig opschrok:
- Gunst, joingen, wat heb je me met die laatste brief
laten schrikken. Niks lief, je oude moeder zelfs niet te
schrijven, waar ze je bereiken kan.
Ook dien koketten pruiltoon kende H. Maar dadeljk
-
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oversprak hij ma, nu opeens vlot en zakelijk vertellend,
dat hij verliefd was en zij op hem en dat ze nu zoo
spoedig mogelijk wilden trouwen.
't Verslag van de reden van zijn reis stelde ma merkbaar
gerust. Ze kuste hem, behoedzaam en omslachtig.
- Jongelief, he', wat maak je me daarmee gelukkig.
En vertel me nou 's gezellig: je zegt, ze heet Ida Beukers,
Beukers, Beukers.... ik heb indertijd een Beukers gekend,
die....
Gretig spoii ma zich in onderstelde verwantschapsverhoudingen tin herinneringen van naamsgeljkheid in. Alles
moest ze weten; of Ida's ouders nog leefden en wat haar
vader geweest was en of ze over eenige middelen beschikte.
Ook bood ma aanstonds geldelijke ondersteuning aan.
Den volgenden dag gingen Ida en Govert gezamenlijk
naar ma. De ontvangst was allerminzaamst. Ma wachtte
hen, paaschbest, in de vestibule op en ook Ida had zich
uitgesloofd op Mar en Govert's dracht. Ma zoende haar
op beide wangen en weer bibberden tranen. Bij 't noenmaal
was Cornelie Vermaten van de partij . De enkele keeren,
dat ma zweeg, vulde zij de gaping met een voldaan gegurgel
aan, terwijl ze stereotiep -vriendeljk en zeifvoldaan over
de als een krop gezwollen buste lachte van knorrende of
zacht kraaiende tevredenheid.
Goof en Ida herademden, toen ze weer buiten stonden.
Voor haar vooral was het een dompe kwelling. 0, Goof's
moeder was heel lief geweest, schattig, schattig, maar die
overlading met gunstbewijzen verpletterde haar, maakte 'r
giftig-opstandig, juist, omdat er eigenlijk niets was om
tegen op te komen en omdat de valsche minzaamheid van
heel de ontvangst elk blijk van weerzin had onmogelijk
gemaakt. Van dat malle mensch was ze dus vooreerst
financieel afhankelijk. 0, „ma" had haar niet gekwetst:
fijngevoelig had ze elke zinspeling vermeden, Goof had
Ida op de hoogte gebracht. 't Leek haar onmogelijk, iets
van zij n moeder aan te nemen. Zij en Goof, ze konden
nog wachten. 't Ergerde haar, dat hij dat alles maar aanvaardde, anders overkwetsbaar op het stuk van geld, voor
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niets zoo beducht als zijn vrijheid te laten knotten.
Nu was hij te vriendelij ti, te meegaand geweest. Iet wist
toch, hoe hij over zijn moeder dacht. Had hij zijn onafhankelij k h eid van houding en oordeel, zijn trots kortom
voor dien onnoozelen bijslag versjacherd... P 't Kropte
haar hoog, ze begreep 't niet, en dat beklemde haar. vinnig
verweet ze Goof zijn zwik g en, zijn karakterlooze voor
-komendhi.
In hem haakte weer de verloochening van wat hem 't
liefst was als een giftige angel. 't Verhardde hem aan
alle verweer belettend, geslingerd als hij werd door-stond,
het besef: Iet heeft gelijk, ze ziet dat scherper dan ik, en:
wat hoeft ze mij te krenken, ze doorziet me immers niet ?
Zijn bittere glimlach en zijn norsche z wij gen maakten
Ida boos en daarna weer neerslachtig. Nu waren ze
verloofd, gebonden voor het leven, nu waren alle belet
aan kant en nu..., nu pijnigde zich zelf, nu-seln
keek ze in kilte en duister. Ze snakten naar elkaar, elkaar
telkens wranger afstootend. Er was geen punt van geschil,
beiden beseften: wat ze in elkaar hadden gegispt, was
enkel voorwendsel en zelfverontschuldiging. Maar juist
daardoor waren ze verder van elkaar dan ooit. Elk woord
klonk bedwongen, hatelijk en gekunsteld.
Ida wilde niet naar 't ziekenhuis terug, ze had afleiding noodig. Ook dit priemde Govert, 't was immers tegen hem
gemunt. Nu ging ze naar Truus Basters in den Haag.
Die zou haar vannacht wel kunnen herbergen.
Govert geleidde haar. Hij voelde zich linksch en lomp
en als deed hij zoo, om haar te grieven.
Ter bestemming, hoorden zij, dat juffrouw Basters uit
de stad was. Aan de voordeur overlegde Ida met de huis
stond erbij, half bedrijvig, half afzijdig als-jufirow,G
ging hem dit niet aan. 't Gesprek ging langs hem
heen: Truus' hospita, die hem natuurlijk kende, wist niet,
kon niet weten, wat Iet en hem nu bond.... Die
onverschilligheid, Ida's hem wegdringen en zijn eigen onbeholpenheid deden, beklemmend, hem aarzelen. Te deksel,
nu was hij verloofd, nu moest hij optreden. Of.... ?
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Ida had 't dan met de spraakzame juffrouw beklonken:
ze zou hier vannacht kunnen slapen. Dus keerde ze zich
bruusk en, scheen 't hem maar zoo ?, ongeduldig naar Goof.
Wel te rusten. Zie ik je morgen nog ?
Ze stak hem de hand toe. Iet's oog en glimmerden kil.
Weer wist hij daartegen geen houding. Hij mompelde wat.
Toen bonkte achter Ida de deur dicht, stond hij alleen op
straat.
Een blinde woede kromp in hem op. Goed, dan moest
ze 't zelf maar weten, tegen die bitse grilligheid was hij
niet bestand. Zich tot ironische kalmte dwingend, liep hij
verder. Een oogenblik spreidde zich een rust in hem. Wat
had hij zich willen binden ? De eenzame onafhankelijkheid
was immers zijn deel .... Maar dra bezon hij zich: hij
moest niet overdrijven, den toestand niet toespitsen.
Voortaan moest hij meer met de werkelijkheid rekening
houden .... Dus keerde hij om, maar vóór Truus' huis
gekomen, waagde hij 't niet te bellen. Op haar kamer
brandde licht, nu en dan zag hij schaduwen schimmen.
Dat moest dus Ida zijn. Weer slenterde hij heen en weer,
heen en weer, besluiteloos. Toen schelde hij aan.
De huisjuffrouw keek nauwelijks verwonderd: hij zei,
juffrouw Beukers no iets te moeten vragen. Iet zelf toonde
ook haast geen verbazing, toen hij vóór haar stond.
In een kimono van Truus was ze voor den spiegel,
die tot den vloer reikte, bezig met het heropmaken van
het haar. Heur opzettelij ke achteloosheid spande zijn zenuwen.
Hij zette zich beheerscht op den divan. R alm, tergend kalm
vroeg zij, wat hem hierheen had gedreven, onderwijl het
kapsel verder ordenend, waarbij ze telkens een speld trok
uit den mond, en toen weer treiterig hem maande, niet te
lang te blij ven om Truus niet in opspraak te brengen. Hij
begon moeilijk te spreken, nam alle schuld van wat vandaag gebeurd was op zich, noemde dat nu eens het voorrecht van den man bij een geschil met iemand van de
andere sekse, maar legde uit, zóó, zonder een nader, scherp
omlijnend woord niet te hebben kunnen scheiden.
Zij rekte 't wufte spel tusschen den grooten en een
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handspiegel in behaagzieke loomheid. 't Lag niet in haar
aard, 't verhardde hem eerst, maar dadelijk vleide 't hem:
ware biij haar onverschillig, zij zou niet van haar gewoonten afgeweken. zijn. Aanstonds verdroot het hem weer, dat
hij zich liet meesleepen.
Ida zocht een stoel aan 't raam. En 't kraagje, dat ze
had afgedaan, nauwkeurig plooiend, zei ze: al die praatjes
komen te laat, Govert. Je zegt, je houdt van daden, niet
van woorden. Met mij is 't precies hetzelfde. Mij n grief is
juist, dat ik al die tijd nooit een ... , daad van jou lieb
gezien. Je wil die overspannen reis naar achterbuurtleven
toch geen daad noemen ? .... Nee, je hoeft me daarop
niet te antwoorden, ik ben je rechter niet. Alleen. . .. 't
spijt me, 'k heb je eerste .... verlovingsdag bedorven. Voor
't vervolg wilde ik dergelijk .... bederf voorkomen. En
daarom wou 'k je ernstig in overweging geven ...
--- Je lijkt wel een voorloopig Kamerverslag.
— Ik zeg 't opzettelijk koud en nuchter omdat ... .
Ze slikte, de vingers frommelend.
Opgesprongen, omvatte hij haar hoofd in bei zijn
handen. Toen ontspande zich ook in haar, wat had gedreind en beklemd. Hij zei:
Al dat praten, 't dient tot niets. We moeten zonder
woorden begrijpen, ons open stellen voor elkaar. Woorden
brengen maar uit elkaar.
Hij knelde haar tegen zich aan: Nu laat ik je niet
meer los.
Ach jongen, wij . .
Schalks verweerde ze zich tegen zijn aandringen en
wat overmeesterend in haar zelve rees.
Hij liet haar niet ontglippen:
wat meen je? Dat
wij geen menschen voor 't huwelijk zijn?
Zij knikte toestemmend, zich haast geheel overwonnen
gevend ... .
Misschien verlang jij, dat ik, korrekt, je vader, je
stiefmama, om de hand van hun kind vraag .... ?
Dat moet je vooral niet vergeten, spotte zij terug.
Dus .. , . ?
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Zijn oogen vroegen meer dan de stem. Toen knakte
haar hoofd, sloeg ze de armen om hem heen, sprakeloos.
Opeens een kloppen aan de deur. Ida en Goof, ze waren
uiteengestoven. En terwijl de hospita op den drempel, met
een onnoozele boodschap gekomen of de juffrouw gewoon
was met een kaars naar boven te gaan na Iet's zenuwig
beheerscht, ontkennend antwoord, nog argwanend draalde,
Ida toen maar voorkomend en afwerend vroeg naar Truus,
de kamer en de juffrouw zelf, klaarde het in Govert: 't
leven was ontstellend eenvoudig. Hij had 't te ver gezocht.
De vrijheid, ze was hier, onder zijn, onder Ida's handen.
De vrijheid van den zelf gekozen, blij gedragen band: het
huwelijk, dat hen aan 't leven, aan de menschen zou hergeven,
dat uitwischte, wat hen tot nu toe had beklemd en onvoldaan doen zoeken, dat immers een uitzicht opende op wat,
allen gemeen, allen bond. Voortaan was bij boven zich
zelf, boven persoonlijke zorgjes en verdrietjes uit. Nu
was de tweezaamheid in plaats daarvan gekomen. Die had
achtergrond, die zou nu een doel stellen voor elke daad,
elke gedachte, elk woord en ze daardoor bezielen. 't Leven
was ontstellend eenvoudig.

DE RECHTSPHILOSOPHIE VAN
RUDOLF STAMMEER
Eene bespreking van Mr. J. M. J. Schepper's proefschrift
„Nieuw -Kantiaansche Rechtsbeschouwing. Leiden 1911.
DOOR

Mr. GERBERT SCHOLTE N.

De kreet, waarmede Otto Liebmann in 1865 de wij sbegeerte van de dwaalwegen, welke deze, naar zijne nmeening,
had ingeslagen, terug riep —, het „Zurück zu Kant", waar
hij, als met een telkens terugkeerend refrein, elk der-med
hoofdstukken van zijn „Kant und die Epigonen" besloot,
heeft eerst veel later dan op algemeen wijsgeerig gebied,
zijn weerklank gevonden bij de beoefenaars van de wijsbegeerte des rechts. De plaatsruimte, die dit tijdschrift mij
ter beschikking kan stellen, belet me, om de oorzaken,
welke tot dit opvallend verschijnsel geleid hebben, hier
nauwkeurig na te vorsehen. Daarom wil ik hier volstaan
met op drie punten te wijzen, welke tot eene verklaring
van dit verschijnsel kunnen bij dragen.
Vooreerst had de historische rechtsschool in de tweede
helft der negentiende eeuw nog weinig of niets van haren
invloed in de wereld der juristen verloren, welke zij zich
een halve eeuw vroeger in een luttel aan tal jaren verworven had. En deze invloed was verderfelijk voor de beoefenin g van, en de belangstelling voor elke wijsbegeerte des
rechts. De strijd immers, welken von Savigny en Puchta
0. E. XVIII 2
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oorspronkelijk voerden tegen de starre onveranderlijke
rechtsregelen, welke het natuurrecht der vorige eeuwen,
als voor het gebruik pasklaar recht, enkel aan de menschelijke rede wilde ontleenen, moest door den positieven
nadruk, welke zij op de „innere, stillwirkende Kräfte"
van de volksziel als eenige bron van alle rechtsverschijnselen legden, noodzakelijk leiden tot eene gelijke waar
alle, door geschiedenis en volksgeest nu een--deringva
maal natuurnoodwendig geworden recht, en daarmede tot
de ontkenning van de beteekenis eener wijsbegeerte, welke
zich tot haar voornaamste taak stelde, alle recht aan een
algemeengeldigen waardeeringsmaatstaf te toetsen. Voor
historische school dan ook eene rechtsphilosophie,-zoverd
en wel eene „Philosophie des Rechts nach geschichtlicher
Ansicht" (Stahl) wilde geven en hare voorkeur voor het
gewoonterecht boven „die Willkür eines Gesetzgebers ",
als een richtig tegenover een onrichtig recht, wijsgeerig
wilde grondstaven, maakte ze de logische fout van niet in
te zien, dat ook het wettenrecht van het natuurrechtstijdperk, waartegen ze met groote felheid hare wapenen richtte,
in haar eigen systeem niet anders denkbaar was, dan als
een natuurnoodzakel k product van de historische en
nationale rechtsfactoren, welke in dat, aan het hare voorafgegane, tijdperk de rechtsvorming beheerschten. Zoo maakte,
onder de heerschappij der historische school, een ieder,
die het waagde, om, toegevende aan den onuitroeibaren
menschelij ken drang naar waardebeschouwingen, zijne g edachten over objectieve recbtswaardeerring te uiten, zich
reeds in de oogen van de groote meerderheid der juristen
verdacht van, toch waarlijk afdoend overwonnen natuurrechtelij ke ketterijen als nieuw gevonden stelsels op te disschen.
Slechts één rechtsphilosophisch systeem echter bleek
aan den ban, waarin door het historisme allé wij sbegeerte
des rechts gedaan was, te kunnen ontkomen. Hegel's rechts
bleef vooral op het gebied van het staats- en-philose
het strafrecht de aandacht der juristen ook in die periode
tot zich trekken; nog in het volle bloeitij dperk der historische school verscheen Adolf Lasson's „System der Rechts-
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philosophie" (1882), een werk, dat, waar de zoogenaamde
,,Neu-hegelianismu s" door het opgeven der dialektische
methode, nog slechts met Hegel's rechtsphilosophie in een
ver verwijderd verband staat, het laatst verschenen rechtswij sg eerig werk genoemd mag worden, dat op zuiver
Hegeliaanschen grondslag is opgebouwd. Dat juist aan
Hegel's systeem deze toegevendheid van het historisme te
beurt viel, is niet te verwonderen. De onmetelijke invloed,
welken Hegel's wijsbegeerte op elk cultuur-gebied gehad
heeft, behoeft hier geen nader betoog en, dat ook de
rechtswetenschap dezen invloed onderging spreekt wel
vanzelf. Maar bovendien was, hoezeer de methoden ook
uiteen liepen, hoe groote kloof er ook was tusschen het
romantische irrationalisme der historische school en Hegel's
panlogisme, het standpunt, door ieder dezer beide, ten
opzichte van de vraag naar de waardeering van elke
voorkomende rechtswerkelijkheid, ingenomen, te weinig
uiteenloopend, dan dat de oppervlakkig toeschouwende
aanhanger der historische school daarin een rede tot ernstige
bestrijding zou kunnen vinden. Aan Hegel's beroemde
woorden uit de voorrede zijner „Grundlinien der Philosophie
des Hechts": „Was vernünftig ist das ist wirklich und was
wirklich ist das ist vernünftig ", behoefde geen volgeling
van von Savigny aanstoot te nemen.
Waren het dus eenerzijds historische omstandigheden
eene Hegeliaansche rechtsphilosophie, welke in een volstrekt
onwijsgeerigee rechtsperiode nog een matige belangstelling
tot zich kon trekken — welke Kant als een vrijwel onbekende grootheid in de rechtsphilosophie op den achter
drongen, het feit, dat de kritische methode zoo ge--grond
ruimen tijd juist in de wijsbegeerte des rechts geheel
veronachtzaamd werd, vindt anderzijds en m.i. voornamelijk
zijn oorzaak in Kant's rechtphilosophie zelve. Bijna algemeen immers wordt erkend, dat Kant in zijn, tien jaren na
den tweeden druk zijner „Kritik der reinen Vernunft" ver
Anfangsgründe der Rechtslehre"-schen,„Mtapyi
de kritische methode had laten vallen. Wel maakte Kant
reeds in de „Einleitung" zijner , Rechtslehre" een onder;
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scheid tusschen „quid sit juris, was die Gesetze an einem
Orte und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben"
eenerzijds en „ob das, was sie wollten auch recht sei (jus
anderzijds, maar deze onderscheiding-tumeinjs)"
werd door Kant niet op de juiste wijze doorgevoerd; zinnen
als „Alle Rechtssätze sind Sätze apriori, denn sie sind Ver
welke we verderop ont--nuftgesz(dicamron)",
moeten, toonen reeds aan, dat Kant's rechtsleer, hoezeer
ze ook in de uitkomsten van de natuurrechtsleeringen der
vorige eeuwen verschillen mocht, in de methode de oude
wegen bleef wandelen; ook Kant zocht nog naar rechts
een bepaalden, direct aan de rede ont--vorschiftenm
leenden, algemeengeldigen inhoud, en de strijd, welken de
historische school ook tegen Kant's wij sbegeerte voerde,
was niet gericht tegen diens kritische netbode maar tegen
-den natuurrechtelij ken aard zijner rechtsleer.
Zoo heeft er meer dan een eeuw kunnen voorbijgaan,
voordat de kritische methode haar intrede deed in de beoefening van de wijsbegeerte der rechts. De rechtsgeleerde,
die ons in zijn „Theorie der Rechtswissenschaft" het werk
.schonk, waarin het gebouw eener alomvattende rechtstheorie
op zuiver Kantiaanschen grondslag werd opgetrokken,
is Rudolf Sammler, vroeger hoogleeraar te Halle a. S.,
thans te Berlijn 1 ) ; en welke het wij sg eerig standpunt
-ook zij, hetwelk men tegenover het Kantianisme in
het algemeen moge innemen, welk oordeel men ook over
de resultaten, welke Stammler langs den kritischen weg
bereikte, in het bizonder moge vellen, wegens zijn baan1) Van Stammler's werken noem ik : Ueber die Methode der geschichtlichen Rechtstheorie" in Festgabe zu Windscheid's Doktorjubiläum, Halle
1888; „Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Rechtsauffassung"
Leipzig 1896, 3e uitg. 1914; „Die Lehre von dem richtigen Rechte" Berlin
1902; artikel „Recht" in het „Handwörterbuch der Staatewissenschaften"
3e uitg. 1910. Deel VII, blz. 31; „Wesen des Rechts und der Rechtswissen
Rechts und der Rechtswissenschaft" in-schaft"en„diZukgbes
Hinneberg's „Kultur der Gegenwart" 2e deel Bd. VIII; „Theorie der Rechts
„Begriff und Bedeutung der Rechtsphilosophie"-wisenchaft"Hl19;
in „Zeitschrift für Rechtsphilosophie ", onder redactie van Stammler, Holldack en Joerges, Deel I, bldz. 1, 1913.
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brekenden arbeid ,,wird Stammaler in der Geschichte der
Rechtsphilosophie allzeit fortleben" zooals door een zijner
tegenstanders (H. U. Kantorowicz) aan het slot eener
heftige kritiek op Stanimler's „die Lehre von dein richtigen
Rechte" met nadruk erkend wordt.
Het spreekt vanzelf, dat een wijsgeer, die de grond
rechts, volgens eene, in de rechtsphilosophie-problemnds
nog ongekende methode, grondig en algeheel trachtte te
beantwoorden, in de rechtsgeleerde wereld eene opzien
verschijning was. Iedere jurist, die zich de weelde-barend
eener wij sg eerig e rechtsbeschouwing meende te mogen
veroorloven, moest, of hij wilde of niet, met deze nieuwe
rechtstheorie afrekenen en de omvangrijke, nog steeds
toenemende Stammier-litteratuur bewijst wel, dat men bet,
althans in Duitschland, met deze afrekening, als met een
plicht tegenover wetenschap en waarheid ernstig genomen
heeft. Voor zoover mij bekend, was in ons land Stammler's
rechtsleer tot nu toe alleen geïntroduceerd door de, in de
Koninklijke Academie van Wetenschappen door Prof. de
Louter gehouden, rede „Recht en Gerechtigheid ", waarin
uit den aard der zaak slechts de hoofdlijnen dezer nieuwe
theorie besproken konden worden. In een uitvoerige
uiteenzetting van „die Theorie der Rechtswissenschaft", het
laatste omvangrijke werk, waarin Stammier in een gesloten
geheel een volledige wijsbegeerte des rechts geeft, heeft
Mr. Schepper thans ook de aandacht der Nederlandsche
rechtsgeleerden voor die rechtsphilosophie gevraagd. En
van dien arbeid het zij er direct aan toegevoegd — heeft
de schrijver zich op voortreffelijke wijze gekweten. ;Nieuw
Rechtsbeschouwing ", heeft Mr. Schepper-Kantiscbe
zijne dissertatie genoemd en ik hoop, dat de schrijver
het wel als een bewijs wil beschouwen, hoe zeer ik zijn
werk waardeer, als ik verklaar, dat ik van alles, wat zij n
boek den lezer biedt, tegen dezen titel het meest bezwaar
zou willen maken. Al is Stammler ongetwijfeld de leidende
jurist onder de Neo-Kantianen en konden in een boek met
Mr. Schepper's titel minder op den voorgrond tredende
zijner geestverwanten, bij v. Graf zu Dohna, zonder bezwaar
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onbesproken blij ven, van den leidenden wijsgeer der NeoKantianen, Hermann Cohen, kan ditzelfde niet g ezeg d
worden. In zijn „Ethik des reinen Willens" heeft Cohen
aan het recht een zeer belangrijke, ja fundamenteele plaats
in de praktische Philosophie toegekend; ik geloof die
plaats kortweg aldus te kunnen weergeven, dat, volgen s
Cohen, de beteekenis, welke Kant voor de theoretische
kennis aan de mathemathische natuurwetenschap toekent,
voor de ethische kennis gezocht moet worden in het
„Faktum" der rechtswetenschap. De eenheid van recht
en zedelijkheid wordt door Cohen niet alleen daarin gevonden, dat het recht geheel in de zedelijkheid opgaat,
maar ook wederkeerig de zedelijkheid hier en daar haren
grondslag in het recht vindt. In een boekbespreking kan
hierop natuurlijk niet nader worden ingegaan, maar Cohen,
als niet-jurist den juristen minder bekend dan Stammier,
heeft toch in een overzicht der nieuw-kantiaansche rechts
naar mijne meering, zeker aanspraak op-beschouwing,
ruime aandacht. Dat de schrijver Cohen's rechtsphilosophie
buiten bespreking liet, is ook om die reden jammer, omdat
van een scherpzinnig jurist, met een onmiskenbaar wijs
,,tournure d'esprit" als Mr. Schepper, wellicht een-geri
ophelderend inzicht te verwachten was in het opvallend
-verschijnsel, dat Cohen en Stammier, beide Neo-Kantianen
en beide behoorende tot de Marburger school, in hunne
rechtsphilosophie hier en daar, in het bij zonder wat
betreft de verhouding tusschen recht en zedelijkheid,
tot zulke uiteenloopende conclusies komen. Intusschen de
schrijver heeft zich tot Stammler's leer beperkt en van
deze in een helder en vlot geschreven betoog een uitnemend
overzicht gegeven. De lezer, die van meening mocht zijn,
dat het weergeven in eigen taal van een door een buitenrechtsgeleerde compleet uitgewerkte leer, voor-landsche
een scherpzinnig man geene bijzondere moeilijkheden kau
geven, komt bij Stammler's „Theorie" bedrogen uit. Want
vooreerst is dit werk uitermate vervloeiend geschreven en
heeft Stammier in dit laatste volledige werk juist afgezien
van het telkens weer geven van, aan de rechtspraktij k
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ontleende, voorbeelden, Welke zijn „die Lehre von dem
richtigen Rechte" zoo aangenaam leesbaar maakten, maar
bovendien bedient Stammier zich hier voortdurend van
eene ongebruikelijke en licht misleidende terminologie, welke
telkens opnieuw de gespannen aandacht en opmerkzaam
lezer eischt, wil deze zich van het betoog-heidvan
van den schrijver een juiste gedachte vormen. Het gebruik
der woorden als „Gesetz ", ,Gesetzmiiszigkeit", „Wollen",
„verbindendes Wollen ", „Willensinhalt", welke in eene
geheel andere dan de spraakg ebruikelij ke beteekenis worden gebezigd, leiden licht tot misverstand en tot
kritiek, welke dan natuurlijk Stammler's bedoelingen
niet raakt, maar langs deze heen gaat. Het betoog van
Mr. Schepper heeft echter zoowel eenerzijds eene naar mijne
meening, juist beeld van Stammler's leer gegeven, als toch
anderzijds, door hier en daar op gelukkige wijze eene vrije
vertaling van de oorspronkelij h.e termen te geven (waarom
echter „Willkür" door „macht" vertaald bldz. 78 ?) een goed
leesbaar boek geschreven en daardoor, althans voor mij,
veel opgehelderd, wat in het oorspronkelijke werk nog
min of meeer duister was. Na een korte inleiding (bldz.
1—l1) en een beknopt overzicht van Kant's theoretische
en praktische philosophie, Waarbij in het bij zonder de verhouding der Marburger school (Cohen, Natorp) tot Kant's

wijsbegeerte wordt aangegeven (Hdst. I, bldz. 1.2-58), is
het geheele tweede hoofdstek (bldz. 59--122) aan Stammler's „Theorie" gewijd. Terecht heeft de schrij ver g enmeend,
in zijn overzicht niet het geheele, 835 bldz. groote, werk
op den voet te moeten volgen ; „die Methodik des Rechts ",
„das System des Rechts ", ,,die Technik des Rechts ", „die
Praxis des Rechts ", en „die Geschichte des Rechts ", resp.
het Ode, 5de, 7de, fiste en Sae hoofdstuk der „Theorie" worden, als niet van belang voor de hoofdlijnen van Stammler's Wijsbegeerte, met eene enkele aa,n duidin g voorbijgegaan.
Alleen wegens het telkens, zoowel van Neo-Hegeliaansche
zijde, als van die der historische school, geuite verwijt van
de ,Ungeschichtlichkeit" der Neo-Kantianen, had de schrijver misschien bij Stammler's standpunt ten opzichte der
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verhouding van rechtsgeschiedenis en rechtsphllosophie,
zooals dit in het hoofdstuk „die Geschichte des Rechts"
wordt uiteengezet, wat uitvoeriger kunnen stilstaan. Den
vereischten nadruk legt 11 Ir. Schepper echter op Stammler's rechtsbegrip en diens rechtsidee. Als goed Kantiaan
gaat Stammier uit van de stelling, dat, evenals elke
ervaringsinhoud een synthese is van een apriorisch, formeel, en een empirisch, materieel element, zoo ook in elke
rechtsgedachte een begripsmatige onderscheiding gemaakt
kan worden tusschen de empirisch steeds wisselende stot
en de apriorische, onveranderlijke vorm, welke zich tot
elkaar verhouden als het bepaalde tot het bepalende.
Onveranderlijk moet deze bepalende vorm zijn, omdat, wil
men begrippen als rechtshistorie, rechtsvergel ij king, rechts
mogelijk achten, men in alle, onderling zoo uiteen--gevol.d
loopende rechtsbijzonderheden, die men in deze begrippen
naast of tegenover elkaar stelt, toch altijd het blij vend element
vooronderstelt, hetwelk deze bijzonderheden juist tot rechtsbijzonderheden maakt. Ware ook de bepalende vorm aan
verandering onderhevig, hoe zou men bij een rechtshistorisch
onderzoek, bij eene vergelijking tusschen rechtsbijzonderheden van nu en vroeger, van hier en ginds, bij een analyse
van het rechtsgevoel, nog eenigen waarborg kunnen hebben,
dat men zich inderdaad binnen het gebied des rechts blijft
bewegen en niet naar dat van moraal, conventie, willekeur of welk ander gebied ook afdwaalt? Wil rechts
mogelijk zijn, dan is dus het allereerste ver-wetnschap
dat de bepalende, voor elken rechtsinhoud geldende-eischt,
vorm met zekerheid vaststaat. Het onderzoek nu van dit
apriorische rechtsbegrip (waarb" Mr. Schepper nadrukkelijk
waarschuwt tegen verwarring van logij she aprioriteit met
chronologische prioriteit) is de taak der zuivere rechtsleer.
Geen enkele bijzonderheid, al is deze nog zoo abstract geformuleerd, kan dus in deze rechtsleer een plaats vinden;
de rechtsstof is van de zuivere rechtsleer ten eenenmale
uitgesloten. Stammler nu meent dit onderzoek te moeten
leiden langs den weg der kritische analyse, d.i. een objectieflogische ontleding van den inhoud der rechtsgedachte,
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waarbij in eiken bewustzijnsinhoud moet worden nagegaan,
welke begrippen de logische voorwaarden zijn voor andere
begrippen ; „de laatsten moeten door de eersten zoodanig
worden bepaald, dat het bepalende beg-rip een niet weg te
denken element van het bepaalde vormt, zoodat, wordt
het eerste in gedachten opgeheven, ook het laatste voor
ons begripsvermogen verdwijnt" (Mr. Sch. bldz. 61). Hoe
Stammler deze methode der kritische analyse toepassend,
uitgaat van de grondonderscheiding tusschen waarnemen,
de causale, en „Wollen", de finale methode van het be
wustzijn, daarna het recht als een ,,verbthdendes Wollen",
tegenover het afzonderlijk willen plaatst, om vervolgens
de souvereiniteit van het rechtelijk verbindend willen te
onderscheiden van het uitnoodigend karakter der conventie
en tenslotte anderzijds recht en willekeur te scheiden, door
te wijzen op de onschendbaarheid, aan het recht alleen
eigen, zoodat Stammler het rechtsbegrip formuleert als
onschendbaar, souverein, verbindend willen, - dit alles
wordt op duidelijke wijze den lezer uiteengezet. Van eon
kritische houding tegenover Stammler's werk is bij den
schrijver in dit tweede hoofdstuk nog niets te bespeuren;
welke positie de schrijver b.v. inneemt in de belangrijke
gedachtenwisseling tusschen Bierling en Stammler over
de verhouding tusschen recht en conventie 1), blijft den
lezer onbekend. Het overzicht, dat vervolgens gegeven
wordt van Stammier's rechtskategorieën, geeft geen bijzondere aanleiding tot bespreking en ik sla 3 van het
tweede hoofdstuk over, om met des te meer aandacht stil
te staan bij het (reen Mr. Schepper ons vertelt omtrent
Stammler's rechtsidee.
Hier heb ik een bezwaar tegen Stammler's werk, dat
ook door het besproken proefschrift niet is weggenomen;
mijn bezwaar is dit: hetgeen Stammler in zijne „Theorie"
in de eerste vijf hoofdstukken geeft en ook blijkens her1) Bierling: ,,Juristische Prinzipien lehre" I, bldz. 349; daarop Stammler:
,,Wirtschaft u. Recht", 2e uitg. aanm. 73 en 206; daarna weer Bierling:
,,Rechtsnormen u. Konventionairegein, eine Replik". Arch. f. R. u. W. Ph.
III, bldz. 155.
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haalde verzekeringen geven wil is een zuivere rechtsleer,
een leer dus, die ons in staat stelt, om, aan de hand van
het zuivere, de rechtsstof bepalende, rechtsbegrip, eiken
wilsinhoud algemeengeldig af te bakenen als behoorend
tot het gebied des rechts of wel tot dat der ethiek, der
conventie of der willekeur; het is dus een kennistheorie
van het recht, die onze aandacht vraagt, een '„Kritik der
juristischen Urteilskraft ", zooals M. E. player Stammler's
„Theorie" in een kritisch opstel noemde 1 ). Met den aan
zesde hoofdstuk, „die Idee des Rechts" doet,-vanghet
naar mijne meening Stammler nu plotseling een sprong, welke
voor den lezer, die — laat ik veronderstellen — van Stammler's
vorige werk „die Lehre van dem richtigen Rechte" nooit
gehoord heeft, verrassend moet zijn. De vraag, die schrij
ver en lezer tot daar toe bezighield : wat is recht ? wordt
plotseling vervangen door de geheel andere: hoe behoort
recht te zijn ? Bij Binder, wiens kritiek op Stammler's
„Theorie" door Mr. Schepper in het ade hoofdstuk van
zijn proefschrift behandeld wordt, heeft deze overgang
niets verwonderlijks, omdat de rechtsidee, volgens Binder,
zoowel constitutieve als regulatieve waarde voor het recht
heeft, m.a.w. zoowel het antwoord op de vraag: wat is
recht? als dat op de vraag: hoe behoort recht te zijn ?
in de rechtsidee te vinden is. In het midden latend, of
deze opvatting der rechtsidee juist is, meen ik, dat Binder
terecht omtrent de rechtsidee in Stammler's zuivere rechts
vraag stelt, hoe deze daarin eigenlijk ooit een-lerd
plaats kan vinden 2 ). En deze vraag klemt te meer, indïen blijkt, dat in Stammler's leer de rechtsidee gevonden
wordt in een „einziges Grundgesetz des Wollens über
„Theorie” bldz. 472), een grondbeginsel, geldend-haupt"(
dus voor elke doelzetting, hetzij deze op rechtelijk, op
moraal, op conventioneel, ja evengoed op aesthetisch of
welk gebied ook, ligt. Hoever schrijver en lezer bij het
zoeken naar een dergelijk grondbeginsel voor elke denk1) „Kritische Vierteljahresechrift für Gesetzgebung und Rechtwissenschaft." 1905, bldz. 178.
2) Binder. „Rechtsbegriff und Rechtsidee ". Leipzig 1915, bldz. 198.
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bare doelzetiiDg van de zuivere rechtsieer zijn afgedwaald
en ongemerkt van een rechtsphilosophie in een algemeene
cultuurphilosophie zijn overgegaan, is bij een rustigen terugblik naar het uitgangspunt m.i. duidelijk. ik moet me hier
in de uiteenzetting m ij ner meemng beperken en formuleer
dan ook mijn bezwaar kortweg aldus : Stammier's dualistisch standpunt, hetwelk blijkt uit zijn nauwkeurig gescheiden houden van vragen over rechtskennis en die over
rechtswaarde en waarin, naar mijne meening, een der
grootste verdiensten van Stammier als rechtswijsgeer juist
gelegen is, dreigt verloren te gaan, zoodra in een zuivere
rechtsieer, in een leer dus, die ons wil zeggen wat recht
is een antwoord gegeven wordt op de vraag naar den waar
recht, en dit te eerder, indien-deringsmatfvh
blijkt, dat dit antwoord dan nog gevonden wordt op een
gebied, weiks grenzen zich ver buiten die van het recht
uitstrekken. Dat Stammier tenslotte, als vanouds, ook in
de ,,Theorie" de „Gemeinschaft frei wollender Menschen"
als sociaal ideaal stelt, zal na de verschijning van zijn
eerste groote werk ,,Wirtschaft und IRecht" wel niemand
verwonderd hebben. Ook b ij deze moeil ij ke en diepzinnige
vraagstukken heeft Mr. Schepper in een helderen en bon
digen betoogtrant den lezer in Stammier's gedachten binnengeleid en het treft me aangenaam, dat ik, zoowel door
de wijze der uiteenzetting als hier en daar zelfs door de
woordenkeus (bldz. 109), bij deze materie herinnerd word
aan de zorgvuldige wijze, waarop ons beider leermeester,
Prof. van der Vlugt, (lit vraagstuk voor Zijne toehoorders
behandelde.
Het onthaal, dat Stammier's rechtsphilosophìe in de
rechtsgeleerde wereld vond, scheen weinig bemoedigend.
Dat men van die zij den, waar Kant's wijsbegeerte als een
grove dwaling beschouwd wordt, Stammler met kritiek
niet spaarde, viel te verwachten en de felle, vaak heftige
bestrijding, welke Stamniler van natuurrechtelijke (Cathrein),
van neo-hegeliaaiische (Kohler, Berolzheirner) en vooral
van relativistische zijde (Weber, Kantorowicz, IRadbruch)
ondervond, was grootendeels meer tegen de wijsbegeerte
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van zijn grooten leermeester, dan wel tegen Stammler's
rechtsleer zelve gericht. Doch ook uit den kring zijner
wij sg eerige geestverwanten
deze term genomen in de
klonken kritische stemmen: Natorp
ruimste beteekenis
en Breuer maakten hunne op- en aanmerkingen in
uitvoerige opstellen in de „Kan t- Studiën" 1 ) en Julius
Binder, vroeger hoogleeraar te Erlangen, thans te Würzburg, heeft in een ontvangrijk werk „Rechtsbegriff und
Rechtsidee" Stammler's „Theorie" hoofdstuk voor hoofd
aan een scherpe kritiek onderworpen. Daar een-stuk
juridisch proefschrift kwalijk de plaats kan zijn, om in
den strijd tusschen de verschillende wij sgeerige scholen
partij te kiezen en het anderszijds ondoenlijk was in den
stroom der kritiek op Stammier, de bezwaren, welke tegen
Kant en die, welke tegen Stammier zelf gericht waren,
nauwkeurig te ziften, heeft Mr. Schepper wijselijk zich
bij zijne bespreking dezer kritiek bepaald tot die van NeoKantiaansche zijde geuit en zoo is het 3de hoofdstuk (bldz.
122-196) van zijn proefschrift geheel gewijd aan Binder's
boek. Achtereenvolgens noemt en beantwoordt de schrijver
Binder's bezwaren tegen Stammler ten opzichte van de
methode, volgens welke deze tot zijn apriorisch rechts begrip komt, van dit rechtsbegrip zelf, van de tegenstel ling causaliteit en finaliteit, van den rechtsdwang, van de
gelding van het recht, van de rechtskategorieën en ten
slotte omtrent de beteekenis en de formuleering der rechts
schrijver schaart zich in dit hoofdstuk zoo goed-ide.D
als zonder voorbehoud aan Stammler's zijde en voorzoover
Binder's kritiek het rechtsbegrip en de methode daarvan
betreft, m. i. terecht. Telkens weer n.l. blijken Binder's
opmerkingen in de eerste vier hoofdstukken van zijn boek
voort te vloeien uit de verkeerde opvatting, die Binder
1) Natorp: „Recht und Sittlichkeit, ein Beitrag zur kategorischen
Begründung der praktischen Philosophie mit besonderem Bezug auf Hermann
Cohen's Ethik des reinen Willens und Rudolf Stammler's Theorie der
Rechtswissenschaft" Kant-Studiën 1913.
Breuer: „Der Rechtsbegriff auf Grundlage der Stammlerschen Sozial
Beiheft Kant-Studiën 1912.
-philose."
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heeft van de beteekenis, welke Stammler aan het woord
,,Wollen" hecht. Hoewel Stamm ler tot dit rnisverstaDd
alleszins aanleiding geeft, - ik wees er reeds boven op
en ook Mr. Schepper geeft dit toe - had Binder toch bij
eene aandachtige bestudeering van Stainmler's werk tot
het inzicht moeten komen, dat Stammler met dit ,,Wollen"
en het daar tegenovergestelde ,,Wahrnemen", onmogelijk
eene psychologische indeeling heeft kunnen bedoelen, zooals Binder voortdurend meent en uit welke meening een
groot deel zijner kritiek op Stammler's werk voortspruit.
Zeer duidelijk wordt dit door den schrij ver op bldz. 141
uiteengezet. Stammier's ,,Wollen" is die bijzondere soort
van bewustzijnsinhoud, waarbij die inhoud als te bewerken
wordt voorgesteld, in tegenstelling met ,,Wahrnemen",
waarbij de bewustzijnsinhoud als zijnde of wordende gedacht wordt; met psychologie heeft deze onderscheiding
dan ook in het geheel niets te maken, eerder heeft men
zich dit ,,Wollen" te denken, als het ware zonder subject.
Over de uiteenloopende beschouwingen bij Stammler en
Binder over de rechtsidee, waarvoor wat den laatste betreft, ook diens opstel ,,TJeber kritische und Metaphysische
IRechtsphilosophie" 1) van belang is, wil ik in een niet
speciaal juridisch t ij dschrift niet al te zeer meer uitweiden.
ik bepaal me tot de opmerking, dat Binder door het rechtsbegrip in de rechtsidee te willen vinden, zich tegenover
Stammler met het volste recht op Kant's rechtsphilosophie
beroepen kan, doch, ik wees er boven reeds op, Kant's
rechtsieer was in de methode niet kritisch, maar zuiver
natuurrechteljk. En dit beroep op Kant, hetwelk Binder
met nadruk tegen Stammler uitspeelt, moge letterlijk juist
zijn, voor den jurist, die, met Stammler, Kant's beteekenis
ook voor de rechtsphilosophie niet in den natuurrechte
van diens rechtsleer, waar in diens kritische-lijkenard
methode, niet dus in Kant's „Metaphysische Anfangsgriinde
der Rechtslehre", maar in diens beide kritieken meent te
vinden, is dit beroep waardeloos.
1) Arch. f. R. u. W. Ph. DL IX. 1915—'lG, bldz. 18 vlgg., 142
vlgg. en 267 vlgg.
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In het slothoofdstuk (bldz. 196-243) geeft Mr. Scheper een zeer leerzame „proeve van methodologische kritiek
aan de hand van Stammler's theorie (zuivere rechtsleer) ".
De schrijver koos als object voor deze kritiek Jellinek's
,4lgemeine Staatslehre" en het ligt voor de band, dat een
overtuigd Stammleriaan als Mr. Schepper heel wat methodologische fouten in het beroemde werk van dezen relativist weet aan te wij zen. Het rechtsphilosophische rel ativisme, waarvan vele aanhangers Jellinek als hun voornaamsten vertegenwoordiger beschouwen is dit ter
toelichting -- die richting in de wijsbegeerte des rechts,
welke nadrukkelijk vooropstelt, dat het vaststellen van een
absoluut rechtseinddoel, een doel dus, dat zelve geen middel
meer is tot een ander doel, wetenschappelij k onmogelij k is,
en dus aan de subjectieve overtuiging der individuen dient
overgelaten te worden, en welke verder dientengevolge
de taak der rechtsphilosophie wil beperkt zien eenerzij ds
tot een wetenschappelijk onderzoek naar de doelmatigste
middelen, om elk der, door de individuen nu eenmaal
gekozen, absolute doeleinden zoo nauwkeurig mogelijk te
bereiken (politiek), anderzijds door uiteenzetting van de
vooronderstellingen en de consequenties, welke aan elk
gekozen rechtseinddoel logisch inhaerent zijn, de individuen
te dwingen tot een zich nauwkeurig rekenschap geven van
hunne subjectieve keuze 1 ). Aan de aanhangers dezer leer
en er zijn er ook onder Nederlandsche juristen, naar
ik meen, zeer velen zij lezing van dit laatste hoofdstuk
van Mr. Schepper's proefschrift met nadruk aanbevolen.
Zal nu het doel, dat de schrijver zich met zijn proefschrift stelde, „de rechtsphilosophie van Stammler in on s
vaderland meer bekendheid te verschaffen, opdat ze, door
1) Voor dit relativisme zie, behalve Jellinek: Radbruch: „Grundzüge
der Rechtsphilosophie " Leipzig 1914, bldz. 24; Weber: „Die Objectivität
sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis" Arch. f. Sozialw.
u. Sozialpol. N. F. I bldz. 22; Kantorowicz: „Zur Lehre von dem richtigen
Rechte" Arch. f. R. u. W. Phil. Dl. II. bldz. 42. Over het relativisme:
Emge: ,Ueber das Grunddogma des rechtsphilosophischen Relativismus."
Berlin, 1916. Over dit werk, Kohler. Arch. f. R. u. W. Ph. X 1916—'17,
bldz. 198.
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de bekwame mannen, waarop Nederland trotsch mag zijn,
gekend, verwerkt en beoordeeld, tot verdere ontwikkeling
moge worden gebracht" (blz. 9) ook bereikt worden ? Een
der factoren, die tot dit doel moeten medewerken, is door
Mr. Schepper met zijn proefschrift reeds geleverd. Voor
den Nederlandschen jurist, wien de tijd of de lust ontbrak
om het lijvige, dorre en telkens zich herhalende werk van
Stammier te doorworstelen en die dientengevolge van
Stammler's rechtsphilosophie slechts een vaag en verward
begrip had, is er nu, ter betere kennismaking, een vlot,
helder en in de eigen taal geschreven boek, dat beknopt
de hoofdlijnen van Stammler's wijsbegeerte op voortreffelijk e
wijze weergeeft. Maar dit „richtiges Wollen" van Mr.
Schepper zal op zichzelf niet voldoende blij ken, om het
beoogde doel te bereiken; zullen de andere factoren, die
voor de uitvoering van een zoo omvangrijk en ingrijpend
„program" toch onmisbaar zijn, ook aanwezig blij ken ? Ik
tracht liever niet deze vraag te beantwoorden, maar maak
tot slot dezer bespreking slechts enkele opmerkingen over
twee meer algemeene grieven, welke men tegen Stammler's
wijsbegeerte des rechts veelvuldig hoort uiten. Men verwijt
Stammler formalisme en intellectualisme.
Over zijn formalisme slechts dit: Stammler zelf an twoordde op dit verwijt als volgt: (die L. v. d. r. R. bldz. 218):
„Danach ist es eine sonderbare Verwirrung des Empirismus,
wenn er als absprechende Schablone die Redensart „blos
formal" ausgegeben hat. Vielleicht liegt bei ihrem Gebrauche
hier und da die Verwechslung von formal und formalistisch
unter, wie sie schon in der Einführung unserer Arbeit abgetan
wurde. Soweit das aber nicht der Fall sein sollte, so ist
jene Wendung durchaus verfehlt. Denn alle grundsätzlich
klärende Forschung ist auf die Form in dem besprochenen
Sinne gerichtet; alles Material aber wild und wirr, ehe
es nicht der formalen Einsicht in einheitlichem Prozesse
unterstellt worden: sodasz die methodische Aufhellung
dieses Verfahrens, wodurch der Stoff der Form unterworfen
wird, diese in sich formale Untersuchung, die selbstverständliche Grundbedingung für alles ist, was Wahrheit und

224

DE IRECHTSPHILOSOPHIE VAN RUDOLF STAMMLER.

Richtigkeit heiszen mag." Ik geloof dat bij dit vraag stuk
over formalisme het antwoord ligt in het standpunt, dat
men inneemt ten opzichte van een schijnbaar geheel andere
quaestie, nl. die van het algemeen-geldige in rechtskennis
en rechtswaardeering. Het natuurrecht erkende geen andere
bron voor de positieve rechtsbepalingen als de menschel ke
rede, welke in hare altijd gelijkblijvende structuur niet
anders dan eveneens altijd gelijkblijvende rechtsregelen aan
de menschheid voorschreef. De historische school meende
deze theorie te kunnen weerleggen, door te wijzen op het
feitelijke verschijnsel der in tijd en ruimte zoo uiteenloopende rechtsopvattingen, ten onrechte echter, daar deze
factische verhoudingen op zich zelve door de natuurrechtsschool verklaard konden worden als even zoovele, hier
meer, daar minder, geslaagde pogingen, om het, uit de
volmaakte rede, voortvloeiende volmaakte recht te vinden.
Niet v. Savigny dan ook maar Kant was het, die in zijn
kennistheorie de onhoudbaarheid der natuurrechtelijke
leerstellingen aantoonde. Door de vondst, dat in elken
ervaringsinhoud naast een apriorisch, een empirisch element
te vinden is — op rechtsgebied overgebracht , dat de
menschelijke rede geenszins, zooals het natuurrecht scheen
te meenen, een verzamelplaats van, voor het gebruik gereede
theoretische, ethische en aesthetische normen is, maar wijs
niets anders beteekent dan het vermogen om op-geri
een bepaalde waardeeringswij ze der werkelijkheid tegemoet
te treden, kwam de vraag naar het algemeen geldige in
het recht in een geheel nieuw licht te staan. Van nu af
aan was het duidelijk, dat, wilde men het wetenschappelij k zoeken naar het alg emeen geldig e als taak voor de
wij sbegeerte in het algemeen, dus evenzeer voor de rechts
behouden, men daarbij den verkeerden weg-philose
insloeg, indien men in de uiteenloopende rechtsgevoelsuitingen uit alle tijden en volkeren een grootsten gemeenen
deeler wilden construeeren, of een zoo abstract mogelijke
formuleering wilde geven van hetgeen men in de rechtshistorie telkens weer als gronddogma der verschillende
rechtsinstituten meende terug te vinden, kortom, indien
-
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men, terecht van de rechtservaring uitgaande, nu ook
meende bij het verder onderzoek zich angstvallig tot de
rechtsempirie te moeten beperken. Het geldende voor alle
tij den en voor alle volkeren kon van nu af aan alleen
gezocht worden in de houding welke wij tegenover de
wilde chaos van gewaarwordingen aannemen, in de wijze,
waarop de rede deze gewaarwordingen behoort te ordenen
en te ziften, kortom, in den bepalenden vorm, door welken de
rede van elke wisselende stof eene bepaalde stof maakt. Is
het formalisme, hetwelk men Stammler verwijt, in dezen
zin bedoeld, dan past daarop geen ander antwoord, dan
dat een wijsbegeerte, die zich tot taak stelt, het voor alle
t,ij den en volkeren geldige wetenschappelijk aan te toonen,
nooit te formalistisch kan zijn. Gewoonlijk echter wordt
met deze grief tegen Stammeer iets anders bedoeld. De
,jurist en vooral de rechtspoliticus verwacht van de rechts
weg wijzersdiensten ; zelfs met de, hem door-philose
het relativisme aangeboden staalkaart van alle denkbare
empirische rechtsdoeleinden, met de consequenties en voor
welke elk dezer logisch in zich sluit, waar--onderstlig,
ui ,j hij dan maar zelf naar subjectief welgevallen een keuze
moet doen, is hij niet tevreden; hij eischt van de wij sbegeerte des rechts een absoluten maatstaf, aan de hand
waarvan hij bij eiken voorkomenden strijd van belangen,
met ontwijfelbare zekerheid lean vaststellen: deze beslissing
is gerechtig en alle anderen zijn on g erechtig. Met het
verwijt van formalisme wordt dan dit bedoeld, dat Stammler's leer hem bij zulke praktische beslissingen hulpeloos
laat staan. In dezen zin is het verwijt echter onjuist.
Stammler heeft juist in zijn „die Lehre v. d. richtigen
Rechte" na de eerste twee hoofdstukken, waarin hij ,Begriff des richtigen Rechtes" en „Methode des richtigen
Rechtes" behandelt, in een ode hoofdstuk „Praxis des
richtigen Rechtes" den brug . willen slaan tusschen de formeele theorie en het praktische leven, naar welken de
rechtstechnicus zoo reikhalzend uitzag. „Denn es verhält
sich. die Praxis des richtigen Rechts zu seiner Methode,
wie die Feldmeszkunst zur Geometrie ", zooals Stammeer
0. E. XV ITI 2
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zelf opmerkt, en verder „Mithin ist die rechte Fähigkeit
der Praktikers eine Kunst auf dem Grunde wissenschaftlicher Einsicht. Ohne die letztere ist jene ein wildes Treiber sonder Festigkeit und ohne klare und bewuszte Richtung; aber ohne die Fähigkeit zur kunstvollen Betätiging
bleibt eine Lücke zwischen der Wissenschaft und dem
Leben." (L. v. d. r. R. bldz. 312). Of Stammier nu in
dezen arbeid geslaagd is ? Het wordt door de meesten ontkend ; ik wil me in deze vraag hier niet verdiepen en
behoef dit ook niet te doen, omdat, ook al mochten zijne
critici gelijk hebben, hunne opmerkingen dan toch alleen
enkele resultaten, zooals Stammier die persoonlijk bereikte
als voor de rechtspraktijk waardeloos zouden aantoonen,
maar zijne methode ongerept als de juiste blijft vaststaan
en juist in deze methode, het kriticisme, de waarde van
Stammler's werken voor de rechtsphilosophie voornamelijk
gelegen is. Zoolang n.l. niet de logische onmogelijkheid
wordt aangetoond, om eenerzij ds een formeele methode
vast te stellen, welker algemeengeldigheid door een vol
uitsluiting van innerlijke tegenspraak evident is,-ledig
anderzijds den weg te vinden, langs welken eene bepaalde
beslissing over elken concreten belangenstrijd aan dezen
apriorischen vorm getoetst kan worden, zal, naar mijne
meening, de wetenschappelij ke rechtsphilosophie, die n aar
het algemeengeldig e streeft, de door Stammier aangewezen
kritische methode moeten volgen.
En het verwijt van Stammler's intellectualisme? Dit
is op zichzelf zeker juist, maar mag het wel als een ver
als iets dus, dat een afkeuring insluit, gelden ? Ook-wijt,
indien men deze vraag doordenkt, wordt het antwoord,
meen ik, logisch bepaald door het standpunt, dat men inneemt in den strijd over het al- of niet wetenschappelij k
karakter der rechtsphilosophie en, daar deze strijd ons
verder weer zou voeren naar eene bespreking over de
grenzen tusschen wetenschap en geloof, tusschen kritiek
en metaphysiek, tusschen kennen en belij den, is het tevens
duidelijk, dat ik in het volgende de vraag slechts op een
beperkt gebied en uit een bepaald oogpunt, niet meer dan.
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aanroer. Het anti-intellectualisme is, 4Jkt me, een kenmerk
van onzen tijd ; de jurist, die in een g loedvól betoog daarmede reeds weliswaar met zichzelf in tegenspraak
komend, daar elk betoog een beroep doet op het intellect
van den lezer en dus per se intellectualistisch is zou
meenen te kunnen aantoonen, dat ook het recht behoort
tot „les réalités, que la science n'atteint pas" (Bergson',
zou er zeker van kunnen zijn, dat hij spoedig eene groote
schare van geestdriftige aanhangers om zich heen zou zien.
Dit rechtssensualisme, d.i. de meening, dat men bij het
onderzoek naar rechtsbegrip , en rechtsbehooren geen andere
bron heeft, dan het rechtsgevoel, zooals dit spontaan op
de werkelijkheid reageert, verheugt zich in een groote
populariteit. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Vooreerst zijn de inspanning• en het doorzettingsvermogen,
welke voor de activiteit van het redelijk denken onmisbaar zijn, ongekende bezwaren bij de passiviteit der zinne
ontroering, en voorts is het voor de romantisch aan -lijke
geest wel zoo aantrekkelijk om te zweigen in den-geld
chaos van eigen gewaarwordingen, als om de methode te
zoeken, welke deze, bij ieder zoo uiteenloopende, gewaar
begripsmatig tot eenheid ordent, en den onder -wordinge
na moeizamen arbeid in staat stelt a priori schijn van-zoekr
wezen te onderscheiden. Hoezeer dan ook wachtwoorden als
„frisch , ,,spontaan. , „modern , „vooruitstrevend en andere
dergelijke, die de gevoelsjurist op het juiste oogenblik
uit zijn arsenaal van pathos en rhetoriek te voorschij n
brengt, in eene propaganda -rede op een licht meegesleepte
menigte hunne uitwerking niet missen en ook niet zullen
missen, voor hem, die de altijd weer klemmende vragen
naar rechtsbegrip en rechtsbehooren ernstig neemt, is het
duidelijk, dat het antwoord op deze vraag door „toasten"
niet verder gebracht wordt. En zoekt men nu de plaats,
die het rechtsgevoel in een onderzoek naar recht behoort
in te nemen, dan is mijne meening daaromtrent deze: De
stelling „het rechtsgevoel is de eenige bron van alle recht"
is in zekeren zin waar. Zonder ons rechtsgevoel is recht
ondenkbaar; hoe zouden we ooit tot vragen over recht
"

"

"

"

22S

DE RECHTSPHILOSOPHIE VAN RUDOLF STAMMLER.

kunnen komen, indien we op zekere gewaarwordingen,
zooals we die in onze ervaring vinden, niet op eene bijzondere
wijze, welke we recht noemen, reageerden:' Met dit vast
te stellen is tevens dit zij hier terloops opgemerkt
geantwoord op de ,persoonlijke noot, welke in de ontboezemingen van sommige gevoelsjuristen zooal niet uit
dan toch tusschen de regels door te vinden is,-drukelij,
een zelf nl. prat gaan op beweerde uiterste fijngevoeligheid
en een ontzeggen van sterk rechtsgevoel aan de „denk
voor wie het recht object van redelijk onderzoek-machines",
is; in hunne onnadenkendheid zien ze over het hoofd, dat
elk onderzoek van de grondproblemen van het recht psychologisch toch twijfel, verwondering, verontwaardiging of
welken anderen vorm van gevoel ook, bij den onderzoeker
vooronderstelt, en dat ook evengoed bij hem, die na ernstig
beraad intellectualistische wegen voor zijn onderzoek kiest,
als bij elken anderen rechtswijsgeer geen ander grondmotief voor zijn studie kan worden aangewezen, als zijn
rechtsgevoel, hetwelk hem bij iedere rech tss chending, waar
historie en eigen tijd reppen, als een telkens luidende-van
alarmklok, tot onverpoosden arbeid voortdrijft. Het feit
echter, dat al onze kennis over recht bij het rechtsgevoel
haar uitgangspunt moet nemen, wil geenszins zeggen, dat onze
rechtskennis nu ook uitsluitend uit het rechtsgevoel nloet
voortspruiten. Want, indien we bij de emotie, welke we
bij eene bepaalde gewaarwording spontaan ondergaan, niet
stil blijven staan, maar deze emotie als een prikkel tot
onderzoek op ons door laten werken, dan komen we voor
tallooze vragen te staan, waarop de emotie zelve onmogelijk een antwoord kan geven. Vragen als: wat geeft
-ons het recht deze • emoties van gene, als rechtelijke van
ethische of aesthetische algemeengeldig te onderscheiden?
hoe kan uit een reeks van emoties als spontane reacties
op eenmalige verschijnselen ooit de materieele inhoud
onzer kennis geput worden, welke we actief als positieve
rechtsbepalingen den mensch dwingend voorschrijven ?
hebben we ons bij het onloochenbare feit, dat ieder op
.zijn wijze op hetzelfde verschijnsel reageert zonder meer

1)E RECHTSPHILOSOPHIE VAN RUDOLF STAMMLER.

229

neer te leggeli, en, zoo neen, laDgs welken weg moeten
we dan A.'s rechtsgevoel als vaisch, van B.'s rechtsgevoel
als zuiver, a priori leeren ziften P Het is duideijjk, dat het
gevoel van eerbied of afschuw, van bewondering of verontwaardiging, hetwelk ik individueel op mijne wijze bij eene
bepaalde ervaring onderga, ons omtrent deze en talrij ke
andere vragen niets w ij zer maakt, integendeel, wij zien bij
redelijk nadenken, steeds meer in, dat hetzelfde gevoel,
hetwelk ons aanvankelijk als een onwederlegbare waar
deeringsmaatstaf voorkwam, inderdaad niets anders kan
zijn dan een, alsnog te toetsen waardeeringsobject. Zoo
is het rechtsgevoel niet meer, maar ook niet minder dan
de springplank, van waaraf we ons in elk onderzoek op
het gebied van recht en gerechtigheid moeten storten.
Met deze algemeene opmerkingen in verband met de
oppositie, die Stammier's rechtsphilosophie ondervindt, wil
ik deze bespreking eindigen. Een antwoord op de vraag,
wat Stammler voor de rechtsphilosophie der toekomst beteekenen zal, zal men hier niet verwachten. Zien we terug
en beschouwen we, in de historische verhouding tusschen
wijsbegeerte des rechts en rechtswetenschap, de natuurrechtsperiode, van Hugo de Groot af tot aan von Savigny,
als eene voortdurende poging der rechtsphilosophie om de
rechtswetenschap te overheerschen, daarna de periode der
historische rechtsschool, van von Savigny af tot aan het
einde der vorige eeuw als die, waarin omgekeerd de rechtsweten schap de wij sbegeerte des rechts geheel uit de belangstelling der juristen verdrong, dan zal misschien bij de
opleving dezer belangstelling sedert een twintigtal J aren,
de latere historicus het begin der twintigste eeuw aanwijzen als den aanvang van het tijdperk, waarin rechts
rechtswetenschap ieder, als verschillende-philosen
beschouwingswijzen van het recht, hunne rechtmatige
plaats in de juridische studie innemen; den naam Rudolf
Stammler zal b.'* dan noemen als dien van den rechtswijsgeer, welke deze periode met zijne werken inleidde.

REUTER HERINNERINGEN
-

DOOR

Prof. Dr. F. J. L. KRÄMER.

(I).
De oude heer Jochem Weber, ambtshoofdman, d. i.
eerstaanwezend administratief en rechterlijk ambtenaar, in
het district Stavenhagen van het Groothertogelij k domein
in Mecklenburg, was een ernstig, maar goedmoedig man,
die niemand vijandig gezind was, altijd zooveel mogelij k
het goede onthield, het kwade vergat, en van alles de
lichtzijde zocht. Nochtans gebeurde bet nu en dan, dat
hij ontstemd was en zich ergerde, hetgeen immers den
zachtaardigsten mensch overkomen kan. Wanneer nu zulks
het geval was, dan greep hij naar „zijn boek ", zooals zij n
goede vrouw het noemde. * Dat boek was eene Duitsche
vertaling van de Overpeinzingen van Keizer Marcus Aurelius. In dat klassieke geschrift las hij dan één hoofdstuk,
en weldra verdwenen de rimpels van zijn voorhoofd, zijne
blauwe oogen lachten weêr als gewoonlijk, en zijn gemoedsrust was hersteld.
Maar wanneer er eene meer gewichtige oorzaak voor
zijne ontstemming bestond, wanneer hij bepaald boos was,
dan las hij twee hoofdstukken.
Om de waarheid getrouw te zijn moet men hier bij
voegen, dat de oude heer ook „zijn boek" ter hand nam
wanneer hij opgeruimd en tevreden gestemd was, want
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uit zijn eigen brieven heeft men kunnen aantoonen, dat
hij er zonder uitzondering eiken dag in las. Niettemin is
het aannemelijk, dat hij er in de rampspoedige dagen van
den zoogenaamden Franschen tijd niet zelden vooral troost
en afleiding in • gezocht heeft voor al de beslommeringen.
en droeve omstandigheden, die de langdurige oorlogen en
de gevolgen van de stremming in den landbouw, de nij ver
handelsverkeer, in éen woord in de maatschappe--heid,t
lijke betrekkingen, medebrachten.
In den rampzaligen tijd van den wereldoorlog, die de
maatschappij in nog zooveel ernstiger mate ontwricht en
door zooveel gruwelijker verschrikkingen dag aan dag elk
nadenkend mensch met ontzetting vervult, zal menigeen,
als destijds de ambtshoofdman Weber, gretig naar een boek
grijpen, dat hem de gemoedsrust voor eene wijle teruggeven
kan. Dagbladen en tijdschriften geven geen verpoozing: zij
behelzen weinig anders dan wat in middellijk of onmiddellij k verband met den oorlog staat; de voortbrengselen der
hedendaagsche letterkunde, veelal haar stof ontleenende
aan toestanden of persoonlijke ervaringen, die menschelijk
lij den of maatschappelijke ellende openbaren, geven evenmin de kalmte van gemoed terug, die de bezorgdheid en
de spanning, door de dagelijksche, r schrikverhalen en de
onrustbarende vooruitzichten gewekt, doet verloren gaan.
Weinig heeft zeker Fritz Reuter, die den ambtshoofdman zoo meesterlijk heeft geteekend en ook den boven
heeft medegedeeld, in zijn eenvoud-standerkvhm
en bescheidenheid er aan gedacht, dat zijn eigen geschriften
bij zijn tij dgenboten niet alleen, maar ook later nog, meer
dan een halve eeuw na zijn dood, dezelfde plaats zouden
innemen, die Marcus Aurelius' overdenkingen bekleedden
bij zijn reeds lang overleden peetvader Jochem Weber.
Maar ervaren heeft hij het toch nog. Toen Gustav Freytag
in een langen winter, door ongesteldheid aan zijn woning
gebonden, mistroostig nederzat, kwamen hem onverwachts
de pas versehenen boeken van den hem nog geheel onbekenden schrijver in handen, en aanstonds schreef hij aan
een zijner vertrouwde correspondenten, dat hij daarin een
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kostelijk middel tegen zijne neerslachtigheid had gevonden.
Onverwijld deed hij onderzoek wie eigenlijk die Reuter
was, en liet zich door de minder gunstige berichten, die
hem gewerden, niet afschrikken: tien jaren later, noodra
de gelegenheid zich aanbood, zocht hij hem in zijn huis
te Eisenach op, en knoopte eene vriendschap aan, die tot
Reuters overlijden duurde en nog daarna hem in de warmste
bewoordingen deed getuigen van de dankbaarheid, die
hij zelf en gansch Duitschland aan de nagedachtenis van
den overledene verschuldigd was. Sindsdien is Freytags
oordeel dat ti an 011e tot oordeelen bevoegden geworden,
en, heeft misschien de prikkelende lectuur van later dagen
het jongere geslacht voor een deel den smaak doen verliezen voor den reinen eenvoud van de 011e Kamellen, er
zijn nog ouderen genoeg, die ze in uren van verpoozing
telkens weer ter hand nemen en herlezen met diezelfde
voldoening, waaraan nog onlangs Marx Möller uiting gaf
in zijn voorwoord op eene volksuitgave van de Franzosentid.
En Reuter schreef immers — hij heeft het zelf gezegd
niet voor de jongeren, maar voor de „011en".
Ook in Nederland zijn de 011e Kamellen — en daarin,
deels ook in Schurrmurr, vindt men den eigenlijken Fritz
Reuter overbekend: al is het oorspronkelijke Platduitsch niet voor iedereen toegankelijk, de verdienstelijke
vertaling van den onlangs overleden heer Velderman heeft
de genoemde bundels wijd en zijd verspreid 1 ). En iedereen
kent Bräsig en Friedrich Schult en den ouden commandant
van Dömitz.
Maar .... kent men ook den schrijver ?.
Toen in 1910 de herdenking van diens honderdsten
geboortedag vanzelf de herinneringen aan den man en
1) Jammer dat de vertaler den titel 011e Kamellen zoo ongelukkig
door „Gedroogde Kruiden" beeft weêrgegeven. Kamillen zijn nu eenmaal
geen appelen of pruimen, die men kunstmatig droogt, om ze later door
weeken en koken weêr smakelijk te maken: kamillenverliezen door lang
liggen hun geur, hun smaak en hun kracht, zij verdrogen. Daarom ook
koos de schrijver den vreemden titel: zijne geschiedenissen hadden, zoo hij
meende te moeten vreezen, Ook haar geur en kracht verloren, zij waren
„verlegen" of uitgedroogd. 't Is hem meegevallen !
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zij n werk weder opwekte, zal menigeen hebben moeten
erkennen, dat hij wel wist van Reuters gevangenisstraf als
politiek veroordeelde, maar dat zijn kennis van des schrijvers leven niet veel verder reikte. Het is waar, Adolf
Wilbrandt heeft na Reuters dood eene beknopte levensbeschrj ving van zijn vriend doen voorafgaan aan zijne uitgave
van diens nagelaten geschriften, maar is dat veertiende
deeltje der Platduitsche uitgave van Reuters gezamenl ij ke
werken wel heel bekend? Paul Warncke schreef zijn lijvig
boek over het leven van zijn landgenoot eerst in 1910, en
ook dat is gesteld in het Platduitsch. De Reuter-studiën
van Gaedertz bleken nog niet lang geleden in groote
bibliotheken niet te vinden. Eberts boek is vergeten. En
de kennis van dat merkwaardige leven is toch zoo over
en over de moeite waard om ze te verwerven. 0 zeker,
ook de lotgevallen van then zoo lang reeds overleden man
behooren tot de „Olie Kamellen", en voor velen is daaraan
misschien ook geen kracht meer, noch smaak of genot.
Maar misschien ook zijn er nog onder de ,,Oflen", bij wie
zij belangstelling zouden kunnen wekken.
Het is te beproeven.
Stavenhagen, het Oost-Mecklenburgsche stadje, waar
Reuter den zevenden November 1810 geboren werd, is maar
een klein plaatsje. Vijftien jaren geleden telde het niet
meer dan 4500 inwoners, tegenwoordig dus waarschijnlijk
omstreeks 5000. Maar een eeuw geleden was het zielenaantal niet grooter dan 1200. Een ruim marktplein,
destijds nog niet bestraat, waarop een paar straten uitkomen,
die eigenlijk het begin zijn van de groote wegen naar
Neu-Brandenburg en Malchin, een zjweg, die naar het
zoogenaamde Slot leidt, waar de voorvallen uit de
Franzosentid hun hoofdtooneel hadden, en eenige kleine
straten rondom de kerk, ziedaar alles. Op het marktplein
stond, en staat nog onveranderd, het raadhuis, dat in zijn
rechtervleugel tot ambtsgebouw, in zij n linker tot burgemeesterswoning was ingericht. Hier zag
tn Fritz Reuter het
levenslicht.
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In 1805 toch was zijn vader, Johann Georg, een onbemiddeld predikantszoon, na met buitengewone inspanning
zijne rechtsgeleerde studiën te hebben voltooid, als volontair of zoogenaamd auditor op het bureau van den zieke
burgemeester gekomen, waar hij door zijn ijver zich-lijken
zoozeer onderscheidde, dat hij, na diens dood in 1808, tot
zijn opvolger benoemd werd.
Een eigenaardig man was die Johann Georg. Streng
en stroef van natuur, afkeerig van al wat vermaak was,
dat hij als dwaze tijdverspilling beschouwde en ook in
anderen afkeurde, was hijweinig bemind. Maar daarentegen werd hij algemeen geacht, niet alleen in het gebied
van zijn stad, maar ver in den omtrek. Want de burgemeester was een buitengewoon werkzaam man, wiens rustelooze arbeid voor geheel Mecklenburg van onberekenbaar
nut is geweest. Bracht reeds zijn ambt, waaraan dat van
vrederechter was verbonden, hem heel wat werk, omdat
hij zijn eigen secretaris was en geenerlei hulp had van
ondergeschikten, zijne onvermoeide werkzaamheid strekte
zich ver uit buiten de grenzen van zijn , werkkring, en het
was voor zaken van grooter en meer algemeen belang,
dat hij zijn leven lang des morgens vóór dag en dauw
opstond en onvermoeid doorwerkte tot het uur van het
avondeten, den dan overschietenden tijd nog bestedende
aan de opvoeding zijner kin deren.
Na den slag van Jena en den vrede van Tilsit in
1807, maar vooral na Napoleons terugtocht en den daarop
gevolgden zoogenaamden bevrijdingsoorlog in de jaren
1813-1815, was voor Noord- en West-Duitschland een
tijdperk aangebroken van onrustbarenden achteruitgang in
het , hoofdmiddel van bestaan, den landbouw. Hadden
reeds gedurende den oorlog de requisitiën van de ingelegerde of doortrekkende troepen van de bevolking zware
offers gevergd, gevoeliger werd zij getroffen toen na den
vrede de verminderde vraag en de zeer verzwakte koop
waarde der lan dbouw-producten zoo sterk deed-krachtde
dalen, dat de landman voor zijne voortbrengselen, met
name het koren, geen prijs meer kon bedingen, die de
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voortbrengingskosten dekte; moedeloos liet hij zijn akker
onbebouwd en leidde een kommervol leven. En die gedrukte tijd duurde meer dan twintig jaren. In die dagen
heeft het heldere inzicht, de ondernemingsgeest en de
werkkracht van burgemeester Reuter voor velen zijner
landgenooten redding gebracht. Door rustelooze proef
kleine stuk land, waarover hij kon be--nemigopht
schikken, slaagde hij er in den landbouwenden stand het
bewijs te leveren hoe de verbouwing van andere gewassen
met voordeel die van bet koren vervangen kon. Met enkele
daarvan bleek de uitkomst inderdaad hoogst gelukkig. De
aanplant van den komijn, die in die streken zeer veel gebruikt werd, maar tot dusver steeds werd betrokken uit
Pruisen en de verderaf gelegen Oostzee-landen, leverde
belangrijke voordeelen. De gewone distel werd met vrucht
gekweekt om aan de weverijen verkocht te worden voor
het glad en glanzend maken der weefsels. Ook de ver
meekrap slaagde.
-bouwingva
Geen wonder, dat allengs die burgemeester de alge
vraagbaak werd voor al wat op landbouw betrek--men
king had. Maar deze richtte zijn blik nog verder. Steeds
opmerkzaam op alles wat elders op landhuishoudkundig
gebied werd verricht, had hij ook kennis genomen van de
welgeslaagde proefnemingen met den aankweek van den
beetwortel, met het doel daaruit suiker te bereiden. Daarover nadenkende en de behandeling van het gewas bestudeerende kwam hij allengs tot de meening, dat de beetwortel niet alleen en uitsluitend behoefde te dienen voor
de bereiding van suiker, maar tevens zou kunnen gebruikt
worden voor veevoeder, hetgeen in een land, waar weinig
weiland gevonden wordt, het groote voordeel zou hebben,
dat de veestapel door stalvoedering kon worden vergroot
en verbeterd, en alweder begon hij zelf met proefnemingen in die richting. Het is vermakelijk te lezen hoe hij
zulke schamele, 'magere beestjes opkocht, dat de stalknechts
hun dienst wilden opzeg gen omdat zij het vernederend
vonden zulke dieren te verzorgen, maar dat diezelfde
knechts eenigen tijd later trotsch op hun vee waren en
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op hun stal, die langzamerhand zoo was uitgebreid, dat
70 stuks vee aan de krib stonden ontegenzeglijk voor
een simpel burgemeester van een plaatsje als Stavenhagen
een niet onaardig bezit. Sedert dien tijd het was onlstreeks het jaar 1840 — werd ook van dit gewas de ver
zonder overdrijving-bouwingMecklrhms,n
kan men zeggen, dat de bloeiende beetwortel -industrie in
dat land haar ontstaan te danken heeft aan den eenvoudigen burgemeester van het kleine Stavenhagen.
Nog meer durfde hij aan. Het Beiersche bier was lestij ds in Duitschland nog nieuw, in de Oostzee-streken nog
onbekend. Als middel om den graanbouw weder op de
been te helpen kon een proef met het brouwen van zulk
bier dienstig zijn : zij werd genomen, en weldra was het
„burgemeestersbier" in Mecklenburg vermaard.
Al die ondernemingen verschaften in Stavenhagen aan
140 tot 150 menschen een behoorlijk bestaan, en den
burgemeester zelf verschaften zij, a] werd hij nu juist niet
rijk, toch, behalve zijn grond, zijn vee en zijne brouwerij,
een kapitaal van omstreeks 15 duizend thaler, d.i. 25 a
27 duizend gulden in Nederlandsche munt.
In 1809 was hij gehuwd met Johanna Oelpcke, een
zeer zachtzinnig, door en door braaf vrouwtje, dat door
allen, die haar kenden, zonder uitzondering, op de handen
gedragen werd. Daarbij was zij zeer begaafd, en had bepaalgelijk dichterlijken aanleg en veel kennis van de Duitsche
letterkunde. Droevige omstandigheden brachten ertoe bij
dat zij zich veelal met lezen bezighield. Reeds in 1811, na
de geboorte van haar tweede zoontje, dat zeer kort daarna
overleed, werd zij ernstig ziek, en uit die ziekte hield zij
eene verlamming, die haar voor haar geheele verdere leven
het gebruik der beenen benam: zij werd gedragen van het
bed naar haar stoel en moest de enkele malen dat zij haar
huis verlaten kon van een rolstoel gebruik maken. Handwerken en lectuur waren haar eenige bezigheid. Daarbij
kwam later eene tweede ziekte, naar hetgeen daarvan ver
wordt waarschijnlijk borstkanker, die haar op nog-hald
geen veertigjarigen leeftijd in 1826 ten grave sleepte.
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Het is buiten twijfel dat haar eeiige zoon Fritz aan
zijn moeder veel te danken had van hetgeen hemzelf en
zij ne geschriften zoo aantrekkel ij k maakt. Van zij n vader
erfde hij zijn aanleg voor teekenen, waarschijnlijk ook zijn
zin voor humor, die den burgemeester, ondanks zijn stroeven
aard, blijkens zijne brieven evenzeer kenmerkte.
In een zoo klein en afgelegen stadje als Stavenhagen
kon een eeuw geleden van gelegenheid tot eene behoorlijke
opvoeding ;weinig of geen sprake zijn. Een paar bewaarschooltjes, een school of schooltje voor jo nge juffrouwen,
en de zoogenaamde rectorsschool, waar rekenen en de
catechismus het toppunt van ontwikke li ng deden bereiken,
ziedaar alles. Practisch als altijd gaf de burgemeester
boven deze opleiding de voorkeur aan huisonderwijs. Zijn
goede vrouw nam het onderricht op zich in lezen en
schrijven, bijgestaan door de belanglooze hulp van „Onkel"
Herse, die ieders oom was zonder in het gansche stadje
een enkelen neef of een enkele nicht te hebben, then
komischen kleinen rentenier, then Reuter zoo oolijk beschreven heeft, die de jongens vliegers leerde maken en
schoonschrjven, houtsnijden en planten zoeken, vogels
onderscheiden en halsbrekende toeren doen aan een ladder,
en die bovendien onmiskenbare rechtsgeleerde en militaire
bekwaamheden bezat. Aardr ij kskunde werd in de avond
uren geleerd onder vaderijke leiding, met behulp van den
eenigen atlas, die in het stadje te vinden was. Voor het
Fiansch moet een gedeserteerde Zwitser, die met eene
horlogemakersweduwe getrouwd was, zijne diensten bewijzen,
voor de beginselen van het Latijn de „rector" Schiifer en
een apothekerszoon, die „op den doctor studeerde", later
een candidaat in de theologie, die al les gevende de middelen voor verdere studie te verwerven had. Dertien of
veertien menschen waren noodig om den jongen Fritz op
het gymnasium te brengen. Maar hij kwam er dan toch,
eerst te Friedland, vervolgens te Parchim, en in 1831 werd
hij daar bekwaam verklaard om naar de universiteit te
gaan te Rostock.
Schitterend was het getuigschrift, dat de joiige student
-
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medekreeg, in het geheel niet, en zijne leermeesters te
Parchim zullen zeker niet de overtuiging gehad hebben,
dat hij veel aanleg had voor studie. Ook zijn vader moet
geweten hebben, dat zijn zoon niet den minsten lust in
de rechtsgeleerde studiën had. Maar naar zijn oordeel
was dit geen beletsel: het kwam er op han door vlijt en
volharding zich den titel te verwerven, die den toegang
opende tot een of ander ambt, en hij, die zelf met zooveel
inspanning zich den weg daartoe gebaand had, en nog
altijd *zooveel van zichzelven eischte, vorderde en verwachtte
van zijn zoon, dat hij op zijn beurt door arbeid zich een
plaats zou verwerven in de maatschappij. Bovendien kon
er naar zijne meening geen sprake van zijn dat Fritz zich
wijdde aan het teekenen of aan den landbouw: voor het eerste
had hij wel eenig talent, maar niet genoeg — zijn vader
kon daarover zeer goed oordeelen om er eene toekomst
in te vinden; voor het tweede ontbraken de middelen, en
ook de zin voor orde, regel, stiptheid en dergelijke eigen
voor den landman zoo vele vereischten zijn,-schapen,di
ontbrak hem maar al te zeer.
Zoo ging Fritz Reuter naar de hoogeschool. Voor den
vader begon daarmede een tijdstip van de allerbitterste
teleurstelling, en het is onmogelijk den zoon ten deze van
schuld vrij te pleiten, maar het is evenmin te ontkennen,
dat zeer bijzondere omstandigheden ertoe hebben mede
-gewrkt
dien zoon in het- ongeluk te storten.
zijn
lieve
In zijn karakter had hij stellig veel van
moeder, en het is daarom ook niet te verwonderen dat hij,
ook in den tijd, waarin bijna iedereenwanhoopte aan zijn
toekomst, zoo algemeen bemind was en allen, die hij op
zijn levensweg ontmoette, zoo snel voor zich innam en tot
vrienden maakte. Maar zelfbedwang bezat hij zeker niet.
Dat bleek al aanstonds in Rostock. De colleges, of voorlezingen, zooals men in Duitschland zegt, behaagden hem
in het geheel niet, en vooral die van één der professoren
verveelden hem gruwelijk. Ronddolen en liederen zingen
viel meer in zijn smaak. Het gevolg was, dat hij na het
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einde van het semester tehuis kwam zonder iets hoegenaamd aan zijn studie te hebben gedaan.
Groot was de verbolgenheid van den vader, en zeer
hard, té hard waarsch ij nlij k, waren de verwijten, die hij
zij n zoon te hooren gaf, de onberaden uitingen van diepe
teleurstelling in de verwachtingen, die hij op dien eenigen
zoon gebouwd had. Onberaden waren die uitingen, omdat
die zoon een uiterst gevoelig hart had en barschheid geen
andere uitwerking op hem deed dan dat zij hem diep
griefde. Evenwel, het kwam tot een vergelij k: Fritz verklaarde zich bereid zijne studiën te hervatten, de vader
van zijn kant stemde erin toe dat hij niet naar Rostock
zou terngkeeren, maar naar eene andere universiteit gaan,
en dat wel naar Jena, waarschijnl ij k door de verhalen van
zij n peetvader Weber op de gedachte gebracht juist deze
te kiezen. Zijn vader beloofde hem drie jaren lang 300
Thaler per jaar toe te leggen, dus f 540.— Nederlandsch.
Die som schijnt niet groot, maar honderd jaxen geleden
had het geld minstens twee malen zooveel waarde als
tegenwoordig, en in Duitschiand was alles veel goedkooper
dan in Nederland: men kan die som van 300 Thaler het
best daarnaar beoordeelen, dat Reuter, toen hij in Jena
aankwam, daar eene zitkamer met een slaapkamer huurde
voor 24 Thaler in het jaar, d.i. voor f44.—, een bedrag,

dat een Nederlandsch student in onze dagen zou moeten
besteden voor een tijd van een paar maanden.
Zoo trok dan Fritz Reuter in het voorjaar van 1832
en origelukkiger tijdstip
naar Jena. Hij had er op ge
kunnen aankomen.
Het idealisme, waardoor zich in het begin der negentiende eeuw in Duitschland de sterke terugwerking openbaarde tegen de rationalistische meeningen en stelsels uit
het voorafgaande tijdperk, had natuurlijkerwijze een breeden
kring van warme aanhangers gevonden onder het jongere
geslacht, en bepaaldelijk onder de jongeren uit de meer
ontwikkelde standen, in de eerste plaats dus de studenten
aan de universiteiten. Een groot aantal van deze joDgeZn
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lieden had gedurende geruimen tijd medegestreden in den
bevrijdingsoorlog en daardoor een anderen blik gekregen
op het leven ; zij hadden gedachten en wenschen leeren
koesteren, die tot dusver aan de studentenmaatschappij
vreemd gebleven waren. Daarin na den vrede teruggekeerd
kon den zij zich niet meer tehuis gevoelen in de bierlokalen
en schermzalen, noch zich tevreden stellen met eene zoo
beknopt mogelijk opgevatte voorbereiding voor het een of
andere vak of ambt. Beseffende dat zij later zouden behooren tot de leidende en toongevende kringen in de groote
maatschappij, oordeelden zij het hun plicht in hunne eigene
kleine aan de hoogeschool zich met ernst en ijver te bekwamen voor den werkkring, die hen wachtte.
Bovendien waren zij vol geestdrift voor het opluikende
nationaliteitsgevoel, gewekt of versterkt door den gemeen
kampstrijd van al wat Duitsch was, van de-schapel"kn
kusten der Oostzee af tot de Alpen en den Rijn. Eene
bittere teleurstelling was daarom voor alle zoo denkenden
de oprichting geweest van den Duitschen Bond, die de
souvereiniteit handhaafde of herstelde van een groot aantal
Duitsche staten van meer of minder omvang, en daarbij
het mogelijk maakte dat in het eene Duitsche land het
beginsel van den constitutioneelen regeeringsvorm werd
ingevoerd, in het andere de bevolking niet dan in schijn
of op onbevredigende wijze eenig aandeel in het landsbestuur verkreeg, in een derde het volstrekte en onbeperkte
vorstelijke gezag werd behouden als van ouds.
Al zulke overwegingen waren het, die in 1815 Karl
Horn, een Mecklenburgsch student te Jena, op het denkbeeld brachten van de oprichting eener Burschenschaft, eener
vereeniging, die zich ten doel stelde een band te knoopen
tusschen de Duitsche studenten zonder onderscheid, in
tegenstelling van de Landmannschaften, die alleen, de studenten uit denzelfden bondsstaat als leden aannamen. Het
doel was daardoor het algemeen Duitsche nationaliteitsgevoel aan te wakkeren en de leden aan te sporen zich
door ontwikkeling van lichaam en van geest tot bruikbare,
nuttige en vaderlandslievende burgers te vormen. Met het
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woeste leven, dat tot nog toe aan de universiteiten vrij vel
regel was moest worden gebroken : lichaamsoefening,
zooals Turn-Jahn die bedoelde, en regelmatige studie zouden
de hoofdzaak zijn.
Burschenschaften waren in Duitschland niet onbekend.
Het woord Bursche was afgeleid van het Middeleeuwsche
b u r s a, waarmede men vereenigingen van studenten aan
samen huisden en spijsden in zoogenaamde-duie,
Convictshäuser, alsook de leden van dergelijke vereenigingen zelven. Meestal waren het onbemiddelde jongelieden,
die zich aldus bij elkander aansloten om goedkooper te
leven, maar ook studenten uit meer vermogende of aan
kringen leefden op die wijze ; ter onderscheiding-zienljk
werden dezen A d e l b u r s c h e n genoemd -- waaraan mis
wel in Nederland de benaming adelborst ont--schien
leend is voor jonge lieden, die zich voor den Rijkszeedienst
voorbereiden wilden, waartoe, althans in vroegere jaren,
velen vooral uit de welgestelde familiën zich aanmeldden.
Sinds 1815 kreeg echter die benaming Burschenschaft eerre
bijzondere beteekenis, en meer nog in de jaren 16 en 17.
Karl Horns denkbeeld maakte een buitengewonen opgang:
in korten tijd werden aan bijna alle Duitsche universiteiten
Burschenschaften opgericht, en tezelfdertijd verscheiden
Landmannschaften ontbonden; alleen in Göttingen bleef
alles bij het oude.
Het streven van de Burschenschaften was zeer lof
aanvang hebben zij zeker nuttig ge -wardig,en
Doch het duurde niet lang of zij kregen een ander-werkt.
karakter : velen onder de studenten wilden deelneming
aan de staatkundige beweging, die allerwege viel waar te
nemen. Weliswaar kwam het voorloopig niet verder dan
tot onschuldige betoogingen, vooral het geestdriftig zingen
van Arndts lied „Was ist des Deutschen Vaterland" of
van het welbekende „Freiheit, die ich meine, die mein
Herz erfüllt", maar die betoogingen trokken toch de aan
sedert in 1817 de Burschenschaften, op uitnoodiging-dacht
van Jena, op den Wartburg plechtig de herdenking van
de kerkhervorming en tevens die van den slag van Leipzig
0. E. XVIII 2
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hadden gevierd, bij welke gelegenheid een zeker aantal
der aanwezigen, op voorstel van den Berlijnschen student
Masmann, in het openbaar eenige zinnebeelden van het
oude régime verbrand hadden, alsmede eenige boeken van
reactionairen inhoud -- of beter gezegd eenige proppen
papier, waarop zij de titels dier werken schreven, want de
werken zelf hadden de heeren niet ; booze tongen beweerden zelfs dat zij ze niet gelezen hadden.
Deze betooging had hare komische zijde, maar daarom
kon men niet over het hoofd zien, dat er eenig gewicht
was te hechten aan de oprichting eener Algemeine Deutsche Burschenschaft, waartoe bij diezelfde gelegenheid, den
18den October, besloten werd. Daardoor toch werd het
streven naar ,,volksvrij held en volkseenheid" georganiseerd,
en zou voortaan op jaarl**ksche Burschentage beraadslaagd
worden hoe men aan de veertien universiteiten, die te
Eisenach waren vertegenwoordigd geweest, verder handelen
zou in het belang van het gemeenschappelij ke doel. Was
dit ten opzichte der volksvrij held nog vaag en nevelachtig,
in zake de volkseenheid werd het vrij duidelijk geopenbaard door het aannemen van gemeenschappelijke kleuren.
De leden der Landmannschaften waren gewoon de kleuren
te dragen van den staat . waartoe zij behoorden, bepaaldelij k op hunne mutsen, of wel zelf hunne kleuren te kiezen;
ook de Burschenschaften hadden hunnerzijds terstond eigen
kleuren aangenomen, onafhankelijk van de landskleuren.
De aanneming van kleuren voor de Algemeene Duitsche
Burschenschaft nu was voor ieder, die zichzelven niet misleidde, een onmiskenbaar teeleen, dat de Burschen niet
langer ' Pruisen of Saksen, Hessen of Beieren wilden zijn,
maar Duitschers, en inderdaad werden van stonde af aan
de nieuwe kleuren in de wandeling niet anders meer aan
dan door de benaming „de Duitsche kleuren".
-gedui
Men had natuurlijk eenige moeite gehad daarvoor eene
keuze te doen: sommigen wilden dat men het rood en
goud (of geel) van Jena zou overnemen, anderen gevoelden meer voor het zwart en rood van Berlijn, waar ook
eene zeer bloeiende Burschenschaft bestond; in beide plaat)
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sen waren die onderscheidingsteekenen overgenomen van
de Noorddnitsche Landmannschaft lTandalia. Een geFukkige
inval van een der aanwezigen bracht toen de oplossing:
men vereenigde het zwart-rood met het rood -goud, en het
zwart-rood-goud werd het zinnebeeld der Duitsehe eenheid.
Terloops zij er bijgevoegd dat het dit bleef totdat na
1.848 het eenheidsdenkbeeld allengs werd opgegeven ; toen
daarna, in 1871, de behoefte aan rij kskleuren zich opnieuw
deed gevoelen, is weder door samenvoeging de keuze bepaald: op voorstel van Vorst Bismarck en met goedvinden
van den Keizer werd het zwart-wit van Pruisen vereenigd
met het aloude wit-rood der Hanse-steden, en aldus de
vlag met zwart-wit-rood tot zinnebeeld der Duitsche eenheid verheven. Waarsch ij nlijk wilde men met het zwart-roodgoud niet de herinnering doen herleven aan de meer of min
revolutionaire bewegingen uit de eerste helft der eeuw.
Op den ernstigen kant van de Wartburg-betooging
hielden natuurlijk de regeeringen het oog gevestigd, op
den komischen, alsook op den huns oordeels gevaarljken
kant wezen de reactionaire bladen, met name het Politische
Wochenblatt van August von Kotzebue, den algemeen
bekenden vruchtbaren -toon eelschrijver, die de nieuwe meeningen en de wijze, waarop zij geuit werden, in de scherpste
bewoordingen bestreed en hekelde. Niemand was dan ook
bij de aanhangers der liberale en radicale theorieën meer
gehaat dan hij, en die haat werd nog bitterder doordat
men te weten kwam dat de Czar van Rusland, in wiens
dienst hij een tijdlang geweest was, hem had opgedragen
zich op de hoo g te te steilen van de volksstemming in
Duitschland en daaromtrent geregelde mededeelingen te
verstrekken: van dat oogenblik af gold hij voor een Russischen spion.
Degenen, die in de Burschenschaften een gevaarlijk
element meenden te zien, hadden geenszins geheel ongelijk.
Aanvankelijk waren zij het zeker niet, maar al spoedig
geraakten zij onder een invloed, die vele, of althans
eenige, van de leden op zeer gevaarlijke paden leidde. Die
invloed kwam van de geheime revolutionaire bonden, die,
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geheel buiten de universiteiten, eene algemeene gewelddadige
omwenteling beoogden, eene groote Duitsche republiek
wilden vormen, de vorsten onttronen of uit den weg ruimen,
en door dergelijke radicale middelen de vrijheid en de
eenheid schenken aan het Duitsche volk. Die bonden
verzuimden niet ook aan de hoogescholen propaganda te
maken en vonden daar wel dezen en genen heethoofd, die
zich door de groote woorden, waaraan het in dien tijd
niet ontbrak, liet medesleepen. Een van dezen, een student
in de godgeleerdheid, die eerst in Erlangen gestudeerd
had waar hij de Burschenschaft had opgericht, en daarna
naar Jena overgekomen was, werd er het slachtoffer van.
Het was de 24 jarige Karl Sand. Dweepziek van natuur,
meende deze jonge man, dat hij verplicht was mede te
werken tot Duitschlands bevrijding, en daartoe in de eerste
plaats het vaderland te verlossen van ,.den verrader" Kot
Maart 1819 vermoordde hij hem, naijverige-zebu:dn23
bestudeering van de menschen- anatomie en zorgvuldige
oefening in het toebrengen van steekwonden, met een
dolkstoot in zijn huis te Mannheim.
Eene geweldige reactie volgde op deze daad. De regeeringen pleegden aanstonds overleg hoe zij het demagogische
drijven zouden kunnen keeren en kwamen al spoedig te
Karlsbad en daarna te Weenen overeen door gemeenschap
maatregelen in geheel Duitschland den revolutionairen-pelijk
geest te onderdrukken. Onder die maatregelen behoorden
met name de instelling van eene commissie van onderzoek
te Mainz, de opheffing der persvrijheid, de ontbinding
der Burschenschaften, het verbod van de nationale kleuren,
en vooral de instelling van een scherp toezicht op de uni
opzettelijk daartoe aangestelde regeerin gs--versitndo
commissarissen.
Inderdaad werden door deze maatregelen de Burschenschaften een tijd lang bedwongen, maar vernietigd waren
zij niet. Toen eenige jaren verloopen waren en het toezicht allengs verslapt was, toen ook de commissie van
onderzoek weinig feiten bleek aan het licht te kunnen
brengen, die tot ernstige vervolging konden leiden, dook
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het oude denkbeeld weder op, en in 1827 werd de Burschenschaft weder in het leven geroepen. Maar het was niet
meer die van Karl Horn. De ,,Iichamelijke, zedelijke en
geestelijke voorbereiding" voor het maatschappelijk leven
was reeds lang op den achtergrond geraakt, het biergelag
en het duel kwamen weder aan de orde van den dag,
inmenging in de staatkundige aangelegenheden werd allengs
het wachtwoord: de „totstandbrenging van een op volksvrij heid en volkseenheid gegrond gezond staatsleven" werd
het uitgesproken hoofddoel.
Tot 1830 bleef het aan de universiteiten evenwel vrij
rustig: men bleef bij het zingen van vaderlandsche liederen,
hield vurige toespraken en dronk hartige teugen. Maar
na de Juli-revolutie in 1830, welker invloed zich buiten
de grenzen van Frankrijk zoo sterk deed gevoelen, werd
dat anders, en vooral in Jena begon het er bedenkelijk uit
te zien. De bezadig den en gematigden in de Burschenschaft
aan die hoogeschool deden wel hun best om de ontaarding
hunner vereeniging tegen te gaan, maar het was vruchteloos :
een groot gedeelte der Burschen scheidde zich af. Van
dien tijd af bestonden er te Jena twee Burschenschaften,
de Arminia en de Germania, welke laatste de vooruitstrevenden in haren kring opnam.
Sedert dit tijdstip begon het in Jena met den dag
luidruchtiger en onrustiger te worden. De eene groep had
haar vaste plaats van bij eenkomst in den Fürstenkeller, de
andere in den Burgkeller, maar er was in de kleine stad
gelegenheid genoeg om elkander te ontmoeten, en dan
kwam het tot schimpscheuten, spotliederen, beleedigingen
en natuurlijk duels.
Vooral het marktplein was daarvan dikwijls getuige.
Dit toch was het middelpunt van het Jena'sche studentenleven. Daar ontving men bij den aanvang van een nieuw
semester de „Füchse ", daar ook nam men afscheid van de
,,bemooste Häupter", die de universiteit volgens Duitsche
gewoonte voor eene andere gingen verwisselen of haar, na
voltooide studie, voor goed verlieten; de markt was dan
vol met rijpaarden, reiswagens, zingende studenten en toe-
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schouwers. Maar ook in gewone tijden was het daar vaak
woelig en druk, want de studenten hadden langzamerhand
de gewoonte ingevoerd het marktplein tot hun ,,Fechtboden" te bestemmen, en daar „auf die Mensur" te gaan,
alsof zij op hun eigen terrein waren. Daar „kruisten zij de
klingen", dat wil zeggen, zij duelleerden daar, niet met
floretten, maar met echte degens. Een zonderlinge toestand! En die toestand werd met den dag bedenkelijker,
want de wilde uitlatingen van de pers misten onder de
heethoofdigen onder de jongelieden, met name onder de
leden der Germania, haar uitwerking niet. Velen meenden,
evenals in 1818 en '19 Karl Sand dat gemeend had, dat
de studenten geroepen waren een werkzaam aandeel aan
de hervorming van Duitschland te nemen, en, zonder aan
gewelddaden te denken, achtten zij het toch plicht mede
te werken aan elke onderneming, die eene hervorming in
liberalen zin beoogde, dus ook aan revolutionaire plannen
en bewegingen. Op de Burschentage werd dit alles
openlijk besproken, en in 1831 en '32 werden ook besluiten
in dien zin genomen.
In die jaren 1831 en '32 gistte het aan alle Duitscbe
universiteiten, maar in Jena was de stemming toch zeker
bijzonder opgewonden.
De regeeringen onthielden zich tot dusver van nieuwe
maatregelen, zoowel ten opzichte van de pers als van de
geheime bonden, zooals den Vaterlandsverein, die niets
meer of minder bedoelde dan de omverwerping van alle
tronen en de stichting van een eenigen democratisch
staat. Ook de hoogescholen, die zij, en-republiknsch
niet ten onrechte, verdacht hielden van samenwerking met
de revolutionaire vereenigingen, lieten zij met rust tot er
het een of ander gebeuren zou, dat gereede aanleiding
moest geven tot kr. achtdadig optreden tegen degenen, die
met de hoogverraderlijke plannen iets uitstaande hadden.
Hoogverraad toch beraamde men met die plannen van
eene „wedergeboorte" van Duitschland : de onbesuisde maat
genomen zijn om de omwentelings--regln,di183
mannen en tegelijk de jeugdige idealisten aan de universi-
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teiten eens en voor goed oïischadeljk te maken, kunnen
niet strekken tot wederlegging van de beschuldiging, dat
de bedoelingen van de eenen zoowel als van de anderen
misdadig waren en vooral naar de opvattingen van die
dagen eene poging tot bereiking van hunne oogmerken
niet anders kon worden opgenomen en uitgelegd dan als
hoogverraad.
Woelig, gevaarl ij k woelig was het in 1832 in geheel
West- en Midden-Duitschiand, en joinge menschen met een
ontvankelijk karakter hadden zeker eene zeer harde proef
te doorstaan, wanneer zij, aan eene der Duitsche universiteiten argeloos ter studie komende, in den maaistroom geworpen werden van al die doordachte en ondoordachte,
schuldige en onschuldige, misdadige en edelmoedige uitingen van vaderlandsliefde, d weepzucht, onverstan d, vrij heiis
ij n, overmoed, en wat er verder in de-zin,rechtsbwu
gemoederen dier jonge Muzenzonen door elkander bruiste.
In then maalstroom werd de nog geen 22 jarige Fritz
Reuter geslingerd, toen hij in het begin van Mei 1832 te
Jena afstapte, Jena, het beloofde land.
Vol blijde verwachtingen ving de jouge student zijn
nieuw leven in Jena aan. De heerlijke ligging der stad, in
het dal van de Saale, met haar lachende omgeving van
schilderachtige heuvels, de vriendelij ke dorpen in den
omtrek: Lichtenhain, Löbstädt, Ziegenhain - he
t oord
der beroemde wandelstokken - met zijn vermaarden Fuchsenthurm, alles prjkende in den lentedos, het maakte op
zijn ontvankelijk gemoed een diepen indruk. Menige tocht
werd ondernomen, menig uur in de Vrije natuur gesleteri.
Alles beloofde een vrooljke toekomst. Ook de colleges
stelden niet te leur: dat was wat anders, zoo schreef hij
aan zijn vader, dan in Rostock!
Dit schoone begin was helaas niet de voorbode van
een duurzaam geluk. Onbevan gen en onbekend met hetgeen
er in de stud entenwereld aan de Midden -Duitsche universiteiten gaande was, kwam hij eeïisklaps onder den invloed
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van de opgewonden stemming, die destijds te Jena heersebte.
Met politiek had hij zich nooit bemoeid ; zijne beste vrienden hebben later verklaard Krüger onder anderen
dat hij er zijn leven lang onverschillig voor geweest was.
Maar die algemeene denkbeelden van vrijheid en eenheid,
waarvan men overal den mond vol had, trokken hem
machtig aan, en, zonder te weten wat er eigenlijk broedde,
sloot hij zich in Mei aan bij de Burschenschaft, die onlangs, door de verzoening van Arminia en Germania, weder
eene vereeniging geworden was. Maar toen kort daarop
een aantal der vroegere Germanen zich opnieuw afscheidden,
trok hij met dezen mede naar een ander bierlokaal. Daar
immers, in den Fürstenkeller, vond hij wat hem zoo bijzonder behaagde: zijne landslieden en oude schoolmakkers,
den gezelligen omgang, de joligheid van het studentenleven,
zooals hij zich dat voorstelde. In dien Keller vertoefde hij
hoe langer hoe meer. Hij had, zooals een zijner naaste
bloedverwanten, 4jn oom te Jabel, in een soort van familie kroniekje opteekende, den naam een goed hoofd te hebben,
maar nogal ruw te wezen en veel rumoer op de openbare
straat te maken; al spoedig gaf men hem den bijnaanm
„Bier-Reuter".
Dit alles was weinig bevorderlijk aan de studie in de
rechten, en het is niet te verwonderen dat een der hoogleeraren, die den burgemeester, op diens verzoek, van tij d
tot tijd bericht zond hoe het met diens zoon ging, na
aanvankelijk gunstige getuigenissen te hebben gegeven,
genoodzaakt was te melden, dat de jonge Reuter niet dan
zeer onregelmatig de colleges bezocht, meestal maar wat
ronddoolde en geen gehoor gaf aan den goeden raad,
dien de hoogleeraar hem uit belangstelling meermalen gaf.
Dit nu schijnt eene zeer ongewenschte uitwerking op Fritz
Reuter te hebben gehad: toen hij het door zijn vader
vernam ergerde bet hem zoo zeer, dat hij in het najaarssemester de colleges in het geheel niet meer waarnam, en
steeds meer zijn tijd verspilde met schermen, bierdrinkeii ,
en wat verder een leegloopend student te doen vindt ons
zijn doelloos leven te vullen.
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Dit alles had zeker gemmakkelijk weder ten goede kun
veranderen : mateloos bierdrinkers was waarlijk geen-ne
uitzondering aan de Duitsche universiteiten, en tijdelijk
doelloos rondwaren heeft menig student gedaan, die later
een zeer nuttig man in de samenleving is geworden. Maar
de tijdsomstandigheden maakten zulk een ommekeer in
1832 zeer moeilijk.
Op den 27sten in diezelfde Meimaand, waarin Reuter te
Jena was aangekomen, was in den Rijn-Paltz het Hambacher feest gevierd. Op voorstel van de dagbladpers, die
in dien tijd zich in heftige taal te buiten ging, waren vele
duizenden van allerlei stand en leeftijd op de berghellingen
van de burcht-ruine bijeengekomen en hadden daar eene
groote betooging gehouden. Vele redevoeringen waren uit
vooral gericht tegen „den zwarten sluier der-gesprokn,
duisternis, dien de tyrannen over Duitschland hadden geworpen". Luide had men ingestemd met den kreet „Dood
aan de vorsten ". Plechtig had men een der sprekers,
Johann With, een zwaard aangeboden, dat deze met eerbied
aanvaardde, liet was komisch- ernstig geweest.
Komisch- ernstig, maar in den tijd van Vorst Metternich
zagen de regeeringen bij voorkeur naar de ernstige zijde
der zaken, en ook ditmaal werd het gebeurde hoog opg enomen. Te beginnen met den 5en Juli werden, zoo door
den bondsdag als door de verschillende landsbesturen, eene
reeks van maatregelen afgekondigd, alle strekkende tot
beteugeling der pers en tot beperking van de vrijheid der
hoogescholen. Het dragen van andere dan de landskleuren
werd verboden, geheime politieke vereenigingen werden
strafbaar gesteld, de besluiten van 1819 ten aanzien van
de universiteiten weder ingevoerd, en natuurlijk de vrijheid
der drukpers en het recht van vergadering aanmerkelijk
aan banden gelegd.
Aan de universiteiten veroorzaakten deze maatregelen
groote opschudding, en Jena bleef daarvan allerminst ver
nam daar de opwinding-schond.Ietwirs
met den dag toe, en de spanning tusschen de Arminia en
de Germania leidde tot allerlei buitensporigheden. Duels
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waren aan de orde van den dag, en straatgevechten werden
een dagelijks voorkomende zaak. Vooral in December stegen
de wanordelijkheden ten top. Had men zich in den zomer
nog bepaald tot betoogingen, b.v. het openbaar verbranden
van een bondsdagsbesluit, in den winter wierp men de
vensterruiten in, sloeg op het politie-bureau alles kort en
klein, en 'maakte dag en nacht straatschandaal. Op Oudejaarsavond ging het bijzonder erg toe: toen werden de
straatlantarens van de touwen losgesneden en als trommels
gebruikt, waarmede men in optocht naar het huis van den
Justiz-amimann trok, om dit met een mast of balk open
te rammeien. Vier weken lang was het stadje in rep en
roer; de colleges moesten worden gesloten. Tegen dit alles
was de academische senaat, die de tucht onder de studenten
moest handhaven, al even machteloos als de politie, zoodat
het ten slotte, in Januari 1833, noodzakelijk werd een paar
compagnieën soldaten in de stad te brengen om met geweld
de orde te herstellen.
Maar erger dan dat alles was, dat de Germania zich
vereenigde met het besluit van den Burschentag, die op
Kerstmis in het geheim te Stuttgart bijeenkwam, welk
besluit niets meer of minder inhield dan in het programma
van werkzaamheden de revolutie op te nemen, zich in verbinding te stellen met den Vaterlandsverein en ieder Burschenschafter te verplichten persoonlijk aan alle voor
revolutionaire bewegingen deel te nemen, ook-komend
met de wapenen in de hand.
In Juli was Reuter, met een paar zijner vrienden, in
de Germania opgenomen, in den herfst moest hij geruimen
tijd tehuis blij ven omdat hij zich in ernstige mate den voet
verstuikt had en vaak onwel was. Eerst in de woelige
najaarsmaanden kreeg hij daardoor de gelegenheid tot het
besef te komen van de beteekenis zijner uittreding uit de
vrij wel on schuldige Arminia, welker leden door de Germanen
met den naam ,,vaatdoeken" (Waschlappen) 1 ) betiteld
wer-den: de wilde redevoeringen van een weggejaagd Heidel.1) Ook gebruikt in de beteekenis „oude wijven".
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bergsch student, Von der Hude, die in Jena propaganda
kwam maken, hebben hem ongetwijfeld ontgoocheld. Toen
het hem duidelijk werd dat men politieke actie bedoelde,
hield hij zich terug, en bij de woeste straattooneelen was hij
niet aanwezig. Twee maal werd hij weliswaar tot een paar
Thaler boete veroordeeld, maar het was alleen omdat hij
op een laat avonduur de rust verstoord had door luidkeels
het lied van „De drie leliën" te zingen, een andermaal
omdat hij op bet sluitingsuur in zijn Keller niet terstond
bij de eerste waarschuwing was opgestaan, maar eerst zijn
bier had uitgedronken. Bij het verbranden van het bondsbesluit in Juli was hij dan ook niet tegenwoordig geweest,
zelfs wist hij niet wat er gaande was. En op den dollen
Oudejaarsavond zat hij rustig zijn pijp te rooken -- wellicht
eene zeldzame, maar zeker gelukkige uitzondering.
Reeds toen schijnt hij tegenzin tegen het drijven en
onrust stoken van de heethoofden in zijne vereeniging
gekregen te hebben, en waarschijnlijk deed het voorgevallene
op den Burschentag te Stuttgart en daarop liet voortdurende
vechten en baldadig heden plegen de maat bij hem overloopen : in Januari 1833 zei hij zijn lidmaatschap van de
Germania op en maakte plannen om Jena te verlaten.
Had hij aan dit voornemen onmiddellijk gevolg gegeven, het zou beter voor hem zijn geweest, maar het
duurde nog een nmaand eer hij daartoe kwam, en toen
nog was een bijzonder voorval n oodig om er hem toe te
brengen.
Na de inlegering der troepen was het met het straat
gedaan, geen betoogingen, duels of wat dan ook-rumoe
werden geduld. Wilden de studenten het rapier nog tegen
elkander voeren, zij waren genoodzaakt tersluiks met hunne
secondanten naar een naburig dorp te trekken en daar
het pleit der eer te beslechten. Maar de academische
pedellen hielden een wakend oog en waren steeds gereed
om met een militaire wacht ter plaatse te zijn en den
tweestrijd te beletten. Zoo gebeurde het ook op een
goeden dag in de maand Februari 1833. Tenauwernood
was bij een zoodanig duel te Ziegenhain door een schotwond
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in het been aan de eer voldaan, of daar verscheen de
wacht, en de strijdlustige jongelieden moesten ijlings een
goed heenkomen zoeken. Maar in eene nabijzijnde herberg
zaten eenige studenten, die van het duel gehoord hadden
en uit nieuwsgierigheid waren komen toezien, na afloop
van de zaak rustig een glas bier te drinken ; onder hen
bevond zich ook Reuter. Dit kleine gezelschap moest nu
boeten voor de ontsnapte schuldigen: het viertal werd
aangehouden en op zeer onzachte wijze naar Jena terug
voor de academische overheid gebracht, niet-gevordn
echter zonder een grooten oploop van studenten, die zich
voor het gebouw verzamelden.
Reuter verdedigde zich op voldoende gronden, beklaagde zich over de noodelooze ruwheid der soldaten,
verklaarde dat hij toch voornemens was weg te gaan, en
verzocht daarom hem aanstonds een afscheidsgetuigschrift
te geven. Dit getuigschrift werd hem inderdaad uitgereikt:
het hield in, dat „de student Reuter gedurende zijn verblij f te Jena zich zoo gedragen had, dat hij geen andere
straf had opgeloopen dan twee malen eene boete van twee
Thaler."
Zoo ging dan Fritz Reuter den 19en Februari 1833
op weg, zeer tevreden met zijn getuigschrift, dat hem, naar
hij meende, den toegang zou openen tot elke andere
Duitsche universiteit, waar hij zich zou aanmelden. Naar
Stavenhagen terugkeeren wilde hij niet : na weder negen
maanden zonder eenige vrucht aan de h oogeschool te
hebben doorgebracht zag hij er terecht tegen op zijn vader
onder de oogen te komen. Zijne goederen had hij te Jena
achtergelaten als pand voor zijne loopende schulden, om
de gereede gelden, die hij nog bezat, ter beschikking te
houden; die schulden werden later door zijn vader betaald.
Hij ging dus met zijn bundeltje en zijn stok te voet den
weg op, in de richting van Halle. Maar zoo ver kwam hij
niet : hij brak zijne reis reeds af in het kleine plaatsje
Camburg, op eenige uren afstands van Jena gelegen. Daar
zocht en vond hij een eenvoudig kwartier en ving daar
een zeer sober, geregeld en fatsoenlijk leven aan, zoodat
-
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zijn Wirth, Frische genaamd, uitdrukkelijk van hem geinigde, dat hij bij iedereen bemind was, veel studeerde,
voorbeeldig geleefd en geen tien groschen per dag verteerd
had gedurende de twee maanden, die hij, met uitzondering
van een veertien.daagseh voetreisje naar Halle en Leipzig,
te Camburg had doorgebracht;, de goede man besloot dat
getuigenis met den wensch : waren maar alle studenten
zooals deze
Maar donkere wolken pakten zich, zonder dat hij het
kon vermoeden, boven zijn hoofd samen.
Vier of vijf dagen vóór hij Jena verliet hadden eenige
studenten bij eene ontmoeting met de soldaten, die zij
natuurlijk niet met goede oogen aanzageri, eene woordenwisseling gekregen, die op een zoo hevigen twist uitliep, dat
een hunner een sabeihouw op het hoofd had opgeloopen.
In heftige opgewondenheid besloten zij toen in grooten
getale de stad te verlaten, en inderdaad togen zij op denzeifden dag, waarop Reuter Jena den rug toekeerde, naar
buiten. Evenwel, avondgedachten zijn, zooals een Noord
spreekwoord zegt, anders dan morgengedachten,-Duitsch
en zoo keerden zij voor het grootste gedeelte weder terug;
een vij ftigtal ongeveer volhardde en trok weg.
De academische senaat, die reeds tevoren verscheiden
stndenten voor goed of voor eenige jaren het verdere verblijf aan de universiteit ontzegd, m.a w. hen weggejaagd
had, besloot nu een uitgebreid onderzoek in te steilen
naar de aanstokers van de woelingen in de laatste maanden, die meestal van den Fürstenkeller uit begonnen waren.
Bij die gelegenheid nu werd ook Reuter genoemd, die
door de pedellen op hun ambtseed beschuldigd werd van
deelneming aan de voorvallen van den Oudejaarsavond.
Die lieden vergisten zich nochtans, maar misschien te
goeder trouw. Reuter toch had zich, nog in Rostock, een
witten, wolligen jas laten maken, met zwarten kraag, waaraan hij zeer kenbaar was. Dien jas nu had hij op Oudejaar, toen hij voornemens was tehuis te blijven, uitgeleend
aan een zijner goede bekenden, en juist deze had des
avonds tot diegenen behoord, die het bijzonder bont ge!
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maakt hadden. Het gevolg van dat bezwarende getuigenis
der pedellen was, dat, met een aantal anderen, zoo van de
teruggekeerden als van de vertrokkenen, ook Reuter bij
senaatsbesluit van den 13den Maart de universiteit voor
het vervolg ontzegd werd, met bij voeging dat hij, ingeval
hij weder in de stad mocht komen, door de politie zou
worden uitgezet. Schriftelijk werd hem daarvan „om hem
mogelijke reiskosten te besparen" kennis gegeven.
Dit besluit, naar Stavenhagen geadresseerd, bereikte
den betrokken persoon natuurlijk niet, maar kwam, met
een brief van den hoogleeraar, die reeds vroeger in briefwisseling met den burgemeester geweest was, in diens
handen; die brief vermeldde al wat er in Jena in den
laatsten tijd gebeurd was en maakte ook gewag van Fritz
Reuters vertrek. Ernstig ongerust, omdat hij sinds den
25sten Januari niets van zijn zoon had vernomen, verzocht
nu de burgemeester onverwijld den hoogleeraar -- het was
professor Von Schröter hem te doen opsporen, en inderdaad las de jonge Reuter in de dagbladen eerie dringende
oproeping om naar huis te komen .
De lezing van die oproeping had weliswaar niet het
gewenschte gevolg, maar de jonge man zond zijn vader
toen toch een brief. Hij was nog niet vergeten, schreef hij,
hoe hij ontvangen was na zijn terugkeer uit Rostock, en
wilde buitendien niet voor een half jaar tehuiskomen,
maar aanstonds naar eene andere academie gaan, liefst
naar München; was hij al wat lichtzinnig geweest, lui was
hij niet, en gaarne wilde hij alles inhalen.
Tot welke uitkomst de briefwisseling over dit plan,
dat den burgemeester, ook om de daaraan verbonden
onkosten, weinig beviel, misschien mocht geleid hebben,
de uitvoering werd spoedig daarop onmogelijk door een
voorval, dat wel zeer potsierlijk, maar niettemin hoogst
bedenkelijk was: den Frankfurter Putsch van den 3den
April.
Het feit is overbekend. Eenige leden van den Vater
hadden het plan opgevat om zonder verder-landsveri
verwijl de Duitsche republiek uit te roepen; zij schijnen
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werkelijk overtuigd te zijn geweest, dat, wanneer maar eens
een begin gemaakt was het geheele volk te wapen zou
loopen. Men zou dan te Frankfort de hoofdwacht en het
politie-bureau overrompelen, zieh van de bondskas en den
bondsdag zelf meester maken, de boeren uit den omtrek
tot bijstand aansporen, het volk in de stad te wapen roepen
en dan den grooten slag staan. Maar het werd eene jammerlj ke mislukkin g. Een dertigtal mann en overvielen
inderdaad de hoofdwacht, een twintigtal anderen overrompeiden de politie; men luidde de alarmklok, riep „te
wapen, te wapen", men schreeuwde dat de boeren in aantocht waren. Een uur later was alles uit. Zestig boeren
uit een naburig dorp kwamen werkelijk nog een oogeilblik in de stad, maar keerden, toen zij niets zagen, aanstonds om; de burgers roerden zich niet. De hoofdwacht
en het politie -bureau waren in een oogwenk wer in banden van de militaire cii burgerlijke overheid, de aanvallers
vluchtten waarheen zij maar konden; een 24 tal gewonden en 7 dooden betaalden het gelag van de misdadige
klucht.
Aanstonds werden nu van regegeeringswege overal de
meest strenge maatregelen getroffen: men wilde tot eiken
prijs de demagogie beteugelen en de revolutionaire bewegingen stuiten. Spoedig werd allerwege nagespoord wie
verdacht kon worden van deelneming aan de opruiing van
den laatsten tijd, te Frankfort werd weder eene centrale
commissie van onderzoek ingesteld, en inhechtenisneming
op groote schaal volgde. In het geheel werden in den loop
van den zomer en den herfst omstreeks twee duizend personen aangehouden, meest jonge menschen en vooral
studenten. De universiteiten toch werden beschouwd als
de broeinesten der hoogverraderljke plannen, en in de
eerste plaats gold die verdenking Jena, ofschoon bij den
Frankforter aanslag wel studenten van andere hoogscholen,
maar niet van die te Jena betrokken waren.
Burgemeester Reuter begreep terstond, dat het na de
gebeurtenis van den 3den April hoogst ongeraden zou
wezen z ij n zoon naar eene andere academie te laten gaan,
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en zond dezen een vriendelijken brief, waarin hij hem opnieuw aanmaande naar huis te komen. Ditmaal gaf de
jonge man aan den raad zijn vaders gehoor, en verliet
den 20sten April het stadje Camburg. Hij reisde waarschij nlijk weder te voet, want eerst den llden Mei kwam hij te
Stavenhagen aan. Zijn vader was zeer verheugd en toonde
zich zeer toegeeflijk, vooral ook toen hij weinige dagen
later van zijn ambtgenoot, wien hij om inlichtingen aan g aande het gedrag van zijn zoon te Camburg gevraagd had,
zulke bevredigende mededeelingen omving, dat die magistraat zijn schrijven besloot met de woorden: „dit bericht
deel ik u met een blij hart mede, als aan een bekommerden
vader, en verheug mij bij zonder daardoor een balsem in
uwe bekommerde ziel gegoten te hebben."
Vijf maanden lang bleef Fritz Reuter te Stavenhagen.
Weder kwam hij voor den dag met het oude plan om
schilder of landbouwer te worden, maar weder ook zwichtte
hij voor zijns vaders bedenkingen, en beloofde zijn studiën
te zullen hervatten. Inderdaad zette hij zich met vrij veel
ijver aan het werk, en besprak hij met zijn vader waar hij,
zoodra het geraden zou kunnen geacht worden, zijne studie
zou voortzetten. Berlijn of Leipzig werden ten slotte gekozen, en toen in het najaar de kalmte in Duitschland hersteld scheen te zijn, ging Reuter in October op reis. Zoowel
in Leipzig als in Berlijn wachtte hem echter teleurstelling :
men maakte daar bezwaar hem toe te laten. Maar ernstiger
was dat hij een brief van zijn vader ontving, waarin deze
hem tot groote voorzichtigheid raadde, omdat hij uit zeer
vertrouwbare berichten vernomen had, dat men scherp
toezicht hield op reizende studenten, die groot gevaar
liepen aangehouden te worden. Nauwelijks in Berlijn
teruggekeerd hoorde hij dan ook tot zijn schrik, dat een
student uit Jena, Weiss genaamd, aldaar gevangen genomen
was. Hij verborg zich toen zooveel mogelijk, en besloot
een paar dagen later weder naar Stavenhagen terug te
keeren. Dit - nn had hem kunnen gelukken, indien hij niet
de onvoorzichtigheid had gehad zijn plan aan zijn vader
te berichten. Die onvoorzichtigheid werd zijn ongeluk: de
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brief werd door de politie onderschept, en op den morgen
van den 3lsten October 1833, een uur vóór hij Berlijn zou
verlaten, werd hij in hechtenis genomen en naar de zoogenaamde Stadtvogtei gebracht; zijn brief werd hem in
stukken gescheurd teruggegeven. De lijdensgeschiedenis
van Fritz Reuter was begonnen.

(Wordt vervolgd).

VERZEN
DOOR

Mr. P. OTTEN.

LIEDJE.
Eenzaam is m?j n hart gebleven,
Eenzaam ook de snelle jaren
Van mijn vroeger-rijker leven,
Die om schijn van gouden haren
Poovre waan zich heel te geven!
Schoonst en eindloos dierbaar waren.
Eenzaam is m ijn hart gebleven,
Iedren dag en iedren nacht.
Nader, nader dan de velen,
Wier van daad vervuldë oogen
Somtijds mij hun gave deelen
Van wat vluchtig mededoogen Dan hun even-medevoelen
In het troostende bedoelen
Van hun tastend woord
Nader is mij 't zuivre blinken
Van de bloemen na den regen
Langs de weer bezonde wegen;
Liever 't lichte sterrepinken
Boven duistere jasm** nen,

VERZEN.

Die den nanacht roerloos geuren ;
't Schoon bewogen, diepe zingen
Van een duister hart, verlaten
En eenzelvig als het mijne ;
Of het monotone neuren,
Soms, van kinderen, die spelen
In de schemerende straten,
Tot de lampe- vensters gelen
En de stem van moeder roept ... .
Eenzaam is mijn hart gebleven,
Met zijn kleine schat van verre
Beelden uit verleden leven,
Met zijn bloemen, met zijn sterren,
Met wat vreemde kindren even,
En wat droevige muziek.

ZOM ERA VON D.
Dezen koelen avond is
Heel de schoone wereld stil.
Enkel leeft de zachte wil
Naar de zilvren donkernis.
Een fluweelen weligheid
Bleekt het graan, dat geurt en bloeit.
Langzaam en gestadig vloeit
't Late licht het westen uit.
Blinkend langs den heuvelzoom
Windt zich 't wegje naar het hucht.
'k Ben vervuld van broos genucht,
IJl en teeder als in droom ... .
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Heel nabij schijnt nu de ster,
Die daareven openging.
In de blauwe schemering
Lijkt mijn hand mij vreemd en ver.
'k Weet mij aan de wondre grens
Toevend van geluk en smart.
0 hoe licht slaapt in mijn hart
Al te reede ontwaakte wensch,
't Oud gemis: de schamelheid
Immer door alleen te staan:
Niemand die mijn blij den waan
mede-gevend, mede-lijdt .... .
Maar dééz vreugd wordt niet zoo zwaar,
Dat ze in weemoed over slaat
En mij droeve en eenzaam laat:
De avond is te koel en klaar.
En ik droom mijn kalme wacht

Aan de helling van de hil
Met alleen de zachte wil
Naar den zilver-donkren nacht.

Overn erring verboden.

MARINE^VAREN
DOOR

WIBOKA.

In deze vreemde tijden gebeurt alles onverwacht en snel.
Het Nederlandsche Eskader lag op de reede van
Ampenan ten anker, de schepen slingerden traag op de
lange lage deining. Alleen het volk van de Dagwacht
was wakende, en in kleine groepen liepen de matrozen op
het halfdek te ijsberen, want het was koud. De landwind,
die 's nachts van de hooge bergen van Lombok neerstroomt
in de vallei van Mataram en Narmada, waait krachtig en
frisch naar het Westen over de Ampenansche ree.
In het Oosten komen bleeke glanzen in de lucht, en
de hoogste grillige kammen van de geweldige vulkaanreuzen der machtige Rindjanigroep krijgen zilveren randen.
De Piek van Lombok, die door een muts van witte wolken
heenboort, staat plotseling in hellen vuurgloed. De weg
is geheel met goud geplaveid als eindelijk de groote felle
zonneschijf snel boven uit de gloeiende toppen omhoog
stijgt en alles overstort met hevig licht. Weg-glij den de
laatste nevels van het strand, waar de aanrollende branding
ruischt en schuimt. Boven de westelijke kim staat stram
omhoog Bali's scherpe vulkaankegel, de Goenoeng-Agoeng.
De ankerlichten zijn gedoofd, het bootsmansfluitje
klinkt, en het waterballet begint. Het heele wachtsvolk
0. E. XVIII 3
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verdeelt zich over de dekken met putsen en bezems en
zwabbers, de kranen vol open ; matrozen met naakt bovenlij f
en blootsvoets smijten met het water, daar is genoeg van
buitenboord, en schrobben de dekken dat ze boterblank zien.
En daar, voor 't eerst, hoor je het. Waar het vandaan
komt weet niemand. Of ze het uit de piknaden van het
dek hebben losgcischrobd, of ze de wijsheid uit het vroege
pijpje tabak hebben ingezogen, of ze het visioen in den
damp van hun mokje b eete morgenkoffie bij den scheepskombuis hebben gezien, geen weet het, maar het gerucht
is geboren en niemand wil de vader zijn of slikt het weer
in. Kombuispraatjes worden zulke nieuwtjes genoemd,.
omdat de kok in den gloed van zijn vuurtje en door de
scherpe geuren van zijn siert of rotmok, rats of raasdonders,
het gezag over zijn verstand wel eens verliest en dan helderziende wordt. Het vreemde is dat bijna immer minstens
de helft van die verhalen tot waarheid wordt. Ook dit
maal, en wel na twee dagen, kwam de officieele bevestiging:
draadloos sein uit Batavia: „Tromp opkomen naar Soerabaia,
met spoed gereedmaken voor thuisreis."
We stoomden langs de prachtige Noordkust van Bali,

die zoo steil uit zee oprijst dat je pal onder den wal kunt
langsvaren, om ten volle van het mooie bonte landschap
te genieten. Van nabij zie je de fraaie oude Hindoetempels
onder de hooge waringins, en het landvolk, dat met zij n
karbouwen over de wegen uit de kampongs naar buiten
trekt. Langs het wilde bergland van Java's Oosthoek
wordt door het Oostgat naar Soerabaia opgestoomd. Daar
neemt het spel onmiddellijk een aanvang, in razend tempo.
De Inlandsche stokers en matrozen, en allen, die nog een
tamp tropendiensttij d voor den boeg hebben, gaan van
boord en worden door nieuwe schepelingen afgelost. Timmer-lieden en smeden tijgen aan het werk. Barkassen en sloepen
worden af- en aangesleept, volgeladen met kisten en pakken
en balen, touwwerk en zeildoek en hout en vlaggen en
munitie, kaarten en zeemansgidsen en instrumenten. Ge-

weldige voorraden zeevictualie worden wggestuwd in de
bergplaatsen. Ankers en kettingen worden extra nagezien,.
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alles zeevast gesjord. Het schip wordt in het droogdok
gezet om de huid schoon te maken en te schilderen, zoodat
het glad en snel de golven zal snij den op de lange thuisreis.
Duizend ton kolen worden geladen, en dagen lang, in
dolle jacht, gaat het werk door.
Nog een vage indruk van afscheidfuifjes, een handdruk
van een goeden vriend hier, een kus van een lief vriendinnetje daar, „de trossen los ". Marinemuziek op het
havenhoofd, gejoel, gewuif van zakdoeken uit een dichte
menschenmassa, hoezee's van achterblijvende collega's en...
,,ze zijn voorbij, die drie verbanningsjaren", , , klinkt het
oude adelborstenlied:
,,Vaarwel, o Indië, vaarwel gij donkre schoonen,
„Die tevergeefs belegerd hebt ons hart.
,,Oud Holland roept terug zijn jonge zonen,
,,Wij moeten heen al scheiden we ook met smart.
„Een enklen vriend, voor wien ons hart daar voelde
„Bleef in dat hart een plaatsje trouw bewaard
,,Maar bij 't vertrek, toen Janmaat luide joelde,
„Bleef ook door ons een juichkreet niet gespaard.
„De wind doorwoei Jong- Hollands blonde haren,
,,De mutsen zwaaiden in de uitgestoken hand
,,Nu klieft het schip in volle zee de baren,
,,Reeds ver uit zicht is Java's zonnig strand
,,Ze zijn voorbij die drie verbanningsjaren
„Wij gaan terug, terug naar 't lieve vaderland ...."

en later, op een nachtwacht in de Suluzee, als het heele
schip slaapt, sta ik op de brug, met alleen de zwijgende
figuur van den roerganger in den flauwen glans van het
kompaslampje. Dan staar ik naar de rustigstralende sterren,
al die bekende beelden in den stillen prachtigen tropen
eindelijk na den roes der drukke-heml.Danistof
jagende dagen het besef ontwaakt uit de warreling van
laatste indrukken, dat ik werkelijk op weg ben naar Hol
voor vele jaren heb vaarwel gezegd. De-land,eIi
traag wentelende schroeven drijven het schip in zachte
slingering over de lange deining, en als glanzende beelden
komen uit den donkeren nacht de herinneringen aange-
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gleden aan het vele mooie en goede in ons heerlijke Insulinde doorleefd. En het is weemoedig verlangen naar dat
wondere tropenland, dat mij vervult. Overal heb ik gezworven door den geweldig uitgestrekten rijken en schoonen
archipel, en mijn oogen, die gewend zijn aan den vrede
van het vrije rustige turen naar een verre ruime kim,
bleven open en gevoelig voor de eindeloos wisselende
beelden en indrukken, die ze hier ontmoetten. Ook het
contact als officieel marineman overal en steeds met de
é erste autoriteiten, hooge bestuursambtenaren, gezanten,
consuls en grootheden uit handels -, industrie- en scheepva.artwereld, bewaart hoofd en hart van den zeeman voor
den nauwen subjectieven blik van lieden, als zoovele Hol
gebonden bleven, en-landersiI,tophnk
dan dikwijls zoo dwaas en afbrekend over land en volk en
leven in onze koloniën meenen te mogen oordeelen. Want
vat is de regel: Zij komen naar Indië alleen om daar snel
vooruit te komen, snel veel fortuin te maken, snel hoog
te klimmen, en blijven hun verblijf in de tropen, of het
dan 20 of 40 jaren moge duren, als middel tot bereiking
Tan dat gestelde doel, en als iets-zeer tijdeli]ks beschouwen.
Zij jagen en jachten voort, vergetende dat dit groote deel
van hun rijpste jaren wel waard is ook andere dan materieele verrijking of maatschappelijken vooruitgang te zoeken.
Het motief blijft : over zoo-en-zooveel jaren terug naar
Holland, naar het Vaderland, dat door de jonge kleurige
jeugdherinneringen en door het stage verlangen steeds
idealer aanzien krijgt. En komt dan met een tusschentij ds
verlof of met den eindel"ken terugkeer het weerzien van
dat tot een waanschoon beeld uitgegroeide Nederland, dan
is de teleurstelling der meesten ontzettend. De oudere
oogen zien de lichte kleuren niet meer van de warme
jeugdstemmingen, en het blijkt een gewoon doodnuchter
landje te zijn, waar ze dan afgeleefd weerkeeren. Want
wat is het ergste: ik heb dat twee jaren lang nauwkeurig
kunnen observeeren op de eindeloos komende en keerende
mailbooten, die wekelijks Saban g passeerden. De uit
zijn vol en vrolijk met levenslustige-komendstr
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menschen, jonge mannen en vrouwen, die het nieuwe
leven en werken met lust en kracht in Indië gaan beginnen. Maar de thuisvarende booten : talrijk zijn de
zieken en vermoeiden ; zoovelen blij ven veel te lang . Zij
tellen het gewicht hunner jaren niet, en leggen er steeds
weer een jaartje op om met grooter fortuin in Holland
terug te kunnen keeren. Maar ze streven hun doel voorbij en
komen versleten en afgeleefd naar lichaam en geest terug,
met volgepropte buidels, maar niet meer in staat om het
Hollandsche leven te kunnen genieten zooals ze het zich
gedroomd hadden te kunnen doen van het bijeengegaarde
Indische goud. Die bleven te lang, en vooral, namen het
leven in Indië niet goed en volledig, zooals het daar kan
als overal elders op aarde. Ze werkten jagend door maar
blikten niet van den arbeid op en rond zich. Ze merkten
daardoor niet op hoe mooi en goed en rijk aan schoonheid,
aan kleuren en stemmingen, het land is waar ze woonden.
Want Indië is heerlijk voor wie zijn oogen wijd opent en
zijn hart warm en ontvankelijk houdt en zich in de atmosfeer
van dat nieuwe vaderland inleeft. Wie de oneindige bekoring van Indië niet voelt, wie de verrukkende
natuurweelde niet ziet en geniet met heel zijn wezen,
mist de zuivere en natuurlijke schoonheidsziu, en zal
ook nooit volkomen en echt voelen, wat er leeft in
de geurende Hollandsche bosschen, over de wijde, violette,
golvende heidevlakten, en welke teere stemming de
vochtige atmosfeer doet leven boven de heerlijke weidevlakten en koele veenplassen van onze wondermooie lag e
landen aan de Noordzee. En hij behoeft geen reizen te
gaan maken naar de bergen van Zwitserland, de Iersche
meren, de Noorsche fjorden, de Italiaansche steden. Het
echte schoon spreekt niet tot hem als hij niet in zijn
Baedeker leest, dat een „schöne Aussicht", en „gute Küche",
gegarandeerd worden. Zijn appreciatie is van dezelfde
kwaliteit als de bewondering van een Amerikaan voor ieder
kunstwerk, dat maar den roep van „several-million-dollarcost" draagt. Het is bedroevend, maar waar. Vooral in de
groote steden op Java vindt je talrijke lieden, zelfs onder
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de allerbesten, wier brein vergiftigd is met een fel vooroordeel tegen Indië. Naar wat kennen zij ervan ondanks de
talrijkheid der jaren, die zij somtijds in een bepaalde plaats
als bijvoorbeeld Soerabaia hebben doorleefd ? Toch durven
zij daarop gronden een opinie over die gansche wereld
van Insulinde, waarvan menig oud -Indischgast niets
aanschouwde, dan juist die eene havenstad zijner inwoning, die natuurlijk eenzelfde internationaal -nuchter uiterlij k
heeft als elke andere groote wereldzeehaven. Een beeld, dat
niets vertoont van het geweldige schoon der echte tropennatuur der binnenlanden. Van Java zoo goed als van Bali of
Lombok, of de schilderachtige Molukkenarchipel, en het
prachtige Celebes, het grootsche Borneo, en bovenal het
geweldige Sumatra, zoo wonderrijk aan afwisseling. Het
prachtige Atjeh, de kostelijke natuur der Bataksche landen
achter het Barisan gebergte en rond het reusachtige Tobameer; en vooral de Padangsche bovenlanden, die in grootsche
pracht alles, alles van de meest bewonderde toeristenoorden
van het vasteland overtreffen.
Als ze eindelijk verdwijnen en in Nederland terug zijn,
dan schelden ze, want ze hebben het innerlijk schoon, de ziel
van land en volk, niet gezien en gevoeld of begrepen in hun
dolle duitenjacht. Van den Inlander zagen velen slechts de
eigen bedienden, of de ongelukkige vuile bevolking der havenij ken. Den echten Javaan kennen zij niet; nog veel minder
weten zij van de talrijke andere volken en rassen, die over
den uitgestrekten archipel verspreid wonen. Van Ambo
-nez,PaposSkBliër,Dajsoegnz
Batakkers, Atjehers, Maleiers of Soendaneezen. Allen evenzeer verschillend van aard , en karakters, godsdienst en
zeden, als in taal en kunst. Bij bijna al deze rassen vindt
men een ingeboren beschaving en kunstzin; zelfs in den
armsten Inlander leeft een natuurlijk gevoel van smaak,
dat zich uit in een waardig g raciel "ke wijze van bewegen,
in fraaikleurige kleedij, en bij zonder welverzorgde kapsels; eveneens in den zuiveren muzikalen klank hunner
talen.
„Zes glazen" werden op de scheepsklok geslagen, en
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de uitkijk boven in het kraaiennest zong langgerekt het
wachtwoord uit in den donkeren zwijgenden nacht. De
roerganger werd afgelost, en weer heerschte de stilte op
de brug, en over het gansche schip. En ik hervat weer
mijn marsch over de brug van bakboord naar stuurboord
heen en terug, telkens dezelfde twintig passen, een mooi
rekensommetje, 5 H.M. per uur, en 20 X 3 / 4 = 15 M. is de
brug breed, dus 5000/15=333 maal per uur, dus 4x333=
1332 maal gedurende de geheele wacht kan ik de brug op
en neer stappen, van het roode naar het groene boord
terug, zonder dat het eenigszins eentonig wordt.-lichten
Want e lken keer, als ik aan mijn keerpunt aan bakboord
kom, is Venus onherroepelijk weer wat lager gezakt, en
weldra zal ze onder de kim verdwijnen. En aan stuurboord
klimt het groote vraagteeken van den Schorpioen steeds
hooger aan den hemel. Het Zuiderkruis, de roem van den
tropenhemel, liet ons in den steek sedert we langs het
groote bloemeneiland Formosa voorbijgleden ; en sedert
blijft de Poolster een trouwe maat, den ganschen langen
nacht door.
Wat is het ontzettend jammer, dat de gemiddelde
beschaafde Hollander zoo heel weinig weet van dat groote
rijke en mooie land van Indië, en er zich ook niet voor
-

interesseert. Ook al omdat hij zich niet bewust is van de

tallooze nauwe oeconomische banden, directe en indirecte,
die het gansche leven en bedrijf in Holland aan dat van
zijn Oost-Indische koloniën binden. De volkomen dwaling en en wanvoorstellingen, die omtrent land en volk en
leven daar nog zoo veelvuldig heerschen, weerhouden zoo
talrijke Hollanders om hun geluk in die goede nieuwere
grootere vrijere wereld te gaan zoeken. Reeds op de
scholen wordt te weinig goeds en waardevols van dat
grooter Nederland geleerd. Onderwijzers, zoowel als ouders,
stellen zich die tropenwereld nog zoo dikwijls voor als een
wildernis, een groote rimboe, waar de p.p.c. heerscht (pestpo k ken- cholera), en waar je, nu ja, desnoods arme kolonialen heenzendt om de „wilden" te bevechten, en waar
je verder de zoontjes die niet deugen willen, kwijt kunt,
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maar waarheen je geen beschaafde volwaardige menschen
mag bannen. Alles uit pure onkunde. En het resultaat is dat talrijke flinke jonge kerels, waar wat inzit,
liever in het kleine benauwde Holland blij ven of worden
vastgehouden om een eentonige ambtenaarsloopbaan te
volgen, die je jaren van te voren reeds volkomen kunt
overzien, of in zeer ondergeschikte functiën op een handelskantoor of op eenige industrieele onderneming het zeer
geleidelijke afgebakende leventje volgen, dat dan zoo dikwijls hun jonge lust en energie versleurt en verdooft.
Holland is te vol, en je komt alleen voort waar plaats
voor je open raakt of open gemaakt wordt. Maar in het
geweldige Indië, daar zouden die zelfde jonge kerels met
hun gezonde levenskracht en leeflust, als ze zich uit die
Hollandsche sleur durfden losrukken, andere en grootere
dingen hebben aan te pakken. De wereld is zooveel grooter
dan Holland alleen, en het is overal goed te leven, waar
lichaam en hoofd een rijk arbeidsveld en gezond werk
vinden, en, waar het hart zich kan warmen en koesteren
in schoonheid en liefde.
In ons Indië is dat arbeidsveld nog oneindig groot.

Daar is ruimte voor zelfstandig en oorspronkelijk optreden,
en animeerende voortgang, ook in prachtige veelomvattende ambtelijke functiën. Daar is overal veel en vruchtbaar werk te verrichten, zoowel in de cultures als op het
gebied van handel en bankwezen en scheepvaart. Er is
steeds groote vraag naar intelligente jonge fiksche werkkrachten op elk gebied. Het is een opwekkend gezicht
hoe alles daar slaagt wat ondernomen wordt. Dit geldt
ook weder op het gebied van industrie, dat pas
sedert zeer korten tijd in Indië wordt betreden, maar met
zoo groot succes, dat de groei van bestaande en de geboorte van nieuwe ondernemingen geweldig snel gaat. In
deze richting echter moet nog ontzettend veel meer begonnen, opgezet, en uitgebreid worden, want ook hier blijkt
Indië steeds meer een land van ongekende mogelijkheden,
een toekomstland, meer nog dan Amerika zelfs. Zoo bij v.
een tweetal industrieën van den allerlaatsten tijd, die zeer
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de aandacht trekken. Sedert heel kort pas werden groote
metaalfabrieken opgericht, die een enorm succes hebben,
en ondanks alle uitbreiding aan de vraag naar afgewerkt
product niet kunnen voldoen. Vroeger werd verder bijna
de geheele copraproductie naar Europa verscheept en daar
verwerkt. Sedert kort werden op Java groote fabrieken
gebouwd, die zelf de plantenolie uit de copra bereiden, en
ook deze industrie kwam dadelijk tot grooten bloei. En er
blijft dringende behoefte aan tallooze andere fabrieksbedrijven. Grondstoffen levert de bodem in overvloed, de
arbeidskracht is er goedkoop, en het kapitaal dat daar zoo
groote vrucht afwerpt, blijkt immer te vinden. Maar noodig
bovenal is de komst van meer ondernemers, en meer Hol
werkkrachten in het algemeen. Het land is zoo-landsche
ongeloofelijk rijk. Wat daar niet al uit de talrijke goede
havens wordt verscheept over gansch de aarde. Allereerst
de steeds groeiende suikerproductie, die met miljoenen
fers wordt gemeten, maar verder al die geweldige hoe--cij
veelheden tabak en thee, rijst en koffie, rubber, peper
en copra, en wat al meer aan boschproducten, en
de uit den bodem gewonnen olie vooral, en steenkool,
tin, en edele metalen. Onze groote bloeiende scheep
kunnen de scheepsruimte niet ver--vartmschpijen
schaffen om het al te vervoeren. De „Java-China-

Japan-lijn" haalt g ansehe ladingen staal uit Amerika weg,
waarvan in de groote zeehavens, vooral Makasser, Padang,
Soerabaia, Semarang en Batavia in razend tempo groote
ruime goedangs, pakhuizen en opslagloodsen worden g ebouwd om de steeds zwellende productie, die de lange
treinen volgeladen spoorwagons uit de binnenlanden naar
de kust voeren, tot de eerste verscheepgelegenheid te kunnen
bergen. Het is verbluffend, het lijkt onhollandsch, hoe
daar in Amerikaansehen stijl en tempo door onze groote
aannemers uit de Dordtsche landen, gronden worden uit
opgespoten, kaaimuren gebouwd en groote-gebardn
nieuwe havens worden aangelegd, vooral in den laatsten
tijd. Grootscheeps en snel, zooals het dienzelfden onder
roem en eigen bate, vroeger slechts-nemrstoHlad'
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elders, door vreemde regeeringen werd opgedragen.
En dadelijk leggen de groote maatschappijen van inen export en scheepvaart beslag op de kaairuimte tegen
eiken prijs, en bouwen er de lange rijen groote moderne
loodsen en transportmiddelen. Het gaat alles groot en
geweldig en snel, en geeft je een heerlijk gevoel van bewonderenswaardige oer-Hollandsche krachtsuiting, zooals
je die haast alleen in dit Grooter Nederland aanschouwt.
Ieder, die groote dingen ziet in het buitenland en dikwijls
zich met smart bewust wordt van den indruk, dat Holland
wel ingedommeld lijkt, afgedaan heeft in menig opzicht,
en achteropraakt, wordt met troost en trots vervuld als hij in
Indië komt. Daar wordt krachtig en op groote schaal gewerkt
en geproduceerd, in dat Indië, dat pas in den allerlaatsten
tijd tot volkomen ontwaken schijnt te komen. Een kostelij k
land, dat een goede en gelukkige toekomst biedt voor
ieder, die het aandurft over de groote zeeën, den halven
aardbol rond te trekken om zich in het heerlijke rijke,
vrije leven in dat tropenland te begeven.
En zij het dan ook niet om zijn militaire macht of
door een overwegend belangrijken invloed in de wereldpolitiek, toch is Nederland een Groote Mogendheid door
het bezit van dien schitterenden en rijken archipel, die
prachtige wereld van Insulinde.
De onderofficier van de wacht komt rapporteeren van
zijn ronde door het benedenschip, het wachtsvolk is present,
de reddingsloep is in orde, de lichten branden goed,
en als ik eens naar het kompas loop, zie ik dat de roer
koers stuurt. Alles wel.
-ganerdjuist
Zoo op die droommooie, stille nachtwachten gaan
mijn gedachten niet alleen naar in Indië bestudeerde
sRikerstatistieken, of bankverslagen of cultuurrapporten.
Een jong zeeman verlangt wel iets anders. Hoor toch, hoe
die zachte muzikale krontjongmelodieën komen aanzweven,
die zoo zuiver de zachte zoele stemming zingen van de
verrukkende stilmooie Indische nachten. De menschen, de
dieren, de bladen der boomen, waartusschendoor de stille
glans der sterren glijdt, blij ven roerloos, alles zwijgt en
-
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luistert naar then zachten zang der violen en guitaren en
de droomerige stem van den zanger, die in de zoetvloeiende
landstaal verteli van zijn liefde, weemoed en verlangen.
Herinneringen zweven aan, en ik leef weer een wondermooien avond. Naast me ging een aardig meiske, en ik
luisterde zoo gaarne naar haar lieve stem, en ik keek o
zoo gaarne in de beide donkere oogen, die straalden zoo
zacht en waren zoo mooi. 'Achter het jonge silhouet van
het meisje aan mijn zijde waren wijde goudkleurige rijstvelden, en op de kim, heel ver, lag een rand van de
blauwgrijze bergen van Atjeh. Toen de zon langzaam wegzakte achter de verre oude Sultans -stad in het Westen,
begon de hemel te blozen en te gloeien, en gleden rijke
kleuren tusschen de wolken, en vloeiden over het landschap.
Alles lag in wonderen warmen glans. Ja, zoo wandelden
we, en van waar, tusschen de hooge kiapperpalmen, een
fl auw lichtje glansde, heel in de verte, klonken heel teer
de klingklongklanken van een gamelan. IJl en licht aandeinende en zwakker weer uitvloeiende, die wondere muziek
van den Inlander. Niets dan het verkianken van de ontroering en het verlangen, die de zoele tropennacht wekt
in de gevoelige ziel van den Javaan, die zoo teer aanvoelt wat het teeder avondkoeltje tot hem draagt, en de
stemming die beeft in het wegstervende licht van den
laten dag. Talrijk zijn de herinneringen, de beelden uit het
verleden, die komen en gaan. En ik zie me weer glijden
over een Moluksche binnenzee, een heel vroegen ochtend.
Een koeltje -teer vult het lichte witte zeiltje, en heel kleine
golfjes kabbelen darLelend, als spelend en babbelend, langs
het lage slanke vlerkprauwtje waarmee ik langs het strand
vaar. Naast me kijk ik door het kristaiklare water in de
zeetuinen onder me, waar bonte vissehen zwerven tusschen
gansche boomen en struiken van hier blanke, ginds felkleurige koraal; een sprookjesland! En langs het strand
staan hooge klapperboomeri, de grijze en bruine ranke
stammen rijzen recht op uit het gele zand en de breede
palmblaren hunner groene krumen wuiven op den wind,
groote sprekende silhouetten tegen den lichten ochtend-
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hemel. Daaronder wandelen kleine slanke bronzen kindertjes, die stil blijven staan kijken als ik voorbijzeil....
En ik ben hoog op de bergen in den snijdend kouden
nanacht. Ik heb me dik ingepakt en nog even heel heete
koffie gedronken. Dan moet ik weg. Het is reeds half drie.
Te paard langs de glibberige zwarte paden door den kou
duisteren nacht. Twee jonge bruine kerels met toortsen-den
gaan voor me uit. Ze verlichten met rossen schijn de
natte takken die me striemend tegen zwiepen. En langs
gevaarlijke bergranden gaat het steeds hooger. Vreemde
wuivende schaduwen hollen voor en naast me boven de
diepe ravijnen, en dansen tegen de steile rotswanden op.
Het is alles kil naargeestig, luguber. Plotseling
staan we voor de poort in een pagger rond een kleine
kampong, die wel lijkt te hangen tegen de berghelling.
Honden blaffen, en donkere koppen gluren me uit de
vensters aan, tot we weer tusschen de atappen huisjes
uit zijn, en weer verder klauteren. Dan wordt het te steil
en te gevaarlijk voor de vermoeide paarden. Als we moeizaam hooger klimmen, begint een vreemde glans door den
hemel te breken, en als de scherpe hooge Panandjantop
eindelijk bereikt is, zijn we boven een wonder vreemde
wereld uitgestegen. Een uitgestrekte deinende vlokkige
vlakte, dikdonzige nevels, een wolkenzee, zoo ver de blik
draagt. Daaruit priemen hier en daar omhoog, als verre
eilanden, rotsig en ongenaakbaar met burchten en torens,
de toppen van vele andere vulkaanreuzen. In het Oosten,
waar de geweldige Smeroekegel zijn fraaie waivende rookpluim naar den hemel zendt, daar leeft het en wordt het
lichter en rooder. Daarachter woelt en dringt de zon zich
naar omhoog. En achter me beginnen Kawi en Ardjoeno,
en gausch die rij van ruwe bergtoppen reeds te glanzen
en te gloeien tot ze violet en 'transparant schijnen. Als
het Alpenglühen is het, dat ik eens zag vanaf den Rigikulm,
maar neen, veel fantastischer. De bollende vlokkige blanke
zee beneden me wordt steeds onrustiger, en door de frissche
morgenbries gedreven, vloeit ze gulpend over een scherpen
bergkam naar het Noorden, en stroomt dan weg, en neer,
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de vlakte in. -- De zon, roodvlammend en heetbrandend, schuift
over den grilligen bergrand in het Oosten, en straalt zijn
vollen fellen lichtvloed over Java. De wolken vlieden,
vluchten voor dien gloed, en loodrecht onder mij ontblooten zij de wijde zandzee, de mijlen groote kratervlakte
van de Tengergroep, waaruit de Broma, Batok en Wilarang
vreemd wild zich heffen. Gansche bergen, door ongekende
krachten omhoog gedrongen uit den vulkanischen bodem.
De Bromo bromt en gromt, en drijft zijn dikke grauw
zwavelwolken naar omhoog, waar de wind ze grijpt-bruine
en meevoert naar het Noorden. Helder is de lucht, en
scherp en grillig ligt het woeste bergland voor mijn oogen.
Gansch een stuk van Gods groote aarde ligt rondom onder
mij. De wijde vlakte van Java, teergroen, en met zilver
geboord waar, heel ver, de branding van den oceaan zijn
kuststrand overschuimt. En daaruit omhoog, ineens vol
machtig opgebouwd, van Oosten naar Westen,-komen
staan de ontzettende reuzen, machtig en woest, de indruk
dreigende vulkanen. Geen bergland in Europa-weknd
kan ooit een indruk geven van ontzettende grootheid, als
die Javaansche reuzen, waar die niet opgaan uit een hoog
maar ontembaar -wild en machtig, plotseling en hevig-land,
uit de vlakte hoog-opdringen naar den hemel. Vulkanen
zijn het, dreigende donderbergen waar een heisch vuur
uit giftige lava in brandt en kookt tot het op-woedt, en
ze het loslaten, en hoogspuwen naar den hemel, laaiend,
rood en fel, en de lage vredige vlakte overstorten met den
zengenden vloed uit hun ingewanden ..... Denzelfden
avond in het groote mondaine berghotel, is de eetzaal vol
licht en leven. En één tafeltje is het mijne, waar het kristal
en zilver glanst tusschen een schat van heerlijke losse
bloemen, die me verrukken om hare zoete geuren en
hare teere kleurenweelde. Het prettige lage licht speelt
tusschen veel vrolijke menschen in avondkleeding, en het
is of ieder voelt hoe hij hier een paar duizend meter dich
bij den hemel is dan daar, heel ver beneden in de-ter
groote steden uit de vlakte van Java. Een zacht geruisch
van zijde naast me, en goddank, eindelijk zijn we weer

274

MARINE- VAREN.

samen. Ik weet haar, mijn ladyfriend, de schoonste van
allen, en, met het hoofd zoo licht, het hart zoo warm,
glijdt het gezellig tafeluur voorbij, en ik vertel hoezeer ik
hiernaar verlangd had al die eenzame uren op dien Panandj antocht. Ik denk aan Paul's stemming in Elinor Glyn's
„Three weeks", en vloek het wreede Sailorsfate, dat me
weg zal rukken uit dit Godenoord. Waarlijk, de oude Goden
hadden het op den Olympus niet beter dan ik, hier boven
in het Tengergebergte. En ik zucht: ,Partir c'est mourir
un peu". Moet ik het als troost of als haar lichte spot
hoorera, dat een zeeofficier op zijn eindelooze omzwervingen
rond de aarde toch telkens weer hetzelfde vraagt en vindt,
en even vluchtig neemt als vergeet, al die momenten van
van geluk, en dat het ergens staat in ,,Amitié amoureuse" :
... combien vous en faut-il, de ces Ames de femmes, cueillies en passant, pour vous tresser un souvenir... Ja, immer
hetzelfde, weg, weg, weg weer; en urenlang daalt de auto
langs den steeds kronkelenden weg, langs Poespo en
Pasrepan, en snelt dan door de warme vlakte tusschen de
uitgestrekte sawahs en suikerrietvelden over Passoeroean
naar Soerabaia terug, en eindelijk zit ik in de stoomsloep
die me naar de reede brengt, waar het eskader ten anker
ligt. Dan, even later, terwijl ik me weer tot een model
marineofficier verkleed, zie ik door het poortje van mij n
hut, heel wazig, ver achter de grauwe havenstad, het profiel van den Smeroe met den eeuwigen rookpluim erboven,
en rechts daarvan, naast den Ardjoeno, dat moet de Tenger zijn. En daar ligt hoog en heerlijk, zoo veilig ver ver
boven het gewone menschengedoe in de stad, het-hevn
kostelijke Tosari .... Ja, wel een „rude-métier, que le
nStre", en toch gaat er niets boven het zeemansvak, dat
zoo oneindig rijk is aan kostelijke afwisseling en emoties.
Een jonge kerel die voor het vrije en onbezorgde zwerversleven voelt, en eenmaal de groote levende zee met haar
immer wisselende uiterlijk en stemmingen heeft liefgekregen
als een schoone bruid, kan nooit meer van haar scheiden.
De zee houdt je vast, de bekoring van het varensvak wordt
zoo machtig, dat wie er eenmaal een warm hart voor heeft,
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zich er niet meer aan kan ontworstelen. Zelfs ondanks
alles wat begrijpelijkerwijze in onze huidige militaire marine
vrij wel alle jonge zeeofficieren teleurstelt bij de eerste intrede op de vloot, en bij nadere meer volkomen kennis
wanhoop brengt.
-makingheto
De adelborsten worden nog immer uit de besten gerecruteerd. De menschen zijn dus dezelfde als in lang
hoopvoller tij den. Zij komen met denzelfden lust,-geldn
werkkracht en goede hersenen als jong officier op de
vloot. Daar zien ze dan de diep droeve werkelijkheid, de
rampzalige conditie waarin onze marine verkeert, pas scherp.
En allen, die de lijdensgeschiedenis der laatste jaren van
nabij aanschouwden en begrepen, hebben met smart erkend,
dat er bijna geen ruimte is voor hoop op ingrijpende
en afdoende verbetering van vooral het materieel van onze
vloot, van de Marine van het Nederlandsche Volk. Ondanks
het ernstig streven en den noesten ijver van de talrijke
bekwame en intelligente werkers, die zich niet wilden
laten ontmoedigen en met een bewonderenswaardigen en
hooge plichtsbetrachting zijn blijven strijden. Ware ,, Ser
Militaire ". Maar voor de jongeren,-vitudeGran
die nog een vol leven, een gansche carrière voor den boeg
hebben! Hoezeer het varensvak hen ook moge bekoren,
deze natuurlijke desillusies en het gemis aan eenig lichtend
verschiet in de toekomst, dooven onherroepelijk hun jonge
animo en energie. De gedachte hun pas aangevangen
werkkring zoo onvruchtbaar te moeten doorbrengen, zich te
moeten wij den aan een weldra verloren zaak, deze idee
wordt voor de meeste jongeren een obsessie. Zij weten de
marine een verwaarloosde instelling, omdat zij door het
Nederlandsche volk nooit, zelfs thans niet, als eene hare
liefde- of interesse- of offervaardigheid-waardige zaak beschouwd zal worden. En zij begeeren niets meer, dan zoo
eenigszins mogelijk de Marine weer te verlaten om een
dankbaarder vruchtbaarder levensvulling te zoeken aan
den wal. Het is soms wel heel pijnlijk en bitter een
buitenstaander zijn spottende verwondering te hooren uiten,
dat er nog mannen zijn, die anders dan gedwongen dit,
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hun eenmaal gekozen vak, getrouw blij ven. Maar naar
waarheid kan dan geantwoord worden, dat berustende
tevredenheid en geluk zelfs iii de Nederlandsche zeeofficiersbetrekking te vinden is, mits je van de rechte compositiebouw bent: tegelijkertijd idealist, artiest en philosoof.
Als je je los weet te maken van alle materieele utiliteitsmotieven als levensvoorwaarden, en de aesthetische waarden
van het zeemansleven volkomen weet aan te voelen en te
genieten, dan is het geluk daar, zoo goed als voor een
andere natuur die bevrediging vindt slechts bij een vruchtbaar en nuttig leven. -- Ik ben naar zee gegaan met de
leer, dat die levensreis de beste is, waarbij het Gevoel de
zeilen vult, en het Verstand het roer houdt, en overigens
,,La vie est brè ve
„Un peu d' amour,
,,Un peu de rêve,
,,Et puis... Bonjour....''

en het leven van den zeeman, hoe kort dan ook, blijft
door de oneindige afwisseling en rijkdom aan emoties en
indrukken, immer nieuw en belangrijk en mooi. Ik voel
de poëzie van het zeemansleven, ik heb het lief. En bo ven.dien, zoo goed als ik ouden wijn prefereer boven jongen, en
zooals bij v. bijna alle oude kunst voor mij een grooter charme
heeft dan die van nieuwen datum, zoo houd ik daardoor
ook wel van onze stokoude Nederlandsche oorlogschepen.
Ik adoreer deze goede „Tromp", die me nu rond de aarde
voert, al gaat het dan ook met een wielrijdersvaartje.
Goedig idee voorwaar. Zoo 'n fietstochtje van Indie, steeds
maar de zon tegemoet, naar Holland. En och, het blijkt
zoo onvruchtbaar je over Hollandsche laksheid boos te
maken, al lijkt het ongeloofelij k, als je die groote, rijke,
uitgestrekte schoone wereld van Insulinde hebt leeren
kennen, dat daar in totaal vier van deze vechtschepen
met nog wat even onbeduidende kleinere vaartuigen rondaren, om dat kostelijke rijk tegen elken begeerigen buitenlander te verdedigen. En als je naast die oorlogsvloot de
schitterende Hollandsche koopvaardijvloot beschouwt, die
geweldige moderne vrachtstoomers, groot en snel, als de
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:allerbesten van welke vreemde natie ook, schepen, die over
alle zeeën kruisen en elke oceaanhaven bezoeken, dan
41kt de assurantie-premie die Holland in den vorm van
deze ten eenenmale onvoldoende oorlogscheepjes betaalt
voor het veilig bezit van al die kostelijke schatten, wel
wat heel laag gesteld. Maar nietwaar, de Hollanders
houden de koppen koel en nuchter, en bleven, geholpen
door een flinke dosis goed geluk, tot nu toe zelfs buiten
dezen oorlog, en mogen toch wel verwachten dat de beleefde bescheidenheid der vreemden ons Indië onaangetast
zal laten. Alleen blijft het jammer, dat we nog een comedie
spelen. Laten we dan liever dien dwazen schijn op zij
stellen, en laat ons alleen aanhouden en bouwen, wat
aardige mooie scheepjes voor vlagvertoon in den vreemde.
Elegante mooie witgelakte jachten met maximum comfort en
luxe, en minimum militair personeel uitgerust. Maar met een
goede Hongaarsche „Band", en vrouwen en bloemen aan
boord, om met veel smaak en gratie, veel kleur en geur en
fleur, de officieele recepties en festijnen in het buitenland te
vieren. Alle gedachten aan schieten en oorlogvoeren worden
als uiterst achterlijk en dom buiten gesloten. En nu ja, als
kleine hulde tegenover het krijgshaftig verleden kunnen
wat portretten van zeehelden en een enkel licht coquet
kanonnetje geduld worden, om in vreemde havens mee te
salueeren voor de natievlag, de buitenlandsche militaire en
civiele autoriteiten, gezanten, generaals, consuls, en de
andere hooge heeren die aan boord plegen te komen. Met
dergelijk gepraat moet je de bezwarende belangstelling wel
eens afleiden van opdringerige lieden, die niet begrijpen,
waarom je nog niet bedankt hebt voor het lidmaatschap
van het gilde der zeeofficieren, en die begeeren te hooren
wat je eigenlijk nog verwacht of ziet in onze Koninklijke
Marine.
(Wordt vervolgd.)
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DE WERKING
DER RISICOmOVERDRACHT
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

Rapport der Commissie tot het instellen van
een onderzoek naar de resultaten, waartoe de
risico-overdracht bij de uitvoering der Ongevallenwet 1901 heeft geleid. ('s-Gravenhage,
Algemeene Landsdrukkerij, 1917).

Een merkwaardig verslag heeft een zeer afdoend antwoord gegeven op een ten onzent reeds sedert langen tij d
gestelde strijdvraag. Den naam van het rapport vindt men
hierboven afgedrukt en men ziet daaruit tevens welke de
strijdvraag was; het afdoend antwoord volgt zoo straks.
Laat ons eerst nagaaan hoe het denkbeeld van risico
ontstaan, welke strekking aan het ijveren-overdachtis
voor de toepassing van dat denkbeeld ten grondslag lag, op
welke gronden tegen die toepassing werd geageerd, waarna
dan vanzelve de instelling eener commissie van onderzoek
en haar bevinding ter sprake komt.
Toen door minister Lely het ontwerp eener Ongeval
bij de Tweede Kamer werd ingediend, was dit de-lenwt
eerste proeve van wettelijke arbeiders-verzekering, waarvoor
een kans op totstandkoming scheen weggelegd. Een vroeger
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ontwerp, uit het kabinet Röell—van Houten was reeds in
het begin van den weg naar het Staatsblad blij ven steken.
Geen wonder dus, dat het ontwerp-Lelt' de aan dacht trok ;
men gevoelde, begreep, dat hier grondslagen zouden worden
gelegd, waarop zou worden voortgebouwd bij de uitbreiding
der arbeiders - verzekering. Het gewicht dezer regeling ging
dus uit boven de simpele vraag, hoe de ongevallen- verzekering georganiseerd zou worden; de groote vraag was,
welke lijnen thans werden getrokken om straks doorgetrokken te worden. ,Principiis obsta"; men lette scherp
op de „principes" der voordracht.
Welke waren de beginselen, die Minister Lely leidden?
Vooreerst: een publiekrechtel - ke regeling; niet dus een
toekenning van zeker schadeloosstellings -recht aan den
getroffen arbeider in de verwachting dat diens werkgever
hem het toekomende zou verleenen of dat anders, werden
partijen het niet eens, de rechter een bindende uitspraak
zou geven (gel**k de Engelsehe Workmen's Compensation
Act). Neen, publiekrechtelij k : de wet bepaalt wat den
getroffene toekomt en, onafhankelijk van des werkgevers
wi.l, zorgt een overheids-orgaan er voor dat de uitkeering
onverkort aan den rechthebbende in handen komt. Dit
beginsel werd aldus uitgewerkt: er zou zijn een Rijksverzekeringsbank, ambtelijk lichaam met de uitvoering der

wet belast; het bestuur dier bank onderzoekt de gevolgen
der zich voordoende ongevallen, stelt vast of schadeloos
overeenkomstig de wettelijke regelen, toegekend-steling,
zal worden. De verzekeringsplichtige ondernemingen brengen
langs den weg van premie-betaling de benoodigde middelen
op. Ziedaar de hoofdtrekken.
Daartegen werden vele bezwaren aangevoerd. In hun
bondigste formuleering luidden zij dat de ontworpen regeling was: bureaucratisch, centralistisch en monopolistisch.
Wat werd daarmee bedoeld? Bureaucratisch: want de wet
droeg heel de zorg voor de uitvoering dezer sociale verzekering op aan een daartoe aan te stellen ambtenarencorps, hetwelk zich schuiven zou tusschen den arbeider en
den werkgever; de eerste kreeg als 't ware automatisch
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wat de wet hem toedacht, den laatste was geen andere
rol toebedeeld dan die van premiebetaling en van ongevalaangifte. Centralistisch : de Rijksverzekeringsbank zou door
haar (driehoofdig) bestuur, te Amsterdam zetelend, moeten
kennis nemen van alle groote en kleine ongevallen over
heel het Rijk en de gevolgen van alle moeten bepalen,
wat niet mogelijk was dan door tewerkstelling van een
ambtenaren -leger, welks rapporten tot grondslag der beslissingen van het Rij ksbankbestuur zouden strekken.
Monopolistisch: naast het overheids- orgaan, de Rijksbank,
kende de wet geen andere instelling, welke tot de uitVoering der wet werd geroepen; bestaande organisaties
voor en regelingen van arbeiders-ongevallenverzekering
werden weggevaagd en voor de toekomst onbestaanbaar;
uitsluitende overheidszorg, die tabula rasa maakte met wat
er reeds was en ook in de toekomst niets naast zich duldde.
Welke bezwaren voorzag men uit zoodanigen opzet
der zaak en wat was het, dat men als wenschelij k daar
stelde ? De verzekering, zoo zeide men, zou-tegnovr
werken met een duur, omslachtig en stroef apparaat: een
Rijksbureau, dat met heel de bezorging van allen arbeid

was belast. Er zou zijn een dood en doodend schematisme,
een ambtelijke opvatting, een formalisme van ambtenaren,
die buiten het leven der nijverheid staan, gespeend zijn
aan de praktijk en de verzekering de behandeling van
ongevallen en hun gevolgen naar den letter van wet,
reglement en koninklijk besluit zouden uitoefenen. Een duur
apparaat, dus een belasting van de nijverheid met administratie- en andere kosten, welke bij een andere organisatie van het werk vermeden zouden kunnen worden. Uit
elke gedachte aan eenige medezeggenschap,-banigv
laat staan medewerking van bedrijfshoofden en van arbeiders, welker rol voor de eersten zich bepaalde tot betalen,
voor de tweeden tot verzekerd-zijn en dus eventueel
„trekken". Beheer door een Rijksinstelling als monopolistisch
instituut, dus zonder mededinging van eenige andere corporatie; uitsluiting dus van e lken prikkel, van alle belang
voor de Rijksbank om op een economischen voet de ver-
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zekering te bezorgen. Door heel den opzet der zaak de
gedachte aan formeele afdoening naar voorgeschreven
regelen door daartoe van overheidswege aangewezen ambtenaren en beambten. Geen factor in heel deze regeling,
welke leiden zou tot beperking van kosten, niet alleen in
zake beheer en bestuur, maar ook ter zake van de toe te
kennen schadeloosstellingen, daar immers de bepaling van
de mate en den duur der arbeidsongeschiktheid alweer
uitsluitend aan beambten was opgedragen ; — maar ook
geen streven naar kostenbeperking ten opzichte der veel
ongevallen : de werkgever heeft de door-vuldighean
de Rijksbank vastgestelde premie te voldoen en is, als
deze is voldaan, „van alles af": de Rijksbank heeft daar voor het risico voor de ongevallen in diens onderneming
aanvaard, hoe veelvuldig en kostbaar die ook mogen wezen.
Aldus ingericht leidt deze ongevallenverzekering niet tot
ongevallen-beperking: geen belang drijft den patroon tot
het aanbrengen van meer of van beter beveiligingen, dan
de Veiligheidswet voorschrijft, noch tot het nemen van al
die buiten wettelijke voorschriften gelegen maatregelen,
welke tot bescherming van den arbeider tegen gevaren
voeren. En ook hierin wreekt zich de volslab en uitsluiting
van de twee allereerst bij deze verzekering betrokken
groepen: werkgevers en werknemers, uit de organisatie van
die verzekering.
Wat men dan, in afwijking van des wetgevers bedenksel,
wel verlangde, blijkt reeds uit de kritiek, gelijk die toen
ter tijde werd geoefend en hierboven door mij in hoofdzaak
werd weergegeven. Men wees op het (reeds gememoreerd)
feit dat hier een eerste proeve van wettelijke regeling der
sociale verzekering werd geboden en dus het leggen van
geschikte grondslagen, het aanvaarden van juiste beginselen
een zaak was van overwegend, immers ook voor de toekomstige uitbreiding dier verzekering uitnemend gewicht.
Het gold thans, vast te stellen welken koers men in Nederland zou volgen bij de regeling van arbeiders-verzekering;
het belang der zaak ging dus boven deze ongevallenwet
uit. Welnu, tegen over dit bureaucratisch, rn onopolistisch,
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centralistisch maakwerk der Regeering stelde men de wenschelijkheid, voor deze en volgende verzekeringswetten, van
gansch andere principes uit te gaan.
Bij de bepaling daarvan ging men uit van de gedachte,
dat arbeiders-verzekering uit haren aard is een aangelegenheid, welke in de eerste en voornaamste plaats raakt de
werklieden, te wier bate zij wordt geregeld, en de patroons,
bij wie deze werklieden in loondienst arbeiden en van wie
het dragen van of bij dragen in de kosten wordt gevorderd.
Wanneer de wetgever deze aangelegenheid trekt binnen
de sfeer zijner bemoeiingen, dan behoort de hierboven
weergegeven overweging hem daarbij te leiden. Die bemoeiing moet dan ongetwijfeld ten doel hebben normen
te stellen, waaraan de verzekering moet voldoen, ook:
zekerheid te stellen dat de rechthebbende ontvangt wat
hem krachtens die normen toekomt. Het laat zich denken
dat zoodanige waarborgen alleen bereikbaar zijn bij een
publiekrechtelijke regeling van de materie, maar ook al
moet dit worden toegegeven, dan nog moet bij de uit
regeling het denkbeeld, dat de zaak vooral-voeringad
de arbeiders en hun patroons rechtstreeks aangaat, het
leidend beginsel wezen. In die richting naar een oplossing
zoekend, zal de wetgever ook zijn oogen niet sluiten voor
het feit, dat hij, arbeidersverzekering reglementeerend, gaat
uitbreiden, vervolmaken, vastleggen, stevigen en bestendigen
wat door de werkzaamheid van arbeiders en bedrijfshoofden
(afzonderl**k of gezamenlijk) reeds gedeeltelijk, misschien
vrij gebrekkig, onvolledig, wellicht tijdelijk, althans zonder
waarborg van bestendigheid, is tot stand gebracht. Die
reeds bestaande werkzaamheid naspeurend, zal de wetgever
bevinden, dat -- al mogen daaraan fouten kleven in
de bijzondere organisaties regelingen gemaakt zijn,waarin
de vruchten van ervaring zijn neergelegd, en waarin de
mannen der praktijk, voor moeilijke vragen staande, practische antwoorden daarop hebben gevonden. Dit inziend,
zal de wetgever te eer nog er toe overgaan de uitoefening
der verzekering (volgens de door hem gestelde normen en
onder de door hem bepaalde waarborgen) zooveel mog elij k
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over te laten aan de eigen werkzaamheid der rechtstreeks
daarbij betrokkenen, dus de verzekering in handen van
overheids-organen beperkend tot de onmisbare aanvulling,
waar particuliere krachten falen. Zijn het de particuliere
krachten, waarop de wetgever een beroep doet bij den
bouw van eene organisatie, dan bereikt hij daarmee nog
eenige waarlijk niet te versmaden voordeelen. Behalve de
practische oplossing van moeilijkheden, de lenige, gemakkel" k aan verschillende omstandigheden zich aanpassende
uitvoering der verzekering, leidt haar opdracht bij voorkeur
aan de belanghebbenden ook tot daadwerkelijke belangstelling hunnerzijds in de wet en in haar werking. Die werking
der wet is dan niet als bij ambtelijke vervulling iets,
dat buiten hen omgaat; neen, zij zien hun organisaties
door de wet erkend en geregeld; de bestuurders der bijzondere instellingen worden met een semi-officieele waardigheid bekleed, zijn althans door den wetgever tot dezen
arbeid geroepen, werken onder zijn toezicht en leiding
voor hun vakgenooten. Is daarin niet een sterkende gedachte, ligt niet daarin een opvoedende kracht? Staat
eene gemeenschap niet hooger, wanneer daarin de burgers
zelven, den roep der overheid volgend, voor de hen raken de
belangen opkomen en die bezorgen, dan wanneer die bezorging moet overgelaten worden aan daartoe aangestelde

ambtenaren, wen alles omtrent deze aangelegenheid vreemd
is? - Maar bovendien: kan des wetgevers stuur en leiding
aldus tot gemeenschappelijke behartiging van gemeen
belangen patroons en arbeiders bijeenbrengen-schapelijk
tot samenwerking, tot onderling overleg en bespreking,
tot beraad en tot uitvoering, dan draagt hij daardoor
bij tot verzachting van tegenstellingen, dan kan uit de
geregelde bij eenkomsten en beraadslagingen der vertegenwoordigers van beide groepen en uit dit gezamenlijk onderomen werk iets goeds voortkomen: er is een middelpunt
gevonden; er is een beiden opgelegde taak; er moet van
weerszijden naar eenzelfde doel worden gestreefd. Daarin
kan de kern zijn gelegen voor verder strekkenden gemeen
arbeid. Althans is hier aanraking verzekerd,-schapel"kn
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kennisneming van elkanders inzichten, kennismaking van
personen. Daaruit kan volgen : afslijten van de vroegere
verwijdering, opheldering van misverstand, waardeering
van elkanders bedoelingen .. , .
Ten slotte : men. mag gelooven dat de uitoefening der
verzekering door de allernaast daarbij betrokkenen van
dien aard zal zijn, dat met de belangen der nijverheid zal
worden rekening gehouden, ook wat betreft de kosten,
die als een belasting op de nijverheid drukken. Er is alle
grond om aan te nemen dat uitoefening van de verzek Bring op dien voet aan de nijverheid geen hoogere lasten
zal opleggen, dan noodwendig uit de verzekering voort
dat voor een minimum van kosten een-vloein,m.aw
maximum van n ittig effect aan schadeloosstellingen en.
uitkeeringen aan daarop rechthebbenden zal worden verkregen, doordat de administratie op eenvoudige wijze gevoerd zal worden en ook overigens op de rechte besteding
der gelden nauwlettend zal worden toegezien. Moet wel
ter wille van het geheel overwegend nut eener voldoende
sociale verzekering de nijverheid met kosten uit dien hoofde
worden belast, de voortbrenging met die belasting worden

bezwaard, dan moge toch daarbij in dit opzicht zuinigheid worden betracht: dat de kosten zich beperken tot
hetgeen de verzekering op zichzelve nu eenmaal noodwendig aan uitgaven vorderen moet, niet weg ens onislachtig
en duur beheer uitdijen buiten de eigenlijke uitgaven, die
aan de belanghebbenden ten goede komen.
Sociale verzekering -- zoo was in hoofdzaak de gedachte moet niet slechts zijn de werktuigelijke uitkee..
ring van schadeloosstellingen aan arbeiders bij ongeval,
ziekte enz.; zij kan door haar regeling, die schadeloosstelling waarborgende, aan de bereiking van nog andere,
nieer ideeële oogmerken dienstbaar gemaakt worden en dan
tevens op practische grondslagen worden gevestigd.
In die richting bewogen zich de denkbeelden, welke
over den gewenschten bouw onzer sociale verzekeringswetten
werden geuit, toen de kennisneming van Minister Lely's
ontwerp-ongevallenwet daartoe aanleiding gaf. In het
,
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concrete ging de strijd over dat ontwerp, over de regeling
der ongevallenverzekering. Het zou niet gemakkelijk geweest zijn, de hierboven weergegeven denkbeelden in een
wetsvoordracht neer te leggen ; dit moeilijk werk zou overbodig geweest zijn, omdat bij de toenmalige parlementaire
verhoudingen, de toen heerschende stemmingen en stroomingen in de Tweede Kamer zulk een „contra- ontwerp"
geen kans van slagen zou hebben geboden. Het eenige,
wat den voorstanders dier odenkbeelden te doen stond, was,
te pogen in het ontwerp der Regeering langs den weg van
amendement zooveel wijzigingen in den gewenschten zin te
brengen als binnen het kader der wetsvoordracht toelaatbaar was. Dit is, gelijk men zich herinneren zal, geschied,
allereerst door het zoogenaamde „groote amendement"
van Dr. Kuyper, waardoor „bedrij fsvereenigingen" werden
ingesteld, organisaties van patroons en van werklieden,
aan wie een zekere actieve rol in de uitoefening der ver
werd toegekend. Het uitgesproken doel van deze-zekring
wijziging was de zelfwerkzaamheid der individuen tegen
de voortschrijdende overheersching door den Staat te handhaven. Maar dit voorstel werd verworpen, nadat het door
den Minister aanvankelijk zwak en oppervlakkig, later
sterk en nadrukkelijk was bestreden. In hoofdzaak zocht
deze bestrijding haar kracht in de redeneering, dat vóór
en boven alles de aan den getroffene toekomende wettelij ke schadeloosstelling volstrekt zeker moest worden gesteld. Dit nu achtte men alleen maar dan ook ten
volle bereikbaar bij eene organisatie uitsluitend van
overheidswege. De onpartijdige, boven en buiten de belanghebbenden staande ambtenaar zal ,suum cuique tribuere". Medezeggenschap van belanghebbenden, medewerking hunnerzijds in beheer en bestuur (anders dan in
onschuldige commissies van toezicht!) kan tot misbruiken
leiden, tot eenzijdige en tegen den geest der wet indruischende uitoefening der verzekering. De belangen van den
arbeider zijn dus slechts veilig in handen van den ambtenaar; aan dit beginsel moet men vasthouden, daaraan alle
wijzigingsvoorstellen toetsen. Wilden de tegenstanders van
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de grondslagen der wetsvoordracht de toepassing van dit
beginsel „bureaucratisch" noemen, dan was dit slechts een
onwelwillend bedoelde naam voor onpartijdigheid. Het
gewraakte monopolistisch karakter der regeling vloeide
voort uit het feit, dat men naast de Rijksverzekeringsbank
om de boven ontvouwde redenen geen organisaties van
particulieren wenschte. Waartoe ook zou men die toelaten ?
Het bestuur dier Bank zou naar billijkheid de lasten onder
de verzekeringsplichtige ondernemingen verdeelen, zou een
gelijkmatige toepassing van de wettelijke be--vormigen
palingen waarborgen. Centralistisch noemde men de rege
Maar er bestond geen behoefte aan decentralisatie;-ling?
door haar organen (agenten) zou het Bankbestuur ingelicht worden, uit alle deelen des lands, omtrent wat het
te weten noodig had en dus met kennis van zaken oor
dezen toon werd het stelsel van het ontwerp-deln.I
verdedigd door den Minister en zijn medestanders in het
Parlement tegenover de kritiek, die vrij luide en vrij algemeen in en buiten het Parlement werd gehoord.
Hoe in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste
de zaak geloopen is, men weet het. Na de verwerping van
Dr. Kuyper's groot amendement werden nog twee pogingen
gedaan om het starre stelsel der wetsvoordracht te verzachten. De bedoeling ging nu minder ver dan die der
afgewezen wijziging : zoowel het amendement-de Savornin
Lohman als dat van Mr. de Beaufort ( bij Duurstede)
beoogden niet meer, dan aan de werkgevers eenige vrijheid
van keuze te laten in de betaling van de verzekeringskosten ; er zou gekozen kunnen worden tusschen de (door
den Minister als eenige mogelijkheid gestelde) voldoening
van premie aan de Rijksbank èn terugbetaling, aan die
bank, van de door haar aan den getroffene ten koste gelegde bedragen. De werkgever, die den laatsten weg koos,
zou of zelfstandig zulk een rekening met de Bank kunnen
openen (en dan zelf zijn risico dragen) Of dit kunnen overdragen aan een verzekeringsmaatschappij (of onderlinge
organisatie) welke dan namens de bij haar aangeslotenen
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als risicodraagster tegenover de Rijksbank zou optreden 1 ).
Dat deze beide voorstellen geen genade zouden vinden in
des Ministers oogen, was te voorzien : hier werd het monopolie der Rijksbank in beginsel aangetast. Overigens werd
detail-kritiek geoefend op de in de amendementen ontworpen regelingen, werd ook gezegd dat door werkgevers
niet veelvuldig gebruik van de hun toegedachte keuze
zou worden gemaakt ... Bij de stemming-mogelijkhd
over beide amendementen zag men dit merkwaardige, dat
zij beide verworpen werden, omdat voorstanders van het
eene niet ook voor het andere stemmen wilden; vereenigd
zouden beide groepen een meerderheid hebben gevormd.
Men kon dus zeggen, dat de meerderheid der Tweede
Kamer wel een dergelijke wij zig ing in de wet wilde zien
aangebracht, maar ,,de" Kamer sprak zich niet in dien zin
uit. Het ontwerp werd zonder zoodanige wijziging aangenomen. De voorstanders der risico-overdracht wilden niet
wegens de verwerping van hun denkbeeld hun stem aan
de wet onthouden.
Maar toen heeft men herinnert zich het geruchtmakend feit -- de Eerste Kamer dit ontwerp verworpen,
daarbij duidelijk te kennen gevend, dat de rei; eling haar
te stroef was en dat met name het gemis der mogelijkheid
van risico-overdracht de regeling voor haar onaannemelij k

maakte. Waarop Minister Lely, binnen een merkwaardig
korten tijd, doende wat hij niet laten kon om. de wet te
redden, in zijn ontwerp een regeling van zelf- dragen en
overdragen van risico opnam (beter gezegd: de mogelij kheid daarvan in enkele hoofdbepalingen vastlegde). In de
Tweede Kamer botste hij thans, bij de nieuwe behandeling,
tegen de teleurgestelde voorstanders van het Rij ksbankmonopolie, maar de voorstemmers der vroegere amendementen stonden nu aan zijn zijde en van de tegenstanders
der wijziging was er slechts een enkele, die deswege zijn
1) Ik geef hier het grondbeginsel weer der regeling, gelijk zij later
in de wet is opgenomen; in elk der beide amendementen was de zaak
eenigszins afwijkend, minder volledig, minder uitgewerkt geregeld, maar het
beginsel was in beide gelijk aan de strekking der later ingevoerde bepalingen.
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stem aan de wet niet wilde geven. Zoo passeerde zij, met
het daarin opgenomen beginsel van risico-overdracht, de
Tweede, straks ook de Eerste Kamer.
Dit is dus alles, wat is terechtgekomen — ik zeg niet:
van de hooggespannen verwachtingen. ten aanzien eener
mogelijke wijziging van het ontwerp-Ongevallenwet, maar:
van de ver strekkende idealen omtrent bouw en richting
onzer sociale verzekeringswetten: dat het „centralistisch,
bureaucratisch en monopolistisch" karakter der eerste dezer
wetten aangetast werd slechts op één punt: de Rijksbank
zou niet het monopolie van den verzekeraar behouden; de
werkgever kon ook elders terecht.
Men kon destijds meenen en velen hebben gemeend
dat deze inbreuk op het oorspronkelijk stelsel geen belang rijke practische gevolgen zou hebben; dat de werkgevers
niet in ruime mate de door hen verlangde, hun verleende
vrijheid zouden gebruiken; dat dus het stelsel, waarvan
deze risico -overdracht was uitvloeisel en toepassing, het
stelsel van medewerking door de betrokkenen aan de uit
1 ) geen school zou maken. Maar er was-voering wt
om de concessie gevochten ; de vrijheid was afgedwongen;
ook was zij niet gevraagd uit zucht tot oppositie, maar
omdat men haar waarlijk begeerde. Bij een kern van werkgevers stond dus van den aanvang af vast, dat zij buiten
de Rijksbank om hun risico zouden dekken, dit zouden
overdragen aan een onderlinge organisatie, een door hen
en voor hen werkende risico-bank. Het was zeker te
danken aan de bezieling, die van den directeur dier werk
wijlen Mr. H. P. L. C. de Kruyff, uitging,-gevrsbank,
dat om de kern heen steeds meer bedrijfshoofden, in staag
wassend aantal zich bij deze organisatie aansloten. Zonder
zijn bezielende propaganda zou de ontwikkeling niet zoo
snel en niet zoo sterk zijn geweest. Maar ook zijn woord
en zijn opwekking had niet zooveel kunnen bereiken,
wanneer niet in patroons-kringen een sterke aan risico overdracht sympathieke stemming had geheerscht. Zoo
1) Ofschoon risico-overdracht nauwelijks medewerking tot uitvoering
mag heeten.
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trok de zaak de aandacht, bleef haar tot zich trekken.
En zij, die de toekenning der bevoegdheid in de wet hadden
bestreden, bleven de zaak volgen om er zich rekenschap
van te geven of de door hen theoretisch voorziene bezwaren in de praktijk zich voordeden, of wellicht vroeger
ongedachte schaduwzijden op te merken waren. De werking
der risico-overdracht ten aanzien der uitvoering van de
Ongevallenwet 1901 was aldus van het begin afeen vraagpunt, waaromtrent de meeningen verdeeld waren; het
instituut kende voor- en tegenstanders, werd aanbevolen
en verdedigd, aangevallen en bestreden. De strijd is hevig
en fel geweest en langdurig. Naarmath de groote onderlinge organisatie der patroons (de Centrale Werkgevers
Risico -Bank) zich uitbreidde, werd de tegenstand sterker.
Alen weet aan de risico-overdracht het millioenen-tekort
der Rij ksverzekeringsbank; men zeide dat de besparing,
door risico-overdragende werkgevers verkregen (in dezen
vorm: dat de door hen via de organisatie aan de Rijksbank
betaalde kosten lager waren dan de premie, die zij als
verzekerden aan de Rijksbank zouden hebben betaald)
feitelijk ten laste kwam van de patroons, die bij de Rijksinstelling hun risico volgens het tariet dekten. Voor de
arbeiders - zoo beweerde men - was de risico-overdracht
in meer dan 6n opzicht ongunstig: z ij beduidde immers

dat de werkgever slechts de lasten droeg van de in zijn
onderneming voorgekomen ongevallen (of zijn aandeel
in de lasten der bedrjfsgroep, waartoe hij behoorde); welnu,
dan lag het toch voor de hand, aan te nemen dat zoodanig
patroon door verzwijging van ongevallen, door verzuim van
aangifte trachten zou zijn kosten te drukken. Was het ook
niet waarschijnlijk, dat hij bij indienstneming van arbeiders
een zekere selectie zou toepassen door hen te weren, die
een ongunstig ongeval-risico zouden opleveren? Wanneer
zoo rechtstreeks de kosten den werkgever troffen, moesten
dan niet daaruit allerlei ongewenschte toestanden en verhoudingen voortvloeien? Men beijverde zich, aan te toonen
dat deze bedenkingen allerminst denkbeeldig waren; men
noemde gevallen, waarin misbruiken waren geconstateerd.
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De voorstanders bleven het antwoord niet schuldig.
Tegenover de bedenking dat de besparing der risico-dragers
beduidde een verzwaring van de lasten der bij de Rijks
verzekerden, stelden zij den billijken eisch dat van-bank
elke onderneming niet meer kosten werden gevraagd, dan
door de aldaar voorgekomen ongevallen werden veroorzaakt. Zij ontkenden de voor arbeiders uit risico-overdracht
voortspruitende nadeelen of achtten die althans zeer overdreven voorgesteld; in elk geval stonden voordeelen voor
de arbeiders daartegenover. Verzwijging van ongevallen,
verzuim van aangifte kon niet een vaak zich voordoend
euvel zijn; daarvoor was immers de contrMle, ook van
arbeiders-zijde, te streng. Wat selectie betreft, zij kon zeker
niet op groote schaal worden toegepast. De tegenstanders,
zoo zeide men, generaliseeren enkele gevallen; zij zijn
blind voor de toch sterk sprekende gunstige (ook voor de
arbeiders gunstige) zijde der instelling. Het rechtstreeksch
geldelijk belang des werkgevers bij aantal en gevolgen der
ongevallen in zijn onderneming leidt hem gelijk van
den aanvang af voorspeld werd dat gebeuren zou tot
bijzondere zorg voor de veiligheid in fabriek en werkplaats.
Hetzelfde belang des werkgevers brengt hem er ook toe
na te gaan of de herstellende getroffene wellicht reeds
weder lichten arbeid kan verrichten en of, wanneer een
blijvende toestand van gedeeltelijke ongeschiktheid is ingetreden, den arbeider nog een plaats te midden zijner
vakgenooten kan worden ingeruimd ... .
Ziedaar zoo ongeveer de hoofdpunten uit den strij d
die jarenom het goed recht der risico-overdracht, gelk
ii
la gevoerd is, gevoerd met groote felheid en scherpte
van de zijde der tegenstanders, met beslistheid door de
voorstanders, die geen kamp gaven. Maar geleidelijk
wijzigde zich de positie in het kamp van hen, die bij de
totstandbming der wet en aanvankelijk daarna zich tegen
de verleening der bevoegdheid tot uittreden uit het Rij ksbank- verband aan werkgevers gekant hadden. Toen de
reeds genoemde onderlinge werkgevers-organisatie op
stevige grondslagen gevestigd bleek; toen men zag dat
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bet haar leiders niet te doen was om arbeiders- rechten te
verkorten, maar om de ongeval-lasten der aangeslotenen
zooveel mogelijk tot de kosten der werkelijk voorkomende
sinisters te beperken ; toen de Risicobank ernstig naar bevordering van veiligheid en bestrijding van ongeval-oorzaken bleek te streven; toen belangwekkende cijfers omtrent besparingen van aangeslotenen de aandacht trokken ;
wendden zich tot haar niet weinigen, die vooraf, in
theorie, de wettelijke vrijheid verworpen en het monopolie
der Rijksbank verkozen hadden. Het vraagstuk had n a
de tótstandkoming der wet, ook opgehouden tot de actueele
politiek te behooren, al dook het nu en dan in Kamerdebatten op en al bleef, vooral van sociaal-democratische
zijde, de tegenstand fel. Feller scheen zelfs van die zijde
de tegen stand te worden, naarmate de kring der bestrijders
zich beperkte en van de risico- overdracht een steeds ruimer
gebruik werd gemaakt. Aanvankelijk -- bij de beraad
ontwerp-Lely en jaren daarna nog -slagineovrht
was de positie deze: dit ontwerp en het beginsel, waarop
het steunde, vond zijn verdedigers in de vooruitstrevende
groepen van links; de anti- revolutionairen, met hen de
Roomschen en zij, die later als vrije liberalen zich organiseeren zouden, stonden het beginsel van vrijheid, van
samenwerking tusschen patroons en arbeiders tot de uitvoering der wet, voor. Doch hier trad eene verschuiving
in. Vooruitstrevenden van de linkerzijde kwamen allengs

terug van hun voorliefde voor de ,etatistische" regeling
der sociale verzekering; zij stelden zich niet meer tegen
het beginsel van risico-overdracht, aanvaardden het, ver
-deignht
straks.
Toen andere sociale verzekeringswetten (ziekte, invaliditeit, ouderdom) aan de regeling der ongevallenverzekerin g
zouden worden toegevoegd, werd opnieuw het pleit aang egaan omtrent de grondslagen: ambtelijke organisatie of
opdracht van de uitvoering der wet aan de belanghebbenden.
In dien scherpen vorm van het een óf het ander werd
intusschen de vraag niet gesteld, kon zij niet gesteld
worden. Het gold hier een voorkeur, een voorsprong, aan
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het eene of aan het andere stelsel te geven. Vooral bij
de regeling der ziekte-verzekering was er aanleiding de
keuze te bepalen ; bij invaliditeits- en ouderdoms- voorziening
oordeelde men dat het zwaartepunt bij ambtelijke instellingen moest worden gelegd, al zou dan ook bij deze
voorziening risico-overdracht niet zijn uitgesloten. Bij de
ziekte-verzekering trad dus de vraag scherper en meer
algemeen naar voren. Zou de wetgever die verzekering
opdragen aan officieele organen, aan „districts-kassen",
uitsluitend ? Of zou hij daarnaast toelaten reeds bestaande
of straks op te richten bij zondere kassen (ziekenfondsen
enz.) ? Welke voorwaarden van toelating zou hij vaststellen ?
Moest zijne regeling zoo worden ontworpen, dat de ambtelij ke voorziening overal aanwezig zou zijn en een bevoorrechte plaats zou innemen boven de organisaties van
particulieren, welke laatste dan slechts naast of onder de
overheids- organen zouden worden geduld? Of zou omgekeerd -- de wetgever streven naar krachtige bevordering
van het eigen initiatief der burgers, daaraan de beste kans
en de eerste plaats geven, dus aan de overheids- organen
een positie van den tweeden rang toewijzend als aanvulling,
waar en voorzoover noodig?
Herhaaldelijk is door mij in verschillende jaargangen
van dit tijdschrift in het licht gesteld, niet slechts waarom
het laatstelijk hierboven aangeduid stelsel het verkieselijkst
was, maar ook dat opvolgende ministers (Veegens, Kuyper,
Talma) onder wassenden aandrang van de Volksvertegenwoordiging meer en meer in de richting van dat stelsel
hun regelingen ontwierpen of.... wijzigden. Het is wel
niet noodig, dezen gang van zaken thans hier nog eens
„met de stukken" aan te toonen. Het kan, dunkt mij, niet
worden ontkend, dat in den loop der jaren, sedert de
risico-overdracht haar intrede in onze verzekerings-wetgeving
deed, de tegen die instelling aanvankelijk geoefende tegenstand zienderoogen uitsleet; men is niet blind gebleven voor
de voordeelen, die zij bood en heeft moeten toegeven dat'
de oorspronkelijk van haar geduchte nadeelen niet of
althans in slechts geringe mate zich vertoonden. Nu is
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-echter ik wees daarop reeds hierboven risico -overdracht slechts een enkele, een zeer bescheiden stap in de
lijn. eener wettelijke regeling van sociale verzekering, waarbij
aan de rechtstreeks belanghebbenden medezeggenschap
in en medewerking tot de uitvoering van de verzekering
wordt toegekend. In zooverre behoefde een gunstiger
denkbeeld omtrent de uitkomsten an deze instelling niet
mede te brengen instemming met de veel verder reikende
gedachte eener opdracht bij voorkeur van de uitvoering
der wet aan werkgevers en arbeiders. Maar de risico
ofschoon een bescheiden stap, was een eerste-overdacht,
proeve van de werking der toepassing van het ruimer
beginsel. Aan de praktijk van die eerste proeve kon men
zich spiegelen: was zij gebleken eene mislukking te zijn,
had zij gewerkt tegen het belang der arbeiders, men zou
geen vertrouwen hebben gesteld in een uitbreiding van
het beginsel, waarvan reeds deze enkele toepassing zoo
slechte uitkomsten had opgeleverd. Maar, gelijk reeds
werd opgemerkt, een verschuiving deed zich voor: het
verzet tegen de risico - overdracht slonk; wantrouwen bleef
slechts aan de uiterste linkerzijde in het Parlement bestaan ;
overal elders bleek men meer en meer voor de zaak ge
Welnu, toen was men ook bereid en geneigd de-wone.
veel verder strekkende toepassingen van het beginsel te
aanvaarden, ja, te verlangen.
Men ziet uit deze herinneringen aan de behandeling
van onze sociale verzekeringswetten in de Volksvertegenwoordiging, dat het pleit der risico -overdracht reeds vrij wel
gewonnen, althans het verzet daartegen veel zwakker en
beperkter geworden was, toen een onderzoek naar hare
werking werd ingesteld. Toch is het van groot belang dat
die werking is onderzocht en dat een zoo stellig en zoo
gunstig oordeel over de uitkomsten is geveld. Dit oordeel toch sluit allen twijfel uit over de vraag of de lichtzij den der risico -overdracht niet sterker zijn dan de schaduwzij den ; door dat oordeel wordt vieler indruk, anderer inzicht
volkomen bevestigd en deze bevestiging zal vertrouwen
0. E. XVIII 3

19
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wekken in de toepasselijkheid van het verder strekkend
stelsel, waarbij een belangrijk
kan het zijn het belangrijkst
aandeel in de uitvoering van sociale verzekeringswetten aan de belanghebbenden wordt opgedragen.
Het was bij de behandeling van een zoodanige wet
(het ontwerp-Invaliditeitswet van minister Talma) dat de
quaestie ter sprake kwam en wel naar aanleiding van een
amendement van Dr. de Visser, om bij invaliditeits -ver-zekering risico -overdacht toelaatbaar te stellen. Tij dens de
beraadslagingen over dat voorstel diende Mr. Troelstra
een motie in (7 Februari 1913), luidende dat het van belang zou zijn ter kennis der Tweede Kamer te brengen de
ervaring door de Rijksverzekeringsbank opgedaan met de
risico-overdracht. Een tweede motie, van Mr. Goeman
Borgesius, (11 Februari 1913) had een wijdere strekking:
zij stelde als wenschel"k te doen onderzoeken tot welke
resultaten de risico-overdracht heeft geleid. De minister,
ziende dat de Tweede Kamer dozen weg wel op wilde, verklaarde zich bereid aan den wensch van Mr. Borgesius
gevolg te geven, als beide voorstellers hunne moties introkken. Hetgeen geschiedde.
De Commissie van onderzoek had een parlementair
karakter. Bij haar samenstelling overwoog minister Talma,
dat de buiten de politiek staande voorstanders van het
instituut meest zelf bij de zaak betrokken waren; haar
leden werden dus uit (Tweede) Kamer-leden gerecruteerd;
de minister (Talma) trad als hun voorzitter op 1 ).
,

1) Bij de installatie bestond de Commissie uit de volgende Kamerleden: Dr. D. Bos, J. E. W. Duijs, Mr. D. A. P. N. Koolen, J. R. Snoek
Henkemans, Mr. M. Tydeman Jr. en W. de Vlugt; secretarissen waren
Mr. W. A. van Emden en Mr. H. W. Groeneveld, resp. Raad -Adviseur en
Hoofdcommies bij hot Departement van L. H. en N. Toen Talma als minister
aftrad, benoemde zijn opvolger (Treub) hem als voorzitter. Mr. M. Tydeman
werd op verzoek eervol ontslagen; hem verving Mr. Dr. J. H. W. Q. ter
Spill. In '15 — toen de afdeeling arbeidersverzekering naar Financiën over
ging — werd Talma op zijn verzoek eervol ontslagen; in zijn plaats kwam
Mr. G. Jannink. In Oct. '16 werd Mr. Dr. Koolen tot voorzitter benoemd.
Dr. D. Boa en Mr. W. A. v. Emden ontvielen der Commissie door den dood.
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Uit het verslag blijkt, dat de Commissie haar taak
ernstig en veelzij dig heeft - opgevat. Allereerst stelde zij
vast welke punten in het bijzonder het onderzoek zou betreffen. Uit de literatuur want met name over de
nadeelen van risico - overdacht bestaat er een literatuur,
o.a. een lijvig werk van den Heer J. E. W. Duij s en een
verslag van den Heer Oudegeest was het voor de commissie niet moeilijk de onderwerpen na te gaan, die vooral
bij haar enquête op den voorgrond moesten treden. Het
lag immers voor de hand de telkens herhaalde grieven
aan haar waarheidsgehalte te toetsen. Ziehier dan het
dozijn onderwerpen, dat speciaal in aanmerking kwam:
1. De kosten der verzekering van niet bij de Rij ksverzekerings-bank aangesloten werkgevers; besparing op de Rij ksverzekeringsbankpremie. 2. Controle op door een ongeval
getroffen arbeiders door de werkgevers. 3. Invloed van de
risico-overdracht op den g eldelij ken toestand der Bank;
invloed op de administratiekosten der Bank. 4. Voorkoming
van ongevallen tengevolge van zorg door de werkgevers
voor beveiliging. 5. Tewerkstelling van ongevalspatie-nten
na anatomisch herstel ter bevordering van functioneel
herstel. 6. Misbruik in verband met de vaststelling van
het bedrag der rente: de werkgever geeft den getroffene,
voordat de blijvende rente is vastgesteld, goed betaald
werk, zoodat, in verband met het geringe loonverlies, door
het Bankbestuur een lage rente wordt toegekend. Daarna
wordt den arbeider ander, minder betaald, werk gegeven,
zoodat de arbeider te weinig rente ontvangt. 7. Selectie
van arbeiders als gevolg van risico - overdracht; uitstooting
uit het bedrijf van eenoogigen, epileptici, ouden van dagen,
zulks met het oog op het grooter gevaar, dat dezen loopen
voor ongevallen en de ernstiger gevolgen van ongevallen.
S. Niet aangeven van ongevallen; vrees van de arbeiders
om aanspraak op schadeloosstelling te maken, met het
oog op ontslag; om dezelfde reden niet gebruik maken
van het beroepsrecht door de arbeiders. 9. In het algemeen
geneeskundige behandeling bij risico - overdracht. 10. Dwang
op de arbeiders uitgeoefend om zich te laten verbinden
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door „verbandmeesters" en zich te laten behandelen door
een bepaalden, door den werkgever aangewezen deskundige, waardoor gemis aan vrije artsenkeus. 11. Beteekenis der risico-overdracht voor de organisatie der werk
Idem voor de verhouding tusschen werkgevers-gevrs.12
en arbeiders.
Men herkent onder deze twaalf onderwerpen verschil
hierboven uit vroeger jaren vermelde strijd--lendrs
punten ; men vindt hier terug de van sociaaldemocratische
zijde afkomstige voorstelling der werkgevers, die vóór alles
op kosten- besparing uit zijn en de arbeiders in hun rechten
verkorten, de voorstelling ook van de weerlooze, door hun
patroons geterroriseerde werklieden. Straks zal blijken, wat
men daarvan heeft te gelooven. Buiten dit twaalftal
zouden ook andere punten ter sprake kunnen worden ge
vormden een vragenlijst, welke-bracht;deignom
op ruime schaal zou worden uitgezonden; zij waren een
leidraad voor het onderzoek.
Deze vragenlijst nu werd gezonden aan vereenigingen
van werkgevers en van arbeiders, aan bureaux voor arbeidsrecht, aan de risico -dragende organisaties en voorts aan
personen en organisaties, die met de praktijk der wettelijke
ongevallenverzekering in aanraking komen. De breede opsomming der adressen wordt in Bijl. I tot het Verslag
gegeven. Langs dien weg kreeg de commissie een aantal
schriftelijke rapporten, ter aanvulling waarvan zij voorts
verschillende personen hoorde. Maar niet: personen uit de
arbeiderswereld. Het verslag zegt daaromtrent:
„Tot haar leedwezen was bet der Commissie niet mogelij k personen uit de arbeiderswereld te hoores. Over het
algemeen genomen waren de van de zijde van arbeiders
voor arbeidsrecht ingekomen-vernig buax
schriftelijke berichten weinig omvangrijk en bevatten zij
in den regel, voor zoover het betreft het zich voordoen
van eventueele misbruiken waartoe de risico-overdracht
aanleiding zoude geven, weinig meer dan de mededeeling,
dat zeker misbruik voorkomt. In sommige dier rapporten
werden gevallen van misbruiken vermeld; maar die geval-

DE WERKING DER RISICO-OVERDRACHT.

297

len bleken, hetzij reeds aanstonds, hetzij nadat het bestuur
der Rijksverzekeringsbank daarover inlichtingen had verstrekt, met de risico-overdracht geen verband te houden.
Een tweetal rapporten bevatten de mededeeling, dat gevallen van misbruik, als gevolg van de risico-overdracht,
zich hadden voorgedaan, en dat nadere mondelinge inlichtingen daaromtrent gaarne zouden worden verstrekt.
Het door de Commissie aan de betrokken berichtgevers
herhaald gedaan verzoek om de namen der personen te
mogen vernemen, die deze nadere inlichtingen zouden
kunnen verstrekken, bleef echter onbeantwoord. Evenmin
leidde tot resultaat eene briefwisseling met den Heer J.
Oudegeest, van wiens hand in het jaar 1911 een rapport
over de werking der Ongevallenwet was verschenen, in
welk rapport onderscheidene misbruiken werden genoemd,
welke aan de risico- overdracht zouden zijn toe te schrijven.
In antwoord op een schrijven van de Commissie, waarbij
verzocht werd opgave van de namen van personen, die
over de in dat rapport genoemde misbruiken mondeling e
inlichtingen zouden kunnen verstrekken, berichtte de Heer
Oudegeest, dat de in zijn rapport verwerkte gevallen van
misbruiken hem waren verstrekt door de bureaux voor
arbeidsrecht, en verwees hij de Commissie mitsdien naar
die bureaux. Onder dagteekening van 29 November 1916 1)
richtte daarop de Commissie ' aan de 37 opgegeven bureaux
voor arbeidsrecht een schrijven, waarin opgave werd verzocht van de namen der te hooren personen. Op die brieven
mocht de Commissie slechts van 7 bureaux antwoord ontvang en, en van deze zeven was er geen, dat hetzij in staat,
hetzij bereid was om aan het verzoek der Commissie te
voldoen."
De brief der Commissie aan de 37 bureaux is mede
als bijlage aan het verslag toegevoegd. Daarin wordt gezegd dat in het rapport der Commissie „zonder hunne
nadrukkelijke toestemming geen namen van gehoorde personen (zullen) worden opgenomen, zoodat geheimhouding
1) Het verslag der Commissie is vastgesteld Juli 1917.
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in dat opzicht ten volle is verzekerd. De te hooren personen zullen vergoeding ontvangen voor reis- en verblijf
voor tijdverzuim." Maar geen namen werden-kosten
opgegeven. Laat mij slechts zeggen, dat het niet aan de
Commissie heeft gelegen, wanneer „personen uit de arbeiders
niet voor haar verschenen zijn om beweerde ,,ge-werld"
misbruiken" waar te maken. Aan de gelegen--valen
heid heeft het niet ontbroken. Ook niet aan den tijd : de
Commissie werd 1 April 1913 geïnstalleerd ; wij zagen reeds
dat zij eerst 44 jaar later haar verslag vaststelde. Aan de
getuigen was geheimhouding van hun namen gewaarborgd.
Waarom bleven zij toch weg?....
Ziedaar een en ander omtrent de werkwijze der Commissie. En haar bevinding ?
Het ligt niet in mijne bedoeling, de beschouwingen
en slotsommen der Commissie ten aanzien der twaalf punten hier weer te geven. Ten deele zijn ze van technischen
aard, b.v. waar- zij betreffen de vraag der „besparing", van
den invloed der risico-overdracht op de kosten der bij de
Rijksbank verzekerde werkgevers, de verdeeling der administratiekosten en de vervanging van het premie-stélsel
door een omslag-stelsel met kapitaaldekking. Ook is het
verslag beknopt: telt (zonder de bijlagen) niet meer dan
45 bladzij den, zoodat het niet onbehoorlijk is den belangstellende naar de bron zelve te verwijzen. Slechts op enkele
punten moge ik hier eenig licht doen vallen, voordat ik
de eind- conclusie mededeel.
In zake voorkoming van ongevallen door zorg van de
werkgevers voor beveiliging heeft de Commissie den indruk
ontvangen „dat, althans voor het tegenwoordige, in het
bij zonder bij de onderlinge risico -vereenigingen, welke zij n
aangesloten bij de Centrale Werkgevers Risico -Bank, de
bemoeiingen, welke vermindering van ongevallen _. door
steeds doelmatiger beveiliging beoogen, de meest intensieve
zijn." In de eigenaardige, daarop gerichte werking en inrichting dier vereenigingen „meent de Commissie, met volledige appreciatie overigens van hetgeen door de Rijks
dit gebied wordt gedaan, den meest-verzkingsbaop
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krachtigen prikkel tot bedrijfsbeveiliging te moeten zien."
Hier wordt bevestigd wat eertijds werd voorspeld: de
risico-overdracht aan onderling werkende organisaties zou
tot beperking van gevaar leiden, ten bate 66k van de
arbeiders, voor wie immers, gelijk toen gezegd werd, geen
ongeval verkieselijk is boven een ongeval met rente.
Wanneer zoo lezen wij bij de bespreking van vraagpunt 5 het anatomisch herstel van den getroffene zoover is gevorderd dat hij naar medisch inzicht weer werken
mag en hij is dan in de gelegenheid te arbeiden, dan leert
hij langzamerhand zich aanpassen aan den door het ongeval veroorzaakten toestand, waardoor herkrijging van de
volledige arbeidsgeschiktheid wordt bevorderd. „Uit den
aard der zaak is de medewerking van den werkgever van
den getroffene hier de beslissende factor." Maar in 't alg emeen schijnen werkgevers niet bij zonder genegen aan
zulke patiënten werk te geven. Intusschen heeft de Commissie „den indruk ontvangen, dat over het algemeen de
werkgevers, die bij een risico - dragende organisatie zijn ver
vooral de werkgevers, die bij de Centrale Werk -zekrd,n
Risico-Bank zijn aangesloten, meer hun medewerking-gevrs
tot de hier bedoelde tewerkstelling verleenen dan bij de
Rijksverzekeringsbank verzekerde werkgevers" 1 ). Ook hier,
men ziet het, is de invloed der risico - overdracht in het
wezenlijk belang des arbeiders. Of is het niet voor hem
verkieselijk, dat hij de 100 % arbeidsgeschiktheid na een
ongeval steeds meer nadert en niet blijft de rente-trekkende
invalide, die hij bij „anatomisch herstel" is geworden?
Is het dan waar (vraagpunt 6, zie hierboven), dat werk
hun risico overgedragen hebben, tijdelijk aan-gevrs,di
1) „Met dit gevoelen" — zoo leest men elders in het verslag —
„ komt geheel overeen hetgeen aan de Commissie betreffende het onderhavige
punt door het Bureau voor Arbeidsrecht van den Haagsche Bestuurdersbond" (een onverdachte getuige!) „werd gemeld. Dat Bureau deelde als zijne
ervaring mede, dat de werkgevers, die het risico hebben overgedragen,
hunne arbeiders na een ongeval veel spoediger en tegen veel hooger loon
aan het werk stellen dan de rechtstreeks bij de Rijksverzekeringsbank aan
-geslotnwrki
plegen te doen."
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getroffenen een hoog loon geven, opdat hun een lage rente
worde toegekend? De Heer Oudegeest had in zijn geschrift
verklaard dat deze „methode" „in den regel" wordt gevolgd
in de Twentsche fabrieken. Bevestiging der juistheid kon
van arbeiderszijde niet worden verkregen. ,Zoowel het
bes tuur der Rijksverzekeringsbank als de controleerende
geneeskundigen deelden aan de Commissie mede, dat het
hierbedoelde misbruik in de praktijk der ongevallenverzekering niet voorkomt."
Wat is er juist van de grief, dat selectie op arbeiders
wordt toegepast (vraagpunt 7) ? De Commissie oordeelt dat
behoudens twee uitzonderingsgevallen „de werkgever
met risico-overdracht niet een strengere selectie toepast
dan zijn collega, die bij de IRijksverzekeringsbank is ver
uitzonderingen betreffen de eenoogigen en de-zekrd."D
epileptici, die niet gemakkelijk aangenomen worden door
werkgevers met risico-overdracht, vooral niet als de een
zijn arbeid gevaar zou loopen ook het andere-ogiedr
oog te verliezen of de epilepticus bij een toeval in aan raking zou kunnen komen met gevaarlijke machinedeelen.
„Hoewel hier het motief geldt, dat de tewerkstelling van
bedoelde personen gevaar voor ongevallen en in verband
daarmede kosten voor den werkgever zou opleveren, is de
Commissie nochthans van gevoelen, dat de uitsluiting van
die personen zoowel in hun eigen belang als in dat hunner
mede-werklieden is te achten." -- Van strijd tusschen
des werkgevers en des arbeiders belang blijkt ook
hier niets.
Leidt risico- overdracht tot opzettelijke verzwijging van
ongevallen, stelselmatig verzuim van aangifte (vraagpunt 8)
Het niet aangeven komt zoo bleek aan de Commissie voor zoowel bij werkgevers met als zonder risico - overdracht,
bij de eersten vaker dan bij de laatsten. Maar de Commissie
ziet geen grond om dit verzuim toe te schrijven aan de
bedoeling dat den arbeider zijn schadeloosstelling zal worden onthouden.
Dit een en ander moge volstaan om ons voor te bereiden op de eind- conclusie, waartoe de Commissie is ge-
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komen, klaarblijkelijk eenstemmig, want uit niets blijkt van
eenig gevoelen eener minderheid. Ziehier de volledige
inhoud der laatste § :
„De Commissie komt, op grond van hetgeen haar bij
haar onderzoek naar de werking, der risico-overdacht is
gebleken, tot de slotsom, dat bij het bestaande, gecentraliseerde stelsel, hetwelk in de Ongevallenwet 1901 is neder gelegd, de risico-overdacht zonder nadeel voor een goede
uitvoering der bij die wet geregelde verzekering, niet kan
worden gemist.
„Met die uitspraak heeft de Commissie evenwel meer
in het bijzonder het oog op de op onderlinge samenwerking
der betrokken werkgevers gegronde risico-dragende organisaties. In de werkzaamheid dier organisaties ziet de Commisie een gelukkige aanvulling van de naar het stelsel
der wet zuiver ambtelijke uitvoering der verzekering. De
prikkel van het eigenbelang geeft den tot zoodanige
onderlinge organisaties toegetreden werkgevers belangstel
bij de goede toepassing en uitvoering der wettelijke-ling
regelen, en die belangstelling leidt weder tot een medewerking
hunnerzijds, welke gelijk bij de bespreking der onder scheidene vraagpunten bleek in meer dan een opzicht
aan een behoorl ken gang van zaken bevorderlijk is.
„Tegenover deze voordeelen der risico - overdracht zijn
zeer zeker ook nadeelen te stellen. Er werd bij de bespreking van den invloed der risico - overdracht op den g eldelij ken
toestand van de Rij ksverzekeringsbank op gewezen, hoe de
selectie van de risico's, als gevolg van de risico - overdracht
dwingt om het tarief der Bank zooveel mogelijk aan den
veiligen kant te houden waardoor de werkgevers, die bij
de Bank zijn verzekerd, licht meer premie dan noodig is
zullen hebben op te brengen.
„Ook werd gewezen op het aan de risico-overdracht
verbonden gevaar voor selectie van werklieden, voor uit
uit het bedrijf van hen, die voor de verzekering-stoing
als een ongunstig risico moeten worden beschouwd.
In verhouding tot de gebleken voordeelen, zijn echter,
naar het der Commissie voorkomt, die nadeelen niet van
-
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zoodanige beteekenis, dat ter wille van haar de risico-overdracht uit de wet zou behooren te vervallen.
„Gelijk intusschen reeds werd gezegd, heeft de Commissie in het voorgaande uitsluitend het oog op de risicooverdracht aan onderlinge organisaties, waaronder dan tevens
moet worden begrepen het dragen van het risico door den
werkgever zelf. Voor zoover betreft organisaties, welke met
het oog op winst van het overnemen van risico's een
bedrijf maken, is de Commissie van gevoelen, dat, al moge
haar aanwezigheid niet kunnen worden gezegd aan het
belang van een goede ongevallen-verzekering schadelijk te
zijn, desniettemin haar wegvallen allerminst zou behoeven
te worden betreurd. Op het gebied der sociale verzekering
behoort, naar het der Commissie toeschijnt, aan winst
organisaties geen plaats te worden ingeruimd,-beognd
tenzij de omstandigheden van zoodanigen aard zijn, dat
haar gemis het welslagen der verzekering zou bedreigen.
Dit laatste is bier stellig niet het geval."
De termen, waarin dit eind- oordeel is vervat, verlokken
tot menige kantteekening. Er zou aanleiding zijn, te vragen
of het nadeel van de selectie der risico's inderdaad zwaar
weegt. Wanneer de uit verzekerings- oogpunt beste risico's
niet gedekt worden bij de Rij ksinstelliug, doch buiten deze
om zich groepeeren, dan blijft het overblijvend deel dier
risico's op zichzelf niet in ongunstiger positie dan het naar
den aard behoort te zijn. Denkbaar is dan, dat de verzekeraar, de Rijksbank, „licht meer premie dan noodig is"
verlangt voor de ondernemingen, die niet als de gunstigste
risico's worden beschouwd, maar op den duur kan het toch
niet onmogelijk, zelfs niet zeer moeilijk zijn tot een vrij
juiste tarifieering ook onder zoodanige omstandigheden te
geraken. En wat de selectie der werklieden betreft, het
komt mij voor, dat dit punt, als nadeel in de eind-conclusie
genoemd, niet als zoodanig in de behandeling zelve van
de aangelegenheid naar voren treedt.
Maar het is niet noodig, iets op het gewicht der na
af te dingen ten einde de voordeelen sterker te-deln
doen uitschijnen. De Commissie zelve acht deze laatste
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overwegend en geeft ze weer in bewoordingen, waarin volkomen juist wordt gezegd waarom de risico-overdracht als
stelsel behoort te worden gehandhaafd en waarom zij zonder
schade voor een goede uitvoeriDg der verzekering niet kan
worden gemist.
De beperking, dat deze uitspraak slechts geldt voor
de risico-overdracht aan de onderlinge organisaties (en
voor het zelf- dragen), ontneemt daaraan niets van hare
beteekenis. De strijd is eertijds gevoerd om het beginsel,
dat georganiseerde bedrijfshoofden de bevoegdheid zouden
hebben gezamenlijk de werkelijke kosten der ongevallen
in hun ondernemingen te dragen. Van dit beginsel, werd
het toegepast, voorzag men gelukkige gevolgen, omdat
hierbij aan de werkgevers een taak werd opgelegd, zij tot
,,selfhelp" zich de gelegenheid zagen geopend. Wat de
overdracht van risico aan premie - maatschappijen betreft,
het is mogelijk dat deze lichamen in concurrentie met het
tarief der Rijksverzekeringsbank aan werkgevers gunstiger
aanbiedingen doen dan de Rijksinstelling en dat dus de
dezen weg volgende industrieelen tot zekere besparing op
hun verzekerings- kosten geraken. Maar het ging destijds
en gaat ook thans nog niet om de besparing alleen; het
ging en gaat om het wekken van belangstelling bij werkgevers in de wijze van toepassing der wet. Uit die belang
vloeit dan allicht besparing voort. Doch hoofd--steling
zaak is dat de patroon niet door premiebetaling aan Rijks
particuliere maatschappij het gevoel zal krijgen-bankof
daarmee „van alles af" te zijn, maar door zijn deelneming
aan een onderlinge organisatie van vakgenooten het besef
zal hebben en houden, dat ook hij voor zijn deel aansprakelijk is voor een behoorlijke, zooveel doenlijk aller
belangen eerbiedigende en verzoenende uitvoering van de
verzekering.
Het gunstig oordeel der Commissie bevestigt, zeide ik,
veler indruk en anderer inzicht. Na dit verslag schijnt
het niet wel meer mogelijk vol te houden, dat de risico
smaad verdient, die haar deel is geweest.-overdachtn
Meer nog: er blijft geen plaats voor een andere slotsom
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dan die der Commissie. Dat zij, na gezet onderzoek, daartoe is gekomen, verbetert de in de laatste jaren reeds
gunstige kansen voor eene regeling der sociale verzekering,
waarbij niet allereerst de uitvoering der wet aan ambtenaren zal worden opgedragen, maar bij voorkeur de rechts
belanghebbenden, patroons en arbeiders, tot dat-strek
werk zullen worden geroepen.

TOEN EN NU
DOOR

Dr. N. J. SINGELS.

Wat thans is, bestond reeds eeuwen lang. Zoekt men
in oude tij den, men zal veel wat nu nieuw schijnt, terugvinden, zij het dan ook, mutatis mutandis, in eenigszins
anderen vorm.
Maar verrassend is het zeker voor den beoefenaar van
taal, letterkunde, geschiedenis van de oude Grieken en
Romeinen, reeds dáár te vinden, wat men merkwaardig nieuw
vond in onzen tijd.
Toen in den verwoeden en verwoestenden Européeschen
krijg van de laatste jaren voor het eerst melding werd
gemaakt van stinkbommen en verstikkende gassen, waarmee de krij gvoeren de troepen elkander op sluipmoordenaarachtige wijze bestookten, uitte men den kreet: „de
vrucht der beschaving, der wetenschap wordt op deze
manier schandelijk misbruikt. Moesten daartoe geleerdheid
en ontwikkeling het menschdom helpen ?" Maar men ver
dat ook vroeger, reeds in de klassieke oudheid, der--gat
gelij ke verraderlijke pogingen waren aangewend, dat, hetgeen als nieuw werd uitgekreten, reeds eeuwen oud was.
Livius in zijn werk over de Romeinsche Geschiedenis
vertelt ons het volgende 1 ) :
De Romeinen hadden, strijdend voor Ambracia (in het
jaar 187 v. C.) door de muren op verscheidene plaatsen te
beuken met den stormram, reeds een heel groot deel van
1) Ab Urbe Condita Lib. 38. Cap. 7. § 4.
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de stad blootgelegd, maar vermochten daarin toch niet
dódr te dringen, want net zoo spoedig werd een nieuw
stuk muur vóór het platgeschoten gedeelte opgebouwd.
Als een rots stonden de belegerden met de wapens in de
hand in de bressen. Toen dus de Romeinsche legeraanvoerder zag dat hij met openlijk geweld weinig voortgang
maakte, begon bij een onderaardsche loopgraaf naar de
stad te d elven, op een plaats die hij eerst door schutdaken
aan het gezicht der belegerden had onttrokken. Een poos
bleef hun arbeid, dien zij dag en nacht voortzetten, zoowel
het graven onder den grond als het naar boven brengen
van de uitgedolven aarde, voor den vijand verborgen. Maar
de aardheuvel die daardoor plotseling verrees, bracht de
inwoners der stad op het spoor van datgene wat geschiedde.
Beducht dat hunne muren reeds waren ondermijnd en er
een toegangsweg naar de stad was gebaand, begonnen zij
binnen den stadswal een gracht te graven, evenwijdig aan
de plaats die met schuttingen aan hun blikken was onttrokken. Toen zij hiermede zulk een diepte hadden bereikt
als de bodem der Romeinsche loopgraaf naar hunne ge
zou hebben, bevolen zij stilte ; legden op verscheiden-dachte
plaatsen het oor tegen den grond en konden spoedig het
geluid der gravende Romeinen en hunne werktuigen waarnemen. Toen richtten zij zich, recht toe, recht aan, met
hunne houweelen naar de loopgraaf der vijanden. En zij
hadden niet veel meer te doen, want weldra kwamen zij
uit in den mijngang, waar de vijanden den muur met
stutten hadden gesteund. Toen dus beider gangen in
elkander liepen en zij zich met een tunnel een weg in de
loopgraaf hadden geopend, ving een strijd aan, eerst met
de werktuigen die zij juist in de hand hadden, maar daarop
stormden van weerskanten gewapende manschappen te
hulp, die daar een gevecht onder den grond leverden. Die
strijd nam een einde, toen de Romeinen hun loopgraaf
afsloten met voorhangsels of met deuren, die zij er in
allerijl vóór plaatsten. Ook werd toen een nieuw middel,
dat niet veel voorbereiding vereischt, in praktijk gebracht
tegen de vijanden, die zich in de mijngangen bevonden.
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Zij namen een wijnvat, doorboorden daarvan den bodem
zoodat een redelijk wijde buis in de opening kon worden
gestoken. Die buis was van ijzer, evenals het deksel van het
vat, dat op eenige plaatsen van gaten voorzien was. Dit
vat, met dons gevuld, legden ze zóó, dat het deksel naar
de loopgraaf gekeerd was. TJit eenige van de gaten staken
lange metalen punten, speerspitsen, vooruit, om den vijand
op een behoorl"ken afstand te houden. Nu brachten zij
vuur aan in het dons en wakkerden dit aan met een blaasbalg die in het uiteinde der wijde metalen buis was gestoken. Toen daarop niet alleen een dichte rookmassa,
maar méér nog de scherpe walm met zijn ondragelijken
stank van de smeulende veeren de gansche mijngang
vulde, kon ter nauwernood iemand het daarin nog eenige
oogenblikken uithouden. Tot zóóver Livius.
Hebben de oorlogvoerende partijen van dezen tijd, van
de ouden de luistergangen en zij delingsche loopgraven
afgekeken ? Hebben zij een voorbeeld genomen aan den
ijmker, die de bijen uit de korven uitrookt, dan wel aan
de historische bron van Livius, waar de eenvoud van de
proef het moorddadig gif nog mist, dat hem die er gebruik
van maakt, onteert?
Van het oorlogsterrein naar een meer vreedzaam gebied,
dat der geldmiddelen, de stap is niet groot; vooral waar het
geld: de nervus rerum zulk een machtige factor is bij den
krijg, nu en ook toen.
De instelling der Tres-viri mensarii of Commissie van
Staatsbankiers was cngetwijfeld in 352 v. C. een groote
nieuwheid 1 ).
Midden in den strijd tusschen patriciërs en plebeiers
over het deelen van het consulaat tusschen deze twee
groepen, wordt door den inmiddels benoemden dictator
C. Julius Iulus zijn ambt neergelegd. Hij ziet geen kans
de orde te herstellen. Tot elf malen toe wordt een zooge-naamde Tusschenkoning (Interrex) benoemd om de zaken
1) Livius. 7. 21.
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aan den gang te houden. Eindelijk geven de patriciërs toe
en een consul uit de plebs wordt gekozen.
Nu men eenmaal op den goeden weg was van de verzoening, wilden de nieuwe consuls ook de zaak van den
schuldenlast, die naar allen schijn de gemoederen vooral
scheen te verdeelera, regelen en verzachten. Zij maakten
de afbetaling der schulden tot een staatsaangelegenheid.
Zij kozen vijf mannen tot een Commissie, die zij, naar de
afbetaling aan de bank, Staatsbankiers noemden.
Men gaat dus over tot het instellen van een Staats
c.redietbank. De leden dier bank wisten door hun beleidvol
optreden een crisis te voorkomen: zij betaalden tegen
onderpand gelden uit, waarmee de schulden van plebeiers
aan patriciërs konden worden afgedaan en voorkwamen
aldus een geldpaniek en gedwongen executies.
Een tweede geval vertelt ons Livius aldus 1 ). Na den
benard en tijd van den inval van Hannibal in Italië, ongeveer in 210 v. C., als de nood in Italië ten top is gestegen
en ook Philippus van Macedonië met een oorlog dreigt,
is de schatkist uitgeput. Hoe zal men aan geld komen
om zeevolk aan te werven, om schepen te bouwen ?
Toen bij deze zwarigheden niemand raad wist te
schaffen en ieders denkvermogen als met lamheid was
geslagen, sprak de Consul Laevinus: de overheden moesten
den Senaat en de Senaat het geheele volk, evengoed als
zij hun in eer vóórgingen, zoo ook een voorbeeld geven
door alles op zich te nemen wat drukkend en onaangenaam
is. Indien men zijn ondergeschikten iets wil opleggen,
dan zal men hen veel zorgzamer vinden, wanneer men
eerst dezelfde verplichting aan zich zelven en aan de zijnen
oplegt. Ook wordt een uitgave niet drukkend, wanneer
men ziet dat elk der voornaamsten aan bij dragen méér op
zich neemt, dan eigenlijk zijn persoonlijk aandeel zou
wezen. Als wij dus willen dat het Romeinsche volk vloten
zal uitrusten en zal bezitten, dat particulieren roeiers
leveren, zonder bezwaren te berde te brengen, zoo moeten
-

1) Livius. 26 Cap. 36.
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wij ons zelf eerst daarvan de levering opleggen. Al ons
goud, zilver, gemunt koper, zullen wij, raadsheeren, morgen
aan den dag aan den Staat inleveren, zóó dat ieder voor
zich, van zijne echtgenoote en zijne kinderen de ringen,
voor zijn zoon het amulet-medalj on, en zij die vrouwen en
dochters hebben, voor ieder één ons 1 ) goud behouden. Hij
die reeds een ambt bekleedde, waarbij men het recht heeft
te zitten op een ivoren magistraatsrolstoel, mag het zilver aan
zijn paardenhoofdstel behouden en nog één pond zilver boven
om de goden met offerschaal en zoutvat te dienen.-dien,
De overige raadsleden-huisvaders mogen slechts één pond
zilver behouden en aan bronzen pasmunt 5000 as 2 ). Al
het overige goud, zilver en gemunt brons zullen zij onmiddellij k afdragen aan de Commissie der drie Staats
wel zonder dat daartoe een afzonderlijk raads--bankiers
besluit noodig is, opdat onze vrij willige bijdrage ook een
edelen wedijver opwekke tot het ondersteunen van den
Staat, vooreerst bij den Ridderstand en daarna ook bij de
overige burgers, de plebeïers.
Dat is de eenige weg dien wij, Consuls, na lang beraad,
hebben gevonden. Slaat dien weg in, onder de gunstige
bescherming der goden. De redding van den Staat waarborgt ons ook de redding van ons particulier bezit, zonder
éénige zwarigheid. Door den Staat op te offeren, redt
men zijn eigen bezit te vergeefs.
Hierop gaven allen hun toestemming met zulk een
-opgewektheid, dat zij zelfs den Consul nog hunne dankbaarheid betuigden voor de schoone gedachte. Na de
sluiting der Senaatszitting leverde ieder zijn goud, zijn
zilver en brons in, ten behoeve van den Staat, met zulk
een wedij ver om zijn naam onder de eersten op de lijst
geplaatst te zien, dat de Commissie van Staatsbankiers
(Tresviri mensarii) geen handen genoeg had, om het aangebrachte in ontvangst te nemen en dat het den boekhouders
aan tijd ontbrak om alles op te schrijven. De Ridderstand
volgde deze eenstemmigheid der Raadsleden na en de Plebs
1)
2)

Eén ons, uncia, is een twaalfde van een Rom. pond, d.i.
Eén as is ± 4 cent.

0. E. XVIII 3

± 3 K°.
20
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die van den Ridderstand. Zóó was, zonder éénig wettelij k
voorschrift, zonder dwang van overheidspersonen, de vloot
van den Staat voorzien van roeiers en van soldij voor
dezen, en toen alles voor den krijg gereed was, konden
de consuls ten strijde trekken.
Is deze opvlammende offervaardigheid niet een prototype van den goudinbreng dien wij in de laatste twee, drie
jaren in Duitschland en Frankrijk vermeld vonden, een
oplaaiende vaderlandsliefde, die afstand doet van hetgeen
haar tot sieraad diende, van datgene wat haar tot opschik
lief was en een offer brengt aan de ,,Goldsammelstelle"?
Ook in den Romeinsehen keizertijd vinden wij gelde l ij ke moeilijkheden zooals wij in tij den van crisis kennen,
,,runs" op de banken e.d.
Laat mij er u één uit Tacitus' Annalen 1 ) schetsen:
Keizer Augustus was juist gestorven. Tiberius was
hem opgevolgd. Men hoopte dat de nieuwe bezem schoon
zou vegen en dat o.a. aan de geldverwikkelingen een einde
zou worden gemaakt.

Intusschen barstte een storm van aanklachten los
tegen hen die hun vermogen maar steeds vergrootten door
woekerwinst, lijnrecht in strijd met de wet van den vermoorden Dictator Caesar, volgens welke krediet en grondbezit
binnen Italië werden geregeld. Het was een wet, reeds
lang in onbruik geraakt, omdat het algemeen belang wordt
achtergesteld bij privaat voordeel. Zeker is de woeker een oud
kwaad in Rome, een zeer vaak voorkomend misbruik en aanleiding tot twist en oproeren. Daarom ook juist waren er, zelfs
bij minder bedorven zeden in oude tij den, maatregelen tegen
noodig. Want vooreerst is in de wetten der XII tafelen ver
om meer dan 10 % rente 's jaars te eischen, terwijl-boden
vroeger de willekeur der kapitalisten vrij spel had. Daarna
is de woekerrente door een wetsvoorstel van tribunen
teruggebracht tot 5 %. Ten slotte is het uitleenen van
geld tegen rente geheel verboden. Door tal van volksbe1) Ann. VI, 16, 17.
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sluiten trachtte men de misbruiken tegen te gaan, waaraan herhaaldelijk de kop werd ingeknepen, maar die door
allerlei vernuftige vondsten weer opleefden. Doch toen
bracht de praetor Gracchus tot wiens ambtskring dit
onderzoek behoorde, de zaak voor den Senaat, daartoe gedwongen door het groot aantal van hen die er in gemoeid
Waren. En de Raadsheeren die bang werden (want eigenlij k was niemand in dezen vrij van schuld) vroegen van
den keizer vrij stelling. Deze stond vrij stelling toe van het
verbod voor anderhalf jaar, als uitersten termijn binnen
welken ieder zijn geldelijke aangelegenheden volgens de
bepalingen der wet moest regelen.
Ten gevolge van dezen maatregel ontstond gebrek aan
betaalmiddelen, daar plotseling de kapitalisten al de uit
gelden opzegden en omdat er zooveel geld in de-stande
staats- of in de keizerlijke schatkist lag opgehoopt. Want
er waren vele veroordeelden geweest Wier goederen waren
verkocht.
Om te verhinderen dat het baar geld zou verdwijnen
had de Senaat bepaald, dat ieder schuldeischer 2 / 3 van het
opgenomen kapitaal in grondbezit in Italië zou moeten
vastleggen en de schuldenaars hetzelfde deel der schuld
onmiddellijk zouden afbetalen. Maar de schuldeischers
vorderden de geheele hoof dsom op en de schuldenaars

waagden het niet, zich op het Senaatsbesluit te beroepen,
omdat zij daardoor hunne gedeeltelijke onmacht tot betalen
zouden bekennen en hun krediet zouden verliezen, wanneer
zij hunne verplichtingen niet nakwamen.
Zoo zag men eerst een „run" óp en een vragen om
uitstel ààn de kantoren der schuldeischers. Daarna een luid
geroep voor den kantonrechter. En, wat bedoeld was als een
redmiddel, verkoop en koop, het veranderde in het tegendeel
van redding, omdat de kapitalisten al het geld hadden
opgenomen, om volgens het Senaatsbesluit land op te koopen.
Daar de ruime markt van aanbod den prijs drukte, ging
de verkoop met grooter moeite gepaard, naarmate men
dieper in de schuld stak en velen zagen hun bezit inéén
storten en als gevolg daarvan den ondergang van hun
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aanzien en goeden naam, totdat de keizêr te hulp kwam,
door bij de banken 100 millioen sestertii (± f 10 millioen)
als deposito te verstrekken, waaruit voor drie jaren rente
konden worden gesloten, a] s de schuldenaar-lozenig
aan het volk een borg stelde in dubbele waarde van vaste
goederen.
. Zóó is het krediet hersteld en langzamerhand lieten zich
naast de Staatskredietbank ook particuliere personen als
geldschieters vinden. De aankoop van landerijen geschiedde
echter niet naar de letter van het Raadsbesluit, zooals het
meer met dergelijke maatregelen gaat. In het begin wordt
scherp toegezien, allengs versloft de nauwkeurigheid door
gebrek aan toezicht. Zoover Tacitus.
Wordt ook in de nieuwere tij den niet vaak staatshulp
ingeroepen ter voorkoming van een „Krach" als uitkomst
in benarde oogenblikken van finantie-ele spanning?
Dacht men dat de O.W.'ers een uitvinding waren van
den laatsten tijd ? Livius leert ons in het 23e boek zijner
Romeinsche geschiedenis wel anders 1 ). Er kwam in 215 v.
C. een brief in bij de regeering te Rome, van den leger
Spanje, waarin deze verklaarde, dat geld-comandti
en graan voor de troepen noodig waren. Men moest in Rome
dezen eisch billij ken, maar men zag op tegen de kosten,
vooral omdat een andere oorlog, die met Macedonië, dreigde.
Men moest bekennen dat het aantal belastingbetalers
door het sneuvelen van zoovelen in de groote veldslagen,
was verminderd. De overgeblevenen zouden nu door een
ander kwaad : uitputting, geknakt worden. Het krediet
alleen kon thans den Staat er boven op houden. En de
overheid moest verklaren dat de schatkist in nood was,
dat zij, die ten gevolge van belangrijke leveringen aan den
Staat buitensporige winsten hadden gemaakt en hun ver
hadden vergroot, ook tegemoet dienden te komen-mogen
aan de behoeften van dien Staat, door welken zij rijk
waren geworden, dat zij moesten verschaffen wat voor den
krijg in Spanje noodig was, dat zij voor hunne leveringen
1) Lib. 23. C. 48.
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eerst dan zouden betaald worden, wanneer er meer geld
in kas zou zijn.
De O.W.ers namen de voorwaarden aan, met deze
beperking dat zij gedurende den leveringstijd vrij van
krijgsdienst zouden wezen en dat de Staat de verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor zeemolest, het in den
grond boren of buit maken der schepen door den vijand.
Hoe staat het met de Romeinsche namen ?
Met welk een eerbied lazen wij in onze kinderjaren
de verhalen der Scipio's, van Romulus en Remus, van
Scaurus, van Macius Scaevola, van Decius Mus!
Hoe weinig wisten wij, dat die weidsche namen, ver
ons plat in ' de ooren zouden klinken, hun aureool-tald,
en heerlijkheid zouden verliezen.
Wat klinkt het verheven dat Cornelius Scipio met
zijne zegevierende legioenen de Carthaagsche legermacht
vernietigt! Hoe gansch anders luidt in onze ooren de een
naam Kees Stok, Cornelius Scipio! Of Blaesus, de-voudige
lispelaar; Scaevus, de linksche; Claudius, de manke; Strabo,
de schele; Scapula, schozuderblad. Wat zou het vreemd klinken en plat, wanneer wij Keizer Augustus in zijn wanhoop
na Varus' nederlaag in het Teutoburgerwoud, lieten roepen:
„Krombeen, Krombeen, geef mij mijne legioenen weer!",
terwijl wij ons herinneren de historische woorden, zoo
machtig klinkend: „Vare, Vare, mihi redde legionei !" Is
Scaurus, de machtige aristocraat, de trotsche, maar toch
omkoopbare generaal tegenover Koning Jugurtha, iets
anders dan „Horrelvoet ", is Macer niet de „Magere", Crassus niet de „Dikke ", Balbus niet de „Stamelaar", Ahenobarbus niet „IJzerbaard ", keizer Vitellius niet keizer „Kalfje" ?
Namen als Secundus, Quintus, Sext(i)us, Octavius,
Decimus, hoe geheel anders klinken ze in onze ooren dan
wanneer wij de aangesprokenen zouden noemen met de
vertaalde namen in hun oorspronkelijke beteekenis: Tweede,
Vijfde, Zesde, Achtste, Tiende ? 1)
1) Wij zouden nog vele voorbeelden van dergelijke Romeinsche namen
kunnen geven, bijv.: Ahala, Ok8el; Atta, Planta, Platvoet; Bucca, Mond;
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Er werd bij het oproepen van de namen der soldaten
voor de verschillende lichtingen een aanvang gemaakt met
die, welke een gunstige voorbeduiding hadden. Men riep
het eerst een naam op als Valerius, als Salvius, e.d. omdat
zij „welvarend" en „Heilrijk" beteekenden en het goede
begin op die wijze een goeden uitslag scheen te waarborgen aan de hoogst bij geloovige Romeinen.
Doch zou men op het punt van den vreemden klank
van een naam in het Fransch niet dezelfde zonderlinge gewaarwording opdoen, bij het vertalen van den naam
Buonaparte? Zou men niet denzelfden aanstoot genomen
hebben, wanneer het een twintigtal jaren geleden aan
Generaal Boulanger gelukt ware, zich tot Militair-Keizer
te maken en indien dan een Keizer „Bakker" den Franschen troon had beklommen?
In tal van steden in ons vaderland, in Leeuwarden
en 's Gravenhage, in Utrecht en Sneek, o.a., was het de
gewoonte, een dertig, vijfendertig jaren geleden, dat op
den dag waarop oefening van de schutterij werd gehouden,
van den omloop van den stadstoren aan de schutterende
bevolking kond werd gedaan door middel van een paar
roode vaandeltjes, wanneer géén schutterij-exercitie zou
worden gehouden. Datzelfde roode vaandeltje, het ,vexillum russeum" deed bij de Romeinen óók dienst. Echter
met andere bedoeling: het werd als een onveilig sein op
den Janiculus-heuvel geplant en op het Kapitool uitgestoken, wanneer, in overouden tijd, plunderbenden uit de
buurt op weg naar Rome togen met hebzuchtige bedoelingen.
Om wéér een ander gebied te betreden, dat der geneeskunde: cocaïne en morphine en ether mogen den Romeinen
Calvus, de Kale of Schedel; Costa, Ribbe; Falcula, 0-been; Macula, Vlek;
Massa, Klomp; Nasica, Spitsneus; Priscus, de 0 ude ; Vietor, Kor f vlechter ;
Ocellus, Blauwoog; Aper, Everzwijn; Palma, Palm, Hand; Pansa, Breedvoet; Struma, Krop; Sura, Kuit; Vatia, Krombeen; Caecus, de Blinde;
Crispus, Krul; Caesar(ies), Haardos ; Corbulo, Kor/je; Mus, Muis; Fabius,
Boonenman; Grypus, Haviksneus ; Palla, Sleepgewaad, Cento, Lappendeken,
enz. enz.
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al niet bekend zijn geweest, hunne chirurgen vonden in
den mandragoras- wortel of alruin, tot de familie der solanaeën behoorende, toch een stof, die bij de medische kunst bewerkingen pijnstillende kracht bezat. De toovermacht
aan deze plant toegekend liet niet na haren heilzamen

invloed te doen gevoelen.
Plinius de Oudere vertelt er van: al te overvloedig
gedronken, kan het sap zelfs den dood veroorzaken. Wie
het echter naar verhouding zijner krachten tot zich neemt,
voelt een verdoovende werking. Men drinkt het ook bij
slangenbeet en bij chirurgische behandeling, opdat men
deze niet voele. Bij velen is reeds de reuk voldoende om
hen te doen inslapen.
Ook Maharbal gebruikte het als narcoticum bij zij n
krijgslist, toen hij door de stad Karthago was uitgezonden
tegen oproerige Afrikaansche stammen. Hij liet op zijn
voorgewende vlucht groote hoeveelheden op alruin getrokken Wijn achter, waaraan de vervolgers zich duchtig te goed
deden, met het gevolg dat zij insliepen en door den terug
werden gevangen genomen en gedood.-gekrdnMahbl
Wie hoorde niet van de wreedheid der Romeinen, die
hunne mannen, wanneer ze zestig jaren oud waren geworden, als onnut van de „brug" afstootten, waardoor
,,sexagenarius", zestigjarige, gelijk van beteekenis werd met
,,depontanus", d.i. van de brug afgeworpen ? Een dwaas
verzinsel natuurlijk, voortvloeiend uit een wanbegrip.
Zij, die het vaderland als soldaat dienden, hadden
door het vervullen van den dienstplicht, tevens ook bet
stemrecht. Eerst plicht, dan recht.
Vervulde men den plicht niet meer, omdat men boven
de jaren was, zoo kon men feitelijk niet meer zijn recht
laten gelden op het uitbrengen van zijn stem bij de ver
praktijk loste zich de zwarigheid lang -kiezng.Id
-zamerhnd
gemakkelijk op.
Om tot de stembus te komen ging men, juist als bij
onze stemmingen, in het stemlokaal tusschen twee hekjes
door, die een pons, een doorgang, een overgang, vormden.
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Een „pons" is volstrekt niet alleen een brug over water.
Men wordt dus van den doorgang, die naar de stembus
leidt, geweerd en is dus ,depontanus".
De oude man boven de zestig wordt dus niet verdronken.
Om nog een oogenblik bij de verkiezingen te verwijlen :
aanplakbiljet aan te bevelen
het verbod om candidaten
en muren, op verboden plekken, te ontsieren met aanbevelingen, bestond ook in het oude Italië. Toch werd het
voorschrift gegeven om, juist als bij ons, te worden overtreden. In het onder de lava bedolven Pompeii zijn aan
muren geschreven, niet zeldzaam. jortu--bevling,opd
nata cupit Marcellum", „Mevrouw Geluk kiest Marcellus"
of: ,Stratia et Petronia vota ferunt pro Casellio et Albucio",
„Stratia en Petronia uiten hare goede wenschen voor de
verkiezing van Casellius en Albucius". Uit deze verkiezingsaanbevelingen blijkt tevens, dat ook toen reeds, 18 of 19
eeuwen geleden, bij de vrouw de zin voor politieke bemoeiïngen tot ontkieming was gekomen.
boo

Wil men analogieën met de maatregelen tij dens den
oorlogstoestand genomen? Men lette op de regeeringszorg
voor graan, die ouder is dan onze graanvoorziening.
De Romeinsche overheid had te zorgen voor den graan
Staat kocht graan in, tegen prij zen zoo laag-toevr.D
mogelijk, verkocht het graan, maakte er somtijds winst
op. Den ambtenaren (Aediles) met den verkoop belast,
was het geoorloofd het graan tegen lageren prijs te ver
zij zelf het verschil in prijs bijpasten. Die-kopen,.its
aediles ontvingen op de ,caudicariae naves" vlotten of
zolderschuiten, het benoodigde graan van den daarmee
belasten ambtenaar, den Quaestor uit Ostia, het IJmuiden
van Rome, terwijl deze het weer betrok uit de staatspakhuizen te Puteoli (Pozzuoli). Volgens de korenwet van
Apuleius (± 100 v. Chr.) moest het graan tegen den prij s
van 5 / s as per modius (8 3 / 4 liter, ± een schepel) d.i. tegen
ongeveer 34 cents, verkocht worden.
Bedeeling werd de graandistributie eerst onder Gracchus
in 123 v. Cbr., toen deze volkstribuun bepaalde, dat elk
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huisvader maandelijks 5 modii, d.i. ongeveer j hectoliter
graan kon krijgen tegen den lagen prijs van -I--- 25 cents
(6 3 as), een hoeveelheid die den Staat ± 30 cents had
gekost. Deze vrijgevigheid kwam den Staat op tien millioen sestertii, d.i. één millioen gulden te staan.
Onze distributie- wetten omvatten méér en stellen
eischee, aanmerkelijk zwaarder voor de schatkist; doch,
waar het mij om te doen is: ze laten u zien dat de oudheid reeds het voorbeeld gaf.
Heeft men niet reeds in sommige landen of gaat men
ze heffen, een vrijgezellenbelasting, die in Rome al in
overoude tij den, in 410 v. Chr., bestond? Het hoofdgeld
der coelibes, der coelibatairs, werd geheven, toen na den
oorlog met Vel het aantal ongehuwde vrouwen en weduwen
zéér was toegenomen, in die mate zelfs, dat de censoren
de ongehuwde mannen tot een huwelijk wilden dwingen.
Ook van een oorlogsbelasting is reeds sprake: een persoonlij ke belasting als hoofdgeld, met den naam ,,Capitatio".
Sedert enkele jaren maakten ook wij met een dergelijke
belasting kennis tot verlichting onzer beurzen.
En de monopolies? Dacht men dat de lucifers- en
tabaks- en alcohol-heffingen uitvindingen waren, als monopolies, van de vindingrijke vernuften aan onze huidige
ministeriën ? We vinden reeds in het jaar 507 v. Chr. een
zoutmonopolie, waarvan Livius ons het volgende verhaalt: 1)
De zouthandel werd aan particulieren, die te hoogen
prijs vroegen, afgenomen en ging, van nu af aan, over op
het bestuur van de openbare kas. De ,salaria annona",
de jaarl**ksche opbrengst van het zout ten behoeve van
de schatkist, was geboren.
Wanneer men onze kappersbedienden in hunne lange
witte kappersjassen ziet werken of kellnern in hunne laag
neerhangende voorschooten ziet bedienen, zou men dan
denken dat reeds de pueri cauponarii, de herbergiers-helpers,
bij de ouden hun daartoe het voorbeeld hebben gegeven
1) Lib. 2, Cap. 9.§6.

318

TOEN EN NU.

met hunne tunica talcaris, het kleed tot op de voeten afhangend, een kleedingswijze die bij de Romeinen intusschen
als oneervol werd beschouwd P
Om nevens de bespreking van het graan en het zout
ook andere voedingsmiddelen niet voorbij te gaan, willen
we hier melding maken van de hors d'oeuvres, die de
Romeinen onder den naam van ,gustatio'5 juist in den
vorm kenden en gebruikten, waarin wij ze zien opgedischt.
De kleine schoteltjes met ei in verschillenden vorm, met
pikante of zoute vischj es, de afwisseling van allerlei soorten van zuur, ze waren de gewone verschijning op de tafel
vóór het eigenlijke maal. De lagana, flensjes, waren een
geliefde spijs, en de St. Nicolaaspop, de panis siligneus
Priapus (pop van weitemeel) wordt vaak bij de satyren
en epigrammendichters vermeld. Ja, merkwaardiger nog:
ook varkentjes van koekdeeg, ,poreelli", zijn de voor
onze varkenspoppen van taaitaai, terwijl de-ganersv
,,strepta" een gedraaid Grieksch gebak, op onze krakelingen wij zen.
Het bevelende ,,voeten vegen ", dat soms als kenschetsend Hollandsch netheidsbevel in onze vloermatten waar schuwend staat ingeweven, kennen de Romeinen niet, maar
wordt, 's lands wijs, 's lands eer, vervangen door een
uiting, waaruit ons de Zuidelijke gastvrijheid tegemoet
treedt: het latijnsche „Salve", of het Grieksche „Xa-tee",
wees welkom! Er wordt zelfs een voorbeeld aangehaald
dat een papegaai het den gasten verwelkomend in het
vóórhuis toeriep.
Zou onze straatbelasting eenigermate te vergelijken
zijn, zoo vraag ik mij af, met de belasting die in Rome
van huiseigenaren werd gevorderd voor het onderhoud
van de straat vóór hunne woning ? Men kon dit onderhoud
aan de A.ediles, de overheden belast met het straattoezicht,
overlaten, waarbij dan het werk voor rekening van den
belastingschuldige werd verricht.
Om met de Res Sacrae, de gewijde zaken, te eindigen
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waarmee een rechtgeaard classicus eigenlijk moest aan
wil ik nog enkele voorbeelden-vange(Iopricum),
aanhalen uit de wij ding van tempels en het huwelijk,
waarbij ook weer zooveel overeenkomst bestaat tusschen
de tij den van toen en thans.
Wordt een tempel door een magistraat, een veldheer,
een particulier aan de goden beloofd en later, na de voltooiing
aan hem geschonken, dan is daarmee dit bouwwerk nog niet
een heiligdom, een gewijde zaak, een res sacra. De dedicatio,
de opdracht, schenking, geschiedt door den gever; de wij ding,
consacratio moet door den priester, den Pontifex, verricht
worden. „Postem tenens", den deurpost vasthoudend, spreekt
de priester de wij dingsformule uit, die de magistraat hem,
zonder verspreken, zonder stotteren, moet nazeggen. Met
wij water, aqua sacra, besprenkelt de priester het gebouw,
al rondgaande. Een handeling in vele opzichten overeen
kerkwijding van een-komendt,csario"f
Roomsch-Katholiek heiligdom door een Bisschop.
Een andere gewoonte uit den heiligen dienst der Romeinen vormt eerre, vooral in Engeland nog in zwang zijnde,
plechtigheid. De Weddingcake van de Britsche bruiloft
vindt in den panfis jarreus, den fijnen meelkoek der Romeinen, zijn prototype. Bij het plechtig kerkelijk huwelijk,
zooals wij het zouden noemen, wordt bij de Romeinen een
koek gebakken van „far", spelt, onder de bruiloftsgasten
verdeeld en door hen gegeten, nadat de priester den koek
of taart voor het bruidspaar heeft gebroken.
Het sluieren der bruid, die zich omhult uit schaamte
over den roof dien zij zich laat welgevallen, bleef in moderne tij den eveneens in gebruik. De patrimi en matrimi
bleven als bruidsjonkers en bruidsjuffers in de moderne
wereld het bruidspaar vergezellen op hun eersten gemeen
arrhabo of pignus (eigenl**k zoo veel als-schapelijkng.D
godspenning), de huwelijksring aan den vierden vinger der
linkerhand, bleef het symbool der samenkluistering door
een metalen boei; het huwelijksmaal, coena nuptialis bij
den bruidsvader; de tabulae nuptiales of dotales, de huwelijksche voorwaarden, ze hielden allen uóg stand. Het
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lungere dextram, „geeft elkander de rechterhand" ontbrak
ook bij de Romeinen niet; de gelukwensch van al de genoodigden ter bruiloft met het gebruikelijke : , feliciter"
werd toen even hartelijk en welgemeend als thans geuit
en aangenomen. Ook de bruiloftsliedjes, de versus Fescennini,
niet altijd van even kieschen aard, laat men nóg, zij het
meer gekuischt, weerklinken. Ja! toen de Acta diurna in
de eerste helft der eerste eeuw méér werden dan louter
notulen van de Senaatsvergaderingen en verovering gingen
maken op het gebied der journaux", de dagbladen van
onzen tijd, werden huwelijken en geboorten ook daarin
aangekondigd. Wel geschiedde dit nog niet als advertentie
en nog niet in die mate, dat iemand eigenlijk als niet geboren werd beschouwd, wanneer niet, als bij ons in de
vorige eeuw, de Oprechte Haarlemmer Courant de geboorte
aan familie, vrienden en bekenden had medegedeeld.
Bovengenoemde grepen, hier en daar uit de Romeinsche
wereld genomen, doen ons zien, hoeveel er in dien tijd
reeds bestond, wat nog voortbestaat en hoeveel er is, wat
wij als nieuw beschouwen en toch reeds eeuwen en eeuwen
oud is. Die voorbeelden zouden met verscheidene andere
te vermeerderen zijn.
Het tegenwoordige wortelt in het verleden. Wat oud
is, was eenmaal nieuw, maar 66k: wat nieuw is of zoo
heet, is reeds óveroud, wanneer men slechts eeuwen wil
terugzien en het daarin wil opsporen.
Daarvan moet men overtuigd worden. Het bewustzijn
moet gewekt worden, dat de kennis der oudheid wordt
onderwezen, niet alleen maar om de antieke wereld te kennen, maar omdat de oude maatschappij een stuk is van ons
eigen leven en bestaan, omdat veel wat in en óm ons leeft,
wortelt in die oudheid, er rechtstreeks voedsel uit ontleent, er van afstamt en er uit te verklaren is.
Het moet worden gekend en gewaardeerd, niet omdat
het oud, maar omdat het eeuwig is: non quia antiquum,
sed quia aeternum.
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(Vervolg.)
11.
Het kan niet ontkend worden, dat de Pruisische regeering volkomen in haar recht was toen zij de hand legde
op doortrekkende studenten, die op de lijst der verdachte
personen voorkwamen, en de protesten, die Reuter liet
inbrengen op grond dat hij geen Pruisisch onderdaan was
en nooit in Pruisen gestudeerd had, afwees met de overweging, dat de bedoelingen van de Germania mede tegen
den Pruisischen staat gericht waren, en de leden dier
vereeniging dus ook in Pruisen konden terechtstaan. Maar
het was voor Reuter wel zeer ongelukkig dat men deze
redeneering op hem toepasselijk maakte. De leiding van
het geheele onderzoek in zake de politieke misdrijven in
Pruisen was opgedragen aan het Kammergericht te Berlijn,
maar tevens was eene commissie van drie ministers en
eenige andere leden benoemd, om de samenwerking van
het Kammergericht met de centrale onderzoeks- commissie
te Frankfort te leiden, en dit tweede college besliste over
alles wat met de inrichting van het onderzoek in Pruisen in
verband stond. Daarin nu waren de minister van justitie
en de heer Tzschoppe wel bekend uit de jestungstid"
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zeer bekwame en ijverige, doch tegelijk fanatieke leden,
en het was vooral de eerstgenoemde, die van meening was
en bleef, dat de zaak te Berlijn moest worden afgehandeld.
Hierbij is echter ongetwijfeld nog eene bijzondere omstandigheid in het spel geweest : ten opzichte van andere
beschuldigden immers, Sleeswijkers o.a. en Holsteiners,
maakte men geen bezwaar toen hunne uitlevering gevraagd
werd. Het meest waarschijnlijk is dat men in Pruisen zich
zoo weinig tegemoetkomend toonde omdat men zeer ontstemd was over de volhardende weigering van Mecklenburg om in den Zollverein te treden. Hoe dit zij, de
Pruisische regeering stond ten opzichte van Reuter op
haar stuk en heeft, hoeveel moeite niet alleen zijn vader,
maar ook het landsbestuur van het groothertogdom te
Berlijn deed, niet tot zijne uitlevering willen besluiten.
Dit nu had voor hem noodlottige gevolgen. In andere
staten van Duitschland, ook in Mecklenburg, werden de
aangeklaagde studenten tot betrekkelijk lichte straffen
veroordeeld: het zwaarste vonnis was eene vestingstraf van
twee jaren, de lichtere van vier en zelfs slechts twee maanden ; dit laatste gold Reuters boezemvriend Nauwark. Maar
in Pruisen nam men het gebeurde niet zoo licht op.
Zoodra de voorloopige verhooren voor de politie waren
afgeloopen, waarmede een volle maand verstreek, werd de
beschuldigde overgebracht naar de Hausvogtei, waar hij
te verschijnen had voor den rechter, die door de ministerieele commissie belast was met de instructie van de zaak
der beklaagden, in het geheel niet minder dan 204 in
getal. Die rechter was de heer Dambach, „Onkel" Dambach, zooals de jongelieden hem noemden, een bekwaam
man, maar, naar het schijnt, zonder eenig mededoogen.
Trouwens, de jonge Reuter heeft het hem zeker vrij lastig
gemaakt, althans in de proces-acten getuigde hij, dat „Reuter
in den grond zeer goedmoedig was, maar licht in toorn
ontstak en dan deed als een dier"; hij beschouwde hem
als een „Taugenichts ". In de gevangenis werd hij dan ook
„om zijne verstoktheid" nu en dan disciplinair gestraft,
d.w.z. in een zeer vochtige, bijna niet verlichte cel opgesloten.
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Zoowel voor de politie als voor den rechter verklaarde de beklaagde, dat hij in de Germania nooit iets
anders gezocht had dan het gezellige studentenleven, dat
hij niets geweten had van de politieke bedoelingen, dat
hij in de vereeniging ook nooit iets geheims gezien had,
omdat de leden in het openbaar met de zwart-rood-gouden
kleuren hadden geloopen, dat hem van de besluiten op
den Burschentag in December niets bekend was dan van
hooren zeggen, en dat hij reeds in Januari de Germania
verlaten had omdat hij met politieke oogmerken niets
wilde te maken hebben. Het lied „Fürsten zum Land
hinaus" had hij alleen meêgezongen omdat de melodie zoo
aantrekkelijk was en de coupletten op den Koning had
hij zelfs nooit gekend.
In hoofdzaak was dit alles waar, maar dat hij onbekend
was geweest met hetgeen er omging viel bezwaarlijk te
gelooven, te meer, omdat twee zijner lotgenooten uit Jena,
Weiss en Schramm, het hem openlijk tegenspraken: hierin
is zeker de oorzaak te zoeken van zijn wrok tegen den
laatsten, dien hij in de Festungstid zoo onbarmhartig,
maar ook zoo onedelmoedig heeft gehekeld, waartegen
verscheiden Jenenser oud-studenten later dan ook zijn opgekomen. Het daardoor gewekte wantrouwen heeft hem
stellig geschaad: in de overwegingen van zijn vonnis wordt

het nog aangevoerd.
Dat alles neemt echter niet weg, dat Fritz Reuter een
der minst schuldigen onder de Germanen geweest was, dat
hij zelfs behoord had tot de meest onverschilligen in zake
de politieke beraadslagingen en plannen, en vrijwillig af
scheid van de vereeniging had genomen. Aan een hard of
gestreng vonnis behoefde hij niet te denken.
Maar het zou anders uitkomen.
Toen de omvangrijke instructie na ruim een jaar was
gesloten en zijn verdediger vruchteloos beproefd had nu
zijne uitlevering te verkrijgen, zond men Reuter met eenige
anderen in voorloopige bewaring naar de vesting Silberberg in Silezië, tot tijd en wijle men, op grond van de
acten- stukken zij worden no bewaard in tien zware
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geschreven folianten ! het vonnis der 204 aangeklaagden
zou kunnen opmaken. Het duurde tot de maand Augustus
van 1836 eer het zoo ver kwam, toen allen, die buiten
Pruisen hadden terechtgestaan, reeds lang hunne vrijheid
hadden teruggekregen, weder studeerden, of wel bereids
eene betrekking hadden in de maatschappij .
Op het oogenblik dat Reuter en zijne lotgenooten
den 28en Januari 1837 hun vonnis hoorden, zijn zij waarschijnlijk nog minder verplet van schrik dan verbaasd
geweest. Van zware straffen hadden zij reeds het een en
ander hooren verluiden, maar zij hadden geen reden te
veronderstellen, dat juist hun dat gerucht zou gelden
althans Reuter had die niet. Het vonnis zou dien waan verstoren: wegens deelneming aan eene geheime hoogverraderlij ke -vereeniging en majesteitsschennis werd hij met 37
anderen veroordeeld „met de bijl van het leven tot den
dood te worden gebracht, met verbeurdverklaring van zijne
bezittingen ". Op advies van de ministerieele commissie en
het Kammergericht veranderde de Koning deze straf —
het werd den veroordeelden aanstonds medegedeeld
in eene vestingstraf van dertig jaren.

Dertig jaren! En zulk eene straf voor vier en twintigj arig e jonge menschen, van wie zelfs de heethoofdigste
drijvers nog geene gelegenheid hadden gehad iets anders
te doen dan zwaarwichtig redeneeren over vrijheid en constitutie, over eenheid en vaderland! Het Pruisische landrecht stelde, het is waar, poging tot hoogverraad gelij k
met het hoogverraad zelf, en Reuters vriend, de Justizrath
Schröder, had naar de letter gelijk, toen hij hem later,
hoezeer hij de „demagogen-vervolging" ten hoogste afkeurde, niettemin als zijne meening te kennen gaf, dat
hij zich niet over het vonnis te beklagen had, maar was het
inderdaad onvermijdelijk de onbezonnen jonge mannen,
die tot dusver. alleen schuldig waren aan de toetreding tot
eene verboden vereeniging, welker doel was „de totstandbrenging van een op volksvrijheid en volkseenheid gegrond
Duitsch staatsleven", op dien grond van zulk eene poging tot
hoogverraad te betichten ? Waarin had die poging bestaan ?
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Velen zijn op de vesting ziek, ook wel krankzinnig geworden. Het slechte voedsel, dat zij voor hunne 5 Silbergroschen
per dag konden krijgen, de kille kazematten, vooral in het
hoog . gelegen Silberberg en te Graudenz, de geestdoodende
levenswijze en het sombere vooruitzicht van die vreeselij ke
dertig jaren werkten moordend. Sommigen, waaronder ook
Reuter, ontvingen geld en kleeding, ook wel versnaperingen, van huis, maar er waren er ook, zooals onder Reuters
medegevangenen te Graudenz, die gebrek leden, doordat
hun de middelen ontbraken om zich van genoegzame
brandstof en van de noodige kleedingstukken te voorzien,
en de brave commandant had de grootste moeite in Berlijn
gedaan te krijgen dat hij die ongelukkigen te hulp mocht
komen.
Gelukkig waren er ook, die de hoop bleven voeden,
dat na eenigen tijd de koninklijke genade hun straftij d
wel zou verkorten, en die, hunne studie reeds grootendeels
of geheel voltooid hebbende, voortgingen met studeeren
en inderdaad later gezeten menschen werden, maar dat
waren de sterke karakters, en een sterk karakter had Fritz
Reuter niet: zijn vader schreef dit terecht in een zijner
roerende verzoekschriften om genade voor zijn zoon, of
althans óm uitlevering en verplaatsing maar de Mecklenburgsche vesting Dömitz.
Reuter was geestelijk noch lichamelijk tegen de kwellende gedachte aan een toekomst van dertig jaren opsluiting bestand. Spoedig reeds in Silberberg moest hij tot
tweemalen toe naar het hospitaal vervoerd worden wegens
een zeer ernstig maag- en onderlijfslijden, waardoor hij
reeds in Rostock en Jena meer dan eens was aangetast,
maar dat hem nu op den rand van den dood bracht, en
bovendien werd hij overvallen door eene hevige oogziekte,
die de geneesheeren deed vreezen voor de gevaarlijke zwarte
staar. Om die laatste reden werd hij van den kouden
Silberberg overgebracht naar Maagdenburg, waar men hem
opsloot in het tuchthuis: in de vestingen was immers
plaatsgebrek ! Reuters leven aldaar is uit de Festungstid
elkeen bekend: het boek vangt met zijn tocht naar en zijn
0. E. XVIII 3
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verblijf te Maagdenburg aan. Dat boek is een waar kunst
mengeling van humor en diepen ernst, van-werk,n
goedmoedige scherts en kwalijk bedwongen verontwaardiging, ook na meer dan twintig jaren, eene aangrijpende
schildering van het zoo droevige gevangenisleven dier
jonge menschen, die hun leed poogden te vergeten door
dolle invallen en ondernemingen, door de fantasie in nog
wat scherper licht den lezer voor oogen gebracht.
Haat of wrok spreekt uit dat boek op geen enkele
bladzijde, alleen zoo nu en dan het nog altijd niet geheel
overwonnen leed over een verloren jeugd. Misschien spreekt
er oók uit ... ,schuldbewustzijn.
Fritz Reuter was reeds toen, in Maagdenburg, in vele
opzichten veranderd. Hij, die in zijn prille jeugd Blücher
nog gezien had, als gast op Ivenack bij Stavenhagen, die
Friedrich Schult had hooren vertellen van den slag bij
Leipzig en bakker Witt van Schills tocht naar Stralsund,
die Onkel Herse had hooren spreken over den Tugendbund, die Turn-Jahn gekend had, was een vurig vaderlander geweest en dit bleef hij zijn levenlang. Ook
had hij mede gedroomd en gezongen van de vrijheid, en
daarop verzen gemaakt op het gymnasium te Friedland en
te Parchim. Karl Horn, de vader van de Burschenschaft,
was zijn leermeester geweest en zijn oudere vriend geworden. Hoe kon het anders of hij dacht en dweepte medemet het jonge geslacht na 1815? Maar democraat was hij
niet, vijandschap -tegen het gezag was verre van hem. In
de vesting werd dat anders. Toen wortelde in zijn gemoed
die afkeer van al vat naar persoonlijke heerschappij zweemde van den eenen mensch over den anderen, naar bevoorrechting van stand boven stand, persoon boven persoon,.
naar aanmatiging van meerderheid en uiting van geboortetrots, naar zelfverheffing en neêrzien op anderen, bovenal
ook naar misbruik van macht. Dat spreekt later zoo duidelijk uit zijne boeken: uit zijne Urgeschicht von Meckelborg, uit zijn Stromtid, uit Kein Hüsung in het laatste
zoo sterk, dat het schade doet aan het boek. En jifist dit
boek had hij, volgens zijn eigen zeggen, „met zijn harte--
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bloed geschreven" en oordeelde hij ,,zijn beste werk."
In zooverre werd Reuter in den vestingtijd, zooals
H zelf verklaart, „democraat". Maar niet dit was het, wat
hem veranderen deed, althans te zijnen nadeele.
Nog v6ór dat Reuter naar Maagdenburg werd vervoerd
was hij lichamelijk, geestelijk en zedelijk in een gevaarlijken toestand geraakt. Reeds gedurende het vóórarrest
te Berlijn was hij somtijds zoo onwel, dat h ij eens drie
maanden lang voortdurend op z ij n stroozak moest liggen,
omdat hij het zitten niet meer uithouden kon. Werd dit
misschien ook gedeeltelijk veroorzaakt door de ,,disciplinaire straffen", het werd in elk geval verergerd door de
aanhoudende kwelling der verhooren, de langdurige span
ning, de slingering tusschen hoop en vrees, en daarbij het
gedwongen nietsdoen, waartegen het opschrijven van verzen met behulp van een afgesneden houtspaander en een
mengsel van vocht en roet al even weinig baatte als wat
oefening in wiskunde zonder eenig hulpmiddel. In de
vesting op den Silberberg had hij weliswaar omgang met

verscheiden andere staatsgevangenen, onder wie hij ook
oude bekenden vond, en kon hij zich bezighouden met
teekenen, maar zijn zenuwgestel was reeds te zeer geschokt,
en zijne oogziekte maakte hem het lot nog zwaarder. Na
de mededeeling van zijn vonnis was hij een geknakt man.
Door de herhaalde hevige zenuwaandoening, die zijn maagen ingewandsljden zoozeer had doen verergeren, verzwakt,
had hij weinig weerstandsvermogen meer, en verviel hij,
toen de laatste hoop was verdwenen en eene toekomst
van dertig troostelooze jaren hem aangrijnsde, in een toestand van wanhoop. „Mijn eenige zoon," schreef zijn vader
in een zijner smeekschriften, „is ziekeljk, en geeft zich
over aan vertwijfeling; naar lichaam en geest dreigt hij te
gronde te gaan": ‚,Yernichtung an Leib und Seele" was
de uitdrukking, die hij bezigde.
Het was maar al te waar. In dezen tijd - nog niet
gedurende den tijd van het voorarrest, toen hij alleen nu
en dan bier gebruikte - zocht de jonge man een middel
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van opwekking in drinken, en het kwam zijn vader ter
oore, dat hij tot dat gevaarlijke middel meer en meer zijn
toevlucht nam ; ook zijn eigen brieven doelden daarop.
Zijne vrienden beproefden hem zooveel zij konden ervan
af te houden, zoowel te Silberberg als daarna in Maagden
waar vooral Ludwig Koenigk daarvoor zeer veel-burg,
moeite deed. Maar het mocht niet meer baten : toen hem,
met andere jonge staatsgevangenen, in October 1837 ver
straf gegeven werd, en wel van dertig tot-mindergva
acht jaren, was het reeds te laat. Het was zijn ongeluk,
dat de gevangenen voor hun eigen geld konden koopen
wat zij begeerden, en dat de orde en tucht somtijds zeer
veel te wenschen overlieten: de Festungstid vertelt te dien
aanzien meer dan genoeg uit het tuchthuis te Maagdenburg. Nog na Reuters dood schreef Koenigk, dat hij, ,,indien de inspecteur en de geneesheer van de gevangenis
hadden willen medewerken, had kunnen genezen worden".
Het woord „genezen" gebruikte hij, en deed dit met opzet, omdat hij de oorzaak van het kwaad in een lichaamslij den vond, evenals ook later Reuters vertrouwde genees
Liebmann altijd verzekerd heeft dat de booze-herD.
neiging wortelde in eene, kwaal, die hij, zij het ook vruchteloos, door geneeskundige behandeling en langdurige badkuren poogde te bestrijden en te overwinnen. Het is waar,
dat de lij der gaarne zijn wijn dronk, en o.a. in de gezellige
avondbij eenkomsten in de bierbrouwerij van Mohneke te
Neu-Brandenburg een donkerrood bierglas gebruikte, omdat hij wilde verbergen, dát hij zich wijn in plaats van
bier liet schenken. Ook is het waar, dat hij bij bij zondere
gelegenheden zeer vaak voor de verleiding bezweek en
zich te buiten ging: de ontmoeting van een oud vriend, de
,ontvangst van een of ander bestuur, eene feestvergadering,
het leverde altijd het gevaar op, dat het ging als een
zijner leerlingen, de zoon van zijn vriend Justizrath Schröder, eens van hem schreef: „in dem Nachmittag war's
wieder aus mit meinem guten Reuter". Dit nu was zeker lij k een ongelukkige zwakheid van karakter, maar in het
dagelij ksche leven was hij nooit onmatig. Het kwaad lag
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in de allertreurigste uitbarstingen zijner kwaal. Met onregelmatige tusschenpoozen, om de twee, vijf, zeven, soms negen
maanden, overviel hem de oude aandoening van maag en
darmen, en deze gaf hem een onweerstaanbare behoefte
aan sterke dranken. Dan was hij willoos, wist niet goed
vat hij deed en dronk de zwaarste wijnen, zelfs portwijn,
en dat niet bij glazen, maar bij flesschen achter elkander,
tot hij eindelijk, somtijds eerst na drie dagen en nachten,
zijne bezinning verloor. Was het zoover gekomen, dan lag
hij terneder in de hevigste benauwdheden, gekweld door
wilde verschijningen, die hem een waren doodsangst ver
totdat hem heftige brakingen, die drie tot vier-orzakten,
dagen aanhielden, verlossing brachten. Daarna kon hij zoo
goed als niets gebruiken, maar onverwachts kwam dan een
sterke eetlust, en bijna aanstonds was hij niet alleen hersteld, maar gezonder en opgewekter dan vóór zijn aanval;
in zulke dagen maakte hij gewoonlijk de beste gedeelten
van zijn werk. Wie hem kenden wisten wel, dat zulke
droevige aanvallen geen gevolg waren van drankzucht, en
hadden diep medelijden met den lijder, maar de buiten
veroordeelde hem natuurlijk als een onverbeterlijken-werld
dronkaard, en zelfs zijn vader dacht of geloofde niet aan
eene ziekte. En hij zelf? Hevig zelfverwijt volgde steeds
op die ongelukkige tijdperken, al verzekerde men hem
dat zijn lichaamsgestel de noodlottige neiging veroorzaakte.
Roerend is een gedicht, dat hij eens bij zulk eene gelegen
heid gemaakt heeft en Adolf Wilbrandt in zijne nagelaten
geschriften vond. Een spookgestalte nadert hem: het is de
koude. Maar hij vreest ze niet: het is een oude bekende.
Dan komt een tweede, de honger. Doch ook die is hem
vertrouwd, wat zou hij ze duchten? Daar nadert met
gr nzenden lach een derde, zij omstrengelt hem, nauwer
en nauwer, en fluistert hem toe: „ik ben de pest, ik ben
de oude ziekte, en wat ik grijp, dat houd ik vast... Helpt,
koude, honger, rukt ze weg, zij zuigt mij aan het harte..."
„Ik wist dat ik schuld had, de menschen zeiden het immers
ook", zoo schreef Reuter, sprekende van den tijd van
zijne bevrijding: was dat geen zelfverwijt over zijne zwak.-
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heid, toen de eerste booze aanvechtingen hem bedreigden? 1
Tot de maand Maart 1838 bleef Reuter te Maagden
een onderzoek in het tuchthuis had aan het licht-burg:
gebracht, dat de staatsgevangenen noodzakelijkerwijze naar
elders moesten worden vervoerd, wilde men hen niet laten
omkomen. Hij vertoefde daarop een jaar in de vesting
Graudenz, en had daar eindelijk het geluk te vernemen,
dat de persoonlijke tusschenkomst van den groothertog
van Mecklenburg bij diens schoonvader, den koning van
Pruisen, de regeering te Berlijn had doen besluiten tot
zijne uitlevering, onder voorwaarde evenwel dat den Koning
het recht van begenadiging voorbehouden bleef, en dat hij
,,Urfehde" moest zweren, d. i. beloven nimmermeer in
Pruisen te komen, op straf van twee jaren opsluiting in
een tuchthuis.
Nog ruim een jaar zou het duren eer het uur der
verlossing aanbrak. In 1840 overleed Frederik Willem III,
en diens zoon vaardigde bij zijne troonsbestijging eene alge meene amnestie uit voor de Pruisische staatsgevangenen.
Eindelijk waren dan de ongelukkige jonge mannen vrij,
vrij na zeven jaren! Reuter werd bij die amnestie vergeten,
maar Groothertog Paul Friedrich achtte zich na zijn schoonvaders dood niet langer door de voorwaarde van 1839 gebonden: hij ontsloeg op eigen gezag den gevangene uit
de vesting Doemitz, waar hij verblijf gehouden had. Den
25en Augustus 1840 stond Reuter weder op zijn geboorte
-grond
als een vrij man.
Vrij, maar ook hulpeloos, zonder vooruitzicht. „Welke
weg is de rechte ?" staat thans gebeiteld op een monumentalen steenhoop, te zijner eere opgericht bij den molen
van Fenzir, waar hij zich die vraag stelde, inderdaad eene
benauwende, pijnigende vraag. „Er was nog iets," zoo ver)

1) Reuters treurige kwaal (periodieke dipsomanie) is tegenwoordig
in de geneeskunde welbekend; al is men nog in twijfel over de grondoorzaken, de verschijnselen kent men nauwkeurig. Belangwekkend, zoowel
voor de zaak in het algemeen als voor den persoon van Reuter en diens
strijd tegen de noodlottige ziekte, is Dr. Med. Paul Albrechts studie: Fritz
Reuters Krankheit, Halle, C. Marhold, 1907.
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telt hij, wanneer hij over zijn vertrek uit Doemitz spreekt,
„dat mij in de wereld zoo kunnen turugbrengen : dat was
de liefde, maar die was voor mij verloren gegaan.....
Wie vroeger, de Festungstid lezende, op die woorden stuitte,
kon er de beteekenis niet van doorgronden ; eerst lang na
Reuters dood werd er de zin van opgehelderd.
Over zijn verblijf te Doemitz vertelt hij weinig, en dan
nog over bijzaken : dat kiesche stilzwijgen strekt hem tot
groote eer. Alleen van de vriendelijke ontvangst door den
commandant maakt hij gewag, maar zonder zelfs zijn naam
te noemen. Die commandant was de overste Christian von
Bül ow, een reeds drie en zeventig jarig, maar kras man,
die nog de wildste paarden bereed en geen verslapping kende,
vol eigenaardigheden, maar door en door goed. Hij leefde
in tweeden echt met eene deftige, lieve vrouw, die hem zes
kinderen had geschonken: vijf dochters, van wie de jongste
slechts twaalf jaren telde, en een zoontje. Van die jonge
dames spreekt Reuter nog als van „een nest vol dochters,
de eene al mooier dan de andere ", en dat naar waarheid,
te oordeelen naar het getuigenis van personen, die de dames
gekend hadden, en naar de portretten, die nog van haar
bestaan.
In dat gezin werd Fritz Reuter opgenomen: hij ge bruikte daar het middag- en het avondmaal, speelde schaak

met den ouden commandant, vertelde waarin hij van
jongs af een meester was — maakte de portretten der familie,
herstelde het speelgoed der jongste kinderen, kortom hij
leefde alsof hij in het gezin geboren was, bemind bij allen,
zooals hij vroeger en later overal een welkom en bemind
man was bij ieder die hem leerde kennen.
Met dat al, voor een student uit Jena, die in zes jaren
geen dame gezien had, behalve in Glogau uit de verte en
in Graudenz eene enkele, die in de onmiddellijke nabijheid
woonde, was het dagelijksche gezelschap van „een nest vol
mooie dochters" niet zonder gevaar. Dat zou spoedig genoeg blij ken : de jonge man -- hij was toen dertigjaar
werd hartstochtelijk verliefd op eene der jonge dames,
de zeventienjarige Frida von Billow. Indien hij zijn gezond
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verstand geraadpleegd had, zou hij ingezien hebben, dat
zijne genegenheid tot niets zou kunnen leiden : wat kon
hij eene jonge vrouw aanbieden, hij, een tot dusver mislukt,
student en daarenboven staatsgevangene ? Maar hij deed
dit niet en ging alleen te rade met zijn gemoed. Zoo
gebeurde het, dat hij op een goeden dag zijn hart voor het
jonge meisje uitstortte en... juist op dat oogenblik de
oude commandant binnentrad. Aanstonds was het gedaan
met den liefdesroman: hij werd naar de wacht gezonden,
waar zijn kwartier was en het schaakspel, de gezellige
maaltijden en avonden, het was alles uit.
Een toeval deed deze betreurenswaardige verhouding
weder ten goede keeren. Er kwam brand in het commandantshuis, maar niemand kon ontdekken waar de ver
vandaan kwam. Daar snelde Reuter toe,-stikendro
rukte met kracht de pij penkast van den ouden heer op
zijde, en zie, aanstonds sloeg de vlam naar buiten, en
spoedig konden de hulpelooze menschen, die waren toegeloopen en vergeefs naar de oorzaak van het onheil zochten,
den brand blusschen.
Toen volgde een komisch en toch pijnlijk tooneel.

De oude heer Von Billow riep Reuter bij zich en zei :
„Nu zijt gij onze redder geweest, en daarvoor bedank ik
u. Maar dat gij de ridder van mijne dochters wilt zijn,
daarvoor bedank ik u ook. Neem eens een stuk papier.
Ziezoo, schrijf nu eens op: Ik ondergeteekende, student in
de rechten en staatsgevangene op de vesting Doemitz,
verklaar, dat de dochters van den commandant mij van
dit oogenblik af onverschillig zijn. Laat nu eens zien. Ja,
zoo is het wel goed. Kom van avond om zes uur wer een
partij schaak spelen ". Komisch en pijnlijk !
Het oude leven werd hervat. Getrouw aan zijn woord
sprak noch schreef Reuter meer een woord over de zaak
aan de jonge Frida. Alleen nu en dan zond hij haar een
vers, zooals hij op Kerstmis en bij andere gelegenheden
gewoon was te doen, en deed dit dan door het jongere
broertje. En Frida ? Zij scheurde het vers terstond aan
kleine stukken, en gaf als antwoord „dat zij zoo handelde
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met hetgeen haar door den heer Reuter gezonden werd ".
Maar ... de stukken gaf zij niet terug, en lange jaren daarna,
toen beiden reeds overleden waren, heeft haar zuster verteld, dat zij ze medenam naar haar kamer, ze zorgvuldig
met eindelooze moeite aan elkaar plakte, en dan en
ook later — las en herlas.
Nooit zagen zij elkander weder. Korten tijd na zijn
vertrek uit Doemitz was Reuter alweêr, tot verbazing van
de familie, terug, maar hij sprak alleen met den commandant, en niemand weet wat toen verhandeld is: alleen
werd bij het afscheid gehoord, dat de oude heer den raad
gaf „nu ook te zorgen, dat hij zijn vader reden tot vreugde
geven zou."
Reeds jaren lang gehuwd bezocht Reuter de dames
Von Billow, die geen van allen getrouwd waren en na den
dood harer ouders te Schwerin waren gaan wonen, en dat
niet eens, maar meermalen. Vergeefs echter vroeg hij dan
naar Frida, „die hem toch ook wel niet geheel zou ver
wezen?" Frida was altijd uit, of op reis, of-getn
uit logeeren. Zoo bleef het, tot in 1874, Reuters sterfjaar.
m op een zomerdag eene eenzame dame in Eise Toen kwa
nach en legde een bloemkrans op zijn graf: het was Frida
von Billow. „Het was", zoo schreef haar zuster,,,de eerste,
de laatse en eenige liefdesgave van haar, die hij zoo hai tstochtelij k had bemind ".
Ziedaar het geheim van de „liefde, die hem redden
moest toen hij alleen stond bij den molen van Fenzii,
maar die voor hem verloren was gegaan ". Ook het werke lij ke leven heeft so .tij ds zijn roman.
„Wat nu ?" is het opschrift boven het laatste gedeelte
van de Festungstid. Vader en zoon hebben daarover veel
beraadslaagd. Het oude denkbeeld van zich te vestigen
als beroepsschilder gaf Fritz zelf op, toen hij zich, na een
bezoek aan den hofschilder Lenne, had moeten bekennen,
dat zijn teekentalent daartoe niet toereikend was. Landman worden dan ? De oude burgemeester moest het opnieuw ontraden. Zelf ondanks zijne vier en zestig jaren
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nog bij het krieken van den dag op en gestadig aan het
werk, wist hij maar al te goed dat zijn zoon niet de noodige
wilskracht bezat om te leven en te arbeiden zooals hij.
Men kwam dan tot het besluit dat het beste was te beproeven het verlorene in te halen en alsnog aan eene
universiteit den titel te verwerven, die aanspraak kon geven
op een of ander ambt. De burgemeester rekende er op,
en had recht er op te rekenen, dat de harde vestingtij d
zijn nu dertigjarigen zoon de dwaze streken wel zou hebben
doen verleeren en den ernst van het leven alsook zijn duren
plicht tegenover zichzelf doen beseffen. Maar nogmaals
zou hij zich diep teleurgesteld zien.
Na eene vergeefsche poging te Tübingen gelukte het
Fritz Reuter in het begin van November 1840 toegang te
verkrijgen tot de academie te Heidelberg. Door de studenten
aldaar werd hij met open armen ontvangen en bewierookt:
hij was immers de martelaar voor de vrijheid. Dat was nu
wel heel fraai, maar aan zulke betuigingen van waardeering
komt weldra een einde, en het duurde ook niet lang of
de stemming was veranderd. Die oude student, die al
spoedig zijne gebrekkige kennis verraden moest, was een
weinig aantrekkelijke kameraad. En dan, die man dronk
nooit iets anders dan water: dat was in de studenten
waar het bierdrinken sinds lang reeds weder in-werld,
volle eer hersteld was, een onheilspellend verschijnsel; dat
kon alleen schijnheiligheid zijn, en zeker werd in stilte op
de kamer de schade ingehaald? Men begon den spot met
hem te drijven, men vermeed hem. Op zijn beurt trok nu
ook Reuter zich terug, ontmoette zijne medestudenten
minder en minder, verzuimde daarom al meer en meer het
regelmatige college-bezoek, en werd allengs een verlaten
mensch; bovendien gevoelde hij zich meestal onwel.
Met Januari werd hem een getuigschrift door zijn
hoogleeraar -- een destijds beroemd man geweigerd,
vier maanden later werd die weigering herhaald. Aan
goede voornemens ontbrak het niet: nog op 31 Januari
zond hij zijn vader een uitvoerig werk-programma met
zorgvuldige dagverdeeling -- wel wat laat, zooals de vader
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in zijn antwoord opmerkte, voor iemand, die in het begin
van November was aangekomen. Er was dan ook a1wer
reden tot ongerustheid. Reeds had een verre bloedverwant,
de student Engel, ongevraagd den burgemeester geschreven,
dat het niet goed met Fritz ging, en zoo ook was aan
den dag gekomen, dat deze zich niet weder, zooals vroeger
te Jena, den voet verstuikt had, maar dat hij in eene
kloppart ij een slag had gekregen, die hem tot tehuis blijven
genoopt had: hij had zijn vader wat op de mouw gespeld.
Met diepen ernst en liefdevolle vermaning schreef ook nu
nog
de oude heer Reuter meer dan eens naar Heidelberg,
Zn
ging zelfs zoover van zijne hulp toe te zeggen ingeval
werkelijk Fritz liever wilde trachten landman te worden,
doch voegde er als altijd b ij : „ik weet, dat gij veel
verloren hebt, maar g ij kunt nog alles herwinnen, indien
gij maar wilt en als een verstandig mensch handelt". Ook
zijne halfzuster en zijn toekomstige zwager Dr. Jenning
schreven hem brieven vol hartelijkheid en goeden raad.
Het mocht niet baten. Evenals te Jena begon ook
te Heidelberg het doelloos ronddolen, het bezoeken van
bierhuizen, en, naar het schijnt, daalde hij hoe langer hoe
lager. Om kort te gaan, in Juli van het jaar 1841 schreef
de bovengenoemde verwant, de eenige, die zich het lot van
den verdoolde nog aantrok, nogeens naar Stavenhagen,
om den burgemeester te waarschuwen dat, indien zijn zoon
Heidelberg niet verliet, diens ondergang onvermijdelijk was.
Ditmaal was het geduld van den ouden man uitgeput.
Zonder verwijl zond h ij een stadsbode naar Heidelberg,
voorzien van het noodige geld om de uitstaane schulden
te vereffenen, onder strikt verbod zijn zoon daarvam zelf
iets in handen te geven, en tevens van een ambtelijk verzoek
aan zijne ambtgenooten om bijstand te verleenen ingeval zijn
gemüthskranke" zoon mocht weigeren te volgen. 0p deze
wijze kwam Fritz Reuter nogmaals in Mecklenburg terug,
maar niet in het ouderlijk huis: zijn vader wilde hem
niet zien.
Burgemeester Reuter is dikwijls gelaakt om Zijne handelwijze in deze aangelegenheid, en ook zijne stadgenooten
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schijnen zijne „hardheid" misprezen te hebben. Eene onpartij dige beschouwing en overweging kan echter niet
leiden tot instemming met een dergelijk oordeel.
De oude heer had zelf in zijn tijd zooveel moeite g ehad om te studeeren, dat hij tot tweemalen toe zijne studie
te Rostock moest afbreken om door het geven van huis
zich de middelen te verschaffen tot voortzetting,-onderwijs
maar hij had volhard, en slaagde er bovendien in ook
zijne twee jongere broeders door zijne hulp tot studeeren
in staat te stellen. De oudste van die beiden was predikant
geworden te Prokrent, de tweede te Jabel. De twee zonen
van een derden, overleden, broeder had hij aanstonds in
zijn huis opgenomen en met zijn eigen zoon doen opvoeden;
ook dezen waren ordentlij ke menschen in de maatschappij
geworden: de oudste, die te Berlijn voor apotheker g estudeerd had, dreef grootendeels voor zijn oom de bierbrouwerij, de jongste gaf onderwijs en werd later predikant.
Alleen zijn eenigen eigen zoon, op Wien hij al zijne verwachtingen gebouwd had, zag hij mislukken, mislukken
door diens eigen schuld. Hoeveel vereering men voor den
sympathieken schrijver en volksdichter moge hebben, de
billijkheid vordert, dat men zijn gedrag in het donkere
tijdperk na zijne invrij heidsstelling afkeurt en de gevolgen
niet voor de verantwoording van zijn vader laat. Is deze
hard geweest, inderdaad het was met reden.
Fritz werd ontvangen in het gezin van zijn oom Ernst,
den bovenvermelden predikant te Jabel, een zachtmoedig
en tegelijk geestig en opgeruimd man, die altijd veel van
zijn neef had gehouden en overtuigd was, dat hij in den
grond een goede inborst had. En zie, wat na Jena te Camburg gebeurd was herhaalde zich te Jabel: de verboemelde
student werd van stondè af aan een huiselijk, ordelij k
mensch, de gunsteling van oud en jong, voor iedereen
bereidwillig en behulpzaam, gezellig, vroolijk en tevreê.
Elij teekende of schilderde de portretten van al de familieleden zij zijn, jammer genoeg, behalve dat van den
Pastor, bij een grooten brand alle verloren gegaan werkte Goethes Faust om, ten einde dien geschikt te maken
-
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voor Zijne aankomende nichtjes, die het boek gaarne wilde
lezen, schreef aardige gedichtjes voor haar, in één woord,
hij maakte zich nuttig en verdienstelijk op allerlei wijze,
ook bij het werk op de vrij nitgesrekte akkers van zijn
oom. Niettemin, de beangstigende vraag „wat nu?" was
moeilijker dan ooit te beantwoorden. De voorspraak van
Pastor Ernst bracht het weliswaar spoedig tot eene verzoening tusschen vader en zoon, zoodat deze na vier maanden weer in het ouderhuis werd opgenomen, maar van een
vast verblijf aldaar kon geen sprake zijn: de vader kon
zijne ergernis niet verkroppen over het rondloopen en
gelagkamers bezoeken, dat de zoon niet afwennen kon, de
zoon kon de stroeve, koude en harde woorden van den
vader niet verduren. Hij was een van die aanhankelijke,
maar ook afhankelijke naturen, die altijd anderen noodig
hebben, altijd behoefte gevoelen aan genegenheid en waardeering, waarin zij den prikkel vinden om zich in te spannen, geene bevrediging zoekende in het bewustzijn van
plichtsbetrachting en arbeid naar vermogen. Zulk eene
aanmoediging van toegee fl ijke genegenheid was van den
burgemeester niet te verwachten. Eerst op zijn lateren
leeftijd heeft diens zoon ingezien, dat des ondanks zijn vader
hem hartelijk lief had gehad, en heeft hij hem, ook in zijne
boeken, recht laten wedervaren; in den ongelukkigen tijd
na zijn terugkeer uit Heidelberg gevoelde hij zich alleen
afgestooten door de vaderljke strengheid.
Pogingen om eene plaats te verwerven op een of
ander landgoed mislukten deerlijk. Hier werd hij te oud
geoordeeld, elders was geen plaats open; de ware reden
was wel, dat men de proef met den verworden jongen man
niet aandurfde. Eene ware uitkomst was het daarom, dat
Franz Rust, de pachter van een nab" gelegen ridderljk
goed, die veel gereisd had, zeer ontwikkeld was en groote
menschenkennis bezat, om den burgemeester een dienst te
bewijzen het aanbod deed diens zoon mede te nemen naar
zijn huis te Demzin, eene uitkomst voor den een zoowel
als voor den ander.
Zoo werd dan Fritz Reuter in 1842 „Strom", d.i. leer-
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ling-oeconoom ; alleen werd, om zijn leeftijd, die benaming
niet gebruikt, maar vervangen door die van „Volontär",
waardoor tevens mogelijk gemaakt werd, dat hij meer
vrijheid genoot dan gewoonlijk een Strom kon veroorloofd
worden, en ook van enkele werkzaamheden kon worden
vrijgesteld, waaraan een Strom onverbiddelijk moest deel
doel immers, dat pachter Rust hoopte te be--nem.Ht
reiken, was zijn nieuwen huisgenoot „terecht te brengen ",
en daartoe nam hij zich voor hem zooveel mogelijk arbeid
te verschaffen, die hem behaagde, onverschillig of die
arbeid nuttig was voor de bestiering van het goed of
alleen strekte om hem af te houden van het werkeloos
rondloopen en het daaraan verbonden gevaar. Werkelijk
had die taktvolle behandeling een gunstigen invloed op
den jongen man. Met veel ijver deed hij nauwkeurige opmetingen van het landgoed en bracht dit in kaart, waarbij
zijne veeljarige oefening in het teekenen, vrij wel zijne
eenige bezigheid op de vestingen, hem goede diensten
bewees, - en daarbij vond hij de meeste aanmoediging van
den pachter, die ook in het andere teekenwerk veel belangstelling toonde, hem aansporende tot voortzetting zijner
studiën in die richting. Heel wat is er dan ook in dien
tijd afgeteekend en afgeschilderd, zoo aan studiekoppen als
portretten, en dit hield hem af van het heillooze ronddrentelen, al gebeurde het af en toe nog wel, dat hij hier of
daar bleef hangen en dan in een paar dagen niet tehuis kwam.
Ook lichamelijk had de nieuwe levenswijze eene zeer
gunstige uitwerking op hem. Zijne lang geknakte gezondheid verbeterde met den dag, en allengs werd hij van een
smal, schraal jongmensch de zware, breede man, dien
iedereen van zijne veel verspreide portretten kent, en die
de dames Von Billow bijna schrikken deed, toen , zij „den
korpulenten heer met zijn dichten stoppelbaard en zij n
koperrooden neus" voor zich zagen. Maar, sterk en gezond
als hij werd, de „oude kwaal" kwam hij niet, zooals Dr.
Liebmann gehoopt had, te boven, en, alle voornemens en
beloften ten spijt, kon hij, wanneer eene aandoening in
aantocht was zich niet beheerschen. Niet omdat hij „uitge-
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leerd was" heeft hij in het laatst van December 1845
eensklaps Demzin verlaten x), maar omdat hij weder een
zijner perioden van diepe neerslachtigheid had, die altijd
de voorboden waren van een aanval der gevreesde kwaal,
evenals ook eene buitengewone uitgelatenheid zulk een
voorbode was, en daardoor op het Kerstfeest zich wer
nog wel tegen de uitdrukkelijke
geheel had vergeten
belofte aan zijn vader, die niet lang tevoren in Maart
op negen en zestigjarigen leeftijd overleden was.
Nochtans, dat besluit om weg te gaan, in eene mis
genomen, die hem zelf deed schrijven : „ik-moedigstn
moet van u weg, ik moet, .. , en dat terstond .... ", dat besluit
kan in den grond nog wel eene andere reden hebben gehad.
De burgemeester had, toen hij in Februari 1810 met
Johanna Oelpcke trouwde, een buiten echt geboren doch
slechts een jaar oud; de moeder was in de-terj,nog
een of andere dienstbetrekking op het raadhuis. Vijf jaar
later, in 1814, toen mevrouw Reuter reeds drie jaren ver
meestal ziek en bedlegerig was, werd hem een-lamden
tweede buitenechtelijk kind geboren, weder een dochtertje
en eveneens van eene moeder, die in het raadhuis in
dienstbetrekking was. De burgemeestersvrouw was blijkbaar
met dit alles volkomen bekend, want niet alleen werden
de beide meisjes in haar huis en onder hare persoonlijke

leiding tezamen met haar eigen zoon Fritz en de beide
neven Ernst en August opgevoed, maar ook de beide jonge
moeders kwamen dikwijls in het raadhuis op bezoek. Vreemde
toestanden, die men in dat huis niet zou verwacht hebben.
Het oudste dochtertje, Lisette, werd na den dood van
mevrouw Reuter, in 1826, de rechterhand van haar vader,
en bestierde trouw en met toewijding diens huishouden;
zij huwde later met Dr. Jenning, een tijdgenoot en
goeden bekende van haar halfbroeder. Haar halfzuster
Sophie werd opgeleid voor hulp in de administratie van
haars vaders omvangrijke zaken, en vervulde mede haar
1) Volgens andere opgaven verliet hij het in 1844, dus nog vóór
zijns vaders dood, maar die opgaven kunnen niet juist zijn.
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taak met grooten ijver en met nauwgezetheid; zij trouwde
met haar meergenoemden neef Ernst.
Dit alles ging lang naar wensch. Fritz hield veel
van zijne zusters, en omgekeerd waren zij met groote
genegenheid aan hem gehecht. Doch voor den burgemeester
was daarmede de zorg niet weggenomen voor de toekomst.
Hij bezat een vrij groot kapitaal, eene bierbrouwerij en
nogal belangrijke landerijen, maar wettelijk recht op dit
alles had na zijn overlij den, natuurlijk alleen zijn zoon:
zijne onwettige dochters zouden dan onverzorgd achterblij ven. Wel kon hij ze ,adopteeren" en haar zoo in zijne
erfenis doen deelera, maar hij gaf er de voorkeur aan ze
te ,,legitimeeren" en daardoor als erfgerechtigden met haar
broeder gelijk te stellen. Hiertoe echter was volgens het
in Mecklenburg geldende recht diens toestemming noodig,
en daarom had de oude heer, zoodra zijn zoon in Doemitz
was gekomen, dezen aldaar bezocht, niet alleen met het
doel hem weder te zien en te verwelkomen, maar ook om
hem over die zaak te spreken. Zonder moeite had hij bij
die gelegenheid de benoodigde toestemming verkregen en
aanstonds dan ook de meisjes als zijne kinderen doen
legitimeeren, haar zoodoende ieder voor een derde erfgenaam
van zijne bezittingen makende.
In de jaren, die daarop volgden, hadden vader en
zoon, toen telkens de landbouwplannen te berde kwamen,
herhaaldelijk over de geldelijke aangelegenheden van het
oogenblik en van de toekomst gesproken, en zoodoende
had Fritz leeren inzien dat zijn vader, ook al had hij ver
kunnen stellen op zijns zoons inspannings- en-trouwen
volhardingsvermogen, hem niet anders bijstaan kon dan
met eene meer of min belangrijke bijdrage als jaargeld:
voor aankoop van een goed of de inrichting van een
pachthoeve kon tij dens het leven van den burgemeester
geen bedrag van eenige beteekenis worden beschikbaar
gesteld, ook al hadden de omstandigheden dit om persoonlij ke redenen niet onraadzaam gemaakt.
Doch bij het overlij den van den ouden heer konden
de zaken veor den zoon toch gunstiger staan. Deze wist,
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dat zijn jongste zuster en haar man Ernst, die reeds lang
de brouwerij bestuurde, deze moesten behouden, en dat de
oudste met haar echtgenoot de landerijen voor hun levens
hadden : dit alles was reeds lang op-onderhuig
billijke wij ze geregeld. Maar er bleef in elk geval nog
een kapitaal van 14 à 15 duizend Thaler te verdeelen, en
het was niet meer dan natuurlijk dat de jonge Reuter in
de overtuiging was nu, na zijns vaders dood, in het bezit
van zijn derde part te zullen treden, waarmede dan wel het
een of ander, ware het ook op kleine schaal, te beginnen
zou zijn. En zie, die verwachting werd op bittere wijze
teleurgesteld.
Met groote bezorgdheid was de bejaarde burgemeester
reeds geruimen tijd voor zijn dood vervuld voor de toekomst van zijn zoon, en vooral zag hij die donker in, wanneer hij alleen op de wereld zou komen te staan. Zijne
ongedurigheid en zijn ,faible vor dat süfen" deden zijn
vader niet zonder reden bevreesd zijn, dat het, erfdeel van
nog geen 5000 Thaler, indien dit hem opeens in handen
kwam, spoedig zou wegsmelten en verbruikt zijn vóór het
eenig nut had kunnen doen. Dit nu deed hem besluiten
tot een maatregel om te beletten, dat de met zooveel inspanning en zorg bespaarde penningen werden verspild.
Toen zijn testament werd geopend bleek, dat die 5000

Thaler eigenlijk slechts 4750 zijn zoon niet mochten
worden uitbetaald vóór deze zich drie jaren achtereen
onthouden had van drinken: gedurende dien tijd zouden
alleen de renten uitgekeerd mogen worden. Hard als zij
schijnen mocht, was deze bepaling niet onbillijk, noch
onverstandig, maar eene tweede, daaraan toegevoegd,
maakte ze dubbel bezwarend: ook de renten zouden niet
uitbetaald mogen worden, indien de zoon trouwde.
Welke overweging tot deze tweede bepaling geleid
had wordt niet vermeld. Waarschijnlijk was het de vrees,
dat het bezit van het kleine inkomentje Fritz zou kunnen
verleiden tot een overijld en onberaden huwelijk vóór hij zich
door eigen arbeid een vast middel van bestaan verworven had.
Hoe dit zij, de mededeeling van de testa mentaire beschikking
m
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was voor den teleurgestelden erfgenaam een harde slag.
Gedurende zijn verblijf bij pachter Rust had hij zeer
veel menschen leeren kennen en vele vrienden gemaakt,.
want ook op Deurzin was hij aanstonds in gunst geraakt
bij iedereen, tot bij de veldarbeiders toe, die hij dikwijls
in hunne hutten bezocht. Rust zelf, die zich met opzet
veel met hem bezighield en gaarne met hem sprak en
redetwistte, was zeer met hem ingenomen; hij luisterde
gaarne naar zijne verhalen, en uitte meermalen zijne mee
dat hij, zoo hij wilde, een groot schrijver zou kunnen-nig,
worden. Bijzondere vriendschap echter had hij gesloten
met den zwager van zijn gastheer, Fritz Peters — met
wiens zuster Rust was gehuwd — die sinds 1843 eerre
hoeve gepacht had in Voor-Pommeren, Thalberg genaamd.
Die vriendschap werd een band voor het leven, zoo hecht,
dat na Reuters dood, toen Peters reeds lang een gezeten
en zeer gezien landbouwkundige geworden was, laatsgenoemde op zijn landgoed een gedenkteeken oprichtte, ge wij d aan „zijn trouwen vriend ". Op dat Thalberg werd hij
ook gastvrij opgenomen, toen hij zoo alleen en verlaten
,

stond, maar reeds tevoren was hij daar herhaaldelijk de

welkome gast geweest, en daar ook had hij het jonge
meisje ontmoet, dat zulk een diepen indruk op hem had
gemaakt, dat hij haar aanstonds beschouwde als de vrouw,.
die hem het zoo vurig begeerde levensgeluk aan den huiselijken haard moest schenken. Het was Louise Kuntze, de
dochter van een onbemiddeld dorpspredikant, op dat oogenblik in betrekking bij een van diens meer vermogende
ambtgenoo ten als onderwijzeres bij de kinderen.
Daar kwam nu onverwachts die schrikkelijke bepaling
van het vaderlijk testament. Zou hij zijn plan laten varen?
Hij deed het niet. Voor het eerst in vele jaren, zoo niet
voor het eerst in zijn leven, toonde Reuter, dat er wel
veerkracht in hem was mits hij een doel voor oogen zag,.
dat hij zich zelf had gekozen. Inderdaad werd de ontmoeting met Louise Kuntze een keerpunt in zijn leven. Niet
echter zoo snel, dat verdere worsteling hem bespaard bleef.
Vat toch kon het jonge meisje in dien man vinden, dat
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haar aantrok ? Zijn uiterlijk was het zeker niet, van zij n
karakter wist zij niets, en hetgeen zij van hem hoorde
was waarlijk niet bemoedigend om haar te stemmen tot
ernstige overweging van een mogelijk aanzoek. Verwonder
dan ook niet, dat zijne pogingen tot toenadering-lijkshet
met zulke duidelijke teekenen van terugwijzing werden
beantwoord, dat hij wel genoodzaakt was zich terug te
trekken. Het onvermijdelijke gevolg van dezen nieuwen
tegenspoed was, dat hij weder, mistroostig, baloorig, wanhopende aan zichzelf en aan zijne toekomst, aan het rond
ging, allerlei hopelooze plannen vormde, en dreigde-waren
de droevige meening te bewaarheden van velen, die hem
oppervlakkig kenden: van hem komt niets terecht. Maar
de trouwe vriendschap, die hem op Thalberg bewezen
werd, behoedde hem en hield hem staande, tot een toeval
of misschien wel eene opzettelijk geschapen gelegenheid
hem nogmaals met Louise Kuntze in aanraking bracht.
Het was op de een of andere familie-bij eenkomst ten huize
van pachter Rust op Deurzin. Toen wist hij een gunstig
oogenblik te kiezen om met haar een gesprek onder vier
oogen te voeren; hij vertelde haar uitvoerig zijne geheele
zoo droevige levensgeschiedenis, bekende haar openhartig
al zijne misslagen en tekortkomingen, verheelde haar niets
van zijne zwakheden noch van zijn noodlottige kwaal, en

stortte in één woord zijn geheele ziel voor haar uit.
Wat zij gehoord had maakte op de jonge vrouw een
diepen indruk, en hare vroegere terughouding begon te
wijken voor eene langzaam maar zeker toenemende tegemoet koming. Lang nog duurde het eer zij zich de bijna onoverkomelijke moeilijkheden, die de toekomst onvermijdelijk
moest baren, uit het hoofd liet praten, en dikwijls sloeg
haar de angst om het hart, wanneer weder een van de
treurige crisis- perioden het haar herinnerde, waaraan hij
zich zelf bloot zou stellen, maar het einde was, dat zij
zich, eerst in stilte, daarna, in het begin van 1847, openlijk met Fritz Reuter verloofde. Hij had gevonden „wat
hem in het leven kon terugbrengen."
(Slot volgt.)
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Jac. van Looy. Jaapje. Amsterdam. S. L. van Looy, MCMXVII.
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J. de Meester. Gedenk te leven. Amsterdam. E. M. Querido.
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„Wo Kinder sind, 3a ist ein goldenes Zeitalter," een
aphorisme van Friedrich Schlegel, dat zeker kenschetsend
is voor dat beginnend tijdperk der Romantiek, dat, het
naïeve en onbewuste verheerlijkend, ook een nieuwe, bewonderende belangstelling had voor het kind, en daardoor
tot een zuiverder begrip van zijn wezen komen kon. Het
kind als gratie-volle verschijning was geweest een voor
voor de schilderkunst; het was geweest ook in de-werp
poëzie, niet zoo zeer om zijn zelfs wil als om de lyrische
vertolking van ouderliefde of van smart om gemis en soms
was wel als door Vondel, de blijheid van het kinderlij k
bestaan, van „dat soete leven" verklankt. Maar in die
literaire kunst, die karakter en zieleleven uitbeeldt, was
het kind slechts sporadisch verschenen.
Het liefdevol inleven in de kinderlijke psyche, het doorschouwen van dat onbewuste leven, 't was eerst mogelijk
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na de Romantiek. In ons land is het Multatuli, de typisch
romantische in zijn levensgevoel, die voor 't eerst een
kinderfiguur tot het middelpunt van een kunstwerk maakt.
Ook in dit opzicht nu aanvaardt het volgend geslacht zij n
erfenis. In de laatste decenniën is het kind een vaste verschijning in onze hoogere kunst.
De kleine Johannes, de kinderschetsen van Ina BoudierBakker, de jeugd-beschr**ving van Carry van Bruggen's
Heleen, de wel op het tweede plan staande, maar toch
met zooveel zorg geteekende kinderfiguren in familie
als „Voor de Poort ", „Een gelukkige Familie ",-romans
„Armoede ", dat alles vormt langzamerhand een galerij van
kindergestalten die ons even vertrouwd en werkelijk zijn
als zoo menig ander roman- karakter der laatste jaren.
En nu weer is daar Van Looy's nieuwe boek, dat geen
ander onderwerp heelt als het simpel leventje van allen
dag, zooals Weeshuis - Jaapje dat ondergaat. Hier niet een s
het modern- bewegelijk zieltje van een kind, dat tallooze
indrukken ontvangt en staand in 't tegenwoordige bonte en
haastige leven, veel te verwerken heeft, maar 't j ong entj e van
de in ons gevoel al zoo lang geleden periode, toen de kinderen werd gezegd, in alles, wat ze te doen en te vinden
hadden, toen hun leven werd afgebakend door de vol
weinig ruimte gelaten aan eigen initiatief.-wasen
Jaapje, klein ventje, in 't gareel van de weeshuis-orde,
slijt z'n leventje binnen die muren, zelden maar een kij kj e
nemend in de groote wereld daarbuiten, als hij „Groomoe"
mag bezoeken op 't Hofje of ook een enkele maal „heel
ver weg" in Amsterdam of ,heelemaal boven in Noord Holland" uit logeeren is. Maar dat armelij k- eentonig
bestaan is voor Jaapje rijk en vol, doordat hij een droomertje is en een fel kereltje tevens, „mijn vurige jongen"
zooals Grootmoeder in haar groote smart bij zijn sterfbed,
de zoo juiste karakteristiek weet te geven. Uiterlijk meest
gedwee het leven aanvaardend, alles aannemend als vaststaande feitelijkheid, zoo vanzelf sprekend „als de wind,
die langs hem aaide" ging hij toch gretig op alles in met
zijn fel kijkende oogjes, alles verwerkend in zijn kinder-
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lij ke droomerij en. En door de eenvoudige grootheid van
zijn kunst doet Van Looy ons nu al die simpele dingen
zien door Jaapje's oogen, maar tegelijk zoo, dat zij stralend
worden van warm en diepbezonken leven. Met Jaapje meedroomend zien ook wij in het heel gewone het bij zondere,
in het alledaagsche het groote. 't Is niet met een wij smenschelijke glimlach, maar in vollen ernst, dat hij het
eerste hoofdstuk „Het Verhevene" noemt. We zijn daarmee dadelijk in de sfeer, waarin dit boek wil genoten
worden. Voor Jaapje was het een verheven oogenblik van
ademlooze geluksverwachting, toen de heerlijkheid van de
Sinterklaas-tafel op kijkavond voor zijn gretige oogen zou
geopenbaard worden. De openbloeiende verwachting, de
wijde heerlijkheid voelen wij als absoluut en daarna als
wezenlijk tragisch de ontgoocheling, als hij, onmachtig om
zooveel heerlijkheid opeens te beheerschen, niet weet te
kiezen en voor hij 't weet, met 't opgedrongen lekkers
„weer liep door het dooiige duister boven de straat, mee
met zijn gretig kau wende zusje en het huilen hem nader
was dan het lachen ". Dit is maar één voorbeeld uit velen.
Als Jaapje met zijn bril van kastanje-stengels do©r 't huis
ronddwaalt „om wat van de wereld te zien ", leven ook
voor ons de fantasie-arme zalen en portalen en kamertjes
op in schooner licht dan de werkelijkheid ons geven zou.
Als hij Zaterdagavonds zijn beurt bij de tobbe staat af te
wachten, of met z'n kameraadjes in den tuin zijn onbewuste lente-lust uitviert, of in Amsterdam naar de groote
schepen tuurt, altijd weer zien we, door zijn verwonderd gekijk heen die fijne kleurige tafreelen, die worden
tot een blij vend, vreugdevol bezit. Waarin ligt het geheim
van deze bekoring? Zeker ook in het feit dat wij hier
staan voor persoonlijke herinneringen. Wij kunnen, door
Jaapje's oogen ziende, de schoonheid zien, omdat hij het
kind was, dat anders te zien vermocht als de anderen,
Jaapje, die „heel goed wist wat mooi was, die alle dingen
nog weer opnieuw zag en hoorde „binnen in zijn hoofd".
Maar daarnaast is Jaapje ook weer het kind zonder meer,
in wien de absolute heerlijkheid van het kinderlijk wezen
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is uitgebeeld, een heerlijkheid die niet is het gewaande
onverstoorbare kindergeluk, maar die ligt in dat onvermoeibaar vermogen om alles frisch en nieuw te ervaren,
om het wonder te beleven en het wonder te verwachten,
zooals in die zeldzaam mooie Hoofdstukken: „Het Bewogene"
-en „De Nieuwe Regentes" Jaapje zoo intens doen kan.
En dit is wel een van de groote schoonheden van dit
boek, dat daar zijn die twee elementen, die schildering
van den volgroeiden kunstenaar èn de ziening van het
kind, beide echt en zuiver en toch niet gescheiden, zoodat
in niets wordt geschaad de gave eenheid van het kunstwerk.
Dit is alleen mogelijk door de diepere wezenseenheid, die
er altijd is tusschen den genialen mensch en het kind,
een eenheid hierop berustend, dat door beiden de wereld
van verschijnselen en gevoelens telkens weer als voor het
eerst genaderd wordt. De ziel van het kind en de ziel
van den kunstenaar zijn hierin gelijk, dat beiden kennen,
onverzwakt, de „verwondering ", die 't gewone omtoovert
in 't bij zondere, het alledaagsche in het verhevene. Of is
dit onjuist uitgedrukt, en is het beter te zeggen: die het
Verhevene en het Wonder ontdekt achter het alledaagsche
--- Op den duur verliezen de meeste menschen dit kindergeluk, het gaat hun naar het weemoedig liedje van Adama
van Scheltema:
Dat leer je dan zoo zoetjes-aan
Weer allemaal vergeten,
Het wonder is er afgegaan
En je oude ziel versleten.

Toch, iets van het kind en iets van den kunstenaar
leeft er in elk mensch, wachtend op de aanraking van een
van beiden om zijn „goldenes Zeitalter" te doen herleven.
En mede daarom is dit boek een zoo kostelijk bezit, omdat
hier kunstenaar en kind in dubbele bekoring in ons wakker
roepen, wat er aan hen verwant is.
Het is zeker niet toevallig, dat men bij een beschouwing
van Ina Boudier—Bakker's nieuwe roman onwillekeurig
met de kinderfiguren begint. Er is althans geen sprake dat
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we hier met een sterk ondergeschikt element te doen
hebben. De lezing der afzonderlijke schetsen, te voren in
verschillende tijdschriften gepubliceerd, doet zelfs vermoeden dat in eersten aanleg dit boek geheel geconcentreerd
zou zijn om de kinderen, en de volwassenen voornamelij k
zouden gegeven zijn in hun, verhouding tot hen. En ook
zooals het nu is, blij ven de kinderfiguren op den voorgrond
staan, wat soms de eenheid der conceptie benadeelt. In
haar vorigen roman, „Armoede," treft ook de buitengewoon zorgvuldige uitbeelding der kinderen, maar daar zij n
ze geheel op het tweede plan gehouden. Hier, waar de
roman zelf veel meer leidt tot concentratie om één middelpunt, wordt vaak de aandacht van het toch belangrijkste
gebeuren afgeleid, wat vooral in het eerste deel wel eens
een gevoel geeft van vermoeiende veelheid.
En toch kan men men dit gebrek aan evenwicht ten
slotte nauwelijks betreuren, omdat daardoor zooveel moois
bewaard gebleven is. Na 't vele dat Ina Boudier—Bakker
in dit genre reeds gaf, bekoort weer even sterk dit nieuwe
werk. Hier voor 't eerst heeft zij zich niet beperkt tot een
korte schets, maar zien we de ontwikkeling der kinderkarakters door verscheidene jaren heen. Na de lezing van
,,Jaapje" treft aanstonds de geheel andere aard van deze
schildering. Hier niet in de eerste plaats het reageeren der
kinderziel op de verschijnselen rondom, het opnieuw beleven daarvan in eigen innerlijk wereldje, maar veel meer
't actieve, 't reageeren op toestanden en verhoudingen en
botsingen met de buitenwereld. Daardoor zijn deze uit
kinderleven bewegelij ker, nerveuser, indivi--beldingva
dueeler. Naast het innige, bezonkene van „Jaapje" valt
te genieten de rijke verscheidenheid van deze kinderen,
in éénzelfde omgeving hun verschillenden aard uitlevend.
Van Looy heeftvooral oog voor het onaantastbaar inwendig leven van het kind: ondanks zijn soms heel reëel
kinderverdriet is Jaapje doorgaans zalig in het zien. Boudier Bakker brengt sterker naar voren den strijd van de
uitgroeiende persoonlijkheid, het aandoenlijk weerlooze van
het kind, dat overgegeven is aan machten die goed of heil-
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loos werken kunnen. Daardoor zijn haar kinderen meer van
buiten-af gezien, hun innerlijk leven meest gegeven, zoo
als het zich openbaart in gebaar en daad. En men weet
zelf niet, wat daarbij 't diepste genot geeft, de zuivere
aanvoeling van hun wezen of de fijne soberheid, waarmee
dit dan wordt aangeduid, soms door een enkel, schijnbaar
onbeduidend trekje. Heel zelden maar vernemen we de gedachten, de stemmingen van deze kinderen, maar in 't
suggestieve schilderen van een gebaar, een oogopslag, een
houding, gaat heel hun wezen voor ons leven. De schrijfster
vermag al dat onzichtbaar binnen -leven te zien, gemanifesteerd in 't uiterlijke en haar kunst is in staat onze oogen,
tot onze telkens weer blijde verbazing, daar ook voor te
openen.
Deze fijne en veel-zeggende plastiek geeft ook zijn
eigenaardige schoonheid aan den eigenlij ken roman, die
zich, bij een voortdurende wisselwerking der beide elementen,
hoe langer hoe meer boven de kinder- schetsen uit vrij
ontwikkelt.
Met verwonderlijke intuïtie ziet de schrijfster al die
verwarde draden van het onbewuste en bewuste leven
naast en door elkander gaan en met overtuigende helderheid
weet haar kunst den neerslag van dat vaak dubbele leven
in woorden en handelingen vast te houden. In dit opzicht

is dit boek wel echt -modern, en nochtans vrij van alle
modieus gespeel met onder-bewustzij ns-theorieën. Daarvoor
is het veel te ernstig, is de schrijfster te zeer overweldigd
door de wonderbare kracht van dat diepste leven, zooals
't ook spreekt uit haar motto: „Tot wij, als in een klaren
spiegel schouwend, eindelijk bekennen ons heimelijkst en
sterkste leven, dat ons drijft langs ongewilde en ongeweten
wegen.
Marianne Roske, stil, tevreden, droomerig-zacht kind,
blij als ze maar ongestoord haar leventje van fantasie kon
leiden, is in haar latere meisjesjaren geheel opgegaan in
haar ééne, groote liefde, haar zang. En al heel gauw
stond de roem in haar jonge leven als iets dat vanzelf
sprak. Op die schijnbaar zoo volle levensontplooiing volgt
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echter een groote dorheid. De levens-intuïtie draagt haar
niet meer en het leven-zelf is nog niet in haar ontwaakt.
Een oude, fijn-voelende vriend speurt die dorheid ook in
haar kunst. „Ja mijn kind je stem is mooi.... Maar
je hart zingt niet !" — Ze schudde het hoofd, in een
wanhoop.
„Neen niet waar mijn kunst is mijn leven !"
Hij was voor haar blijven staan en zij had zijn blik
op haar voelen rusten met een zachtheid, die haar dieper
kwetste, dan een scherpe opmerking had kunnen doen.
„Neen, neen mijn kind -- dat is je leven niet. Het
is je instrument. En dat geeft pas den vollen, zuiveren
klank, als het leven in die snaren grijpt."
,,En vroeger vroeger vond u wel goed mijn zang."
„Ja toen je nog zoo heel jong was. Toen zong je
al die dingen ook zonder doorleefdheid, maar toen zon g
je ze met de heele levensverwachting, de levenszekerheid
in je ziel. Nu heb je de zekerheid verloren, en de
verwachting heeft je moe gemaakt."
Aan dit gesprek moet zij terugdenken als ze, thuis die
leegte ontvlucht, geen rust vindt, als haar onvoldaanheid
slechts dreigender wordt, hier, in de oude rustige omgeving,
ginds te midden van het vol gezin van haar zuster. En
dan begint 'reeds dat dubbelleven, 't bewuste zoeken naar
een verklaring van haar loomheid, naar genezing, èn diep
in haar binnenst gevoel dat uitgroeien van wat haar eigen lij kste leven is. Al pijnlijker wordt - die innerlijke botsing
als, Gerard in haar leven komt, de kameraad van haar
meisjesjaren, als ze in haar vriendschap voor hem liefde
ziet, liefde wil zien en als dan „haar engagement de anderen
meer blijdschap schijnt te g even dan haar zelf, als de mist,
waar zij zich leven voelt, steeds dichter wordt, terwijl daar
in 't onbewuste al dieper in haar wortelt haar liefde voor
Koen, haar zwager, zonder dat zij zelf het nog vermoedt.
Als ze dan om Lize's ziekte in zijn gezin moet gaan helpen,
wordt zij zich slechts bewust van een blind verzet. „Een
schrik, een weerzin klom haar naar de keel -- onberedeneerd en heftig ging het in haar hersenen: „ik wil niet
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ik wil niet" - en als zij ten slotte wel toestemmen moet,
,,weet ze alleen zich gedreven in vreemde weerloosheid
langs onvermoede wegen." Dan, in het alle aandacht
eischende verzorgen van 't verwaarloosd huishoudeB, komt
het geluk, komt het volledig, onbewust zich overgeven
aan haar diepst gevoel, aan haar ongeweten liefde, tot
telkens een bliksemstraal haar opschrikt, tot eindelijk zij
helder ziet haar eigenl ij k leven.
„Zij zag haar engagement het begin. Gerard. . . h'*
‚,was gekomen op een tij d, dat alles klaar in haar te wachten
„lag op het leven. Toen alle onbevredigdheid en alle ver-„langen zich in haar samentrok - en alle roem en succes
„een holle klank voor haar geworden was, omdat het haar
„verlangend hart leeg liet. Toen zelfs haar kunst haar los
„liet, omdat alle leven naar den geest haar voos en onbe„teekenend scheen tegenover dat eene, waarnaar de vrouw
‚,in haar joeg. En toen, toen had zij toegegrepen. Zij was
„acht-en-twintig jaar, en zij had zichzelve niet gekend. Zij
„had niet geweten, dat zoo een groote macht van liefde in
„haar leefde, zij had niet willen luisteren naar de stem
„van haar wijzer weten, dat haar waarschuwde zich niet
„met het mindere tevreden te stellen, zij had het gevoeld
„van 't eerste oogenblik af, dat ook Gerard haar verlangen
‚,leeg liet, en zij had dit besef in zich vertrapt, zij had
„met geweld tot zwijgen gebracht den zuiveren onbedriege„lijken slag van het eigen hart.
‚,En nu liet het zich niet meer tot zwijgen brengen,
‚,dàtgene wat haar gekneed en vervormd had tot een ander
„wezen; wat haar het hoogste geluk had doen vinden in
„dingen, vroeger buiten haar aandacht; wat haar geest
„had gebogen en haar handen had doen grijpen naar
„werk, dat zij nooit had kunnen leeren noch onthouden.
„Voor 't eerst in haar leven had zij zich vastgehouden
„gevoeld door een man in wien zij zich weg kon leven,
„voor wien alle egosme in haar zweeg, den eenigen voor
wieri zij waarlijk goed had kunnen zijn.
„Zij wrong haar handen, terwijl heete tranen op haar
„kussen dropen.
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,,De eenige, die alles van haar maken kon, die de
„vrouw, de moeder, het gansche levensbesef in haar ge„wekt had.
„Zij wist het nu zij had hem, Koen, altijd liefgehad ".
En toch wil zij, nog, haar leven hebben, haar leven
met Gerard. En tegen elke innerlijke stem in, dringt zij
weer 't zich op, dat daarin rust en bevrediging zal zijn.
Totdat zij weet dat ook Koen haar liefheeft. Dan is in
haar dat Bene, de wil om hem al haar rijkdom te geven
maar tegelijk het weten dat dit nooit zijn kan.
„Want terwij 1 zij ging in zijn huis, zag zij met haar
„scherpste diepste intuïtie hem zoo als hij was zooals zij
„hem liefgekregen had tot zij niet meer bestond dan in
„hem, van een onkreukbare rechtschapenheid, die eerder
„zou ondergaan dan tekort-schieten in wat hem eer en
,,plicht was. Zij had het geweten in het ellendig geluk, de
„verschrikkelijke zaligheid van dat eene moment: zij kon
„alles vertrappen om hèm, maar hij niet om haar..Zij had
„hem geweten sterker, beter dan zij, en bij hèm bescher„ming gezocht tegen zichzelf terwille van die beide
„anderen, die argeloos en gerust leefden in goed vertrou„wen -- om eigen wille. Want bewust nu wist zij wat
„onbewust haar den vorigen avond had geleid:
„Dezen man volkomen bezitten, beteekende hem voor
„altijd verliezen ".
Naar huis teruggekeerd, tracht zij nog een tijd hardnekkig haar leven met Gerard vast te houden, tot zij helder
ziet de wanhopige leugen van zulk een bestaan en dan
alles prijsgeeft, maar dan ook zelf dreigt onder te gaan.
Al 't goede in haar verdort, „zij voelde zich vergiftigd tot
in de wortels van haar ziel". Tot dat zij door de kracht
van haar liefde zelf, boven eigen liefdeleed uitkomt. Rick,
Koen's zoon uit zijn eerste huwelijk, de jongen met wien
het, naar hij altijd dacht, nooit mis kón gaan, komt bij
Marianne als een eerlooze en zij moet het den vader gaan
zeggen. „In dit oogenblik wist zij dat zijn leed haar dieper
wondde dan zelfs de eigen smart om hem." Van toen begon
haar overwinning. Al de moederliefde, die zij voor Koen's
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kinderen gevoelde, gaf zij aan Rick, om hem voor zijn
vader te behouden. En daarmee week de doffe onverschillig
voor alles wat buiten haar eigen gevoelskring lag.-heid
En langzaam maar vast won het leven, won haar kunst
haar terug --- „de uiting van wat het leven in al zijn vol
haar had geopenbaard ". Ondanks de smart om dit-heid
weten dat zij bij de festijnen des levens een toeschouwster
blij ven zou, wist zij zich rijk in de ervaring van een liefde,
die den eigenlijksten mensch in iemand wekt.
Men kan de geschiedenis van Marianne's liefde niet
lezen zonder daarnaast te stellen de figuur van Liesbeth
uit „Voor de Poort". Het is bijna niet te denken dat de
schrijfster dit zelf niet zou hebben beseft. Heeft zij dan de
groote overeenkomst in motief aanvaard, omdat nu eenmaal deze gestalte juist in die omstandigheden in haar
fantasie was gaan leven en zij hierin geen geforceerde
wijziging kon of wilde brengen? Of ligt in die gelijkheid
opzet en is Marianne bedoeld als een tegenhanger van
Liesbeth ? Hoe dit zij, voor de critiek is het ten slotte
slechts de vraag of zij in dit schijnbaar gelijke het nieuwe
en dus een verrij king heeft weten te geven.
Ik geloof niet dat het heel wel mogelijk is de doordringende fijnheid te overtreffen, waarmee de ontwikkeling
van Liesbeth's hartstocht is weergegeven, is gevolgd tot
in de onnaspeurlijkste stemmingen en sensaties, tot in de
subtielste uitingen. En zeker heeft „Het Spiegeltje" niet
de bekoring van die volkomenheid van uitdrukking, die
athmospherische schildering, waardoor alles als 't ware
gedrenkt is in het licht van dit centraal gebeuren en tot
een harmonische eenheid samengesmolten. Het mist daardoor de gave schoonheid van „Voor de Poort", al staat
daar tegenover een rijker en dieper bewerking der bij figuren, waardoor o.a. Koen veel reëeler is dan Frans
Scheffer.
Met dergel.ij ke overleggingen komen we echter tot een
vergelijking van beider talent, waarom het hier ten slotte
niet gaat. Vragend naar 't goed recht van Ina Boud ierBakker om na en naast Liesbeth haar Marianne te geven,
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hebben we deze twee gestalten te zien als scheppingen
waarin het levensgevoel van hun auteurs impulsief tot uiting
is gekomen. En dan treft in de eerste plaats de zeer
verschillende visie van de groote, alles overheerschende
liefde. Liesbeth's liefde is bijna uitsluitend zinnelijk en
komt boven dit oorspronkelijk karakter niet uit. Zuiver
gevoeld is dan ook het al meer verwoestend element in
deze hartstocht. In verband hiermee is het van belang,
dat de geheele toon van den roman den indruk geeft dat
hier niet een toevallig individu is bedoeld, maar wel zeer
zeker een type.
Ook in Marianne kunnen we het algemeene zien in het
bijzondere. Want tusschen de bij uitstek moederlijke Jeanne
en het opvlakkig kind- vrouwtje Lize staat zij als het meer
veelzijdige vrouwenkarakter, 'n type, schoon niet het type
van de vrouw. Bij Marianne nu is de liefde niet sterker,
maar wel veel rijker dan bij Liesbeth „was er één
nuance van liefde, die zich niet volledig in haar had uit
voor hèm ? Daardoor is haar gevoel vatbaar, niet-gelfd
slechts voor een steeds toenemende hevigheid, maar tegelijk
voor verdieping en veredeling. Het is het beste in Koen,
dat zij 't meest liefheeft, dat zij in hem vindt als een kost
kleinood en door dit karakter van haar liefde is zij in-bar
staat Koen te begrijpen, ook waar hij, den zuiversten drang
volgend van zijn hart, haar opgeeft; kan zij eigen heftig
begeeren beheerschen. „Hij dacht hoe zij dezen man zoo
liefhad, dat het haar wegdreef van hem." Deze „Entsagung"
is niet een goedkoope oplossing, die ten gunste der huwelij listrouw beslissend, gemotiveerd of niet, de betrokken
personen als deugdzame marionetten laat handelen. Zij is
allereerst gemotiveerd in het karakter van li oen en 't komt
mij voor gelukkig gevonden te zijn, dat Marianne eerst
door Koen's wil gedwongen, slechts langzamerhand de
kracht wint om vrij willig te doen, wat van den beginne
af haar diepste gevoel reeds als 't eenig mogelijk had g ezien. Met fijne intuïtie is hier gepeild een liefde, die ter
wille van eigen onschendbaarheid boven 't heftigst verlangen
u I.. kan gaan, die een levenswil wekt, sterker dan 't ge-
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luksbegeeren. Deze andere conceptie van de liefde is een
uiting van een geheel verschillend levensgevoel, een ver
ondergrond waaruit beider schepping is opge--schilend
bloed. In „Voor de Poort" dringt alles tot het alternatief :
de vervulde begeerte of de dood, in welken vorm dan ook.
Voor Ina Boudier—Bakker is niet de eerste en laatste
vraag het geluk van 't bevredigd verlangen, omdat daar
ligt een meer nog overwegend levensbelang: het-achter
geluk van 't volle outwaken aller krachten, de rijkdom
van het innerlijk leven, 't zij dan in bezit of in ontberen.
Dit gevoel is onder meer gesymboliseerd in de verschrompeling en herleving van Marianne's kunst, het wordt met
zooveel woorden uitgesproken in Marianne's zekerheid „dat
eens en op welke wijze ook, 's levens wonder aan haar zich
voltrekken zou."
De stemming waaruit dit boek is geschreven is deze
Er is een levensbezit dat meer is dan het geluk en dat
waard is, als het moet wezen, met het geluk betaald te
worden. In dit besef ligt een levens-durf, een kracht, die
tot nog toe in onze moderne romanliteratuur niet of zelden
tot uiting is gekomen, waarvan ook de schrijfster zelf in
,,Armoede" niet dan een flauw vermoeden had. En 't weldadigst hiervan is misschien wel dat dit volstrekt niet is
een bewust gepredikte levensbeschouwing, maar een stil

opbloeien uit den diepen ondergrond van het gevoel, een
spontane uiting, vol van nieuwe mogelijkheden.

Ook in het laatste boek van De Meester: „Gedenk
te leven" komt een meer idealistische levenswaardeering;
tot uiting. Echter niet als de nauwelijks bewuste ondergrond, die de geheele voorstelling bepaalt, maar als de
hoofdgedachte, nadrukkelijk uitgesproken èn in den titel,
en in het motto, ontleend aan Romain Rolland: ,Rouvrons les fenêtres". Dit karakter van opzettelijke bedoeling
is het geheele boek eigen. De compositie, de karakter
alles wekt en versterkt den indruk van 't ver -teknig,
gewilde, van de illustratie eener stelling,-standelijkzo
die geen levende werkelijkheid wordt.
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Henri de Fouquières, de droomerige, weinig-actieve
afstammeling van een oud-adellijk Fransch geslacht voelt
zich in Rotterdam misplaatst. Zijn vader, hertrouwd met
een rijke Rotterdamsche, begrijpt dat niet, staat, als zij,
sceptisch tegenover Henri's schilder- illusies. De omgang
met 't eenvoudig, energiek gezin van Huib Jansens, gewezen Katholiek priester, waar hij poezie èn kracht ver
vindt, de vriendschap voor zijn ouderen neef, den-enigd
schilder, wiens mooie aanleg door gebrek aan energie niet
tot z'n recht is gekomen, zijn liefde eindelijk voor Magda
Jansens, bekeeren Henri tot krachtiger levensdurf, geloof
in de liefde, geloof in zijn werk, geloof in het leven.
De figuur van Henri mist relief. We hooren hem wel
veel peinzen en tobben, zich zelf en zijn omgeving ontleden maar we zien hem niet in die omgeving leven en
zich ontwikkelen. Een heel enkele maal slechts zien we
hem in het gezin, b.v. waar een van de zusjes hem bij
zich roept voor het eten; in den regel hooren we slechts
indirect, door zijn tobberijen, van de drukkende sfeer
thuis. Zoo is het ook met den ruimeren achtergrond, door
't energiek-drukke Rotterdamsche leven gevormd. De bedrij vigheid wordt ons niet volkomen aanschouwelijk ge
er weer meer in abstracto van: als b.v.-makt;wehorn
in een dergelijke stijven, nuchteren zin: „Zijn wrok uitsprekend over zijn kennissen uit de handelskringen, zeg
wat hem in hen tegenstaat, erkent hij het verdien -gend
bedrijvigheid onder die rijken, welke hij-stelijkvand
nooit genoeg heeft gewaardeerd ". Nu is het waar dat
een aanschouwelijk gegeven achtergrond gemist kan worden,
waar we de omgeving in hoofdzaak zien, zooals die zich in
Henri reflecteerd. Maar ook hier blijft de beschrijving iets
verstandel"k-abstracts houden. De ommekeer van moedeloos wenschen tot energiek levensgeloof moet men ten
slotte constateeren, maar de wording van dit alles is niet
duidelijk. Wel kan men nagaan hoe de schrijver het zich
heeft gedacht, maar 't is geen verbeelding geworden. Vooral
het meest beslissende in zijn innerlijke ontwikkeling, zijn
liefde voor Magda, wordt vrij plotseling als een fait accom.
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pli meegedeeld; we zien die niet ontstaan, niet groeien.
In 't eerste gedeelte is de figuur van Huib Jansens
nog haast scherper belicht dan die van den hoofdpersoon,
al hindert ook hier het kortademige, samenvattende en
krijgt men ook weer te veel het gevoel van allerlei bij
hoofdgedachte moeten steunen. Van-zonderh,i
den invloed van Huib op Henri merken we na dit eerste
deel weinig meer, al blijkt later dat die zeer beslissend is
geweest. In 't tweede deel valt het volle licht op Neef
Henk en dit is eigenlijk de eenige figuur die met indringende belangstelling is waargenomen. De anderenworden
in de herinnering min of meer abstracte schimmen,
Neef Henk niet. 't Is of de schrijver hier de opzet van
zijn verhaal heeft vergeten en spontaanweg uit z'n levende
fantasie deze figuur heeft geschapen. 't Is dan ook een
eigenaardige bijkomstigheid dat we van zijn schilderen
veel meer hooren dan van Henri's werk.
En toch wordt ook deze figuur dienstbaar gemaakt
aan de bedoeling, predikt hij, tot onze bevreemding, plotseling ook het idealisme. Harmonie tusschen werk en leven,
ook tusschen werk en liefdeleven is noodig, is mogelijk.
„Ik heb de vrouw niet mogen vinden. Maar ze bestaat ".
Dat hij tot die overtuiging gekomen is, juist na en door
zijn laatste ontgoocheling, het is mogelijk; maar hoè dan

die reactie zich voltrokken heeft, wordt ons niet doorzichtig gemaakt. Daardoor doet zijn optimisme aan als een
stelling en hebben ook de woorden waarmee hij Henri en
Magda verwelkomt, den hinderlij ken bij smaak van een
toespraakje, waarin het hoofdthema nog eens wordt samen
-gevat.
Levensbeschouwing en levensbeelding zijn hier niet
tot een harmonisch geheel samengegroeid. Heeft de schrijver zich den tijd niet gegund het verstandelijk gedachte
in zijn fantasie te laten rij pen tot het waarlijk levend
werd? Frans Coenen heeft onlangs van Carmen gezegd,
dat dit boek in het oeuvre van De Meester de groote
ontwikkeling van levensontkenning tot levensbevestiging
beduidt. Deze opvatting wordt te aannemelijker, nu we op
0. E. XVIII 3
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deze meer optimistische levenswaardeering dit nieuwe werk
gebaseerd zien. Dit sluit echter de mogelijkheid niet uit,
dat dit besef, al is 't tot persoonlijke overtuiging geworden, nog niet zoo de geheele persoonlijkheid heeft doordrongen, dat het dien diepsten levensgrond raakt, waaruit
alleen de waarachtige kunstwerken ontstaan. Zoo althans
zou men zich kunnen verklaren, waarom dit boek aandoet
als maakwerk, als niet geschreven uit den innerlijken nood
om de meest eigene levensvisie te veruitwendigen.
Tusschen „Carmen" en „Gedenk te leven" ligt de
bundel schetsen, naar 't eerste verhaal „De Jeugd van
Harlekijntje" getiteld. De veronderstelling van Coenen
vasthoudend kan men hier inderdaad in de belangrijkste
dezer schetsen, de Jhuiskomsten" een wending tot hoopvoller levensopvatting waarnemen. En hier komt dit dan
zoo spontaan op uit den bodem van even ingehouden weemoed, dat de gedachte aan verstandelijke opzettelijkheid
niet gewekt wordt.
Hoe is in ,,Jr." suggestief weergegeven die dompe
drukkende athmosfeer thuis, waar de blijde, werkelijk belan grij ke tij ding van Frans' verloving moet zwichten voor
een onbelangrijk ruzietje van Vader met zijn uitgevers.
„Hier in huis was 't altijd zoo. Hier was niets als bij
,,andere menschen. Dingen, die bij andere menschen van
„zelf spraken, bleken hier onmogelijk. En wat in elke.
„familie de heele boel op stelten zou brengen, moest hier
„op de mat in de gang worden befluisterd. De meid met
„'r vrijer deed minder geheim." Is juist in die laatste vergelijking niet volkomen de bitterheid van stemming weergegeven, een bitterheid die ten slotte dan wijkt voor de
weer opveerende vreugde, zij 't in kalmte en niet meer in
opgetogenheid.
Ook „Terug in den Lieven Eenvoud ", en „De Kievitseitjes" staan in het teeken van de teleurstelling, daar over
't blij-verwachte toch altijd weer een schaduw valt. Soms
wordt er de weemoed tot 't wrang besef dat zelfs de een
blijheid opeens zoo kan verdoft worden, dat 't-voudigste
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dwaasheid schijnt ook maar even haar glanzend gezien te
hebben. Maar toch ook hier weer telkens het opleven van
den levensmoed, van de vreugd om wat naast veel verloren
illusie, toch blij vend is. Het fijnst is dit wel in De Kievitseitjes. Zoo in 't scènetje waar Lutteken midden in zijn
angst voor Betty's ontrouw de vreugde ervaart van 't vaderzijn. „Op hetzelfde oogenblik overkwam hem, als een be„vrij dende ontroering, dat hij de stem van zijn zoontje
„hoorde ; Hugo stond voor het hek en riep: Vader!
,,met zoo'n kleine -jongens-stem, die zacht is, zwak, zóó,
„dat zij bedeesd lijkt ; bedeesd en vol vragende-teerheid
„tevens. Het doorschokte hem, dat hij opeens werd ge„troost, dat dit wat Werkelij ks was vlak bij hem. En
„haastig, als moest hij iets schuldigs verbergen, frommelde
„hij het couvert, de brieven, ongevouwen, den zij zak van
„van zijn colbert in en was met twee stappen aan het hek.
,,— Allo, vènt !"
„-- Dag, zei ingehouden, als een overbodigheid, het
stemmetje."
Hier onder meer, treft de zuivere doordringing van
subjectief levensgevoel en objectieve uitbeelding. Zulke
passages doen uitzien naar dat toekomstig werk dat De
Meester zich zich zelf, schijnt 't, beloofd heeft, waarover
hij zich in 'n onderhoud met d' Oliveira aldus uitliet:
„Langzamerhand, nu mijn kinderen groot zijn, ben ik gaan
berusten in het leven en ik hoop van berusting tot LevensBejahung te komen. Ik hoop dan nog eens een boek te
schrijven, dat zal heeten „Du Sollst" Dat zijn laatste
werk de verwezenlijking zou zijn van dit plan, kan ik niet
gelooven, omdat daar het levensinzicht wel het thema,
maar niet de basis is van zijn kunst.
De kunst, als reflex van 'n innerlijk levensgevoel, zoo
sterk, dat het stuwt door voorstelling en vorm heen, dat
het zich kenbaar maakt aan den lezer, onbewust bijna,
maar onontkoombaar tevens, dat is ten slotte de alleen bevredigende schoonheid. Die kunst kan de kunstenaar niet
voortbrengen naar welgevallen, ze ontstaat slechts als het
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levensgevoel in hem zoo gaaf en zoo sterk is dat het gebiedend uiting eischt. Dan alleen kan er volkomen eenheid
zijn tusschen het vertolkte en de vertolking, die eenheid
die -wij ervaren als rustgevende schoonheid, ook waar we
ons van haar oorzaken niet bewust worden. Zoo is de
waarachtige, groote kunst alleen mogelijk bij volkomen
spontaniteit, die echter 'n geduldig, zelfs 'n moeizaam
uitwerken niet uitsluit, als de inwendige schepping uit
gestalte moet ontvangen.
-wendig
Waar deze natuurlijke drang ontbreekt, kan slechts
schoonheid ontstaan der afzonderlijke deelera, die nochtans
zoo stralend kan zijn dat ze een bedrieglijken schijn der
groote schoonheid wekt.
Deze als 't ware gebroken schoonheid geeft Felix
Timmermans ons in „Het Kindeken Jesus in Vlaanderen".
Onwillekeurig doet hij in zijn opdracht dit reeds vermoeden:
„In de kader en de landschappen van ons schoon en goed
Vlaanderen heb ik mij het Goddelijk verhaal van het
Kindeken Jesus, zijne zoete moeder en zijn goeden voedstervader verbeeld, en met wat letterkunde in groot genoegen omcierd." Zoo spreekt niet de mensch die in zijn
kunst zich uiten moest, maar de kunstenaar wiens welgevallen het is, met zijn gewillig instrument iets schoons te
maken. En daartoe heeft hij de elementen gekozen, die
hem lief waren, de schoonheid van het Vlaamsche landschap en de bekoring van de Kerstgeschiedenis en hij
heeft die twee elementen willen tooien met zijn kunst.
Zijn ze daardoor tot een harmonische eenheid geworden?
Konden ze dat worden? Misschien heeft de schrijver zijn
verwachtingen in dezen gesteund op de Middeleeuwsche
kunst, waar dit immers is mogel.ij k gebleken. Doch 't is
de vraag of de voorwaarden voor dit schoone slagen ook
nu nog aanwezig zijn. Wat anders gaf daar de ongebroken
eenheid als de volkomen nalveteit van den kunstenaar,
die zich tot niets behoefde te dwingen, 't zich eenvoudig
niet anders als zoo kon voorstellen, en, wat meer nog deed
dan deze goede trouw, de geestelijke ondergrond, die de
geheele voorstelling droeg, het innig geloof, dat in de
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gemeenzaamheid der details te roerender de wezenlijke
aanbidding deed spreken. Dit aanbiddend geloof was de
eigenlijkste inhoud, door voorstelling en gedachten -inhoud
veruitwendigd.
Ik kan mij niet voorstellen dat deze beide voorwaarden
te samen kunnen vervuld worden door eenig modern
kunstenaar, zelfs niet al is hij Katholiek en Vlaming, al
is hij door de schoonheid dier oude voorstellingen nog
zoo sterk beïnvloed. Het opzettelijk terugroepen van deze
oude schoonheid moet worden tot pose en gezochtheid.
Want de diepste scheppings- oorzaak kan dan nooit zijn
een werkelijk gevoel, maar hoogstens een bewonderende
sympathie voor de schoone uiting van vroeger, een lust
om . die, tegen den onafwendbaren loop van later cultuur
eens te doen herleven. Het kunstmatige-levni,og
moet hier schade doen aan de kunst. Wat in 't bijzonder
den godsdienstigen ondergrond dezer voorstellingen betreft,
zou men kunnen wijzen op de Renaissance- kunst, die de
onderwerpen uit de Middeleeuwen overneemt, evenzeer
haar Madonna's en Heilige Families schilderde, ook waar
zij in 't geestelijk leven van een vorige periode geen deel
had. Hier echter blij kt het groote wezensverschil tusschen
beeldende en litteraire kunst, waardoor de eerste, die slechts
het moment heeft af te beelden eerder in dergelijke tafreelen,
uit een andere geestelijke sfeer overgenomen, volstaan kan
met de formeele zijde, in een Madonna b.v. uitbeeldend de
schoonheid van de jonge moeder met haar kind. Het is
ons mogelijk daar de volheid van te genieten zonder te
denken aan 't bijkomstig geworden feit dat dit Maria met
het kindeke Jezus heet te zijn. Als zoodanig is de voor
ook niet meer dan een aanleiding geworden tot-stelinb
't uiten van een inhoud die er niet eens mee in nauw
verband behoeft te bestaan. Zoo iets is in de litteraire
voorstelling, die zich uitbreidt in den tijd, die zich bovendien veel sterker richt tot het denken, niet wel mogelijk.
En al spreekt Timmermans reeds in den opdracht van zijn
boek van „tafreelen", hij maakt daarmee niet ongedaan,
dat die tafreelen zich bij elkaar aansluiten, een verhaal
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vormend, waarbij ook de uitbeelding van gedachten- en
gevoelsleven der personen zijn psychologische eischen heeft,
al mag hier bepaalde karakterteekening niet in het kader
vallen ; waarbij wat meer zegt, een geestelijke onder
geheel draagt, noodzakelijk is.
-grondieht
Deze beide elementen nu missen we in dit Kerstverhaal
te vaak. Wat de uitbeelding der personen betreft, ze hebben
allen één trek gemeen, een groote naïveteit. Dit is op zichzelf geen bezwaar, het past bij den gevoelstoon van 't
geheel. Maar er is te weinig differentieering. Deze eenvoud
van geest en gemoed schijnt wel de eenige vorm te zijn,
waarin de schrijver zich het geestelijk leven kan voorstellen.
Soms reikt hij verder en maakt hij iets tastbaar van 't
geloof, dat de grootheid van 't nederige en verachte herkennen kan, maar de diepte van 't geloofsleven komt
in zijn personen niet tot uiting, behalve eenigszins in
de figuur van Simeon. Wel ligt het in zijn bedoeling dit
te geven, want hij verhaalt van hun innerlijk leven, van
hun aanraking met het goddelijke, zonder het echter in
beeld te kunnen brengen. Zoo poogt hij b.v. aan te duiden
wat er in Jozef en Maria omgaat, door van hen te zeggen,
dat zij „geestelijk verheugd" zijn, of ,smilten van extase
en geluk" en dergelijke uitdrukkingen meer; maar 't blijft
mededeeling die geen levende aanschouwelijkheidwordt,
omdat het niet doorvoeld is. Wat hij van hun gemoedsleven werkelijk maakt, overschrijdt niet of nauwelijks de
grenzen van het natuurlijke. Zoo spreekt hij ergens van
Jozefs zielevreugd, doch laat ons slechts mee -beleven zijn
lust om den goeden lente-dag. Zoo geeft hij overtuigend
van Maria weer haar moeder-vreugd en moeder-vreezen,
haar kinderlijke blijdschap om de eer die haar kind weder
motief van Simeons voorspelling, dat meest van-vart.He
al gelegenheid geeft tot dieper leven te reiken, verwerkt
hij hoofdzakelijk, in haar natuurlijke onrust om het kind,
in haar angst voor nabij gevaar, die soms wel verstilt in
berusting maar niet in de wonderbare tweeëenheid van
smart en blijdschap. We kunnen ons deze Maria met haar
kindergemoed niet goed voorstellen komend tot een hoogte
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van gevoel, die haar als de Maria in Boutens „Pieta"
doet spreken:
U heb ik nooit gekregen, u heb ik nooit verloren,
Mijn leven was u winnen van dat gij waart geboren,
0, Gij, zoo vreemd en eigen van ver als van nabij,
Ik was weleer een kind van U dan gij van mij .
Een onuitspreeklijk saamzijn, een nooit voltrokken scheiden
Vervloeiden tot één weemoed, één scheemring van verblijden,
Het zacht aanwezig voelen van een ongezien' gelaat,
Een levenlang verbeiden, of de lente komen gaat.
Nu houden u mijn handen, zoo bleek en zoo geschonden,
Maar eindelijk en voor altijd heb ik mijn kind gevonden,
Als had ik u tot hiertoe voldragen in mijn schoot,
Zoo eigen zijn uw wonden, zoo deel ik uwen dood.
De afgronden onzer stilten, de zoetste onuitgesproken
Beloften staan in weelde van blanken bloei ontloken,
De matelooze droomen van mijn eenzaam hart
Verdwijnen in de glorie van deze witte smart.
De vergelijking van twee zoo zeer verschillende kunstenaars zou onbillijk zijn als ze niet dienen kon om duidelijk te maken hoe Timmermans wel door het kinderl"knaieve is bekoord, maar niet tot het innig geloof, den
mystieken diepgang van den Middeleeuwschen godsdienst kan
doordringen, hoe bij hem geen krachtig godsdienstig besef
in de oude stof nieuw leven kan brengen. Het heterogene
is niet door persoonlijk gevoel tot eenheid samengesmolten
en telkens wreekt zich dat door een hinderlijke tweeslachtigheid, ook in de details. Het is een gevolg van innerlijke
tegenstrijdigheid, wanneer het alledaagsche en het ver
naast elkaar zijn gesteld dat beide sfeeren-hevnzó
botsen, door naïveteit noch geloof als eenheid beleefd. Even
slechts hindert dit in deze passage uit de Aankondiging:
„Terwijl er buiten een kieken kakelde, de horlogiekast eentonig tiktakte, en de moor op de stoof een liedje
piepte, zat Elisabeth, een kous afbreiend, te luisteren naar
Maria, die, in den leunstoel gezeten, met de witte kat op haren
schoot, vertelde hoe het groote wonder haar was overkomen ".
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Beslist onzuiver is de toon, van het volgende: „Met
oogen, groot van verwondering en verheugenis, stond er
een vroom groepje menschen te luisteren naar de profetes
Anna, die hen gezapig, op haar zeven gemakken het ontstellend nieuws liet hooren, dat ze met haar eigene oogen
den verlosser had gezien."
Dit gebrek aan innerlijke eenheid van gevoel heeft
ook zijn schadelijken invloed op voorstelling en stijl. Waar
het bovennatuurlijke wordt verbeeld, gaat de fijnheid van
toets telkens in zekere bonte kleurigheid verloren. Zoo bij
de verschijning der Engelen aan de herders : „En terwijl
zij dien bovenheerlijken engel in hunne boerenbewondering
aanzagen, en gelukzalig wierden bij den blik van zijn fonkelende oogen, den geur van zijn lichaam en het lenig gebaar
zijner sierlijke handen, ging heel de hemel open, en wierd
de ruimte een roos van blinkend engelengewemel, en
machtig als de storm, maar bedwelmend als de nachtegaal
in zijn liefdelied, zong het, tot heel ver in de duizelende
diepte van engelenlicht: „Glorie aan God in den Hooge,
en Vrede op aarde, aan de menschen van goeden wil."
„Kolommen van licht wandelden over de wereld, de
sterren maakten groote cirkels, 't regende bloemen en
vogelengezang, 't geluchte rook naar Mei en Paradij zen."
En waar het den achtergrond betreft, de schildering
van het Vlaamsche landschap, daar krijgt men niet zelden
den indruk van een gewilde toevoeging, zoodat men zich
afvraagt of 't nu hier is dat de schrijver zijn tafreelen
„met wat letterkunde omciert ?" De stijl heeft dan iets
onnatuurlijks door een geforceerde overgang of wel een
enkel trekje verraadt dat er tweeërlei doel is gevolgd.
Het is b.v. klaarblijkelijk de lust aan 't schoone kleurenpel, die hem, in de beschrijving van de reis naar Bethlehem,
een detail doet geven, onnoodig voor de vertolking der
stemming en in zijn omgeving misplaatst.
„Jozef had zijn zware botten en zijn winterfrak aan,
zijn hoed zat hem diep over 't hoofd, en zijn handen warm
in wollen wanten; om de bijeengetrokken schoudertjes van
Maria vielen de zware plooien van haren blauwen kap-
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mantel, waarvan de voering wit en purper gewafeld was, en
bleek als de weerschijn van de sneeuw zat haar hoofd in
den wij den kap verdoken."
Zoo is de schrijver de dupe geworden van zijn streven
om gave schoonheid te willen maken van wat in hem niet
tot één krachtige drang van gevoel was geworden. Hij
heeft zijn kunst van haar voedingsbodem losgemaakt en
daardoor niet dan verbrokkelde schoonheid kunnen geven.
Maar zelfs zoo is deze schoonheid een waarborg voor wat
een zuiver spontaan kunstwerk van hem zou kunnen geven.
Want ondanks al deze bezwaren weet hij bladzij den te
schrijven, die ons alle gemis en tweeslachtigheid doen vergeten. Waar hij volkomen doorleefde dingen uitbeeldt,
doet hij dat met zoo zuivere doordringendheid, dat hij ons
geheel in de gevoelssfeer verplaatst. Meesleepend is b.v.
het gevoel van ballingschap en de blijde vrede van geleden
leed en eindelijke thuiskomst gegeven in de laatste hoofd
volkomen harmonie met de natuurindrukken.-stuken,i
Ook afzonderlijke tafreelen, de binnenkamer bij Elisabeth,
de moeizame tocht door de besneeuwde landen en zoo vele
andere zijn van een direct zuiver-aandoende schoonheid.
De landschappen zijn zoo frisch en malsch geschilderd dat
het is alsof wij die indrukken zintuigelijk ondergaan.
Wie zóó schrijven kan, zal zich eerst in zijn volle

kracht doen kennen als hij afziet van een spelen met aantrekkelijke motieven en zijn talent de noodzakelijke uiting
wordt van een alles beheerschend en zelf beheerscht levens
-gevol.

TOONEEL TE AMSTERDAM
DOOR

SPECTATOR

K a s b lo e m door Mevr. Simons -Mees. (Ho f stadtooneel).
Grillen. 0e8terg. De Vader. De Zoen door Mevr. Goedhart-Becker.
B o n a r don door Georges Mitchell.
De Dief door H. Bernstein..
P a l e s t i n a door Karel de Wind. (N. V. Het Tooneel).

Mevrouw Simons-Mees heeft te groote gaven als tooneelschrijfster, dan dat men niet verwonderd zou zijn over
haar jongste product. De eenige verklaring is, dat zij zich
geheel door litteraire overpeinzingen heeft laten meevoeren
toen zij aan hetgeen zij ditmaal te zeggen had een drama-

tischen vorm gaf.
Voor het juist weergeven van de bedoeling der schrijfster
is het noodig, dat het eerste bedrijf een tafreel vertoont
van burgerlijkheid, de drie volgende van oubehagelij kheid
en verveling; dat Eva Waal lijmerig spreekt en zich lang zaam beweegt; dat haar ouders of in stomme aandacht
hun lectuur genieten of onbenullige dingen zeggen, ge
(kon dat niet anders ?) in een hoek van het-imoblserd
vertrek, terwijl de geheele handeling in den anderen zich
bepaalt tot een fletse flirtage tusschen Eva en Hans Borg,
welke 'wij alleen als inleiding tot een groot dramatisch
gebeuren voor lief hadden kunnen nemen. Voor het effect
schijnt dan noodig een allerakeligst lange pauze, waarin
wij ons uit-en-terna rekenschap kunnen geven van het
ontmoedigende feit.... dat de vier volgende bedrijven
niets meer kunnen brengen dan wij vermoedden, een pauze,
die de schrijfster misschien alleen convenabel oordeelde,
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opdat de verloving tusschen Eva en Hans niet al te abrupt
zou lijken. Vervolgens worden wij in een noodeloos weemoedige stemming gebracht in den huize Borg, en een
uiterst slepende handeling moet ons aan 't verstand breng en, hoe ongeschikt de omgeving waarin „Kasbloem" zal
worden geleid, voor haar is -- aldus bevestigend, dat
alles zoo zal uitkomen als wij verwachten. En al wat er
verder gebeurt heeft geen ander effect dan deze verwachting
tot een angstwekkende zekerheid te maken.
Geen karakterontwikkeling dus en ternauwernood eenige
spanning. Uit Busken Huets Litteraire Fantasieën leest men
ze nog? — zult gij u herinneren hoe Edward Bulwer Lord
Lytton eens in diezelfde fout verviel. In Kenelm Chillingly teekende hij zoo precies de menschgeworden verveling, dat de
man, zegt Huet, „door zijn gezelschap ook den lezer veeltijds
met een geval van lusteloosheid besmet ". Zoo overkomt ook
den toeschouwer van Mevr. Simons werk hetzelfde onbehage1 "ke gevoel, dat zij er met zooveel kunst heeft ingelegd.
Minder ondervinden wij dit bij het lezen van het
drama, als wij onze aandacht meer op de hoofdpersonen
kunnen bepalen.
Eva is met Hedda Gabler vergeleken, maar als deze
voor 't portret gezeten mocht hebben, wat ik niet geloof,
is het konterfeitsel onder 't schilderen al zeer verbleekt.
Dat met Eva de of althans een moderne vrouw wordt bedoeld, staat wel vast. Hedda Gabler is die vrouw in haar
uiterste consequenties. In haar afschuw van laffe halfheid
beweegt zij zelfs den eenmaal geliefden man tot zelfmoord.
Eva verpersoonlijkt meer alleen ons onrustig leven, het
op avontuur uitgaan naar het geluk. Verder is zij een
doodgewoon stadsmeisje, buiten aanraking met de natuur
of met hoogstaande menschen en zonder het instinct om
die op te sporen. Voor de liefde is zij niet vatbaar en de
grootsche bergnatuur benauwt haar. Als Hans Borg een
beroep doet op haar vrouwelijk gevoel, griezelt zij. Anders
dan Henriëtte in de Femmes savantes met haar bede:
Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde
Quelque petit savant qui veut venir au monde —
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versmaadt zij de kans om den goedigen professor Borg
leerlingetjes in de sterrenkunde te schenken. Sterk genoeg
om een man ongelukkig te maken is zij niet. Alleen door
zijn groote vergissing, het met zulk een meisje aan te
leggen, haalt Hans Borg zich zijn ongeluk op den hals.
Duidelijk wordt het ons niet waar deze beide naturen
elkaar raken of welke tegenstellingen bij hen elkander aantrekken. Over het gemis van zulk een levensgezellin
zoo gevoelen wij -- zal de gezonde jonge kerel zich wel
kunnen troosten. Een liefde, opgegroeid uit het flirtgesprek
in het eerste bedrijf ziet er danig onstevig uit, ook al
weert Hans zich nog zoo met het aandragen van schoentjes
en pantoffeltjes, passende aan het mooie been van Else Mauhs.
Rondom Eva is geen atmosfeer zooals Cathos en Magdelon, de moderne intellectueelen, aantroffen in de elegante en
litteraire bent welke zich op Hotel Rambouillet verzamelde.
Ook als blauwkous is Eva zwak. Ze is in waarheid slechts
een plant..
In het spel was de verschijning van het al te vluchtig
weer verdwijnende Oscar Wilde-type, dat Louis van Gasteren
gemaakt had van den poeëet van Regteren voor mij schier een
openbaring. Een kijkje als door een even openkierende deur
in een vertrek waar een ander spel zich afspeelt! Had
dit tooneelstuk niet, geheel in den blague toon geschreven
moeten zijn, waarvan wij nu slechts enkele klanken opvingen ?
Hoe ver ook het werk van Mevr. Goedhart-Becker
van dat van Mevr. Simons -Mees moge afstaan -- in één
punt raken beiden elkaar. Ook de schrijfster van Grillen
heeft de moderne vrouw ten tooneele gevoerd zij 't
alleen haar schim. En deze staat veel dichter bij het type
dat, alto ans op het tooneel van deze dagen, die vrouw
moet voorstellen dan Eva Waal.
Wat de overleden echtgenoote in De Vaders doet in
den brief die het geheim der onechtheid van een der zoons
onthult brief geopend op den dag harer begrafenis is

monsterachtig. Maar ofschoon volstrekt onaannemelijk in
dit bijzondere geval want de echtgenooten waren
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altijd goed met elkaar geweest laat zich een vrouw
denken die zich aldus over vermeend of werkelijk geleden
onrecht wreekt en dan is het een vondst. Even min als
Eva, even min als Hedda Gabler of de vrouwen in Arthur
Schnitzlers Der Einsame Weg, was deze vrouw instaat waarlij k lief te hebben. En in zulke vrouwen gaat de zelfzucht
veel roekeloozer en verwoestender te werk dan in mannen.
Dit vrouwetype nu keert tegenwoordig telkens terug.
Ook, maar menschelijker, sympathieker in Bonardon, waarin
Hubert La Roche zulke triomfen viert. Welk een machtig
stuk ondanks enkele gebreken, welk mach tig spel! Evenals
in De Vaders wordt hier het dramatische conflict teweeg
een vrouw, die het geheim eener onechte-gebrachtdo
geboorte jarenlang voor haar man verzwegen heeft. Alleen
Marianne hoort gelukkig niet tot het Uebermenschtype. Zij blijft vrouw, en wordt geen Erinyë. Wanneer
zij schuldbewust voor haar schoonvader staande, diens
eisch aanhoort : dat zij hem zal openbaren wie van beide
kinderen onecht is, ontwaakt haar moederinstinct en alle
volgzaamheid is afgeworpen: wij zien alleen de moeder
die haar kinderen verdedigt, beide even lief voor haar.
Geen mag worden opgeofferd.
Minder gelukkig was de vertolking van Mevr. Goed harts eerste stukje Oesters.
De bouw is zwak. Wij begrijpen niet, waartoe Tilly,
de vrouw des huizes, bij het afscheidsfeestj e, dat zij voor
den vriend aanricht, wanneer baar man van de reis zal
terugkeeren, ook Gabrielle gevraagd heeft. Is het om achter
de verhouding tusschen den vriend en Gabrielle te komen ?
Maar ze zegt „ik wist". In het gesprek met den vriend zegt
Gabrielle: „ze vermoedt , . , ze wil er achter komen of je
van me houdt. Een vrouw kan een man afstaan, maar niet
aan een andere vrouw". Doch wat doet het ertoe ? Een
grill Onaardig, met hun tweeën alvast op de oesters aan
te vallen vóór de derde gast er is. Ook al een gril ? Peins
er niet te lang over: luchtig en vluchtig wil dit stukj e
gespeeld zijn. En met haar titel legt de schrijfster een
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wapen uit de hand: wie oefent er critiek op een gril?
Glissez mortels, n'appuyez pas.
Dankbaar heb ik den dialoog genoten: een knettervuur
van geestigheden en fijne zetten. Ondanks het vrij zware
spel, kon men met blijde verrassing getuigen, dat een
Nederlandsch auteur hier voor een Parij sehen niet behoefde
onder te doen. De gesprekken tintelen als champagne.
Aardig is het woordenspel volgende op de opmerking
van den „vriend" : God als er nu eens één vrouw ooit
iets ander zei dan: ik b ou meer van jou dan jij* van mij.
Geestig ook dit:
Vriend ... Zoodra ik getrouwd ben, ga ik veel op reis.
Gabrielle: Nu niet?
De vriend: 0 neen, mevrouw, als j ongmensch is 't zaak
om thuis te blij ven.
Gabrielle lachend: Maar wat kan dat voor voordeelen
opleveren ?
De vriend: Men vermijdt de thuiskomst om te beginnen.
Vrouw des huizes: Verder?
De vriend: Verder biedt men aan, de achtergeblevenen
vrouwen de tegenstelling met hun echtgenooten te laten zien.
Mevr. d. L.: Dat is pedant.
De vriend verontwaardigd: Tilly, ik ben nog nooit zoo
verstandig geweest.
Mevr. d. L.: Flauw ben je Jimmy.
De vriend: Niet meer dan anders. Dat zie je nu in,
omdat je man terugkomt. Nu stel je weer eischen waaraan
alleen de man van je keuze en van je hart kan voldoen.
Gabrielle: U is een ideaal huisvriend.
De vriend: Ik stel me beschikbaar.

En zoo gaat dit vuurwerk van puntigheden voort.
Zelfs in een uit het Fransch vertaald stuk had de Fransche
geest nauwelijks zoo goed kunnen zijn bewaard!
En wat te zeggen van dezen uitval van de vrouw des
huizes: „Hoe coquetter een vrouw lijkt, hoe solieder ze gewoonlij k is en omgekeerd."
De andere: Slaat dat op mij ?
Mevr. d. L.: Welneen op mij !
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Sophie de Vries heeft een ware zegepraal behaald in
De Dief, Bernsteins Le Voleur dat kort te voren door het
verdienstelijke troepje van Max Péral met zooveel succes
was gespeeld. Een durf om dit na te doen ! En waarlij k
miste de Nederlandsche actrice veel wat, door elegantie
en smaak, grootendeels de bekoring van de Fransche uit
Maar hoezeer ook de voorstelling in den Hollandsche-makte.
Schouwburg bij de Fransche achterstond, indien het gezelschap Royaards deze laatste heeft kunnen doen vergeten
was dit alleen te danken aan Mevr. de Vries, die zooveel
vuur wist te brengen in haar spel, en wier creatie van Marie
Louise verreweg de beste is welke wij ooit van haar zagen.
Hoog stelt Royaards het spel, en velen ook verkiezen
spel boven het litteraire van een stuk. Voor mij zijn die
twee voorwaarden onverbrekelijk verbonden; 't een kan
geen schade lij den zonder schade aan 't geheel.
En toch ... nooit heb ik zoo sterk gevoeld wat goed
spel vermag als bij de voorstelling van Palestina, de tragikomedie van Karel de Wind. De beste krachten van de
N.V. „Het Tooneel" kwamen in 't geweer; de regie was
tot in de zorg voor een karakteristiek vuiligheidje op den
hoed van den joodekoopman op haar qui vive. En zoo had
dit tweederangsstuk, dat wel niet voor Querido's Aron
Laguna waar het zoo op lijkt, onderdoet, maar toch
bij ster weinig oorspronkelij ks bevat, bij de première een
overweldigend succes.
Er is critiek en anti-critiek geweest en den schrijver
is gelegenheid geboden, te zeggen ..... wat hij had
willen zeggen. Daar kunnen wij het niet mee doen! Waarheid is, dat hetgeen aan habitués en litteraire fijnproevers
in dit tooneelwerk tegen staat, nog zeer genietbaar is voor
de argelooze menigte, wanneer het met zooveel smaak
wordt opgedischt als dien avond in het Paleis voor Volksvl "t geschiedde. Deze concessie moeten wij, recensenten,
den tooneeldirecteur doen; van ons alleen kan hij niet leven.

VERZEN
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

WOORDEN,
Naar Rainer Maria Rilke.

Ik wantrouw het woord, een mensch, dat praat,
Het weet van alles het hoe en waarom;
Daar is op aarde geen heiligdom,
Waar niet het woord naar binnen gaat.
En dit heet „huis" en dat heet „hond"
En dit heet „God" en dat „gebed",
En noemt men iets, dan weet men het,
En nergens is meer heilige grond.
Der menschen woord raakt alles aan,
En dan verstomt der dingen lied, Hun tuin grenst vlak aan Gods gebied .. .
Ik waarschuw: blijf van verre staan,
En nader niet met een naam, met een woord,
De juiste term, de gave zin,
Het doode lichaam ligt er in
Der dingen, die men heeft vermoord.

VRIJ
God, Gij hebt mij de vrijheid gelaten,
U te beminnen of U te haten,$,
U te loochenen liet Gij mij vrij,
U te aanvaarden vergundet Gij mij .
Daarom ook gaaft Gij mij, God, geen teeken,
Dat niet mijn twijfel kon tegenspreken -Hebt Ge in mijn hart U geopenbaard?
Spraakt Ge s... Hoe wist ik, dat Gij het waart?
Hebt Gij mij, Heer, Uw handschrift gezonden,
Dat ik Uw wil daaruit weten konde ?
Of Gij ook brief en zegel zendt,
Wie kan herkennen, hetgeen hij niet kent?
Dus ik ben vrij, Uw bestaan te aanvaarden
Of te verwerpen voor andere waarden,
Vrij, Uw bedoeling met mij te verstaan
Of mijne eigene wegen te gaan.
Vrij ? Ik die nimmer een woord heb geschreven,
Of ik gaf mij met vreezen en beven
Willoos over aan Uw gena,
Wat Gij voorspraakt, sprak ik na.
Ach, wat vroeg . ik naar zegel of teeken?
Wat ik sprak, .dat moest ik spreken,
Schrijven moest ik, als ik schreef,
Gaan, waarheen Uw geest mij dreef.

0. E. XVIII 3

24

ZOO WIE KLAGE...
Gaf mij ooit in vroeger stonden
Haat of onrecht stof tot klagen
Over andrer menschen zonden?
Ik geloof het nob.
Of miskenning? Zoude ik vragen,
Om gekend te zijn, wier stage
Zorg bestond in 't veilig dragen
Van 't incognito?
Die mij tegenwerken willen,
Zijn ze sterk of zwak, om 't even -Zoo ze werken, ze verspillen
IJdellijk hun kracht.
Wie kan mij, die in dit leven
't Streven zelf heb opgegeven,
Wie den stille tegenstreven,
Die niet streeft of tracht?
Hebben lasteraars verstoken,
Doelloos of wel overwogen Achterklap van mij gesproken?
Dat is hunne zaak;
Zoo maar steeds die praatjes mogen
Praatjes blij ven door mijn pogen,
Dat ik al hun praat tot logen
En tot laster maak.
Ach, de haters, die mij haatten,
Die mij heimlijk tegenstonden,
Kan ik anders dan hen laten
In hun droeven staat?
Maar mij smarten mijne zonden,
Zoo mijn wezen 't hunne wondde, -Waardoor deze haters konden
Blijven in hun haat.

GODS EER UIT DEN KOSMOS.
Psalm 19.

De groote lichten, die in 't luchtruim branden,
Verkondigen Gods eer,
De heemlen roemen 't werk van Zijne handen
Met keer en tegenkeer.
De eene dag brengt aan den ander sprake,
De nacht zal aan den nacht
De wijsheid Zijner wegen kenbaar maken
In 't werk, door Hem volbracht.
Daar is geen woord of klank of hoorbaar teeken,
Jun stem geeft geen geluid,
Nochtans gaat tot het eind der hemelstreken
Sprake en kennis uit;
Over de gansche aarde gaat hun rede
Tot waar aan 's werelds end
God voor de zon een tent schiep, diep beneden
Den grens van 't firmament.
Vanwaar, gelijk een bruidegom gerezen,
Die 't slaapvertrek verlaat,
Hij als een held in 't spoor, hem aangewezen,
Verheugd zijn wegen gaat.
Zijn opgang is aan 's Hemels eind, zijn dalen
Aan 's hemels ander eind:
Niets is verborgen voor den gloed der stralen,
Waarmee hij de aard beschijnt.
Volkomen is de vaste wereldorde,
Door 's Heeren hand gesticht,
Die den onwetende doet wetend worden
Met klaar en waar bericht

376

VERZEN.

Van Zijn rechtvaardige, eeuwig wijze daden
En zijn volmaakte wet.
Rein is de vrees van hem, die op Gods paden
Zijn schreden heeft gezet.
Zoeter dan honig, leekend uit de raten,
Begeerlijker dan goud,
Is mij mijn God, Uw wet, en groote bate
Vindt hij die ze onderhoudt.
Ik vind mijn vreugd in 't volgen van Uw wetten
En
zoo ik schuldig ben Spreekt Gij mij vrij van 'de verborgen smetten
Van 't kwaad, dat ik niet ken.
Bewaar mij voor der boozen overreding,
Opdat hun overmoed
Mij niet, o God, in zware overtreding
En zonden vallen doet..
Ach, dat deze overdenking in Uw oogen
Genade vinde en trots
Haar onvolmaaktheid U behagen moge,
Mijn Goël en mijn rots!

LEESTAFEL.

R. Groeninx van Zoelen. De Amsterdamsche Geest.
's Gravenhage. Boekhandel v. h. Gebr. Belinfante, 1917.
.

De verklaring van den titel dezer brochure vindt de lezer op
blz. 63 onder het mysterieuse opschrift: „Het Geheim van de
Sphinx". Met den Amsterdamsehen geest bedoelt de schrijver de
gezindheid van hen, die eigen belang stellen boven dat van de
natie. Hij herinnert aan den Amsterdamsehen koopman, die ten tijde
van Frederik Hendrik beschuldigd werd munitie aan den vijand
te leveren; hij had ook op Willem III kunnen wijzen en zijn uit
tegen „ces coquins d'Amsterdam". Den zelfden geest herkent-val
hij thans in ons land, voornamelijk weer in Amsterdam; in de
,,straffelooze fronde door de scheepvaartkringen tegen het gezag
der overheid gevoerd" ziet hij hem typisch uitkomen. Dat er heel
wat van die neigingen in ons land zitten is onbetwistbaar, maar
of nu de hoofdstad verdient, dat die geest „de Amsterdamsche"
wordt gedoopt, of met name de scheepvaartkringen terecht zulke
harde verwijten worden gemaakt, blijft een open vraag — is in elk
geval door deze brochure niet bewezen. Er zijn meer beschuldigingen in dit boekje waarvan het bewijs allerminst vaststaat. Het
sterkst lijkt mij de schrijver als hij betoogt, dat onze regeering
wel heeft gezorgd voor een juridisch-correcte houding ten aanzien
der neutraliteit, maar, ten volle er op uit, het maatschappelijk leven
van dag tot dag zijn normalen gang te doen behouden, te weinig
heeft vooruitgezien, te weinig voor reserve voorraden heeft gezorgd,
te weinig vertrouwen ook in het volk heeft getoond, door het de
moeielijkheden links en rechts te laten meeleven, door het zoo uitvoerig mogelijk in te lichten. Ik wil ook van deze beschuldigingen
niet zeggen, dat zij bewezen zijn, maar ontkend kan niet worden,
dat het betoog klemmend is, sterk in elkander zit. Maar verderop
in het boekje verliest de schrijver de vaste lijn. Wat hij eigenlijk
wil, is niet duidelijk. Hij raakt dan voortdurend in strijd met zich
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zelf. Zie b.v. zijn houding tegenover het ministerie-Cort van der Linden. Men kan het allerlei verwijten maken, maar dat het aan den
leiband der politieke partijen loopt, kan toch moeielij k worden vol
Schrijvers voorkeur gaat naar Mr. Treub, den „sterken-gehoudn.
man", die ,,het kabinet beheerscht" zooals de heer Groeninx zegt,
maar de voornaamste grief die sehr, tegen het kabinet heeft, het
plan der algeheele belastinghervorming, betreft juist den heer
Treub. Ook de houding van den sehr. in de defensievraag is niet
zeer klaar. Maar dit alles neemt niet weg, dat er heel wat behartigingswaardigs in dit boekje te lezen is. Het is goed in dezen tijd
van snel leven weer eens kritisch te staan tegenover vroegere
perioden van den oorlog, en de schr. is iemand die met aandacht
den gang van zaken binnen- en buitenlands volgt en die zich een
eigen kijk mag veroorloven. P. S.
Mr. Clara Wichmann. Inleiding tot de philosophie der
samenleving. Haarlem. De Erven F. Bohn, 1917.
Dit boekje geeft een drietal lezingen, in 1916 gehouden; voor
het eerst werden deze in het April-nummer van het Tijdschrift voor
Wijsbegeerte gepubliceerd. Sehr. deelt dat in een voorwoord, gedateerd Sept. 1917, mede en voegt er aan toe, dat zij sedert ten
opzichte van enkele centrale punten van inzicht is veranderd. Wie
het boekje heeft doorgelezen zal zich over die mededeeling niet
verbazen. Mej. Wichmann is stellig iemand die iets te zeggen
heeft, haar kenmerken èn bezonnenheid èn warmte van overtuiging,
zij zoekt naar het diepere en het voor de hand liggende bevredigt
haar geenszins, maar ondanks dit alles maakt dit boekje toch wel
sterk den indruk van onrijpheid. Hier wordt onder invloed van
Hegel en Bolland over de samenleving gefilosofeerd, het betrekkelij k recht van allerlei eenzijdigheid wordt betoond, terwijl de een
dan toch weer als eenzijdigheid wordt aangewezen.-zijdghe
Dat is niet zonder bekoring, maar wie het boekje uit heeft, vraagt
zich vergeefs wat hij nu heeft geleerd. Alle lijnen vloeien in elkaar
en een klaar betoog ontbreekt. Ik vrees dat deze „inleiding" niet
tot een philosophie der samenleving brengt. Daarvoor is zij te
dilettantisch, terwijl wij toch ook niets vinden van de geniale
hand, die zonder den voorarbeid van den logischen opbouw uit
details plotseling het geheel ons voor oogen stelt. Wij vertrouwen,
dat de sehr. van uit haar veranderd inzicht ons nog eens een
andere betere „inleiding" zal aan bieden. P. S.
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C. J. G. L. van den Berg van Saparoea. De militaire
groet in het openbaar. Baarn. Hollandia- drukkerij. 1917.
Deze goed geschreven brochure las ik met genoegen; het komt
ook mij voor, dat men in dergelijke zaken met zijn tijd dient mede
te gaan. Onze moderne legers stellen, óók ten aanzien der discipline, gansch andere eischen dan de huurlegers van vroegere tijden.
Maar ten slotte vind ik den militairen groet toch wel van ondergeschikt belang. Wanneer ik zie en hoor hoe schandelijk de schoolgebouwen o.a. in den Haag er uit zien wanneer daarin eenigen
tijd militairen zijn gehuisvest geweest ; alles bevuild, inwendig
half geruïneerd, zoodat veel tijd noodig is om ze weer voor hun
oorspronkelijke bestemming in orde te maken, dan vraag ik: waar
was de zoo hoog noodige discipline, welke zoo'n ergerlijken toestand had behooren te voorkomen ? Waarom hebben de „meerderen"
niet liever gelet op een doorgaand fatsoenlijk gedrag binnenshuis
van hunne „minderen" dan op hun uiterlijk beleefdheidsbetoon op
straat? Opvoeding in reinheid en orde, -- is die, ook voor de toekomst der soldaten niet van veel grooter waarde dan de militaire
E. B. K.
groet?
H. R Roelfsema. Heerschers over verre eilanden. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1917.
Dit is een griezelig boek.
Ergens, op een uithoek in onze Oost, zoo vernemen wij,
regeerde een civiel gezaghebber met geheel onbeperkte macht over
een uitgestrekt gebied. Die man, dom, verwaand, ijdel, was zoo
ongeschikt mogelijk voor zijn taak, luisterde allerminst naar den
met land en volk goed bekenden zendeling, en het eind is, dat hij,
met zijne haatdragende vrouw en zijne schoonmoeder, door de lang
getergde bevolking op gruwelijke wijze wordt vermoord.
De luitenant, met soldaten gezonden om het door wanbestuur
veroorzaakt oproer te dempen, wordt doodelijk gewond; de Japansche
schoone, met wie hij betrekkingen onderhield, sterft van verdriet ;
de Europeaan, met Wien hij zijne woning deelde, raakt onmiddellij k na beider dood aan den drank en gaat te gronde.
De resident, die alle verantwoordelijksheidsgevoel mist, zich
met geenerlei bestuurszaken bemoeit, absoluut niet weet wat er in
zijne residentie omgaat, wordt — nadat een oorlogsschip en een
regeeringscommissaris noodig geweest zijn om de zaken weer in
't rechte spoor te brengen -- „als administratieve straf voor zijn
kortzichtigheid en weinig doortastend optreden" op pensioen gesteld.
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Hij kwam er dus waarlijk goed af; maar van den heer Roelfsema
vernemen wij dat de tijding voor den resident „een slag was waaraan hij eerst nauwelijks gelooven kon"; de heer R. noemt de
pensionneering een „krasse maatregel" !
Bij onderzoek van den rogeeringscommissaris blijkt dadelijk dat
de Sultan een gemeene verrader is; hij wordt dus ,,met zijn geheele
hof" opgepakt en naar het oorlogsschip gebracht.
De brave zendeling, naar wien men niet had willen luisteren,
krijgt door den loop der zaken de kroon op het hoofd. Maar dit
belet niet, dat hij, aan het eind van het boek, ondervindt dat de
menschen in de Oost slecht zijn en ondank 's werelds loon is; hij
valt „als slachtoffer van toestanden en als dupe van menschelijke
afgunst en kleinheid ... men wist zijne toch reeds jaren lang zoo
moeilijke positie verder te ondermijnen.... lasterend en hatend,
gooiend met vuil zooals men dat slechts kan onder de heete zon".
Tusschen haakjes: de tegenwoordige tijden leeren ons wel, dat ook
in gematigde luchtstreken gelasterd, gehaat en met vuil gegooid
wordt!
Zoo krijgt ieder zijn beurt; de vriend van den zendeling, de
degelijke beheerder van eene landbouwonderneming, vindt plotse
dood onder een omvallenden „reuzenboom ".
-lingde
Zooals we zien, een griezelig boek.

Diaar ook een onmogelijk boek, omdat de Schrijver bij de
samenstelling van zijn romannetje de grenzen van het mogelijke
ver overschreed, wat allerminst wordt goedgemaakt door ver
letterkundigen aard.
-dienstva
En wat ik ten slotte nog het ergste vind, het geeft den niet
met Indische toestanden bekenden lezer een volkomen verkeerden
indruk. Wij weten wel, dat de menschen ginds, al zijn ook zij
lang niet volmaakt, gemiddeld niet lager staan dan die in andere
landen; en de velen, die van hun verblijf op ,verre eilanden"
tallooze vriendelijke herinneringen bewaren, kunnen, dunkt mij,
niet anders doen dan het geschrift van den heer R. te rangschikken
onder die, welke beter ongeschreven waren gebleven. E. B. K.
-

Björn Bj örnson. Over den Duitschen Volksaard. Indrukken
van een stamverwant, 1914-1917. — 's-Gravenhage. W.
P. van Stockum en Zoon, 1918.
Het doet steeds aangenaam aan, wanneer zooals hier, de
vriend een vriend verdedigt tegen z.i. ongegronde aanvallen;
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wanneer hij dat doet, niet - alleen op zeer onderhoudende wijze en
met overtuiging, maar ook met een groote dosis objectiviteit, zoodat
hij allerminst zijn kracht zoekt in het afbreken van de tegenstanders. Alleen; dit moet ik er volledigheidshalve bijvoegen; de Schrijver kan de Russen niet uitstaan, maar toch is hij vrij sober in
zijne mededeelingen over hen.
Om den geest te doen kennen, waarmede over 't geheel dit
boekje geschreven is, weet ik niets beters dan een paar aanhalingen;
„Het is mijne innige overtuiging, dat in dezen vreeselijken
oorlog overal veel meer goede, opofferende daden gebeuren dan de
haat zich droomen kan. Het boek der goede werken Mochten wij dat
krijgen na den oorlog, verzameld uit alle, thans strijdende landen.
Als de kanonnen eens zwijgen, zal dit boek spreken" (bl. 102).
Het anti-semitisme, waarvan de Joden vooral onder Russisch
beheer zooveel te lijden hadden, geeft den S. deze woorden in de pen:
„Als de Christenen zich op het hooge paard zetten en beweren: wij zijn niet zooals zij (en daarmede de Joden in het algemeen bedoelen) dan moesten vooral de Duitsche Christenen in dezen
tijd leeren inzien, hoe onredelijk dit eigenlijk is. Want dat is het
juist, wat hun vijanden heden ten dage tegenover hen doen"
(blz. 164).
Inderdaad: het geschrift van Björnson is ons sympathiek, omdat
bij zich op een hooger standpunt stelt dan dat van den pro-Duitscher. „Ik denk niet alleen aan Duitschland, — in de verste verte
niet, neen, ik denk aan ons allen. Deze altijd weer hervatte ophitserij slaat zooveel stuk! Men moet toch verder denken, men moet
mobiliseeren voor vreedzamer tijden. Het helpt niets of Europa
den oorlog al wint, als het den vrede verliest.. . Een vrede met
al den haat van binnen, die is toch waarachtig precies zoo kwaad
als de toestand waarin wij thans leven, — en bovendien duurt
hij langer" (bl. 195).
Mij komt het voor, dat een Franschman of een Engelschman,
in het belang van hunne natiën, een soortgelijk boekje zouden
kunnen schrijven als Björnson nu voor de Duitschers deed. Daarmede zou misschien toch wel een kleine stap worden gezet op den
weg, dien Schiller voor zich zag — Björnson zinspeelt er aan het
slot op -- toen hij zong :
!

Alle Menschen werden Brüder...
E. B. K.
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Aristophanes. De Vogels, uit het Grieksch vertaald door
Dr. C. Deknatel. Amsterdam. Swets en Zeitlinger.
In vlot en levendig Hollandsch ligt hier Aristophanes' Vogelkomedie voor ons. De vertaler heeft goed gedaan door vooral
Hollandsch te zijn in zijn vertaling en niet vooral Grieksch. Zij was
bestemd voor een opvoering te Amsterdam in de vorige maand gehouden, en behoorde dan niet in de eerste plaats Grieksche filologen
te boeien, maar een Nederlandsch publiek. Het komt mij voor, dat
het komische wezen beter wordt uitgedrukt door een vrije vertaling dan door cone die zich te nauw bindt aan het origineel,
vooral zoo zij als tekstboek eener opvoering bedoeld is. Met genoegen
werd ik herinnerd aan mijn gymnasiale verleden, toen ook ons
de Vogelkomedie ter vertaling werd gegeven, en wij, hoeveel
moeite het werk ook kostte, ons rijkelijk beloond achtten door te
mogen instemmen met het nachtegaals -refrein: tiotiotiotiotio-tingks.
B. DE H.
Nice. van Suchtelen. Uit de diepten der ziel; samenspraken over droom en geweten. Amsterdam. Maatsch. voor
goede en goedk. lectuur.
In een epiloog van dit boek van samenspraken, geeft de schrijver te kennen,- dat daarbij ook Fantasie heeft meegewerkt. „Diezelfde Fantasie die ieder kunstwerk schept en die naar (z)ijn vast
vertrouwen de pionier is van alle werkelijke wetenschap." Misschien
is er geen vak van studie, waar zoozeer het ontledend verstand en
de aanduidende verbeelding elkaars steun behoeven als bij de studie
van het Onderbewustzijn. Waar men de gegevens heeft te grijpen
in de woorden en berichten van het levend studie -objekt, is een
raadvermogen noodig en een durf om te gissen, gelijk bij andere
wetenschappen niet voorkomt; er wordt aan het doorzicht van
den onderzoeker hier overgelaten wat bij geen exakte wetenschap
geoorloofd is. Het is begrijpelijk, dat uit dien hoofde de studie van
het Onderbewustzijn bij velen verdacht zal zijn en blijven, terwijl
bovendien alle materialistisch-denkenden haar als louter fantasie
zullen afwijzen. Immers volgens de materialistische opvatting-spel
van het bewustzijn kan geen Onder-bewustzijn evenmin als het
On- bewuste bestaan. Het bewustzijn omvat naar deze zienswijze
alleenlijk zijn geweten inhouden, het ongewetene, en dat in de
herinnering kan worden teruggeroepen en dus niet voor het bewustzijn is verloren gegaan, ligt niet in een ondergrondsche bewaarplaats der ziel, maar in zekere konstellaties der hersencellen
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vastgehouden. Wie het alzoo meent, zal zeker geen onderzoek
ondernemen naar de zielsgronden, die beneden den drempel des
bewustzijns liggen. Maar deze ziensw ij ze is dan ook tegelij k met
haar materialistische praemissen veroordeeld en uit den tijd. De
school van Freud, ook in de gewij zigde vormen waarin z ij voortwerkt, heeft althans de overtuiging gewekt, dat er een gebied te
ontginnen valt, waarop degeen die gewapend is zoowel met ontledend verstand als met kombineerende en vindende fantasie zich
wagen kan. Aan den schrijver van het geschrift, weiks titel hier
vermeld is, z ij n de beide eigenschappen, naar mij voorkomt in de
juiste verhouding eigen om in de studie van het Onderbewuste
zijn weg te weten. Dat hierb ij o.i. op een gebied waar de wetenschappeljke kontrole door anderen een geringer tegenwicht biedt
tegen gewaagde gissingen, vooral de raadpleging van eigen geweten
vereischt is, spreekt de Sehr. nadrukkelij k uit en waarborgt de
ernst waarmee het boek is geschreven.
Een boek als dit moet door den lezer, die op het gebied der
ondernomen studie zich slechts met tegenzin begeeft, niet gelezen
worden; hij leert daaruit niets dan vermeerdering van zijn tegenzin,
omdat hij , scheef staande voor de gegevens, niet anders dan scheve
uitleggingen meent te ontmoeten. Hem schij nt de fantasie het
eenige voertuig b ij deze ontledingen. Wie leek zijnde, bereidwillig
is van de wegen kennis te nemen die tot het onderbewuste heenleiden moet het boek doorlezen met bereidwilligheid, omdat een
ernstig en bekwaam man aan het woord is, en tevens uit de overweging dat de waarheid van dit onderzoek ligt in geen der afzonder-

lijke vindingen op zichzelf, maar in het geheel. Elke bij zondere
aanduiding zou kunnen falen, terwij l alle te zamen raak treffen.
Een honderdtal aanwijzingen van gel ijke strekking openen een
gebied, waarbij misschien in het afzonderlijke is misgetast. De
samenspraken waaruit dit boek bestaat leze men niet als bewij smateriaal, maar als illustratie van de inleiding, ik had den toon
van deze iets minder populair gewenscht.
Deze, die een tachtigtal bladz ij den beslaat, schijnt mij het belangrijkst deel van het geschrift. Hier vinden wij een onomwonden
betoog voor de groote beteekenis der sexualiteit voor het geheele
geestesleven; maar in tegenstelling met de onwijsgeerigheid van de
Freudiaansche School, die in den onderbewusten achtergrond, vooral
de dierljkheid der mensoheziel benadrukt, vindt van S. het onderbewuste en met name zijn sexualiteit niet een dierljkheid zonder
meer, maar weet daarin aan te wijzen de verkeering der goddelijke
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scheppingskracht. Hier is wijsgeerig doorzien, wat zonder dit doorzicht onbegrepen blijft en wordt misverstaan. Het boek van van S.
is niet een boek voor allen, maar vooral voor hen die door de
Freudsche analyze gemeend hebben de hoogere waarde van het
menschelijke te mogen betwijfelen, en die bereid zijn ook op dit
gebied tot beter inzicht te geraken. B. n. H.
Nederlandsche sagen en legenden door Jozef Cohen. Met
32 iii. door Pol Dom, Zutphen. W. J. Thieme en Co.
De een en veertig verhalen hier saamgebracht, zijn in de behandeling door den schrijver sagen gebleven. Dit is hun verdienste
en aantrekkelijkheid ; zij klinken in de fantasie van den lezer na,
gelijk ze door de fantasie van den schrijver zijn opgenomen; zij
zijn niet na opteekening uit den volksmond als voor wetenschappelij ke sorteering en behandeling meegedeeld, maar nagezegd met
dezelfde liefde voor het wonderbare en geheimzinnige als waarmede
ze van ouds zijn geloofd. De sch. heeft bovenal de ziel willen bewaren
zonder welke deze oude verhalen, tot armoede vervallen, in het
knekelhuis der folkloristische wetenswaardigheden zijn bij te zetten.
Eën groote bekoring gaat van hun dichterlijke sprake uit, en gaarne
willen wij, luisterend naar hun taal voor een wijle alle gewichtigheid der tegenwoordige dingen vergeten en ons in hun vergulden
nevel verliezen. De uitgever heeft een teekenaar bereid gevonden
tot illustratie van het werk en vult met dezen bundel op waardige
wijze de serie van legenden van onderscheidene volken aan, die
bij zijn firma alreeds het licht heeft gezien. B. n. H.
-

D. Th. Jaarsma. Bekentenissen van een Bruidegom.
Amsterdam. P. N. van Kampen & Zoon.
Een jonge man schrijft voor zijn bruid de „bekentenissen" van
zijn jeugd en eerste huwelijk. Hij ziet zichzelf terug als eenzelvigen,
zwakken jongen, opgroeiend in klein-burgerlijke, bekrompen -brave
omgeving, met tegenzin zijn gymnasium-tijd en eerste studiejaar
doorworstelend.
Dan brengt een lang verblijf op Bella-Vista als zenuwpatient
een wending in zijn leven. Hier leert hij voor 't eerst een gevoel
van vrijheid en rust kennen, een stemming van geluk, die weldra
intenser nog wordt door zijn liefde voor Harriet, een der patien-

ten, of eigenlijk door zijn waan van die liefde. Volkomen onbeheerscht
geeft hij zich ten volle aan zijn hartstocht over en Harriet, passief
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van aard, schikt zich naar zijn wil, absoluut geloovend in zijn
geestelijke meerderheid. Als hij dan later in den Haag werkt voor
hun beider toekomst, komt de tijding van wat hij zelfs niet als
mogelijkheid zich gedacht had : Harriet zal moeder worden.
Even voorspoedig als hij telkens een nieuwe werkkring naar
zijn smaak vindt, als de oude hem niet meer past, wordt nu ook
deze moeilijkheid uit den weg geruimd. De dokter, die aan It
hoofd der zenuw-inrichting staat, helpt hem alles ten beste te
schikken en binnen drie weken zijn zij getrouwd. T; u meent hij
It geluk te hebben gevonden, maar inderdaad begint aanstonds de
misère. Veeleischend, onredelijk, wantrouwend, kan hij geen rustig
geluk genieten. Hij schroeft zich voortdurend op tot gelukkig-zijn
en bereikt niet meer dan dat hij tijden lang zijn gelukswààn
voor reëel houdt. Die tij den worden echter steeds zeldzamer.
Zijn argwaan, zijn onredelijke drift, zijn brute zelfzucht, verlagen
voortdurend het peil van hun omgang. Harriet in verbaasde droefheid,
begrijpt niet, dat het onware van zijn verhouding tot haar hem
t
heen en weer slingert tusschen verwaarloozing en sentimenteele
verzoeningen. Zij ondergaat alles als onverdiende en onbegrepen
hardheid, verliest alle energie om voor zich zelf en haar kind te
zorgen en verkommert gaandeweg. Zelfs als ze heel ziek is, ziet hij
nog niets, mishandelt en tergt hij haar tot ze na een bloedspuwing
in 't Ziekenhuis wordt gebracht, waar hun kind aan bloedvergiftiging sterft, terwijl zij na een tijd als ongeneeslijk wordt ontslagen. In die weken van dood en ziekte heeft hij in zwak zelfbeklag zich met woeste genotzucht aan dronkenschap en onzedelijkheid overgegeven. Op den dag van Harriets thuiskomst is hij
echter in een „zachtverheugde stemming," een „wij dweemoedige
vredigheid," een stemming, die blijft, ook als Harriet, zijn slachto er toch, dienzelfden avond sterft.
Merkwaardig voor den geest, waarin, deze Bekentenissen ge
zijn, is die laatste bladzijde. „Het was voorbij, het was-schrevn
gedaan. Iets schoons van jeugd en jong verwachten was voor
immer nu voorbij, — en als ik weer aan haar bed trad, en op haar
nederzag, voelde 'k in mij, diepin, wonderlijk, hoe iets oneindiglijk
verzachtte, in een welig zacht verteedren. Want o, gezocht had
ik, geluk, geluk-en-schoonheid, fel en heftig, maar nu It doorstaan
was, afgedaan, angst nog twijfel voortaan mogelijk, vond ik gèèn
wrok, Agaat, gèèn wreevligheid, gèèn klagingen. Want voor den
dood, den albedekker, was toch maar dat alles klein en nietig, en
zijn nabijheid maakte stil, en mijn verworden hart verreind.
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Ik ging voor 't raam staan, en keek uit ; het was donker nu,

't was avond. De sterren blonken fonkelend al ; de maan scheen
vast en klaar. Wat was dat alles diep en stil, en groot, ontzachlij k
groot !
En opeens dan wendde 'k me om -- ik moest naar buiten,
in die stilte!
En 'k ging naar haar bed, en boog mij over, en kuste 'r, op
haar voorhoofd.
En sloot het huis, en trad naar buiten, en dwaalde weg dan,
-- naar den zeekant.
En doorleed 't weer, en doorzocht me, naarstig, in de stilte,
mijn leven weer, mijn daden, o mijn geringste doen -- maar alle
schuld die 'k toen gevonden heb, alle zwakheid, kleinheid eigenzucht, kon mij niet doen opstandig zijn, noch tot jammering bewegen meer: 'k werd stiller slechts, weemoedig-zacht. Want alles lag
volstreden nu, en dood en ver bleef de oude pijn .... "
In dezen weekera, half-verongelijkten toon is heel zijn beken
geschreven. Zooals hij hier zich verwondert, dat hij geen-tenis
wrok, geen opstandigheid gevoelt (tegen wie of wat in 's hemelsnaam)
nu hij de gevolgen van zijn . eigen handelwijze draagt, — zooals
hij hier spreekt over zijn schuld, zonder eenig echt schuldgevoel,
zoo is het voortdurend. Hij spreekt als of zijn onwaarachtigheid,
zijn zelfzucht, zijn onbeheerschtheid, altemaal dingen zijn, waarover
hij zich heeft te beklagen, die hem zijn aangedaan, en waar hij al
eenige eigen verantwoordelijkheid op zich neemt, is 't met de
bijgedachte van den echten zwakkeling: „ik heb toch zoo mijn
best gedaan."
In min of meer vage bewoordingen verzekert hij wel telkens
dat het Leven hem heeft gered, tot een hooger licht gevoerd.
Maar hij is niet anders geworden, hoogstens van een verfijnder
egoïsme. Want de wijze van voorstellen in deze Bekentenissen is
in volkomen harmonie met de daden die hij beschrijft, juist door
dit zelf beklag, dit egoïsme, ook nog in de herinneringen. Na een
uiting van zelf beschuldiging: „Zij is maar het slachtoffer geworden,
Agaat, van mijn wilden, onbetoomden hartstocht." Volgt dadelijk
't laf ontwijken van de pijn dezer gedachte: „Hoe goed doet het
daarom te gelooven, wijl dit geloof thans tbt eenige troost is, dat
ik toch een korten tijd haar gelukkig heb gemaakt !"
Even leugenachtig als zijn verhouding tot Harriet is geweest,
even onwaarachtig zijn z'n bekentenissen, want er is in hem geen
berouw maar slechts sentimenteele verteedering, zijn zoeken naar
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't geluk, 't persoonlijk, egoïst-begrepen geluk, tracht bij te ver mooien door het vormen van zijn niets zeggende koppeling ,,geluk en- schoonheid", on zoo gelukt het hem die genotzucht een schijn te
geven van deugd, terwijl de toon, waarop hij van zijn schuld
spreekt, de gedachte suggereert, als zou 't niet zijn schuld zijn,
maar zijn ongeluk, dat hij dan wel zoo nobel is zonder „wrok"
zonder „opstand" te dragen.
Wat heeft de schrijver met dit boek gewild ? Is het alleen
maar een psychologische ontleding van een zwak en pralerig karakter, dat hier naar twee zijden wordt uitgebeeld, in zijn daden èn
in zijn zèlf beschouwing ? In dat geval ware de juistheid der
psychologie te bewonderen, die in deze dubbele schildering heel
dit jammerlijk karakter blootlegt, al bleef daarnaast weer opnieuw
de vraag, wat in deze figuur het ontroerende mag geweest zijn,
dat den kunstenaar kon aangrijpen. Alles echter maakt den indruk
van subjectiviteit. In deze Bekentenissen kunnen wij niet anders dan
den schrijver zelf vinden, niet tegenover of boven zijn hoofdfiguur,
maar met hem vereenzelvigd. Achter deze levensgeschiedenis ligt
een equivalente levensbeschouwing, onmannelijk in baar ontkennen
van alle verantwoordelijkheid, leugenachtig in haar verwisselen van
zonde en „noodwendig louterend ongeluk ", in haar fraseeren over
duisternissen die naderbrengen tot het Licht, waarmee dan alle schuld
wordt goedgepraat en 'n lijdelijk zich laten gaan als hoogste wij sheid beschouwd wordt.
De geestelijke sfeer, waaruit dit boek is geschreven, is er een
van zwakheid en onwaarachtigheid en dit drukt zijn stempel op
't geheel. Zoo is de stijl buitengewoon sentimenteel, oneenvoudig,

de opzet onwaar ook in dat telkens vertellen aan Agaat van gebeurtenissen die zij zelf op Bella-Vista had meegemaakt, waardoor de
verteltoon iets opgeschroefds onnatuurlijks krijgt. En wat het verloop der gebeurtenissen betreft, is er iets kinderachtig onwaarschijnlijks in al den voorspoed die zijn held onverdiend en onbegrijpelijk
toevallig telkens weer uit alle moeilijkheid redt. 't Is alsof de
auteur in zijn fantasie-wereld al evenmin het groote en strenge
aandurft. Nauwelijks is aan 't eind even het grootsche in 't leven
van dezen kleine gekomen door 't onherroepelijke van den dood of
aanstonds kan hij voor zijn zwakheid weer steun, voor zijn leed
vergoeding vinden. Niet met het onherroepelijk voorbije eindigt
hij, zoo toch nog iets van ernst en grootheid gevend, maar met de
troostrijke mededeeling hoe er nu dadelijk weer een ander klaar
staat voor den zwakken egoist, een van wie hij nu weer opnieuw
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kan eischen, -- eischen. Een passend slot voor een boek dat wil ge
schijnen uit overwonnen zwakheid, maar nog in die zwak -schrevn
A.
gevangen is.
D. K. -heid
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SCHETSJES UIT HET VROUWLENLEVEN
DOOR

HÉL_ÈNE SWARTH.

I.
ZONNIE.
Peinzend liet Oma De Navolging van Christus, waarin
zij gelezen had, in den schoot vallen. De bleeke handen,
waar de blauwe a aren dik op lagen, vouwden zich over de
opengeslagen , bladzij, terwijl haar blik ver weg droomde
naar den grijzen horizon.
Geluideloos, om Mevrouw niet te storen, ruimde Truitje
het ontbijt af.
Neen, mijmerde de oude vrouw, daarmee kan ik 't
niet eens worden. Zich aan geen mensch hechten, hoe
koud, hoe hard! Je kan wel zien dat een vrouw dat niet
heeft geschreven.
We onthouden God toch niets als wij zijn schepselen
liefhebben — integendeel, want al wat mooi en goed is
verheft de ziel tot den Schepper.
En haar verbeelding vermeide zich in het blijde vooruitzicht, Gods liefste schepsel, Zonnie, haar eenig kleinkind, weldra weer te zien.
Truitje merkte den glimlach op, die Oma's teêr ge0. E. X V III 4
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zichtje verhelderde. En, terwijl zij langzaam het tafellaken
netjes in de plooien opvouwde, zei de meid:
- 't Zal gezellig zijn als juffrouw Sophie weer thuis
komt ! De derde man brengt de spraak an.
Je raadt mijn gedachten, zei Oma, er zal wel gauw
bericht komen.
— De juffrouw heeft het zeker naar den zin in Amsterdam, ja, 't is hier buiten ook wel stil, maar voor u is
't bar ongezellig.
Oma stond op, zette het boek op zijn plaats in het
rek en begon zakelijk over Zonnie's kamer, die alvast een
groote beurt moest krijgen. Zij wou Truitje niet laten
voortpraten over het kind. Ja, zij vond ook wel. dat Zonnie
lang weg bleef en weinig schreef, maar zelf klagen of aan merkingen op haar, lieveling gedogen, dat nooit! Een oude
vrouw wordt zoo licht zelfzuchtig. Zij gunde het kind toch
van harte de afleiding in de groote stad, in die vroolijke
omgeving, waar een mooi lief meisje in éen dag — en vooral
op éen avond meer beleeft dan buiten in een maand.
Dapper bestreed Oma haar verlangen, heldhaftig moedigde
zij het kind aan te blijven zoolang ze er lust in had. Eéns
zoo zoet na het gemis, zou het bijzijn haar lijken. Maar
nu begon het haar toch wel teleur te stellen dat er nog
geen belofte van wederkeer kwam.
Elken dag verzon zij een nieuwe verrassing. De vaasjes, die het kind zoo mooi vond, had zij besteld. De ingenaaide boeken, die, stuk gelezen, in het kastje stonden,
had zij laten inbinden in het blauw, Zonnie's lievelingskleur. De vanille-geurende chocolade -bonbons, waar Zonnie
dol op was, wachtten, in :en blauwe bonbonnière, op het
snoepgrage mondje. Het zakdoekje, dat Oma voor het kind
geborduurd had en waar ze, al traanden haar oude zwakke
oogen van het fijne werk, toch zoo genoeglijk mee bezig
was geweest, was al klaar en een fleschje odeur om het
te besprenkelen wachtte op het geestig neusje met de
trillende vleugeltjes.
Sophietje, om haar glanzend gouden haar' en haar
stralende oogen, al gauw herdoopt in Zonnie, was als baby
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van vier jaar Oma komen troosten over het verlies van
Oma's eenig kind. Sophietjes vader had zijn vrouw niet
lang overleefd. Geen wonder dat Oma angstig waakte over
het kind der zoo jong gestorven ouders en dat zij, toen
het kleine meisje gezond en krachtig zich begon te ontwikkelen, meer van het mooie blondje ging houden dan
een gewone grootmama. Zonnie werd haar de groote ver
voor al wat het leven haar had onthouden. En-goedin
grijzende
vrouw werd weer een jonge moeder om voor
de
Zonnie te zijn wat Zonnie voor haar was : haar alles. Maar
Oma had haar schat te lief om niet aan de toekomst te
denken. Natuurlijk zou Zonnie niet altijd blijven op Zonnehof ter eere van het kind had zij haar villa zoo ge
Eens zou Oma haar afstaan aan een man, dat was-noemd.
onvermijdelijk. En zij mocht toch ook niet wenschen dat
het kind zich opofferde om Oma niet eenzaam achter te
laten . Maar die toekomst leek Oma nog ver, zij kon er
zich niet goed indenken. Als 't voor Zonnie's levensgeluk
was zou zij zeker blijmoedig berusten. Maar welke man
bestond er goed genoeg voor haar zonnekind ? Als Zonnie
uit logeeren was kon Oma zich het gevaar niet ontveinzen.
Maar met geen enkel woord zinspeelde Zonnie ooit op liefde.
Zij lachte alle jongens uit en dacht aan geen trouwen,
beweerde het kind en Oma was te argeloos om ooit te
vermoeden dat Zonnie haar een hartsgeheim verzwijgen
kon. Maar nu het kind nog maar niets over thuiskomen
repte werd Oma toch wat minder gerust. Wie weet met
welk verhaal van liefde Zonnie thuis zou komen? Op het
haardkleed zou zij aan Oma's schoot knielen en haar het
zoet geheim fluisterend vertellen. In den vroegen schemer
van den grijzen Maartdag, in den rooden gloed van het
haardvuur o zoo duidelijk zag Oma het romanesk
tafereeltje! zou het kind haar blauwe hemeloogen vol
tranen opheffen tot de grootmoeder, die haar opgevoed en
geliefd en gekoesterd had en haar zegen vragen. En Oma's
handen zouden beven, terwijl zij rustten op het goudblond
hoofd van haar lieveling. En aan haar eigen eenzaamheid
zou zij niet denken, maar teeder zou zij zich verblijden in
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het geluk van haar Zonnie, evenals zij zich had verblij d
in het geluk van Zonnie's moeder, toen die haar alles
kwam vertellen, nu bijna drie en twintig jaar geleên.
Het knerpen van het openkierend tuinhek en zware
stappen op het grint brachten haar tot de werkelijkheid
terug. 't Was de postbode met een - brief. Even verkilde
teleurstelling haar vreugde om zijn komst. Een briefkaart
verwachtte zij, geen brief. Truitje liep den bode tegemoet,
nam den brief aan, bracht hem haar mevrouw, wie zij gedienstig den bril reikte, bleef even talmen in de kamer,
maar ging heen toen Oma zwijgend las.
Nieuwsgierigheid weerhield de meid, naar boven te gaan
en bezorgdheid ook: Mevrouw was zoo wit om den neus
geworden onder het lezen van dien brief.
gom, zij zou maar net doen of ze iets in de kamer
had vergeten. En stil kwam zij weer binnen.
Oma lag achterover in den leunstoel gezakt, doodsbleek en bewusteloos. De brief was uit haar handen in
haar schoot gegleden. Truitje wreef haar polsen met
eau-de-cologne, liet haar azijn ruiken. Het duurde niet lang
eer Oma de oogen opensloeg, rillend of zij koorts had.
Gedwee liet zij zich overhalen, naar bed te gaan. Truitje
hielp haar de trap op en in bed, vroeg nu maar ronduit
wat juffrouw Sophie dan toch schreef waar Mevrouw zóo
van schrikte.
Oma rilde en klappertandde zoo dat zij geen , antwoord
kon geven.
Truitje haastte zich, voor heete kruiken te zorgen en
warm drinken, telefoneerde om den dokter, die uit was.
Zij had den brief wel willen lezen, maar vond toch dat
het niet te pas kwam. Eindelijk kwam er ontspanning en,
schreiend als een kind, vertelde Oma Truitje den inhoud

van dien wreeden brief.
Zonnie wou in Amsterdam gaan wonen, het saaie leven
op Zonnehof drukte haar geest, belemmerde haar ontwikkeling, was een domper op haar levenslust. Zij was jong,
het rijke leven lag voor haar, zij wou er volop van genieten
of er in ondergaan. Had zij geen geld genoeg om rond
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te komen, dan zou zij werk zoeken. Een vriendin had al
aangeboden, met haar samen te wonen, op kamers. Zij was
meerderjarig en oud en wijs genoeg om op eigen wieken
te drijven. Al lang had zij er naar gesnakt, al lang hadden
haar kennissen in Amsterdam het haar aangeraden. Maar
zij was te weekhartig geweest om er Oma over te spreken.
Daarom was schrijven maar het best. Haar jeugd had recht
op meer vreugde dan het eentonig triestig dorpsleven haar
geven kon. Al was Oma een engel voor haar, al zou zij
haar lieve oudje altijd trouw blijven, 't was en bleef toch
maar veg eteeren buiten. Men ging er langzamerhand
intellectuëel dood. Oma zag dat misschien niet zoo in,
maar die hield dát wist Zonnie zeker! --- genoeg van
haar om haar af te staan aan het Leven. Er was geen
man in 't spel, daar kon Oma gerust op zijn. Maar de
levensdrang stuwde haar voort zoo sterk dat zij 't niet
langer uit kon houden in het stille huis, alleen met een
oude vrouw, die afgerekend had met het leven en die niet
begreep wat een jonge krachtige persoonlijkheid noodig
had om te bloeien en blij te zijn. Zij zou die goede Oma,
die haar altijd zoo schattig verwend had, natuurlijk wel
opzoeken. Dan kwam zij een dagje over en had héel wat
meer te vertellen dan als ze over de hei had gewandeld

of boodschapjes gedaan in het dorp. En nu kon Oma nog
een poosje van haar genieten, want morgen zou zij terugkomen om alles te bespreken en te regelen. En dan bleef
zij nog tot 1 Mei, nog bijna zes weken, een zee van tijd !
Oma zou wel met het plan verzoend raken, als zij begreep dat
het voor Zonnie's bestwil niet anders kon zijn. Als zij
trouwde zou ze immers ook heengaan.
Truitje schudde meewarig het hoofd. Misschien liet
juffrouw Sophie zich nog wel van dat onbekookte plan
afbrengen, troostte de meid. Maar de dokter, die 's middags
kwam, en rust aanbeval, ried Oma er zich gelaten bij neer
te leggen. 't Was nu eenmaal de geest van den tijd, de
meisjes wilden vrij zijn, voelden zich gevangen in een stillen
plicht. Zijn dochters bleven ook niet thuis. En er was wel
veel overdrijving, maar toch ook veel goeds in dien drang
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naar onafhankelijkheid. Een volwassen meisje wil geen
gekoesterd kind meer wezen. En op eigen wieken drijven
geeft den vleugels kracht.
Maar 't is toch niet om mij zelve alleen, dokter, zei
Oma, ik ben zoo angstig voor het kind.
Toen Zonnie, den volgenden middag, thuis kwam, werd
ze even hartelijk ontvangen als gewoonlijk.
Verlegen stond zij, in haar kamer, te kijken naar de
rij gebonden boeken op het rek, naar de blauwe bonbonnière en het geborduurde zakdoekje met het fleschj e
lievelings- odeur, naar de vaasjes, waar Maartsche viooltjes
in geurden Oma was toch zoo goed voor haar, verzon
telkens nieuwe attenties om haar te bedanken voor haar
gezelschap. En terwijl Oma haar lieve oude oogen vermoeide
met dat fijn borduurwerk schreef zij, Zonnie, dien brief,
die Oma zóo bezeerde.
Tranen bewaasden Zonnie's helderblauwe oogen
even maar.
Het moest, het moest, het kOn niet anders. Oma zou
't wel erg eenzaam krijgen, maar zij zou er misschien wel
aan gaan wennen. Wie weet of Marie niet bij Oma wou
komen, die was goedig en zacht, stelde geen hooge eischen,
dweepte ouderwetsch met „de natuur ", zou geduldig en
lief voor Oma zorgen. 't Was niet hetzelfde, maar Oma zou
misschien wel van Marie gaan houden. Als éen van tweëen
zich moest opofferen mocht het niet anders dan de oude
vrouw zijn. Kon Zonnie het helpen dat het Leven haar riep ?
Even keek ze in den spiegel met den gebeeldhouwden
eiken lijst, knikte haar stralend blank en rozebloeiend kopje
toe, rekte de lenige armen boven het blonde hoofd en
haalde diep adem, alsof zij van een zwaren druk was bevrijd. Toen ging zij neurieënd de trap af om Oma voor te
lezen.
Deze laatste zes weken zou zij héel lief voor Oma zijn.
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H.

ANNEKEN.
-- Zit je te schemeren, Rie ? 't Is hier om te leeren
tooveren!
Marie rees op van het haardkleed, verwelkomde
Martha, stak de roze-omkapte kaarsen in de tinnen kandelaars aan, schoof een stoeltje bij den haard en bood de
bezoekster een kopje thee. Martha bedankte voor thee,
deed haar bont los en haar mantel. Zacht speelde het
kaarsenlicht op het warm goudbruin van haar fluweelen japon.
-- Ja, kón ik maar leeren tooveren! verzuchtte Marie,
terwijl ze een beukenblokje wierp in het kwijnend haardvuur, dat aanstonds vroolijk opvlamde.
Is er wat bizonders gebeurd, Rie ? Of zoo maar een
melancholieke bui?
Ja, er is wat gebeurd: Gerritje gaat trouwen.
Jammer voor je, maar toch geen ramp
wel?
— Begrijp je niet wat dat beteekent voor mij ?
— Was je dan zoo aan haar gehecht? Zóo lang heb
je Gerritje toch nog niet.
En het kind, Martha! Dit moet ik dan ook missen.
Martha zag Rie's oogen vochtig glanzen.
Ik dacht dat het kind bij je zou blijven.
en voor Anneken is 't natuurlijk beter bij
Neen
haar ouders te zijn, in haar stand te worden grootgebracht.
Voor Gerritje ben ik ook blij, 't is de beste oplossing.
Ja, dat dunkt mij ook. Hoe lang heb je het kind
nu in huis ?
Meer dan een jaar al — o ik zal Anneken zóo
missen.
— Heb je 't pas gehoord ? Moet je nog wennen aan
het vooruitzicht? En trouwt Gerritje al gauw ?
Gisteren heeft zij 't mij verteld, blozend en ver
als een jong meisje. Drikus kon haar toch maar-legn
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niet vergeten, hij wou alles goedmaken en gauw trouwen.
In Mei zal ik weer alleen zijn.
Marie slikte een snik weg en beet op haar onderlip om
niet te schreien. Zij had wel even beklaagd willen worden,
maar zij wist bij ervaring, dat zij zooiets niet moest ver wachten van de koel-verstandige Martha.
0, dan heb je Anneken nog drie maanden! een
zee van tijd ! troostte Martha opgewekt. Ondertusschen
wen je aan het vooruitzicht en wie weet of je geen beste
dienstbode vindt. Cijfer je eigen belangen nu eens weg,
denk aan Gerritje: al had ze 't nog zoo goed bij je, eigen
haard is goud waard en
— Ja, ja, ik zei je toch dat ik blij ben voor die arme
meid; zij heeft zoo getobd de eerste jaren en haar ouders
verweten haar nog altijd dien éenen misstap.
Martha deed alsof zij den ongeduldigen toon niet hoorde
en praatte voort:
-- Beschouw dat jaar als een episode van troost.
Anneken was een bloemetje op je pad, een zonnetje in je
huis. Jij zorgde voor het kind en het kind loonde 't met

haar liefde.
Haar liefde was voor haar moeder, onderbrak Marie.
Toch gaf het kind jou meer dan jij haar. Het
hechtte je weer aan het leven.
Ja, Martha, ik kreeg een levend wezen om voor
te zorgen. En nu zal de leegte erger zijn dan eer ik
haar had.
Heb je dan nooit gedacht aan de mogelijkheid dat
Gerritje den vader van haar kind kon ontmoeten en dat
er toch nog een huwelijk van komen kon?
— Neen, Gerritje beweerde dat zij niets meer om
Drikus gaf. En Anneken is nu al vijf jaar.
Kindervoetjes trippelden in de gang, een kinderhandje
morrelde aan den knop van de kamerdeur. Maar aanstonds
kwam Gerritjes stem vermanen:
— Kom jij maar bij moeder in de keuken, Mevrouw
kan je binnen niet gebruiken!
Rie, zei Martha en haar koude glacé-hand gleed

SCHETSJES UIT :HET VROUWENLEVEN.

9

met een beschermend gebaar op den schouder van Marie,
die op het haardkleed zat, kan dit je niet troosten ?
Wat bedoel jet? vroeg Rie, die de kille aanraking
voelde door de zijde van haar blouse heen.
Wat Gerritje daar zei: Kom jij maar bij Moeder.
En hoor die twee nu samen lachen!
-- Dat gun ik Gerritje immers wel! Ik wou haar
helpen niet het kind alleen voor mij houden. En ik
dacht dat alles zoo blij ven kon.
J a, 't was beter dan niets, maar toch maar een
surrogaat, iets halfs, dat je op den duur niet kon bevredigen.
Bie staarde in het vuur met wijd open oogen vol tranen.
Zij kon niet antwoorden.
Heb ik geen gelijk ? zei Martha na een poosje.
Ja, beaamde Rie, maar als je honger naar liefde
hebt dan grijp je naar een surrogaat en op den duur
bevredigen doet niets ter wereld. Maar o mijn leven zal
weer zoo leeg en zoo donker worden!
Dat mag niet. Het leven is rijk en mooi. Leef je
hier niet in een heerlijke natuur? Zijn er geen boeiende
boeken te lezen? Kan je niet doen wat je hand vindt om
te doen, wat naaien voor armen, zieken bezoeken als
je opziet tegen maatschappelijk werk?
Ja, zoo vulde ik mijn dagen eer ik Anneken had.
Maar nu lijkt mij alles zoo doelloos. Al zit ik op een
mooi plekje in het bosch met een boek, toch voel ik mijn
eenzaamheid. Toen Gerritje mij hielp, de poppen in te
pakken voor den Kerstboom en 't opeens uitsnikte dat zij
een kindje had, toen ik haar liet vertellen en hoorde dat
zij 't verweg had uitbesteed, omdat haar ouders het arme
schaap niet in de buurt verkozen te hebben, wat was ik
toen blij dat ik helpen kon, twee levens rijker te maken.
-- Dat was goed van je, Rie, en toen werd ook een
derde leven rijker.
— Ja, het mijne, maar nu wordt het weer arm.
En nu je het kind weer moet afstaan wordt er weer
een leven rijker.
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Vind je dat de man, die zijn meisje verliet toen zij
't meest behoefte had aan zijn steun, die haar nog belasterde
op den koop toe, die de arme moeder alleen liet zorgen
voor haar kind, vijf jaar lang, vind je dat die geluk
verdient P
Ja, om zijn inkeer. En zondigden die twee niet
beiden, het meisje evengoed als de man ?
De man weet wat hij doet, hij zoekt genot, het
meisje geeft zich uit liefde.
Of uit zinnelijkheid. Een boeremeisje weet toch
welke gevolgen baar daad kan hebben.
Marie keek even de ongetrouwde Martha aan met den
meexderheidsblik der vrouw, die geleefd heeft en geliefd.
Martha wendde even de oogen af, maar zij liet zich
nooit uit het veld slaan.
Als je eens een ander kind in huis nam P stelde
zij voor, een weesje om héelemaal te bemoederen P
Toen Nico nog leefde heb ik er over gedacht. Hij
wou het niet, toen moest ik het opgeven. Nu ben ik al
tien jaar ouder. Neen, het leven bracht Anneken op mijn

weg, maar opzettelij k ... .
Je moet niet zoo passief zijn, meende Martha, kom!
laat het hoofd niet hangen, zit niet zoo bij de pakken neer!
Je lijkt wel een kind, dat zit te kniezen om een verloren pop.
Anneken is mij nooit een speelpop geweest, zei
Rie geprikkeld.
Je bent nog jong, begon Martha na - even zwijgen,
je ziet er nog lief uit.
Marie keek verwonderd op. Wat bedoelde Martha?
Krijg ik nu ' complimentjes om mij te troosten ?
Misschien is 't niet goed voor je, zoo afgezonderd
te leven. Ga eens uit logeeren bij menschen die een gezelligen kring hebben.
Oost West, thuis best, uit logeeren zijnis goed voor
jonge meisjes. En wat heeft mijn uiterlijk daarmee te maken ?
Je begrijpt mij best. Je kon nog wel eens ... .
Als je begreep wat Nico voor mij was zou je 't
heiligschennis vinden, te zinspelen op een nieuwe liefde.

SCHETSJES 'IT HET VROUWENLEVEN.

11

Was je zoo gelukkig met Nico ? Idealiseer je het
verleden niet ?
Het kind ontbrak in ons huwelijk, daarom was het
niet volmaakt.
Alleen daarom?
Rie gaf geen antwoord. Met spijt heugde 't haar dat
zij wel eens geklaagd had over teleurstelling en leegte, in
die jaren, die haar nu zoo mooi leken in het goudwaas der
onherroepelijkheid.
Als er nu toch nog een man was, die van je
hield!
Om de gezelligheid hertrouwen?
— Neen, neen, daar is hij veel te goed voor!
Zoo, heb je er al een op het oog?
Marie deed haar best een luchtigen schertstoon aan
te slaan, maar haar woorden klonken niet schertsend maar
scherp. Martha knikte en stond meteen op, knoopte haar
mantel vast, sloeg haar bont om, nam haar mof van
de tafel.
Ga je al heen ?
Ja, 't is laat en ik heb nog een fin ken loop eer ik
thuis ben. Opwekkend, dat frissche winterweer! Prettig
als de sneeuw zoo kraakt onder de voeten! Blijf je nog
vat mijmeren bij dat flatteuse rose licht? Laat het je gedachten dan rozig kleuren. Dag Rie neen, ik kom er
wel alleen uit.
De kaarsen worden uitgeblazen, het nuchter gas
gaat aan en ik ga heel gewoontjes
eten.
Met Anneken ?
Neen, Anneken eet in de keuken, om Gerritje heb
ik dat dadelijk zoo ingesteld.
Ja? dat wist ik niet, dan zal de leegte toch niet
zóo groot zijn, troostte Martha nog, terwij 1 Marie oprees
om haar uit te laten.
— De etensuren blijven wat zij waren, maar .. ,
En zoo'n klein kind wordt al vroeg in haar bedje
gestopt, 's avonds had je toch ook geen gezelligheid.
— Och! praat het niet zoo goed, verzocht Marie.
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-- Waarom ga je niet met iemand samenwonen als
het kind weg is P
De voordeur was open. IJslucht woei van de besneeuwde
velden naar binnen.
Een lief jong meisje om voor te zorgen, een aanspraakje.
De wind is koud, zei Marie huiverend.
Opwekkend en de lucht is zoo helder, heerlijk weer
voor de schaatsenrijders.
Ja, daar weet ik alles van! Gerritje moet telkens
vrijaf hebben om te rij den.
En dan heb jij Anneken voor jou alleen, prettig!
Nu adieu, ik kom wel gauw weer eens een praatje maken.
Martha wuifde met haar mof en stapte het smalle voortuintje door, den weg op. De sneeuw knarste onder haar
veerkrachtige stappen.
Marie ging in huis, blies de kaarsen uit en belde. Gevolgd door Anneken kwam Gerritje binnen. Het gas plofte
aan, de blinden werden gesloten, de tafel werd gedekt.
Anneken joelde en gierde, nog uitgelaten van het stoeien
in de keuken.
Even greep Marie het boersche kind vast, streek het
over de warrige strooblonde haren, kuste het pretrood
gezichtje. Toen liet zij het weer los, voelend dat Anneken
haar liefkozingen meer lastig dan aangenaam vond.
Ik heb het Anneken verteld, zei Gerritje, ter wij 1
zij dekte.
En wat zegt Anneken er wel van P
Nou, of ze 't fijn vindt, samen met Moeder in een
huusje. .
En met Va! juichte het kind.
Aan haar eenzaam maal was 't Marie toen alsof Martha,
wier optimisme haar meestal prikkelde, nu toch gelijk had.
Zij zou niet zoo heel veel verliezen aan het kind; het had
zich niet aan haar gehecht, hoe lief Marie ook voor haar
zorgde. Anneken vond het „fijn" om uit haar huis heen
te gaan. Het kind zou haar niet missen, het had haar
moeder en een pas-ontdekten vader er bij.
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Marie bleef alleen, als te voren. Maar was zij eigenlijk niet aldóor alleen geweest? Had haar moedertje
spelen over een kind dat zij nooit het hare voelde haar
hart voldaan? Zij had gegeven met gulle handen, niets
had ze er voor verlangd in ruil dan wat liefde. Maar het
kind had haar liefde voor haar moeder bewaard.

HET POOLSCHE VRAAGSTUK
DOOR

J. DE VRIES.

Het oude Polen was een groote staat. In den tijd van
zijn grootste uitbreiding omvatte het niet alleen het
Weichsel- en Warthe gebied en Koerland en Livland, maar
ook Lithauen en de hieraan onderhoorige streken in het
land van den Djepr. Van de Oostzee tot bij de Zwarte zee
strekte het zich uit. En 't was geen arm land. Integendeel.
De Spaansche Jood Ibrahim, die voor een kleine duizend
jaar de eerste berichten over Polen verzamelde, roemde
reeds den rijkdom van het land aan koren, vleesch, honig
en weideplaatsen. En de Duitscher Seume, die getuige was
van Polen's ondergang en klaagde over de ellende en
jammerl**kheid
van land en volk, zegt er uitdrukkelijk bij :
„das Land ist übrigens nicht arm". Groot en niet arm en
toch kon het zich niet als staat staande houden. De geografen meenen, dat dit grootendeels kwam, doordat het
geen vast begrensd orografisch geheel was en een natuurlijk
centrum miste. Inderdaad heeft de omstandigheid, dat het
zoowel naar het Oosten als naar het Westen openlag, Polen
dikwijls in moeilijkheden gebracht en het verleid tot een
gebiedsuitbreiding, niet evenredig aan zijn bevolking en
kracht; maar er zijn meer staten, die naar een paar kanten
openliggen en het Weichselbekken was toch wel eeniger-
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mate een centrum. De ethnografen geven de schuld aan
't gemis aan ethnische eenheid : toen de Poolsche deelingen
begonnen, vormden de eigenlijke Polen nog geen 40 % van
de bevolking ; de Russen, Lithauers, Joden en Duitschers
had den samen ruimschoots de meerderheid. Nu is gemis
aan ethnische eenheid zeker voor de duurzaamheid van een
staat een bezwaar, maar er zijn staten, die ondanks dit
bezwaar, zich toch weten te handhaven. Waarom Polen
dan niet ?
Henan schreef indertijd, dat voor zulke vragen de
ziel van een natie moet worden beluisterd. „Een natie is
een wezen met een eigen ziel" zei hij en hij waarschuwde
er tegen, dat men het wezen van een natie alleen uit ras,
taal, geloof en geografische ligging zon willen afleiden.
Vragen we iemand als Szujski, die zorgvuldig zijn kennis
van land en volk aan de geschiedenis van Polen heeft
getoetst, hoe hij denkt over het wezen van zijn volk, dan
vernemen we, dat de Pool is: „vaderlandslievend, trouw
in het bewaren van de volksoverlevering, maar ook buiten
begaafd in het navolgen en assimileeren van-gewon
vreemde beschaving, fatalist, wat met zijn zorgeloosheid
en lichtzinnige vroolij kheid wel te rij men is; genotzuchtig
in dagen van voorspoed; twistziek en onbetrouwbaar in
tij den, dat kalmte en eendracht juist bij zonder n oodig zou-

den zijn; geduldig in het verdragen van slechte behandeling, al is hij niet zonder wilskracht, wanneer hij zich tot
strijd vermant; beter geschikt om despotisme te verdragen
dan om zelf orde te houden; lichter geneigd om van
bewegelijke dan van bedaarde menschen te houden, en
meer sympathiek jegens de werkzaamheid van een persoon
dan van een organisatie ". Dit verklaart veel uit de geschiedenis van Polen's ondergang en verdere lotgevallen.
Voor een natie, die haar vrijheid en zelfstandigheid
niet heeft weten te handhaven, is die trouw in het bewaren
van de volksoverlevering bijzonder merkwaardig. Deze
trouw heeft haar geholpen na den ondergang de geestelijke
nalatenschap der vad'ren te behouden. 't Schijnt, dat dit
erfdeel haar dubbel dierbaar geworden is, nu het andere
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erfdeel, de zelfstandigheid van het vaderland, teloor ge
Uit de werken van de groote Poolsche dichters-ganis.
uit de 19de eeuw spreekt een hartstochtelijke liefde voor
Polen's groot verleden, een ernstig streven om de herinnerin g aan dat mooie verleden in eere te houden, de .ernstige
wil om die nalatenschap onverkort te bewaren. Aan die
herinnering heeft de natie zich telkens weer opgericht.
En al werd elke nationale beweging onderdrukt en al
werd met nog zooveel zorg tegengegaan, dat de nationale
gedachte in het onderwijs voedsel vond, toch werd het
nationale gevoel eer sterker dan zwakker en bleef de een
natie ondanks de verdeeling bestaan. Wat Renan-heidr
kenmerk
van een natie noemt, een eigen ziel, een eigen
het
geestelijk beginsel, het gemeenschappelijk bezit van een
rijke geestelijke nalatenschap en de wil om dit bezit onverkort te bewaren, is bij de Polen aanwezig.
En een natie behoort bij een te blij ven. De naties zijn,
zooals Krasinski, een van Polen's groote poëten het uit
een schepping Gods. Voor Krasinski en voor de-drukt,
duizenden, die met hem instemden, was de verdeeling van
Polen niets minder dan een vergrijp jegens de godheid.
De „verlichte" 18de eeuw had dit niet zoo ingezien. Zij
zag in die verdeeling niets schandelijks ; in het staatkundig
systeem van die eeuw had zich het idee van deze verdeeling geheel ingeburgerd. Het lag trouwens reeds lang in
de politieke atmosfeer: hoe dikwijls was er reeds van een
verdeeling van Polen sprake geweest! Een der eigen koningen,
Augustus de sterke, had tot driemaal toe een voorslag in
dien geest gedaan en ook echte Polen wat Augustus
niet was hadden herhaaldelijk in geschriften betoogd,
dat zij voor Polen geen anderen uitweg zagen dan ingrij pende hervormingen of verdeeling. En voor ingrijpende
hervormingen had in Polen reeds een paar eeuwen lang
de krachtige hand ontbroken. Geen der koningen uit het
Saksische en het Zweedsche huis was er de man voor en
Jan Sobiésky evenmin, al gewaagde gansch Europa van
zijn roem. Men moet een paar eeuwen vóór de verdeeling
teruggaan, om een vorst te vinden, die als hij langer
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geleefd had, het ontbindingsproces misschien door hervormingen had kunnen bezweren. Deze vorst
Stephanus
Bathory
maakte op grond van zijn verkiezing door „het
volk" aanspraak op onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ;
onder „het volk" verstond hij echter alleen de Szlachta,
den lageren adel ; wat daar beneden stond telde in Polen
niet mee. In dit boerenland, waar de handel grootendeels
in handen der Joden was, beteekenden de steden weinig.
En de boeren waren lijfeigenen ; 't was in Polen iets ongehoords, dat Stephanus, toen de Szlachta geen lust had
tegen de Russen op te trekken, een aantal domeinboeren
van de lijfeigenschap bevrijdde en bij de troepen indeelde.
Stephanus stierf onverwachts, juist toen het met de orde
in Polen beter begon te gaan; zijn opvolgers zetten het
politieke deel van zijn programma niet voort, wel het
kerkelijke: Polen werd sinds Stephanus het middelpunt
van de Roomsch-Katholieke propaganda in Oost-Europa.
Is dit laatste op het lot van Polen van niet geringen
invloed geweest, het eerste, 't laten voortwoekeren van
het ontbindingsproces, twee eeuwen lang, moest tenslotte
het land wel ten onder doen gaan. Na zoo langjarige
voortdurende afbrokkeling bleef van het centraal gezag
bitter weinig meer over; de decentralisatie werd zoo sterk,
dat de staat in zijn geheel machteloos werd; een klein
aantal familiën van hoogen adel en grooten rijkdom kreeg
alle macht in handen en maakte hiervan op den duur een
zoo slecht gebruik, dat bijna overal anarchie en ellende
heerschten en de naburen het land vrijwel als een onbeheerd gebied beschouwden. Er waren destijds wel meer
landen, die onder het beb eer van de aanzienlijken zuchtten,
maar zoo erg als in Polen was het nergens. In Zweden
kwam nog bijtijds het verlicht despotisme een dam opwerpen tegen verder verval; in ons land, waar evenmin
als in Polen een verlicht despoot aan de regentenheer
een eind kwam maken, duurde het ontbindings--schapij
proces gelukkig niet zoo lang. De bloeitijd van Polen
was veel vroeger dan onze gouden eeuw en de tijd van
verval duurde daar veel langer: wat was het al lang ge,
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leden, dat de laatste Wasa de kroon neerlegde met de
verzuchting, dat het ongelukkige Polen eens een buit der
naburen worden zou!
En toch — hoe dikwijls ook voorspeld kwam de
verdeeling velen nog onverwacht. Men had zich in Polen
wel dikwijls bezorgd gemaakt, dat het er van komen zou,
maar eigenlijk rekende men er toch niet op. Was het
ooit voorgekomen, dat een groot rijk op die wijze van de
kaart verdween ? Bij . de negerrijken in Afrika mocht dit
mogelijk zijn, in een statenstelsel als Europa, waarin zelfs
de kleine staten met het oog op het evenwicht op duurzaamheid rekenden, was dit niet te verwachten. Frederik
de Groote betoogde, dat het evenwicht bij eenigszins gelijkmatige verdeeling geen gevaar zou loopen, maar men vleide
zich in Polen met de hoop, dat de mogendheden het over
zoo'n gelijkmatige verdeeling niet eens zouden worden. Ei
bovendien bleef het toch altijd nog mogelijk, dat de mogendheden het tenslotte verstandiger zouden vinden Polen te
laten bestaan dan het te verdeelen, hetzij omdat men het
nut van een bufferstaat inzag, hetzij omdat men vreesde
aan die stukken van Polen meer last dan lust te zullen
beleven. Een buffer wordt echter in den regel eerst gewaardeerd - als men hem mist. En dat de Polen telkens
weer tegen de verdeelers zouden opstaan en zulke lastige
onderdanen zouden worden, geloofde niemand: wie had
destijds respect voor dit volk?
Toen het niet verwachte toch gebeurde en de drie
buren aan de verdeeling begonnen, maakten de Polen
eindelijk ernst met hervormingen in staatsbestuur en onderij s. Te laat: op de eerste verdeeling volgde een tweede
en een derde en in 1795 was het met Polen gedaan.
Disraeli maakte eens de opmerking, dat de Poolsche
deeling niet aan het eind van de nieuwe maar aan het.
begin van de nieuwste geschiedenis behandeld moest worden, omdat de nawerking van de verdeeling zich in den
nieuwsten tijd telkens weer doet gevoelen. Inderdaad bleek
weldra, dat de zaak niet uit was.
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In ,het stuk anarchie ", zooals Frederik de groote het
bij de eerste verdeeling verworven West- Pruisen noemde,
;

waren zooveel „halb erstickten Keime deutschen Wesens",
dat in het grootste deel van dit gebied de verduitsching
niet moeilijk viel. In de andere Poolsche streken, die aan
Pruisen kwamen, vond Seume, toen hij er een tiental.
jaren na Polen's ondergang reisde, alles „bis zum .Mitleid
ärmlich und schmutzig", zoo mogelijk nog erger dan vóór
de „Staatsvernichtung ". De bevolking voelde, naar Seume
opmerkte, meer voor de Russische stamverwanten dan voor
de Pruisen, ondanks het ietwat meer liberale Pruisische
systeem. „Bei vielen mag der geheime Wunsch, unter
einen einzigen Zepter zu stehen, mitwirken -- voegde hij er
bij weil sodann die Hoffnung zur Wiederauflebung des
Staats aus vielen Gründen gröszer wird". Een paar jaar
na Seume's reis ontnam Napoleon die streken aan Pruisen
en maakte hij er een groothertogdom Warschau van. Voor
de bevolking bracht dit wel hervormingen mede, -- gelijkheid voor de wet b.v. maar de groote verwachtingen,
die de Polen op Napoleon bouwden, werden niet verwezenlijkt. Toen in verband hiermede hun offervaardigheid in.
1812 den keizer tegenviel, schreef hij aan Davoust: „ik
kan niet begrijpen, hoe dit volk er aanspraak op kan
maken een natie te worden". Na den val van Napoleon
kreeg Pruisen van de verloren Poolsche streken alleen
Posen terug, wat in Pruisen over 't geheel niet betreurd
werd: bij de drie verdeelingen had men zich wel eenigszins
de maag overladen met Slavisch gebied.
Met open armen werden de Pruisen in het herwonnen.
Posen niet ontvangen: de Pruisische troepen, die na den
aftocht der Franschen Posen bezetten, klaagden zeer over
de vijandige gezindheid der bevolking. En in de honderd
jaar, die sedert verloopen zijn, zijn het Poolsche en het
Pruisische element elkaar hier niet bij ster veel nader gekomen. Indien Montesquieu gelijk heeft, dat zoowel het
assimileeren als het bewaren van een veroverd gebied
noodig is, om een verovering te rechtvaardigen, dan is de
verovering van Posen en van het aangrenzende derde deel
-
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van West-Pruisen niet gerechtvaardigd, want bewaard is
het wel, maar geassimileerd is het niet; de Pruisen hebben
daar niet veel slag van. En als ze er meer slag van had,den, zou het hun misschien toch nog niet gelukt zijn : de
moderne nationaliteitsbeweging, de groeiende liefde voor
het Poolsche vaderland, de kracht, welke de Poolsche
volksziel telkens weer openbaarde, maakten het assimi-'
.leeren zeer moei elfijk. Wat in Silezië gelukt was, waar
het Poolsche element reeds sinds eeuwen van Polen ver
gelukte niet in Posen, waar de Polen, die-vremdwas,
er 3 van de bevolking vormen, zich Polen bleven gevoelen; steeds meer zelfs. Van „Eindeutschung" was hier
weinig te verwachten. In Pruisen geven velen dit niet toe;
zij meenen, dat het geringe succes van de pruisische Polenpolitiek bij deze politiek zelve ligt. In plaats van te
begrijpen, dat zij feitelijk slechts te kiezen had tusschen
autonomie op Poolsch-nationalen grondslag en krachtige
consequent doorgevoerde „Eindeutschung", schrikte de
Begeerin g terwille van de Duitschers in Posen van het
eerste, terwille van de Polen van het tweede terug. ,,An
diese Unentschiedenheit hat die preusische Polenpolitiek bis
auf Bismarck gekrankt und dann wieder unter Caprivi",
zegt Brandenburger.
Aanvankelijk had Posen een eigen stadhouder uit de
bekende Poolsche magnatenfamilie IRadziwill. Met den
opstand van 1830 hield dit op en kreeg het in Flottwéll
een Oberpräsident, die van „Eindeutschung" hield en
daarvoor werkte. Dit duurde tot de Polenfreund Frederik
Wilhelm IV aan de regeering kwam. Deze stond na den
opstand van '48 zelfs een verdeeling van Posen in een
Poolsche en een Duitsche helft toe, welke verdeeling
echter wegens de moeilijkheden bij het trekken van den
grenslijn niet doorging. Aan opstanden hebben de Poseners
sinds '48 weinig of geen deel meer genomen. Zij gaven
de voorkeur aan „friedliche Erneuerung". Van de toegevendheid van de regeering maakten zij gebruik, om de
school voor hun streven te benutten en de vorming van
een ontwikkelden en welvarenden middenstand te bevorde-
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ren, welke in Flotwell's tijd nog geheel ontbrak. Bismarck,
die het in de eerste jaren van zijn ministerschap te druk
had met andere zaken, begon zich in '72 te keeren tegen
de „Polnische Unterwühlung der Fundamente der Preuszischen Staates ". De school werd nu aan de geestelijkheid
onttrokken en de Flottwellsche kolonisatie, d.w.z. het brengen van grond in Posen aan Duitsche kolonisten met behulp
van Pruisisch staatsgeld, werd weer opgenomen en op
groote schaal voortgezet. Na Bismarck's aftreden kwam
weer een periode van verzoeningspolitiek. Lang duurde
deze periode ditmaal echter niet en wat Caprivi in die
richting gedaan had, werd door zijn opvolgers grootendeels
ter zijde geschoven.
Vergelijkt men het Posen van thans met het Posen
van vóór honderd jaar, dan valt groote vooruitgang te
constateeren. Het verkommerde millioen menschen, dat
Pruisen destijds overnam, is nu tot een maatschappelijk
sterk en intelligent twee millioen geworden. Maar geen
Pruisen zijn het, althans de groote meerderheid niet. Waren
in het midden der 19de eeuw bij de 1000 Poseners 365
Duitschers, aan het eind van deze eeuw waren er slechts
322 Duitschers tegen 678 Polen. En tot trouwe en loyale
staatsburgers heeft - men die 68% niet kunnen opvoeden.
Door de verduitsching der school kon men zorgen, dat de

Poolsche jeugd Duitsch leerde, maar men kon niet beletten,
dat het Poolsch de eerste taal bleef en het gevolg was
alleen, dat de Polen met hun twee talen de Duitsche
concurrentie beter het hoofd konden bieden. In allerlei
opzicht hebben de Polen in Posen veel van de Duitschers
geleerd, maar al zijn ze pnaatschappelij k en intellectueel
meer huns gelijken geworden, nader gekomen zijn zij hun
overigens niet. Dit ligt mede aan het godsdienstverschil.
Sinds de dagen van Stephanus Bathory, die zelf aanvankelij k protestant was, is Polen steeds meer uitsluitend katholiek geworden en in Posen heeft de geestelijkheid het
zoover gebracht, dat het mindere volk in ieder Duitscher
een vijand van zijn geloof ziet. In dit licht beschouwd,
wordt het verklaarbaar, dat hier een schoolkinderstaking
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tegen het Duitsche godsdienstonderwijs mogelijk was. Is
de geestelijkheid een krachtige steun voor de nationale
beweging, de leiding van die beweging berust niet bij haar
en ook niet meer bij den adel, maar bij den groeienden
middenstand. De boeren, die zich in de opstandenperiode
veelal buiten de beweging hielden, doen aan de „friedliche
Erneuerung" ook ijverig mede. Hun doel en dat van den
middenstand is uitteraard niet het herstel van de oude
adelsrepubliek. Vermoedelijk zijn ze over het einddoel
met elkaar en misschien ook met zich zelf nog niet in het
reine, maar ze zijn het wel eens, dat ze in Posen den toon
willen aangeven en dat de anti-Poolsche wetten hier zoo
spoedig mogelijk moeten worden opgeheven. De groote
oorlog heeft hun dit doel enkele stappen nader gebracht:
de zoogenaamde talenparagraaf, waarbij verboden werd
politieke kwesties in vergaderingen anders dan in het
Duitsch te behandelen, werd ingetrokken, de intrekking
van de onteigeningswet van 1908, die den staat het recht
geeft den Duitschers door onteigening landerijen voor Be noemde kolonisatie te verschaffen, werd in overweging genomen, en de regeering stond toe, dat de aartsbisschopszetel

in Posen weer door een Pool bezet werd. Bij elken stap
in die richting blijkt echter, dat de bevrediging nog zeer
verre is: in regeeringskringen begint men het Polenprobleem
reeds met het Iersche te vergelijken.
In het Oostenrij ksche Polen (Galicië, Krakau) staat de
zaak in verschillende opzichten anders dan in het Pruisische.
Vóór honderd jaar zag het er daar even treurig uit als hier:
Madame de S tael, die er in 1812 reisde, vond het land
droevig, het volk onwetend en vadzig, de volksopvoeding
zoo verwaarloosd, dat de Joden den oogst van het volgend
jaar voor een provisie brandewijn van de boeren konden
koopen en allen handel aan zich konden trekken. Zij wijst
op de talrijke bedelaars, de onmogelijke wegen, de groote
ellende. Ze gelooft niet, dat ooit een land ellendiger bestuurd geworden is dan Galicië destijds. Eenigszin s zal dit
oordeel beïnvloed zijn door de behandeling, die zij zelf van
Oostenrij ksche ambtenaren ondervond, maar er behoeft niet
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-aan getwijfeld te worden, dat het er toen in Galicië diep
treurig uitzag. En het is er, anders dan in Posen, lang
treurig gebleven. Leest men wat Franzos schrijft in zijn
.,,Aus Halb -Asiën", dan krijgt men den indruk alsof Galicië
niet in Europa ligt. Nog in 1889 wordt de toestand beschreven als volgt : „de landbouw lijdt zeer onder de
armoede en de onwetendheid der bewoners, waarvan menig een na een slechten oogst zoodanig in het schuldboek van
den landheer of van de Joden geraakt, dat hij in werkelij kheid bijna lijfeigene wordt van zijn schuldeischers; menig
zoekt dan zijn verdriet te verdrinken in de „horylka",-en
,een ellendige soort van brandewijn". Toch is de toestand
-onder het Oostenrij ksche bestuur wel iets verbeterd: in het
revolutiejaar '48 werd het Untertänigkeitsverhältniss opgeheven en daarmede de boerenstand vrijgemaakt, de ver
werden verbeterd en uitgebreid (ook spoorwegen-kerswgn
-sinds '56 en telegraaflijnen) en het onderwijs, in '70 nog
zoo slecht, dat slechts 15 % van de kinderen, die in de
termen vielen, de school bezochten, was in '90 althans
zooveel vooruitgegaan, dat toen 18 % van de inwoners lezen
en schrijven konden, terwijl het inwonertal in de jaren
1815-1900 van 3 2 tot 7 2 millioen geklommen is. Bij Posen
staat Galicië echter nog steeds ver in ontwikkeling ten
achter, wat niet belet, dat de Polen veel beter .over bet
Oostenrijksche dan over het Pruisische bestuur te spreken zijn.
Dit komt, doordat Galicië sinds '61 een mate van
autonomie toegestaan is, grooter dan eenig ander kroonland
van de Oostenrij ksche rijkshelft. De groote welwillendheid,
welke de Oostenrijksche regeering Galicië betoonde, hield
verband met den rol, dien de Polen in den Rijksraad spelen.
Het ministerie Clam-Martinitz heeft onlangs ondervonden,
dat die rol niet altijd een Regierungsfreundliche is, maar
in den regel waren de Poolsche rijksraadleden trouwe
steunpilaren der regeering, die zich voor dien steun niet
ondankbaar toonde. Telkens werd den Polen een of andere
concessie gedaan en de toenemende autonomie stelde hen
in staat hun taal, anders dan in Posen, zoowel in de school
als in rechtbank en bestuurscollege in eere te brengen. Het
-
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Duitsche element werd in onderwijs en bestuur steeds meer
teruggedrongen, wat niet vreemd is als men in aanmerking
neemt, dat de Duitsche „erfvijanden" niet meer dan 5%
der bevolking uitmaken. Merkwaardig is, dat de Polen
van ' hun macht ook gebruik maakten tot onderdrukking
van de Roethenen, hoewel dezen evenals zij töt het
Slavische ras behooren en niet minder dan 40% van de
Galicische bevolking vormen. Van den Poolschen adel in
Galicië wordt zelfs gezegd, dat hij zoolang hij daartoe de
macht had, de Roethenen als heloten behandelde. Dat is,
sinds ook hier de invloed van den middenstand toenam,
wel iets beter geworden, maar 't is teekenend, dat nog in
1903 aan de universiteit van Lemberg, die in den loop der
jaren geheel door de Polen in beslag genomen is, een
exodus van 600 Roetheensche studenten plaats had. „Das
Verhältnis der Polen und Roethenen ist übrigens eine
hübsche Illustration zur vielgerühmten slavischen Solidaritä t " -- zegt Charmatz niet ten onrechte.
Na zooveel blijken van welwillendheid worden de
Oostenrijkers door de Polen niet meer tot de erfvijanden
gerekend, maar voldaan zijn ze nog niet. Reeds in '68 vroeg

Smolka voor zijn vaderland Galicië, dat het samen met
Boekowina een afzonderlijke vierde staatsrechtelij ke groep
zou vormen naast de Hongaarsche, Duitsche en Boheemsche
landen. In '71 kreeg Galicië een eigen minister in het
Oostenrijksche kabinet. Galicië werd de „Hochburg des
Polentums", benijd door de anderen, waaruit echter niet
volgt, dat alle Polen een blijvende verbinding met Oostenrijk voor hun geluk zoo noodig achten. Bij de Mickiwiczherdenking, op den honderdsten verjaardag der geboorte
van den grooten dichter, bleek duidelijk dat ook in Galicië
hun ideaal veel verder reikt.
Wat Russisch Polen betreft, moet onderscheid gemaakt
worden tusschen het zoogenaamde Congres -Polen (het gedeelte van het groothertogdom Warschau, dat volgens de
beschikking van het Weener congres als een koninkrijk met
afzonderlijk bestuur bij Rusland kwam) en de Poolsche landstreken, welke reeds bij vroegere verdeelingen aan Rusland
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gekomen waren. In laatstgenoemde streken is de bevolking van
Russischen oorsprong --- Wit Russen en Klein Russen (Roethenen) of, zooals de Lithauers, in den loop der tij den tot
Russen geworden. Weliswaar is hier bij adel en stedelingen
nog duidelijk in taal en beschaving de veeij arige Poolsche
invloed merkbaar, maar de Polen hebben hier de leiding
niet meer en ten aanzien van het Poolsche vraagstuk staan
deze landen anders dan Congres -Polen met zijn meer zuiver
Poolsche bevolking. Aanvankelijk was men in dit Congres Polen niet ontevreden met de mate van vrijheid en zelfbestuur, welke Alexander I het schonk. Het duurde echter
niet lang, of de Poolsche aristokraten begonnen onder
leiding van Alexander's vriend Adam Czartoryski naar meer
zelfbestuur en vrijheid te streven dan Rusland wilde toestaan en de in aantal niet sterke maar roerige demokraten
begonnen onder aanvoering van den geleerden Lelewel te
ijveren voor het herstel van het Polen van 1772, maar
dan als demokratische republiek. Een opstand kon bezwaarlijk uitblijven, om het even of de Russische regeering hard
of zacht optrad; men heeft immers van de Polen gezegd,
dat zij onder een harde regeering opstaan omdat ze moeten,
onder een zachte, omdat ze kunnen. En bij den Poolschen
adel scheen een tijdlang elke generatie eenmaal haar bloed
voor de herwinning van de vrijheid te willen offeren. In
'30 ontstond een groote opstand en in '63 weer, terwijl
daartusschen de kleinere Galicische beweging van '46 was.
De boeren deden aan die opstanden weinig mede: zij hadden geen reden de oude adelsheerschappij terug te wenschen; de Russische regeering liet hun de van de Franschen verkregen vrijheid behouden en eerlang hielp zij
hen ook aan grondbezit. De opstand van '30 had ten gevolge, dat de constitutie van '15 opgeheven werd; de
universiteit van Warschau moest verdwijnen, weldra ook
de eigen munt; de eisch werd gesteld, dat elk ambtenaar
Russisch moest kennen. Zwaar drukte de hand van Nicolaas I op het arme Polen. Zijn zoon Alexander II wilde
verzoening en vond instemming bij den bekwamen Wielopolski, die van meeping was, dat het herstel van Polen
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wel van Rusland zou kunnen uitgaan en die zijn volk
eerst voor de vrijheid wilde opvoeden. Dit duurde den
nationaal -Polen echter te lang ; de hoogadellijke „witten"
wilden spoedige herleving van het Poolsche koninkrijk,
zoo mogelijk zonder omwenteling, de burgerlijke „roodera"
wilden omwenteling en de republiek. Beide partijen werden
gesteund door de Katholieke geestel**kheid, die steeds
bereid was tegen de Grieksch- Katholieke Russen saam te
spannen. De opmerking van Montalembert : „la question
catholique prime toutes les autres en Pologne" moge niet
vrij zijn van overdrijving, ongetwijfeld zou in Russisch
Polen en in Posen de zaak anders staan, indien de Russen
en de Pruisen evenals de Oostenrijkers Roomsch waren.
Toen de leiding van de oppositie, mede tengevolge van de
besluiteloosheid en de wisselende houding der regeering,
in '61 geheel in handen van de „rooden" kwam, was de
geestelijkheid terstond bereid bij de afkondiging van den
staat van beleg alle kerken te sluiten, opdat het volk de
onmogelijkheid om zijn godsdienstplichten te vervullen aan
de Russen zou wijten. Hoe de opstand van '61-65, die
ook in de vroegere Poolsche landen (in Lithauen en zelfs
een weinig in de Oekrajine) weerklank vond, tenslotte weer
op mislukking uitliep, behoeft hier niet uiteengezet te
worden. In het buitenland vond de opstand wel veel
sympathie, maar de nota's, waarin Oostenrijk wees op de
schadelijke gevolgen van de Poolsche anarchie voor Galicië,
Engeland op het Weener tractaat van 1815, Frankrijk
en in aansluiting hierbij ook Nederland op de gevaren,
welke de „convulsions périodiques" meebrachten, deden de
Poolsche zaak meer kwaad dan goed. Steun uit het buitenland kregen eigenlijk alleen de Russen, namelijk van Pruisen,
dat vervolging van de rebellen over zijn grenzen toestond en
dus, zooals de Polenvrienden in Duitschland het uitdruk
oorlog, waarop Russell doelde,-ten,buldis".De
toen hij in het Hoogerhuis sprak van hetgeen er gebeuren
zou, indien de Russische keizer niet overreed werd door

de publieke opinie in Europa, bleef uit, evenals het congres, waar Napoleon III de verdragen van 1815 wilde herzien.
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Door niemand geholpen moesten de onderling verdeelde
Polen het wel verliezen ; 5 Aug. '64 eindigden de leden
van de geheime regeering, die den opstand geleid had,
het leven aan den galg : vier stedelingen en één edelman.
De reactie, die nu volgde, trof in de eerste plaats de
geestelijkheid en verder de stedelingen en den adel; de
laatste rest van Polen's zelfstandigheid verdween, de Poolsche taal moest uit school en rechtbank wijken en stelsel
trachtte men het volk te russificeeren, vooral sinds-matig
Pobjedonoszzew het oor van den Czaar h-ad.. In menig
opzicht was de halve eeuw, die sedert den laatsten opstand
verliep, echter een periode van vooruitgang. De boeren
werden voor hun niet - meedoen beloond met grondbezit uit
kerkgoederen en kroondomein. En niet alleen de landbouw ging vooruit, ook nijverheid en handel; de wegen
werden verbeterd, spoorwegen werden aangelegd, de steden
ontwikkelden zich, de bevolking nam toe (van 5 2 tot 91
millioen), de misdaden verminderden in aantal. Zoo „Europeesch" als in Posen werd het er nog wel niet, maar meer
toch dan in Galicië. [let russificeeren echter had weinig
succes. Mochten in de vroegere Poolsche landen, die een
grootendeels Russische bevolking hadden, de toekomst
zich van Polen afwenden, in Congres -Polen met-plane
zijn meer zuiver Poolsche bevolking groeide de nationale gedachte tegen de verdrukking in. Wel ontbrak het bij de industrieelen, kooplieden en edelen niet aan personen, die naar
de zijde van Rusland overhelden, maar de groote meerderheid der natie kweekte in haar binnenste het vaste ver
wedergeboorte van het Poolsche vaderland.-trouwenpd
En ze oefenden zich naar den raad van Krasinski in „dulden en zwijgen, wachtende tot de ure zal slaan ". Ook de
adel leerde zich beheerschen; in het buitenland staakte
men het gespot over de „1£rapulinski's en de Waschlapski's".
In 1895, toen er stemmen opgingen, om den dag te herdenken dat voor honderd jaar het vaderland te gronde
ging, was het trouwens meer de eindelijk ook in Polen
van beteekenis geworden middenstand dan de adel, die er
voor waakte, dat deze herdenking binnenskamers bleef en
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geen aanleiding tot oproer gaf. Tien jaar later, toen het
met de autonomie, waarvoor de Doema zich had uitgesproken, toch op niets uitliep, was het weer de middenstand,
die het voorbeeld gaf van dulden en zwijgen. Ook in
1913, toen de Rijksraad het door de Doema aangenomen
voorstel, om aan de gemeenteraden in Polen het gebruikvan de moedertaal toe te staan, verwierp en het hart van
elk rechtgeaard Pool met groote bitterheid vervuld was,
bleef het rustig. „De ure had nog niet geslagen." 't Volgend jaar barstte de groote oorlog uit en nu begreep ieder
ontwikkelde Pool terstond, dat deze oorlog hun brengen
zou ontzaggelij k veel ellende, maar vermoedelijk tevens
een oplossing van het vraagstuk, dat hun ziel vervulde.
,

In den tijd, toen Napoleon I op het toppunt van zijn
macht stond en de zelfstandigheid van verschillende naties
door de overmacht van Frankrijk vernietigd was of bedreigd
werd, schreef Heeren een nog lezenswaardig opstel over
de middelen „zur Erhaltung der Nationalität besiegter
Völker". Hij wees er op, dat de volken het, door hun
zeden, godsdienst en taal in eere te houden, zelf in hun
macht hebben hun nationaliteit te bewaren. „Houdt vooral
vast aan uwe literatuur ", riep hij den overwonnen volken
toe. De groote schrij vers zijn hem de „friedliche Heroën ",
die zorgen dat de natie blijft bestaan. Zulke heroën hebben de Polen gevonden in Mickiwicz, Slowacki, Krasinski
en anderen en zij hebben, dank zij ook de vrouwen, aan
hun zeden, godsdienst en taal goed vastgehouden. Hierdoor hebben zij de waarheid ondervonden van de woorden,
waarmede Heeren zijn opstel besluit: „die Nationalität liegt in
dem innersten Wesen unserer geistigen Anlagen und ihre
Entwickelung; zu diesem unsichtbaren Tempel bahnt kein
Schwert den Weg; er wird heilig gehalten, so lange Ihr ihm
selbst heilig haltet ". Wie dit kostbaar bezit trouw bewaarde,
voorspelde hij „die politische Wiedergeburt unter glücklichen
Zeitumständen". De huidige oorlog begon onder goede beloften voor de Poolsche zaak. De Russische opperbevelhebber
riep 1 Augustus '14 den Polen toe: „De tijd is gekomen,
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dat de droom Uwer vad'ren in vervulling zal gaan. Voor
anderhalve eeuw werd Polen in stukken gesneden, maar
zijn ziel is niet gestorven. Zij leeft in de hoop, dat de tijd
van de opstanding der Poolsche natie en van haar broederlijk e vereeniging met Rusland komen zal. De Russische
legers brengen. TT de blijde boodschap van deze vereeniging.
Vrij in geloof, taal en zelfbestuur zal Polen zich onder
Ruslands schepter vereenigen". Met gemengde gevoelens
zullen de Polen van deze proclamatie kennis genomen
hebben. Het succes der Russische wapenen zou de ver
alle Polen kunnen bewerken en de nieuwe-enigva
broederband met het groeiende Rusland zou Polen in
menig opzicht ten voordeel kunnen zijn. Maar men had
ervaring van Russische broederschap en niemand minder
dan de hoogvereerde Henryk Sienkiewicz had gezegd:
„Polen en Moscoviten zullen altijd vijanden zijn ". Alge
instemming zal het nationaal comité te Warschau,-men
dat in Nov. '14 de Polen opriep tot strijd tegen de Duitschere, dan ook niet gevonden hebben. Weldra kwam
trouwens de tijd, dat de Russische landstreken, waar de
bevolking in meerderheid Poolsch is door de Duitschers
en Oostenrijkers bezet werden. Ook dezen kwamen met
goede beloften en de Duitsche en Oostenrijksche keizers
gingen 5 November 1916 zelfs zoo ver het koninkrijk Polen

te herstellen. „De Poolsche gebieden, die door hun dappere
legers met zware offers aan de Russen ontrukt waren,
zouden een zelfstandigen staat vormen, een erfelijke constitutioneele monarchie." Tegenover de Russische beloften,
die weldra uitdij den tot de verzekering, dat Polen volledig
:zelfbestuur zou krijgen, stond nu de werkelijkheid van
een door de Duitschers ingestelden Raad van State, die in
afwachting van de verdere uitwerking van het besluit van
5 November het herstelde koninkrijk regeerde, voor zoover
het militair bewind dit toeliet. Hoe het Poolsche volk over
de vriendelijkheden van de Russische en Duitsche „erf
dacht, hiervan bleek naar buiten niet veel. De-vijande"
oorlog drukte zwaar op het land en in dagen van ellende
en hongersnood heeft men voor perspectieven niet het

,
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rechte oog. Zooveel bleek echter wel, dat de offervaardigheid, welke indertijd Napoleon tegengevallen was, thans
in nog meerdere mate den Duitschers tegenviel. Zij hadden
door den Raad van State laten aandringen op het vormen
van een groot, slagvaardig en goed gedisciplineerd Poolsch
leger, „dat zou bijdragen tot Verwerving van de voor het
Poolsche rijk noodige grenzen ". Die grenzen waren bij het
besluit van 5 November niet omschreven; de Staatsraad
maakte echter weldra bekend, dat het recht van Rusland
op de landstreken, welke vroeger het lot van Polen deel
niet vast stond, namelijk de streken oostwaarts van-den,
ethnografisch Polen; van de westwaarts gelegen Poolsche
landen werd uitteraard niet gerept. Met de Poolsche legioenen
ging het echter niet vlot. Vrijwilligers kwamen weinig op
en wie nog opkwamen, schenen meer lust te hebben zich
onder de Oostenrijksche dan onder de Duitsche vanen te
scharen. 't Was niet vreemd, dat de Duitsche „bevrijders"
zich onder deze omstandigheden met de vervulling van de
beloften van 5 November niet haastten. En toen de Polen
hun ongeduld over het voortduren van het militair bewind
niet verborgen en de Oostenrij ksche commissaris dit „begrijpelijk" vond, wezen de Duitsche bladen op oorlogsnoodzaak en op de onvriendelijke houding van de Poolsche
bevolking.
De stemming in Polen werd voor de Duitschers niet
beter, toen de Russische revolutie het rijk van den Czaar
in een federatieve republiek veranderde. De bezwaren van
de Polen tegen aansluiting bij Rusland golden meer het
Czarisme dan het Russische volk. „Het Czarisme was steeds
de groote vijand, van Polen geweest", niet de stamverwante
Russische natie. En Polen zou veiliger met een Russischen
statenbond kunnen samengaan dan met een Russischen
eenheidsstaat. Dat dit samengaan den overgang van Polen
tot den republikeinschen regeeringsvorm noodig zou maken,
was voor een groot deel der bevolking allerminst een
bezwaar. De Duitsche „bevrijders". bleven van deze veranderde stemming niet onkundig. 't Kwam zoover, dat
generaal Pilsoedski, in Nov. '16 gevierd als de man, die
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de Poolsche legioenen zou organiseeren en tegen de Russen zou aanvoeren, van heulen met den vijand verdacht en
in de gevangenis gezet werd. En het Poolsche hulpkorps,
dat eindelijk met veel moeite bijeengebracht was, werd
onder Oostenrij ksche aanvoering naar het Zuid-Oostelij k
front gedirigeerd. In Duitschland vond menigeen, dat op de
Polen niet te rekenen viel en het zaak was, op het besluit
van 5 November terug te komen. De Duitsche en Oosten
gingen hierop echter niet in en gaven-rijkschegn
integendeel gehoor aan den reeds zoo dikwijls door de
Polen uitgesproken wensch, om ernst te maken met het
beloofde zelfbestuur, voor zoover dit in een bezet gebied
mogelijk zou zijn. Polen kreeg een regentschapsraad, die
alle takken van bestuur, welke buiten de militaire zaken
omgingen, in handen zou krijgen.
Sedert heeft het uiteenvallen en de ontwapening van
Rusland den toestand op nieuw veranderd. „Het » bolsje
Rusland heeft afstand moeten doen van zijn-wieksch"
Poolsche landen, ook van de landen, „die vroeger het lot
van Polen deelden ", maar aan het koninkrijk Polen hebben
de vredes met Rusland en met Oekrajine geen winst gebracht. Integendeel! Polen, dat bij de vredesonderhandelingen te Brest-Litowsk niet vertegenwoordigd was, moest
uit het vredesverdrag vernemen, dat een deel van Congres Polen, het Cholm-land, bij de volksrepubliek der Oekrajine
gevoegd was. Dat was heel iets anders dan de in uitzicht
gestelde vergrooting van Polen! Weliswaar was Cholm reeds
vóór den oorlog in 1911 wegens revolutionaire woelingen van Russisch-Polen afgescheiden en tot een afzonderlij k gouvernement gevormd, dat veel Oekrajiners onder zijn
bevolking telde en daarom een geschikt terrein voor russificatie scheen aan te bieden, maar de Polen hadden steeds
volgehouden, dat Cholm bij hen behoorde en gevoelden het
als een bitter onrecht, dat dit gebied, geheel buiten hen
om, aan Oekrajine toegewezen was. En al werd, op aan
Oostenrijk, later bepaald, dat die Cholm- kwestie-drangv
bij de definitieve grensregeling tusschen Polen en Oekrajine
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nog eens bekeken zou . worden 1 ), het vertrouwen op de
Duitsche beloften was zeer geschokt. En dan sprak Hert Ding nog van „militair noodzakelijke rectificatiën aan de
Poolsche grens !" Bovendien schijnt de omstandigheid, dat
de Polen nu niet langer met het oog op Rusland behoefden
te worden ontzien, de Duitschers te hebben verleid, elke
matiging in de behandeling van de Poolsche bevolking
in het bezette gebied te laten varen. Mag men de Poolsche
uitgewekenen gelooven, die onlangs in ons land vergaderden,
dan worden Poolsche mannen en vrouwen in grooten getale
naar fabrieken in Duitschland gevoerd om Duitsche
arbeiders voor den oorlog vrij te maken en hier op
schandelijke wijze behandeld. Hoe dit zij, van de gunstige
stemming ten aanzien van de Duitsche „bevrijders ", die
een korten tijd bij de Polen merkbaar was is thans weinig
meer over.
In Dnitschland zelf is inmiddels de toch al niet groote
symphathie voor het herstel van het Poolsche rijk veel
verminderd. Het zijn niet de conservatieven alleen, die dit
herstel een fout achten en in een volkomen zelfstandig Polen
een gevaar voor Duitschland zien. Bethmann- Hollweg vond,
toen hij de vorming van een Poolschen bufferstaat toelichtte, dat men weinig keuze had. „Toen het lot der veldslagen niet wij de Poolsche kwestie aan de orde
stelde, zei hij, hadden wij feitelijk slechts te kiezen tusschen
verdeeling van het Poolsche land onder Pruisen en Oostenrijk en vorming van Congres -Polen tot een zelfstandigen
staat ". Van het eerste werd afgezien, omdat Pruisen in
een paar millioen Poolsche onderdanen meer geen aan
zag en ook, omdat de Polen zelf zeer tegen een-winst
nieuwe verdeeling waren. Er was nog wel een oplossing,
1) „Ter voorkoming van misverstanden" werd 4 Maart '18 overeen
dan de grens „met het oog op de ethnografische toestanden en-gekomn,
de wenschen der bevolking" verder naar` het Oosten verlegd mag worden,
indien de in te stellen gemengde commissie, waarin ook vertegenwoordigers van Polen zitting zullen nemen, hiervoor termen vindt.
De Duitsche bladen spreken van uitbreiding van Polen in het gebied
van Minsk.
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waar de Polen niet zoo tegen waren, namelijk Polen met
Galicië als derde lid bij Oostenrijk - Hongarije te voegen,
maar hiervan repte Bethmann- Hollweg niet. Zonder een
evenredige gebiedsaanwinst voor Pruisen zal een Habsburgsch
Polen hem onaannemelijk geschenen hebben. En daar
teruggave aan Rusland niet in aanmerking scheen te komen,
bleef inderdaad weinig anders over dan er een bufferstaat
van te maken.
Bismarck heeft indertijd met klem tegen zoo'n bufferstaat gewaarschuwd. Hij herinnerde aan den zevenjarigen
oorlog, toen Polen, in plaats van een bescherming tegen
Rusland, het uitgangspunt en de wijkplaats voor de Rus
legers was. En hij wees er op, dat . Polen steeds een-siche
bondgenoot van Duitschland's vijanden zou blijven, zoolang
het niet West- Pruisen met Dantzig terug had. Wat zou er
moeten gebeuren, eer Pruisen dit zou afstaan! Een neder
als die van Jena zou moeten komen, eer Pruisen er-lag
in zou toestemmen, dat Dantzig weer het Poolsche Gdansk
werd. Thans, nu niet de Pruisen maar de Russen hun
vrede van Tilsit beleven, is daar geen denken aan. Misschien
zag Bismarck met zijn voorspelling, dat Polen, zoodra aan
zijn nationaliteitsaanspraken voldaan zou zijn, de economische aanspraken naar voren zou brengen en aanspraak
zou maken op de monden van den Weichsel, de zaak te
donker in. De nationaliteits- aanspraken alleen zouden
trouwens in Pruisen reeds moeilijkheden genoeg geven. De
4 millioen Poolsche bewoners wonen in Pruisen gemengd
met 8 millioen Duitschers; hoe zou men, vooral in Posen
en West- Pruisen, een grenslijn kunnen trekken, die de
Poolsche bewoners aan Polen toewijst zonder de tusschen
wonende Duitschers te schaden en zonder allerlei Pruisische belangen in gevaar te brengen en economische banden
te verbreken, die bezwaarlijk verbroken kunnen worden?
Aan zoo'n losmaking zit zooveel vast, dat men op de mede
Pruisen hiertoe niet te vast moet rekenen.-werkingva
Hoe de Pruisische Polen zelf zich de oplossing denken,
is tijdens den oorlog niet gebleken. Zij hebben in de
Duitsche legers als trouwe soldaten meegevochten en zich,
0. F. XVIII 4 3
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naar het schijnt, met hun broeders in Polen gedurende
den krijg weinig meer bemoeid dan wij met de Belgen,.
namelijk weldoende, zooveel het mogelijk was. Er viel in
die 3 2 jaar in Russisch Polen zooveel lij den te verzachten!
In Oostenrij ksch Polen niet minder. Ook hier deden de.
Polen in de legers van den staat, waartoe zij behoorden,.
hun plicht ; zij snelden zelfs vrij willig en met geestdrift
ice wapen. Alleen in Russisch Polen hooren we van mannen, die uitweken, om in Galicische legioenen tegen de
Russen tè vechten. Welk aandeel de Poolsche soldaten
hadden in de Russische armeeverwarring, is niet bekend
geworden, maar toen er sprake was van het ál of niet
vormen van afzonderlijke Poolsche eenheden in de Russische legers, bleek wel, dat de Russen in de gezindheid
der Polen niet het rechte vertrouwen hadden.
Men heeft er den Polen een verwijt van gemaakt, dat
zij zich over 't geheel zoo rustig gehouden hebben tijdens
dezen oorlog. „Er is in Polen en om Polen in deze jaren
veel gestreden, maar het Poolsche volk zelf heeft aan dezen
strijd, althans vrijwillig, weinig meegedaan ". Zelfs werd
hier en daar gezegd, dat de Polen het juiste oogenblik
hadden laten voorbijgaan. En eenigszins spottend werd gevraagd, of zij nog altijd wachtende waren, tot de ure zou
slaan. Wie zoo spraken, vergaten dat de gelegenheid
tot gemeenschappelijke actie voor de Poolsche natie bijzonder ongunstig was. Zij kon zich niet roeren, of aller
oog van het militair bewind op haar gericht.,-wegasht
De leiders in Posen, Galicië en Warschau konden de hoofden niet bij elkaar steken en de Duitsche bezetting in
Polen zorgde er wel voor, dat de bevolking voor samen -.
zweren weinig gelegenheid vond. Het mocht niet geheel.
tegen te gaan zijn, dat het volk uiting gaf aan zijnon geduld over het militair bestuur en aan zijn verlangen naar
het werkelijk herstel van het Poolsche vaderland, de militaire overheid was waakzaam en hield het roer in handen..
Wat kon in deze omstandigheden voor actie verwacht
worden van een volk, dat met nood en ellende te kampen
had, geen vast omlijnd plan en geen leiding had en voort,
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durend het oog van de militaire bezetting op zich gericht
voelde ?
Toen de groote oorlog begon, voelden de Polen, dat
er voor hen veel van zou af hangen, wie ten slotte den
krijg zou winnen. In de eerste plaats, wie het winnen zou
aan het Oostfront. Dit weten ze nu : de Russen hebben
het afgelegd op een wijze, als vermoedelijk niemand in
Polen zal hebben verwacht, de Duitschers en Oostenrijkers
hebben thans het lot van Polen in handen. Van de Duit
verwachten zij niet veel. En te oordeelen naar hetgeen-scher
onlangs in het Pruisische Huis van Afgevaardigden over
de Poolsche kwestie te berde werd gebracht, hebben zij
hierin geen ongelijk. Men vond daar, dat men met de
concessies aan de Polen in de „Ostmarken" niet verder
moest gaan en op de klacht van een Poolschen afgevaardigde over het „Cholmsche onrecht" werd van de Regeeringstafel geantwoord: „De vraag, of de Poolsche fractie den
vrede met de Oekrajine rechtvaardig acht, is tamelijk
onverschillig. Ik weet niet, wat de Polen zelf gedaan hebben , om hun vaderland van het tsaristische regime te
bevrijden. Die bevrijding hebben zij aan de Centrale
mogendheden te danken. De bestaansvoorwaarden van ons
vaderland regelen wij niet naar Poolsche, maar naar eigen
wenschen". Dit laat aan duidelijkheid weinig te wenschen
over. Van de Oostenrijkers heeft men in Polen betere
verwachting. Reeds lang hebben de Russische Polen gewenscht, behandeld te worden als de broeders in Galicië.
En aan Galicië had de Oostenrijksche keizer in Nov. '16
zelfs nog meer zelfbestuur toegezegd. Weliswaar had de
Oostenrijksche regeering ook schuld aan het „Cholmsche
onrecht ", maar het was aan Oostenrijk te danken, dat
uitzicht geopend is op wijziging van deze grensregeling.
Oostenrijk is geen vijand van de nationale ontwikkeling
der Polen; van Oostenrijk mocht dus verwacht worden,
dat het tot zekere hoogte de Poolsche zaak zou steunen.
Tot zekere hoogte. Graaf Julius Andrassy heeft het nog
onlangs betoogd: geen geheel zelfstandig Polen, maar wel
een koninkrijk Congres - Polen- Galicië als derde lid van de
,
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Oostenrijk -Ho ng aarsche monarchie. En nu er voor Pruisen
een evenredige gebiedsaanwinst beschikbaar is in de rest
van het door Rusland afgestane gebied, klinkt dit niet zoo
onmogelijk meer. In Oostenrijk zou deze oplossing niet bij
ieder instemming vinden vermoedelijk het minst bij
de Oekrajiners, zooals men de Roethenen thans gaat noemen maar onwaarschijnlijk is het niet, dat ze bij de
meesten ten slotte in goede aarde zou vallen. Desnoods
,zou het Roetheensche gedeelte van Galicië aan Oekrajine
afgestaan kunnen worden.
Voor de Polen, die - op een volkomen zelfstandig rij k
.gehoopt hebben, begint het er bedenkelijk uit te zien. Op
een Groot- Polen, een Polen van zee tot zee, is geen uitzicht; op eenig deel van Pruisisch Polen evenmin, op
Oostenrijksch gebied alleen, als het van geheele zelfstandigheid afziet. En zelfs is het de vraag, of het de Koerlandsche
haven, waarvan onlangs sprake was, ooit krijgen zal. Naar
het zich thans laat aanzien, zal het ook al heet het
vrij van zijn „bevy * ders" afhankelijk blijven, evenals wij
het waren in de dagen van de Bataafsche republiek en van
het koninkrijk Holland. Ook economisch afhankelijk. Het
geheele Poolsche vraagstuk heeft trouwens een belangrijken
economischen kant. Het Weener congres meende indertijd
het verbreken van oude economische banden in de
Poolsche landen te kunnen tegengaan door eenvoudig te
bepalen, dat de handel tusschen die landen vrij moest
blijven.. Dit heeft toen weinig uitgewerkt. De Russen kwamen
met beschermende rechten en eerlang verplaatste zich de
lakenweverij van Posen naar Lodz en bleven de PoolschRussische rivierschepen uit Dantzig weg. Het losmaken
van oude en het aanknoopen van nieuwe economische
banden houdt nu eenmaal verband met de macht. De Duit
hebben reeds nagegaan, wat bij de oplossing van-scher
het Poolsche vraagstuk voor hun economische belangen
het beste zal zijn. Toetreding van Polen als gelij kgerechtigde „ade Kontrahent" tot het „Wirtschaftsbündnis"
Duitschland- Oostenrijk lacht hen het meeste aan. In het
groot „wirtschaftlich Machtgebiet ", dat zich, zoo niet van
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Berlijn tot Bagdad, dan toch, naar zij hopen, over geheel
Midden-Europa zal uitstrekken, zal Duitschland het industrie
worden ; voor de graanbehoefte wordt gerekend op-land
Hongarije en indien dit niet zoo lang landbouwstaat wil
blij ven, zou het van beteekenis zijn Polen achter de hand
te hebben. In hoever de opperstaat thans ook Roemenië
en Oekrajine in zijn berekening heeft opgenomen, is nog
niet gebleken. Voor Polen zal de rol, die het in het
Duitsche „Machtgebiet" zal spelen, een geheel andere zijn,
dan die het gewacht zou hebben, indien Rusland gewonnen
had. In aansluiting bij Oost- Europa zit voor Polen meer
perspectief 1 ). En als Rusland zich, als Pruisen indertij d
na den vrede van Tilsit, spoedig herstelt en een statenbond vormt, dan .... Maar op het oogenblik valt voor
Polen niet te kiezen.
Het lot van Polen is echter niet alleen afhankelijkk
van den afloop van den strijd aan het Oostfront. De Westmachten en Amerika hebben eveneens de oplossing der
Poolsche kwestie in hun program opgenomen, en zij hebben
er geen vrede mee, dat Duitschland en Oostenrijk eigenmachtig deze zaak regelen. De vredesvraagstukken,waartoe
het Poolsche vraagstuk behoort, vormen zooals Wilson
en Asquith het uitdrukten „een samenhangend geheel
en moeten behandeld worden op het vredescongres, dat

aan den wereldoorlog een einde zal maken ". Niet een
Duitschen vrede willen zij, maar een volkerenvrede. Hoe
deze vrede de Poolsche zaak zal regelen, is niet te zeggen;
de Westersche mogendheden zullen dienaangaande nog
geen afspraken gemaakt hebben. Van Poolsche zijde wordt
aangedrongen op een organisatie, die op het vredescongres
de belangen der natie zal hebben te behandelen en op een
programma, waarnaar die organisatie zal moeten werken.
1) Hebben de Germanen in den loop der 19de eeuw de Romanen
overvleugeld, de toste eeuw zal er getuige -van zijn, dat de Slaven het in
aantal van de Germanen winnen. Naar de schatting van Masarijk zal
Rusland in 1930 220 millioen inwoners tellen en in het jaar 2000 2 2 /5
maal zooveel als Duitschland. 't Is niet te verwonderen, dat de Duitschers
zich bezorgd maakten voor het Slavengevaar ?
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Socialisten uit de verschillende Poolsche landen zijn reeds
bijeen geweest, om een richtsnoer vast te stellen. De Polen
beginnen te begrij pen, dat het meer dan tijd wordt, dat
zij zelf het eens worden over de grenzen, den regeeringsvorm, de waarborgen, welke zij voor den nieuwen staat
het beste achten. Zij zullen zich niet vleien met de hoop,
dat zij in alles hun zin zullen krijgen, maar wel, dat niet
buiten hen om over hun lot zal worden beslist en dat zij
ditmaal niet, als indertijd op het Weener congres, bedrogen
zullen uitkomen, omdat het verwachte congres in het
teeken zal staan van de nationale gedachte en van de
democratie. Maar dan moet niet één macht in Europa de
heerschappij verwerven, een macht, die eenzijdig de Europeesche vraagstukken zou kunnen regelen. Geen wonder,
dat veel Polen in spanning uitzien naar de beslissing aan
het Westfront.

MARINE^VAREN
DOOR

WIBOgA.

II. (Slot)
Van de Javazee zijn we gegaan door straat Makasser,
-door de Celebeszee en Suluzee, en verder om den Noord
langs de westkust der Filippijnen. Zoo kwamen we in de
Chineesche zee, die juist in dat deel van het j aar bij zonder
onveilig gemaakt wordt door de beruchte tyfonen, waarvan
de zeemansgidsen en pilotcharts verkondigen dat ze damage
and disaster to the mariners brengen, die het ongeluk
hebben met hun schip zoo'n tyfoon te ontmoeten. Uit de

atmosferische verschijnselen was het ons mogelijk de aan
wezigheid en de bewegingsrichting te bepalen van een
dergelijke gevaarlijke tropische cycloon, lang voordat we
uit Manilla en Hongkong per draadlooze telegrafie daarvoor gewaarschuwd werden. Later vernamen we welke
verwoestingen deze zelfde tyfoon, met de vloedgolf welke
ze veroorzaakte, op Formosa had aangericht. Menschen
gedood, bruggen weggeslagen, meer dan duizend huizen
vernield. Met wonderbaarlijk goed geluk zijn we zoo tusschen een drietal tyfonen doorgeglipt, en opgenomen in
den Kuro-Siwo- Stroom, waarin we vlak langs het groote
rijke bloemeneiland Formosa opstoomden. En eindelijk,
eindelijk verrezen de hoogste bergtoppen en uiterste kapen

-
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van Kiusiu boven de kim. Daar lag de grillige Japansche
eilandenwereld voor ons. Het is wel aardig, de kaarten van
Japan met al wat daar omheen ligt, te bekijken. Daar
liggen Hondo en Shikoku, en Kiusiu en Yezo, en aan de
zijde van Korea het lange smalle Tsushima, waar het Russische Rotsjeswensky- eskader op 27 en 28 Mei 1905 werd
vernietigd. Het eerste succesvolle optreden van deze jonge
opkomende wereldmacht tegen een Europeesche Groote
Mogendheid. Het was de oorlog, die toen besliste, zooals
het werk van Ernest Clement het uitdrukt, of het verre
Oosten door het conservatieve despotische Rusland overheerscht zou worden, of dat het progressieve liberale Japan
de leiding zou nemen. Sedert heeft Japan een grooten
voorsprong op zijn huidigen bondgenoot Rusland. En wat
er ook uit de eindelijke revolutie moge groeien, die achter
bij Japan kan niet meer ingehaald worden. Meer-stand
dan dat Tsushima, hebben andere punten op de kaart een
historische beteekenis speciaal voor ons. De „van Diemen
Straat" en .,Tasmanbaai" herinneren aan onze oude zeevaarders. En daar ligt de toegang tot de „Suo nada", de
beroemde binnenzee van Japan: „Straat Shimonoseki", eens
door oud - collega, jonkheer de Casembroot, geforceerd.
Maar bovenal spreekt de zeekaart van de schitterende
positie die Japan inneemt in den Pacific, en die volkomen
overeenkomt in belangrijkheid met de ligging van Enge
Atlantischen Oceaan. De kust is overal sterk-landie
ingesneden en vormt een groot aantal natuurlijke baaien
en goed beschutte havens, waardoor dit uitgestrekte land.
aan alle zij den voor de eigen en vreemde ' wereldscheep
toegankelijk is.
-vart
Toen het daglicht op een vroegen nazomermorgen
door den hemel brak, lag Hr. Ms. „Tromp" voor een der
fraaiste van deze baaien, en stoomde tusschen kleine en
dichtbegroeide eilandjes door naar de reede van Nagasaki.
Bij het passeeren werden we gesalueerd door eenige
Japansche en enkele groote Hollandsche koopvaarders.
Andere vlaggen ontmoet je haast niet meer. Wonderlijk
sprekend verschil met de tij den vóór den oorlog, toen de
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Duitsche en de Fransche vlag veel gezien werd, en bovenal
de Engelsehe Union-Jack getuigde van de toenmalige
wereldheerschappij van de Britsche oorlogs-, zoowel als
koopvaardij vlag. Die tijd is voorbij, dat weet ieder zeevarende uit aanschouwing.
We voeren langs Decima, „ons" oude Decima, en langs
Misubishi-dockyard, die een eersten vluchgeweldige
de
tigen indruk gaf van Japansehen scheepsbouw en andere
groot - metaalindustrie. Daar lag in afbouw een der machtigste slagschepen van de wereld, van het „Fu-So" type, een
Japanner van meer dan 30000 ton met 12 kanons van 35
c.M., en 16 van 15 c.M., en wij sidderden niet van j aloezie
of vrees, troisch als we waren op onze 2 kanons van 24 c.M.
met nog 4 van 15 c.M. Bezie slechts het eigen schip door
je Zeissbinocle, dan lijkt het toch ook heel groot. Japan
bouwt behalve koopvaarders, ook oorlogschepen voor
vreemde mogendheden en we zagen een torpedobootjager,
gereed om aan de Fransche Marine te worden afgeleverd.
Er was een bont en levendig gewemel van jonken en
prauwen over de lichtgolvende reede, die daar zoo veilig
besloten ligt tusschen de fraaie groene heuvels van Nagasaki, wier hellingen hier en daar wel bezaaid leken met
duizende kleine huisjes, waar op enkele punten de forschere vormen van een tempel tusschenuit omhoog staken.
Het anker was nauwelijks gevallen, of een gansche zwerm
van kleine sloepen en roeibootjes kwam van alle zijden
opzetten. Ze enterden het schip, en in een oogwenk klauter
talrijke kleine kereltjes binnenboord. Ze dribbelden-den
met buiginkjes en lachjes rond: waschbazen, gidsen, schoenmakers, fotografen, die je dierbare beeltenis op een stuk zijde
willen afdrukken, kleermakers, die je in een etmaal een pak
• aanmeten en optuigen en keurig passend afleveren, zoodat je weer als burger vermomd den wal op kunt; en dan een
eindelooze reeks kooplui die langs het gansche dek hunne
schatten uitstallen, aardig porcelein, gansche theeserviezen,
zijden borduurwerken, schildpadden doosjes en kokers,
cloisonné en damasceen vaasjes en pulletjes. Alleraardigst
goedje, dat gretig gekocht werd door de matrozen. Vreemd
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plotseling uit de vrije ruime zee, waren we ineens midden
in dat wonderlijke Japansche wereldje verzeild geraakt.
Toch vindt je dat alles dadelijk heel gewoon. Evenmin
keek ik verwonderd, toen ik een uur later terugkeerde van
het ter reede liggende Italiaansche oorlogschip „SebastianoCaboto", waar ik als officier van piket geweest was om
den commandant, graaf Monroy, te complimenteeren. Daar
inviteerde mijn Italiaansche collega me in den messroom
om een glaasje heusche „Torino" te drinken. We zaten
daar een oogenblikje gezellig te praten, toen hij plotseling
opsprong en me omarmde: „Mais alors nous sommes des
cousins".., uit ons gesprek hadden we onverwachts ontdekt dat we neven waren, hij van mij, ik van hem. Maar
als je nu eenmaal „verre reizen maakt" dan blijkt waarlij k
alles mogelijk. In elk geval vond ik het wel aardig dat
hij me enkele uren later met zijn sloep kwam halen om
samen naar den wal te gaan. Ik stond op de campagne
toen de zon was ondergegaan, en tuurde naar de wegstervende kleuren in den Westelijken hemel. Over het
water schenen groene en violette vlammen te glij den, en
daarachter, langs den haven en overal tegen de heuvels
op, gloeiden de duizende lichtjes aan, wier spiegelglanzen
spelend over de golfjes beefden: „Nagasaki s'allume".
Maar ik was begeerig naar den wal te gaan na al die
lange dagen in zee. Hij lag nu al drie jaren hier gestationeerd en kon me dus alles eens laten zien. Het is wél een
vreemd vertoon, een stad, een wereld, zoo volkomen ver
wat je elders op aarde vindt en ziet.-schilendva
Schilderachtig is het aspect der nauwe straten in hooge
mate. De geveltjes der houten huisjes springen in en uit
en zijn met bonte schilden en lampions versierd, en daar
tusschen door wandelt dat aardige typische Japansche
volkje. Het is als in een poppenwereld. Ja, wat wel het
eerste en allermeeste boeit, is dat levendige en bonte
straattooneel, en daarin vooral de vroolijke lieftallige vrouwen
en meisjes, in hun kleurige kimonos en met de groote
papieren parasols boven het kunstig gekapte hoofdje, en
op den rug den enormen breeders strik, den „obi". Zoo
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dribbelen de werkelijk bekoorlijke ,,mousmées" op de hooge
houten sandaaltjes langs den weg, en bewegen daar als
groote vlinders en bloemen. In alle straten en in de aan
huisjes heerscht een ongeloofelijke reinheid en-ligend
netheid. Ware poppenwoninkjes zijn het, donkerhouten
geraamten met talrijke papieren schuifwanden, die ze in
een willekeurig aantal vertrekjes verdeelen kunnen. En op
de vloeren liggen overal de smetteloos- blanke fijngevlochten rietmatten, die nooit door een geschoeiden voet beroerd worden. Ieder loopt op de klikklakkende hooge
houten sandalen, die bij het betreden van welke woning
ook, buiten blijven staan. En aan een Europeaan wordt
zoo noodig op uiterst hoffelijke maar onverbiddelijke wijze
te kennen gegeven, dat hij eerst zijn schoeisel uit moet
trekken als hij begeert binnen te dringen in woning of
winkel.
Reinheid, eenvoud en goede smaak heerschen overal,
en het is - heerlijk als je j bewust wordt, dat in deze
wereld van den Japanner, in zijn huis, in zijn kleeding, in
zijn vormen, niets voorkomt wat teelijk is. Een liefde voor
het zuiver schoone in natuur en kunst is het gansche
volk ingeboren, bij oud en jong, bij arm en rijk. Geen
wonder dat Japan op artistiek gebied oneindig rijke genietingen biedt.
Alles in de Japansche kunst is in oorsprong uit China
gekomen.
Omstreeks het midden der zesde eeuw, dus toen China
het hoogtepunt van zijn algemeen aesthetischen bloei
bereikte, zijn, gelijk met het Boedhisme, de Chineesche
idealen op artistiek gebied in Japan binnengedrongen. En
zoo zijn de meeste elementen van de Japansche beschaving
van Chineeschen oorsprong. De Japanners beschouwen de
schilderkunst als de hoogste uiting van artistiek voelen,
en ze zien deze als een vorm van poëzie, zich uitsprekende
in kleur en lijn, waarin meer het wezen, dan de uiterlijke
vorm der dingen tot uitdrukking komt.
De Japanners zijn bedreven in een bijzonderen houtblok-kleurendruk, die moeilijk, omslachtig en tijdroovend
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is. Maar deze kunst stelt hen in staat, de werken hunner
grootste meesters als Utamaro, Hokusai, Kyonaga, Toyokuni, Harunobo, e.a., op onnavolgbare maar waanijk volmaakte wijze te vermenigvuldigen. Deze genieten daardoor
een elders onbestaanbare bekendheid en algemeene ver
Japanners hebben den naam geen leelij ke din--ering.D
gen te kunnen maken. Maar werkelijk, als je door hunne
winkels doolt, zie je geweldig veel moois. Prachtig is hun
cloisonnée en het damasceen werk dat ze scheppen. De
wijze waarop ze brons en ivoor of schildpad bewerken,
hun zij den borduurwerken, alles getuigt van een zeldzame
artistieke scheppingskracht, sterk en origineel. Ze toonen
zich volmaakte kunstnij veren, vooral in hun porcelein. In
Europa is het product dat in de provincie Satsuma gemaakt
wordt het beste bekend. Maar de kenner zal tegenwoordig,
zelfs in de groote steden van Japan, hoogst zelden een
stuk treffen van het goede zeer fijnvervige roomblanke
Satsuma. Overal is daarentegen in overvloed te ver
een nieuwer soort, wel uit Satsuma ook, maar-krijgen
oneindig inferieur aan het mooie oude product. Het
groote publiek ziet niet hoeveel grover het glazuur is van
het stuk dat het kocht, en kent het verschil ervan niet
met de fijn geteekende figuren, de zoo fijn geschilderde
gezichtjes, op het kostbare oude porcelein, dat Satsuma's
roem terecht vestigde. De mikroscopisch-fijne nerve die in
het glazuur springt bij het bakken in de heete vuren, mis
daarbij niet de schepping van den schilder. Maar-vormt
het nieuwe product is goedkoop en gewild, omdat het dan
toch in elk geval Japansch is, en het wordt in enorme
hoeveelheden gefabriceerd, en met succes naar alle landen
uitgevoerd. Japan maakt echter nog talrijke andere porceleinen, vele fraaier dan zelfs het beste Satsuma,- maar
minder bekend in Europa, uit andere porceleinaarde gebakken, van andere teekening en andere tinten en vormen.
Alle onderling veelal zeer verschillend. Ik noem bij voorbeeld het Izumo-, Owari-, het Arita-porcelein, en dat van
Kaga en Mizen, of van Iga. Niet ver juist van Nagasaki
wordt het prachtige Arita-blauw gebakken, dat ook wel
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tot het allerbeste hoort wat in Japan gemaakt wordt.
Tijdens de merkwaardige Shogunregeering, dus van omstreeks 1600 tot het midden der 19e eeuw, was Japan vol
gesloten, geïsoleerd van de buitenwereld. In dien-komen
tijd waren Chineezen en Hollanders de eenigen aan wie
vergund was op Decima, dat eéne kleine hoekje grond
van het gansche groote rijk, handel te drijven. En reeds
in het begin van die periode van meer dan twee eeuwen,
woonde op dat miniatuureilandje Decima, dat daar in de
baai van Nagasaki ligt, een Japanner, Fukagawa was zijn
naam. ]Iij alleen mocht het porselein van de keizerlijke
Arita- fabrieken daar aan de vreemdelingen verkoopen. Zijn
kindskinderen huizen nog in datzelfde oude gebouw, dat
hun heilig is. Daar ligt iminerdoor een schat van het
allermooiste porcelein, waaruit de Mikado nog steeds het
zijne betrekt. Bedroevend is het, dat de laatste jaren
door de Japanners zooveel gemaakt wordt, dat door
een oppervlakkig beschouwer nog steeds aardig genoemd
mag worden, maar dat verre achterstaat bij de producten
hunner oude kunstnijverheid, waaraan ze vol liefde veel
moeite en tijd en zorg gaven om tot een resultaat te komen
dat hun uiterst fijngevoeligen kunstzin bevredigde. Ik wil
niet de schier eindelooze bewerkingen opnoemen, die bij
voorbeeld elk stuk werkelijk cloisonnee ondergaat, voordat
het geheel gereed is, maar vermeld alleen, dat het een
15 tot 20 maal in den fellen vuurgloed van den oven gaat
om telkens weer het nieuw opgebrachte laagje email van
eenige bepaalde kleur innig te binden aan het onderlig
aan het brons of zilver dat aldus bewerkt wordt,-gend,
en dat er soms maanden van arbeid noodig zijn voordat
de kunstenaar zoo'n kleine „koro", een wierookvaatje, of
een enkel klein vaasje gereed heeft. Maar het resultaat
is dan wondermooi en onvergankelijk. Nog wordt wel
volgens hetzelfde tij droovend procédé gewerkt, maar in
kleuren en teekeningen naar Westersche voorkeur, en
vooral op koperen ondergrond. En het product is even
sterk en even kostbaar, als het oude, dat je bijna nergens
in Europa vindt. Dat was naar den oorspronkelijken
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verfijnden Japansehen smaak geschapen, en bekoort in
zijn heel andere teekeningen en warmere kleuren mij
oneindig meer, en is m. i. verhevener kunst dan die van
jonger datum. Maar ook dit wederom is zelfs in Japan
niet meer gemakkelijk te bekomen. En tegelijkertijd wordt
op groote schaal gefabriceerd een oppervlakkig bewerkt
emailleeringsproduct, bakjes, vaasjes, doosjes, die de diepe
sterke tinten geheel missen, en zelfs de oppervlakkige
charme die ze misschen bezitten, licht verliezen door weg
vergaan van de kleuren. Maar het is massafabri--slijten
cage, en wordt tegen veel bescheidener prijs met geweldig
succes verkocht onder denzelfden heiligen naam van cloisonnée. En zoo gaat het met al het andere ook, met
lakwerk, en met namaak ivoor en namaak schildpad en
namaak damasceen, omdat het vlot gekocht wordt, en een
voordeelig bedrijf blijkt. De Japanner zelf veracht en haat
deze mindere kunst, en bezit gewoonlijk weinig, maar slechts
het goede. Hij mint een uiterst bescheiden sier. In het
vertrek van een Japansch huis, met zijn effen rietmatten
en simpele papieren wanden, vindt men hoogstens een
enkele, maar dan werkelijk mooie zijde schildering: een
z.g. kakemono. Soms ook wel een vaas, die om zijn vorm
en tint bekoort, en het hart van den vader of grootvader
ook reeds van vreugde vulde. Een stuk, dat de liefde en
vereering heeft van de bewoners van het huis. Goddank
wordt, waar het niet snelle massaproductie betreft, voor
Europeesche of Amerikaansche vraag, die dikwerf voortspruit uit wansmaak, nog door talrijke werkelijke kunstenaars op elk gebied veel gemaakt, wat van werkelijk
verheven schoonheid is. Dingen, die den werkelijken
lief teebbenden kunstkenner daarom machtig bekoren. Voor
liefde van den schepper hadden, en onder-werpn,di
zijn gevoelige en vaardige hand zijn gegroeid tot ware
meesterstukken. Kunstwerken die je aantrekken en binden.
Het zien wordt een grootsche genieting, en na het scheiden
blijft een herinnering als aan een onvergetelijke ontmoeting,
die een stuk levensgeluk beteekent. En welk een heerlij kheid is het, dan een enkele maal eens niet te willen weten van
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den nood der tij den, of van je „small navy-pay", maar te
nemen, mee te nemen, wat je lief werd om die zielvolle
schoonheid. Ik heb me dan niet verzet en liet we ver
dan te moede of ik een heilig-overn.Ehtwasm
huwlij k voor het leven sloot met iets heel liefs, van machtige
en onvergankelijke schoonheid. Een vreugde voor immer!
Al blijft de beschaafde Japanner ook zijn kunst als de
schoonste bloem beschouwen, waartoe zijn beschaving kan
ontluiken, toch blijft het waar, dat het moderne Japan
liever ziet en hoort, dat het buitenland waardeering heeft
voor zijn materieelen, socialen, commercieelen, industrieelen,
politieken en oeconomischen, en ook militairen vooruitgang,
dan dat het leest hoezeer het om zijn kunst bewonderd wordt.
Om dit verlangen, deze nieuwe neiging, den aard en
het wezen, van het belangwekkende moderne Japan te
begrijpen., is een heldere blik noodig over de kenmerkende punten en lijnen van het nieuwe leven in het Rijk
van de Rijzende Zon, en kennis van de invloeden waaruit,
en van de krachten waardoor het is geboren.
Die punten noem ik U zooals- ze zijn, voordat ik hier
en daar eenig bijzonder licht wil werpen op toestanden en
verhoudingen in dit land, die zoo snel, en zoo sterk en
goed gegroeid zijn. Allereerst dit. Zoo ergens, dan is het
zeker in Japan onmogelijk iets te begrijpen van denken en
voelen van het volk, en van de uitingen daarvan in levens-

wij ze en kunst, zonder althans eenig begrip van de godsdiensten, die alle, hoe oppervlakkig en in wondere combinatie
beleden, den ethischen ondergrond vormen, waarop de
volkspsyche draagt en beweegt. Kennis daarvan doet een
groot deel van het mysterieuse verdwijnen, en de charme
van het aanschouwde en ondervondene blijft, en wordt er
slechts grooter om. Daarnaast is het noodig ten minste
iets te weten van de geschiedenis van dit land. Vooral uit
de laatste decenniën, nl. sedert de openstelling-naar-buiten.
Te weten, dat de wondersnelle evolutie kwam door den
wil van de wijze regeering, van boven dus. En niet als in
Europa langzaam en door pressie van onder op. Verder
moet ge beseffen dat de tijd voor Europeesche leiding, bij
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het invoeren en overnemen van Westersche ideeën en
instellingen voorbij is, en dat Japan zich verder zelf ontwikkelt, en wel speciaal volgens het bewonderde, uitgekozen, en grondig bestudeerde Duitsche voorbeeld. Japan
heeft bewondering, respect, sympathie voor Duitschland.
Sterker nog : Japan is pro-Duitsch. Daarnaast staat het
volgende punt: Japan strijdt niet mede, maar beschouwt
dezen oorlog als een bijzondere gelegenheid om zich groote
winsten en finantieele kracht toe te meten, en om een
militair- en oeconomisch sterke positie te veroveren, terwijl
de anderen elkaar als groote mierenlegers verdelgen. En
ten slotte wat Japan's weloverwogen toekomstplannen betreft : het heeft als zijn Duitsche leermeester, bovenal ijzer
noodig. Duitschland nam daartoe Elzas -Lotharingen, Japan
weet dat te vinden in Mantsjoerije, dat het daarom zoekt,
en nemen zal als zijn positie, die betrekkelijk zoowel als
reëel snel in kracht toeneemt, dat toelaat 1 ).
Eeuwenlang heeft het Japansche rijk daar in den
Stillen oceaan gelegen, tusschen twee wel zeer verschillende
beschavingen . Aan de eene zijde de hooge aesthetische
en ethische Oostersche beschaving, die uit China over de

Gele Zee in Japan is binnengedrongen, en die waarlij k
niet te verbeteren was door Westersche invloeden. Anderzijds in Europa en Amerika een beschaving op meer
materieel gebied, waarvoor Japan zorgvuldig gesloten bleef,
tot het einde der merkwaardige Shogunperiode, midden in
de 19de eeuw, het zoo vruchtbaar gebleken contact met het
Westen bracht.
In Japan werd sedert bijna vijf eeuwen de keizer als
regelrecht afstammende van Amaterasu, den Zonnegod,
beschouwd, en hij werd persoonlijk vereerd en geheiligd
als een godheid. Hij bleef onzichtbaar voor zijn volk, en
liet de regeering geheel in handen -van de Shoguns. Dezen
voerden inderdaad geheel zelfstandig het bewind, en bezaten de absolute vorstelijke macht. Zij deden alle hooge
en belangrijke posten en opperste militaire rangen door
1) Deze schets werd geschreven aan boord Hr. Ms. „Tromp", op de
thuisreis, 4 Augustus van Soerabaia tot 2 December 1917 te Nieuwediep!
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de leden van hun geslacht bezetten. Deze Shoguns waren
het die Japan volkomen isoleerden, elken vreemden invloed
van buiten weerden. Geen vreemdeling werd op Japansehen bodem geduld, en aan geen Japanner werd vergund
het rijk te verlaten. De Japansche beschaving, kunst,
nationale en godsdienstige gebruiken en instellingen bleven
onberoerd, vrij wel zooals ze uit China, ontvangen waren.
Decima, hiervoor reeds genoemd, was het eenige punt,
waar een beperkte handel met uitsluitend Chineezen en
Hollanders werd toegestaan.
Het was onze koning Willem II, die in het jaar 1844
den historischen brief zond, waarin hij aan den Mikado
verzocht en adviseerde, de havens van Japan open te
stellen voor vrij verkeer met de buitenwereld. Maar al
bleef dit beperkt, en alleen te Decima mogelijk, toch lekten
door dat ééne nauwe kanaal ideëen en invloeden van buiten
door in het Japansche rijk : Hollandsche wetenschappelijke
werken, verboden litteratuur, werden binnen gesmokkeld.
In het geheim werd door Japanners de Hollandsche
taal bestudeerd, en die Hollandsche boeken werden gelezen,
en waren toen de eenige bron van Westersche invloeden.
Geen wonder dat de Pers tij dens ons verblijf in Japan ver
dat wij Nagasaki speciaal om deze oude relaties-kondige,
bezochten: „Her visit especially to Nagasaki was due to
the „Netherlands" close connection with that port from
the Shogunate period, the Tromp's officers thus earnestly
wishing to see it before there voyage homeward. . . . "
Maar evenzoo werden in dien tijd Chineesche boeken gelezen, en daaruit werd vooral de philosofie van Confusius
bestudeerd. Confusius, die zoowel de verhouding van vader
en zoon, van man en vrouw, als van vorst tot onderdanen
behandelt. Het wordt vooral aan deze geleidelijk in de
intellectueele wereld doorgedrongen verboden literatuur geweten, dat klaarder begrippen ontstonden over de men schelij ke en maatschappelijke positie van den keizer. Deze kon
niet langer een godheid, maar moest een regeerend vorst
zijn. En de Shoguns verschenen in het valsche licht van
hun valsche vorstelijke machtspositie, en deze werd een
0. E. XVIII 4
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onmogelijke : De Shogun verdween ! Toen, in het midden van de 19e eeuw, brak dus de tijd aan van het Nieuwe

Japan, van Groot-Japan : „Dai-Nippon". Door de Chineezen
was dit land Jih-pen, (Nippon), gedoopt. Dit beteekent
„zonnebron." Zij zagen de zon daar eiken dag in het Oosten
uit die groene eilandenwereld rijzen. Thans zou het met
recht het „Rijk van de Rijzende Zon" gaan heeten. Japan
opende zich wijd, om de Westersche beschaving vol en
snel in zich op te nemen, en de geweldige achterstand zou
in razend tempo ingehaald worden.
Wat in Europa in den loop der eeuwen langzaam gegroeid was uit moeizaam zoeken en werken en strijden,
uit revoluties en oorlogen, dat alles werd door Japan pasklaar overgenomen. Waar echter in Europa alle hervor
verbetering op maatschappelijk gebied verkregen-minge
door
den dwingenden drang van onder op, daar
werd
kwamen de veranderingen der sociale toestanden in Japan
op totaal andere wijze tot stand, snel en zonder strijd.
Van bovenaf werd geoordeeld, gekozen en aanvaard wat
goed was gebleken. En de nieuwe maatregelen werden
geleid langs van te voren goed getraceerde banen. Nog
voordat het volk, de massa, vroeg of noodig had, werd
vooruit gegeven. Een groot goed huis werd aldus gebouwd,
waarin het jonge Japansche volk snel tot sterke gezonde
grootheid en bloei kon wassen. Dit hoofdverschil in oorsprong verklaart het geweldige tempo, waarin de enorme
evoluties zonder schokken in Japan kunnen worden doorgevoerd, niet gestoord door burgeroorlog of godsdienst
Een belangrijke factor is daarbij het helder intellect-strijd.
en het zeldzaam scherpe observatievermogen van den
Japanner.
Ze kijken goed uit met hun scherpe klare oogen, en
oordeelen vlug en raak met hun klaar verstand, en nemen
snel en makkelijk over, wat ze goedkeuren en begeeren in
Westersche ideeën en toestanden op elk gebied. Aardig is
de verklaring, die wel eens gegeven wordt voor het inder-

daad wonderbaarlijk- en scherpwerkende opmerkingsvermogen van den Japanner, een gave, die werkelijk raseigen-
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schap is. Een ieder heeft de grillige letterteekens, de
ingewikkelde woordbeelden van dat land wel eens gezien,
zij het niet in g ansehe boeken of dagbladen, dan toch
wel als merk op eenig kunstvoorwerp of als versieringsmotief
in een borduurwerk. De karakters zijn even talrijk als
grillig, en waar ze gecombineerd worden, en ineengedraaid,
om een vol woord uit te beelden, is het een warrelteekening
voor ons ongeoefend oog. Toch kan iedere Japanner lezen,
en ziet men den armsten havenkoelie, den simpelsten rik
vlot de verticale kolommen uit zijn courant ont--shawmn,
cij feren. Zijn oog is daardoor geoefend, om in een. oogopslag
het warreibeeld, dat een geschreven woord beduidt, te
overzien en te ontleden. Geslachten achtereen is dit aldus
geweest, en algemeen is hun blik daardoor zoo snel en
scherp en volledig, dat een buitengewoon ontwikkelde
opmerkingsgave werkelijk een karakteristieke eigenschap
van het Japansche volk is geworden. Het is een bijzondere
trek, die ook hun schilderkunst beïnvloedt. Een Japansch
kunstenaar ziet in elk voorwerp onmiddellijk de kenmerkende
lijn, en met een enkele beweging van zijn penseel schetst
hij niet alleen een vogel, of een boom, een wolk, of een
mensch, maar drukt daarin tevens de gedachte uit, de
stemming in de atmosfeer, de beweging van de figuur.
Bij het snelle aanvaarden van Westersche ideeën en
opvattingen, en bij het bestudeeren en overnemen van
nieuwe werkwijzen, bevonden ze Duitschland het dankbaarste studieveld. Sedert jaren werden honderde jonge
intelligente Japanners speciaal naar Duitsche universiteiten
gestuurd. Zij pompten zich vol met Duitsche wetenschap
en bestudeerden de grondige systematische Duitsche werkwijzen en instellingen, op politiek en industrieel en militair
gebied. Zij stelden zich daar volkomen op de hoogte van
den mijnbouw, van de groote staalindustrie, van wapenen munitiefabricage, van scheepsbouw, van textielnij verheid,.
vooral ook van de medische wetenschap en chemische
industrie. Zij kennen thans de Duitsche organisatiewijzen,,
op militair, zoowel als op industrieel- en algemeen oeconomisch gebied. Ze brachten de Duitsche wetenschappelij ke
,
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werken mee terug naar Japan, waar Duitsche professoren
in talrijke inrichtingen van hooger onderwijs de nieuwe
generatie opleidden, jarenlang, en waar vooral Duitsche
ingenieurs de aanvankelijke leiding hadden bij den opbouw
en organisatie der jonge maar geweldige industrieele grootbedrijven .
Dit tijdperk is door den grooten oorlog niet ontij dig
afgebroken. De buitenlandsche leiding heeft lang genoeg,
en met vrucht gewerkt. Japan kan het thans zonder
deze stellen, en heeft genoeg volkomen geschoolde technische leiders voor zijn industrieele ondernemingen, van
welk karakter dan ook. En volwaardige Japansche professoren om de studeerende jongelingschap op zijn universiteiten tot uitnemende medici, chemici, ingenieurs, en
toekomstige staatslieden en oeconomen te vormen. In 'de
Japanners schuilt de wil, èn het vermogen.
De bouw van zijn nieuwe staatsinrichting heeft Japan
van denzelfden leermeester overgenomen, als het gansche
wetenschappelijke studiemateriaal, dat den ondergrond vormt
van zijn technische bedrijven en van zijn geheele oeconomische organisatie. En evenals Düitschland, wil het zijn militaire macht tot uiterste sterkte opvoeren, om te kunnen uitvoeren wat het noodig oordeelt. Geen verwondering behoeft
het dan ook te wekken, dat de Japanners een groote bewondering hebben voor dat Duitschland, dat hun geweldige
voorbeeld was. En zij steken hun respect en sympathie
voor het Duitsche volk, ook in deze tij den, niet onder
stoelen of banken, en komen er in vele gevallen rond voor
uit, dat ze zonder meer „pro-Duitsch" zijn, en ook daarom
zoo weinig actief aandeel nemen in den strijd. „Pro-Duitsch" !
dat is niet alleen de conclusie, waartoe eigen observatie
leidde, maar ik vernam het ook van Japanners persoonlijk,
en van vreemdelingen, die door hun positie de Japansche
publieke opinie volkomen kunnen beoordeelen, en ook
van Hollanders, die tientallen jaren in Japan hebben gewoond, en de maatschappelijke en geestelijke evolutie van
nabij hebben gevolgd. Het valt niet te loochenen: Japan
is „pro-Duitsch", en stelt bovenal prijs op herstel van de
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nauwe banden met Duitschland, direct na den oorlog. En
bij de geallieerde mogendheden, en zeer speciaal in Amerika,
leeft telkenmale de vrees op, dat Japan mogelijk nog
tijdens den oorlog, zijn steun aan Duitschland zal aanbieden. En in Amerika is veler opinie, dat Wilson in den
oorlog ging, om een dergelijke manoeuvre voor Japan
minder aanlokkelijk te maken, en bovenal, om dienstplicht
door te voeren. Dat werd nu mogelijk, nadat door den

duikbootenoorlog de stemming van het Amerikaansche
volk rijp en kneedbaar was gemaakt. Doel zou dus niet
zijn, een doorslaggevend optreden, ergens op het Europeesche oorlogsterrein, maar wel, om een groot geoefend
en goed uitgerust leger te vormen als beveiliging tegen
dreigend agressief optreden van Japan. Japan is onverschillig voor de militaire operaties tegen de Centralen,
waar het zich dan ook inderdaad buitenhoudt. Wel beschouwt het deze als uitstekend studiemateriaal voor
zijn hoogere stafofficieren, die het daartoe naar de fronten
dirigeert.

En overigens benut het den oorlog slechts om snel
groote winsten te maken, en zich een financieel, en alge
-menocish
uiterst sterke positie te stichten.
Dat deze verrij king van talrijke Japanners soms ge
blijkt wel het duidelijkste uit de jongste belas--weldigs,
tingopbrengsten. De „Osaka-Mainichi" noemt onder andere
voorbeelden uit Osaka, ook den heer Oda van Higashi-ku,
die het vorige jaar 450 Yen aan inkomstenbelasting moest
betalen, dit jaar echter 160.000 Yen, en dan mr. Kishimoto,
20.000 Yen, tegen 500 Yen over het vorige jaar. In totaal
durft deze courant verwachten, dat deze belasting aldaar
meer dan tweemaal zooveel zal opbrengen, als over het
laatstgepasseerde belastingjaar.
Japan moge wat zijn bijzonder gunstige ligging en
kustgesteldheid betreft, groote overeenkomst vertoonen
met zijn momenteelen bondgenoot Engeland, wat het
karakter aangaat van dit jonge, bijna 60 miljoen zielen
talrijke, Japansche volk, is het uitsluitend met Duitschland te vergelijken. Ze hebben dezelfde nauwgezette wijze

64

MARINE- VAREN.

van werken, ze vertoonen dezelfde ontembare werkkracht
en taaie volharding, en hebben denzelfden militairen aard
als hunne leermeesters. Terecht worden ze de Duitschers
van het Oosten genoemd. Japan is geen natuurlijke bondgenoot, maar de aangewezen oppermachtige concurrent van
Engeland ! En het is zich wél bewust van het abnormale,
en daardoor noodzakelijk tijdelijke karakter, van dit
samengaan.
Geen wonder, dat de Engelschen hen evenzeer vreezen
als haten. Eenige maanden geleden, zat ik met een paar
Engelsche officieren in een club te Singapore. Zij waren
er bitter over gestemd dat Engeland, eens „Ruler of the
Waves", thans geen enkel oorlogschip meer kon achterlaten in den Indischen Oceaan, evenmin als in den Pacific;
en dat zelfs in de havens van Penang en Singapore eenige
Japansche kruisers en torpedojagers lagen voor den bewakingsdienst, alsof het hun territoir ware. Daarbij kwam
dat een hunner me verteld had hoe destijds, bij den
opstand der Inlandsehe bevolking en de muiterij der Indische
troepen, die ternauwernood onderdrukt is kunnen worden,
op het gevechtsterrein plotseling een gesloten compagnie
soldaten was komen aanmarcheeren, om hulp te bieden
aan de strijdende Engelschen. De troep zou zelfs volledig
uitgerust en bewapend geweest zijn, en werd door officieren en kader aangevoerd. Kwam die hulp op dat
moment ook goed te pas, toch was dit onverwachte optreden een bewijs, dat de Japansche bevolking van Singapore,
kleermakers, barbiers, fotografen, of vat voor ambachtslieden het in het dagelijksche leven ook waren, een volledig
georganiseerde Japansche militaire macht vormden, in den
boezem der stad. Een macht, die bij gewijzigde politieke
verhoudingen een enorm gevaar voor het Engelsche gouvernement zou vormen..
Een der Engelsche officieren aan mijn bridge- tafeltje,
kon zijn bitterheid en haat niet verkroppen, en verzekerde
knarsetandend : Als we maar eerst klaar zijn met deze
„d.mn.d. Germans", dan zijn de eersten die we daarna aan
Japs", en uitroeien zullen we ze! Deze-pakendi„rty
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meneer uitte zijn gevoelens vrij duidelijk, maar het is
werkelijk een staaltje van den algemeenen haat, die vele
vooruitziende Engelschen tegen de Japanners vervult.
'Sedert is in de Britsch- Indische steden, naast de vrijwilligerskorpsen, een burgerwacht opgericht, waarin alle blanken
dienstplicht hebben te vervullen. En in de restaurants,
en op de handelskantoren en banken, en in hunne rikshaws
-en auto's op straat, in theaters en bioscoopzalen, overal
zie je steeds een groot deel der aanwezige Engelschen in
khaki-uniform, en met het geweer naast zich.
Nog een typisch punt van overeenkomst tusschen
Japan en Duitsch.land moet ik onderstreepen.
Gelijk Duitschland lang geleden reeds besefte vóór
alles ijzer te behoeven, en om dit te verkrijgen Elzas
nam, zoo zoekt Japan, dat wel zeer voldoende-Lotharinge
goede steenkool maar absoluut geen ijzer in zijn bodem
bezit, ook deze voor zijn scheepsbouw en verdere staalindustrie zoo onontbeerlijke grondstof. En het weet thans,
dat Man tsj oerij e een rijk ijzerland is, en zal dit nemen als
het een geschikt moment gekomen acht. Sedert geruimen
tijd stookt en intrigeert Japan in Oost-Azië, en de groei
van zijn invloed daar is geweldig. Als motief voor zijn
geleidelijke penetratie in die gewesten voert Japan het
feit aan, dat geen ander land zoozeer als juist Japan de

geschiktheid bezit om op te treden als opvoeder van China
en de andere Oost - Aziatische volkeren. Staal, staal, steeds
weer, altijd meer staal is de nood; de kreet, die door de
hoofden gonst van alle groote Japansche leiders. En grooter
wordt de behoefte, nu Amerika zijn staalexport naar de
Pacific -zijde geweldig heeft verminderd. Groote wrevel
hierover is in Japan ontstaan, en de pers uit deze ontstemming in scherp gestelde hoofdartikelen, die van de
Japansche regeering een forscher protest en krachtiger
optreden eischen, tegen wat zij noemt : de jongste maatregelen van willekeur der Vereenigde Staten. In deze
levenskwestie voor zijn industrie zal Japan echter zeker
een afdoende oplossing vinden, en het zal doortasten als
het zijn beslissing heeft genomen.
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Ik ben met het neerschrijven van deze thuisvaartherinneringen begonnen op het laatste deel van onze lange
reis. En al heeft Hr. Ms. „Tromp" nu voor goed den
steven naar het Noorden gericht, we zijn toch nog steeds
in de Caraibische zee, en de felle tropenzon brandt nog
met onverminderde kracht op het dek en het boord van
ons goede oude schip. Het schrijven in mijn kleine hut
bij deze temperatuur van 34° Celsius, zegge ruim 93°
Fahrenheit, is waarlijk geen eenvoudig bedrijf.
Vooral waar het aan boord moet geschieden in de
vrije oogenblikken tusschen wacht -, en piketdiensten, de
astronomische observaties en -becijferingen ter plaats
exercitiën met de manschappen in de geschut--bepaling,d
batterij, en al de andere werkzaamheden door. Ik zal
daarom niet vertellen van mijn tocht over de heuvelen
rond Nagasaki, en door de binnenlanden naar het heerlijk
mooie Mogi, of van mijn omzwervingen door de oude stad,
van bezoeken aan tempels en theehuizen, en van de vele
emoties en belevingen, die de daar gepasseerde dagen in
rijken afwisselenden overvloed boden. Mijn Fransche marinecollega Pierre Loti was gelukkiger dan ik, en heeft maanden achtereen te Nagasaki geleefd. Ik ken nu het Dioudjen-dji, waar hij destijds met zijn bekoorlijke mousmé
heeft gewoond, en ik heb de groote Osueva- tempel gezien,
waarin hij zoo dikwijls met haar heeft rondgedoold. Gij
hebt ongetwijfeld zijn „Madame Chrysanthème" wel gelezen,
en ik behoef U dus slechts te verzekeren, dat de natuur
en de atmosfeer van dit wondere land evenmin als het
schilderachtige Japansche volkje, dat hij schetst, sedert
zijn vertrek veranderd zijn. Gij mist in dit boek misschien
het wilde jonge enthusiasme, .waarmee hij zijn romantische
en amoureuse leven als jeugdig marineofficier in zijn geliefd Stamboul beschrijft in „Azyadé" en het daarop aan
-sluitend„LDéchas".
Loti kwam in Japan, toen hij ouder was, en zijn oogen
meer nuchter zagen; maar hij was dichter, en de kleuren
en lijnen van het beeld, dat hij van Nagasaki teekent, zijn
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mooi en zuiver. De bekoring echter van het wondervreemde
en schoone in een zoo bij zondere wereld, geniet je alleen
volkomen door werkelijke kennismaking, door het zien
door eigen oogen, door het aanvoelen met eigen ziel, als
deze scherp en gevoelig genoeg zijn voor die heerlijke
taak. En de kostelijke herinneringen blijven een persoon lij k eigendom. Ik zal evenmin verhalen hoe we eindelij k
weer deze liefelijke baai moesten verlaten, en tusschen de
groene heuvelen uit naar buiten stoomden, om door de
„van Diemen Straat" te varen, en daarna om de Noord
Oost te gaan koersen. We voeren langs den voet van
Japan's heiligen berg, den geweldigen vulkaan „Fusi-Yama",
die zoo wild-plotseling uit een zeediepte van wel 7500 M.
opgebouwd, nog verder omhoogrijst tot meer dan 3700 M.
hoogte.
Ook van Jokohama uit moest weer zooveel ondernomen
worden. Een zeeman mag van den kostbaren tijd, dat zijn
schip binnen is, geen uur, hetzij dag of nacht, verliezen.
Zoo ben ik natuurlijk ook eenigen tijd in Tokio geweest. Of ik nu in Egypte of Mexico was, tusschen negers
of Indianen, Arabieren of Bedouinen, ik voel me niet spoedig
vreemdeling, waar ik ook ooit voet aan wal heb gezet. Maar
hoe weinig Europeanen je ook in de grootste Japansche
havenplaatsen ziet, nog minder zie je in de wereldstad Tokio;
nu ja, de vreemde gezantschappen zijn er gevestigd, en je
vindt er een heel enkel Europeesch bankiersbuis, maar verder
is het puur Japan. Niets dan uitsluitend ongerept Japansch
leven overal om je heen. En onweerstaanbaar dringt zich
vooral hier de indruk aan je op, dat de Japanners werke
geen Europeanen meer noodig hebben en ook niet-lijk
begeeren. Alles kunnen ze %elf en weten ze zelf en doen
ze zelf. En zelfs op financieel en commercieel gebied is
dit geen land voor vestiging van Europeanen. Zelfs niet
voor Duitschers! Noch bij in- en exportbedrijf, noch in
industrieele ondernemingen kan een Europeaan de concurrentie van deze kleine maar taaie, eenvoudige maar
wakkere kereltjes doorstaan. Het is nu eenmaal geen land
als Indië of Afrika, of als China, waar het volk van het
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land alle noodzakelijke ambachten mag uitoefenen, en het
ondergeschikte werk kan blijven verrichten, maar waar de
leiding en de groote daden en dingen door Europeanen
moeten geschieden. Neen ! De Japanners zijn te wel uit
een klaar en rijp intellect. Ze bezitten dezelfde-gerustm
geestelijke spankracht als de Westerlingen -wereldheerschers.
Maar zij hebben meer bescheiden levenseischen en werken
taaier en harder voor karige loonen. Het eenige wat
gezonde reden van bestaan heeft zijn de kantoren van de
groote scheepvaartmaatsch appij en, welke Japan aandoen
en steeds meer zullen bezoeken. Want de toekomst van
het wereldverkeer ligt zonder twijfel niet meer op de
zeeën rond de zoo verzwakte Europeesche rijken, maar op
den grooten Pacific, eens het element dat de toen nog
sluimerende rijken scheidde, thans de sterke band die de
ontwaakte jonge landen samenbrengt: Indië, China, Japan,
Amerika, de groote nieuwe landen van rijke beloften, rond
den Pacific, den oceaan van het groote wereldscheepvaartverkeer der toekomst.
Voor ik vluchtig aanwijs, welk een overwegend belangrij ke rol de Hollandsche handelsvloot daar vervult, noem
ik de „Toyo-Kisen-Kwaisha", de „Osaka-Shosen-Kwaisha",
en de „Nippon-Yusen-Kwaisha", als de grootste Japansche
scheepvaartmaatschappijen. De laatste, reeds in 1885 opgericht, behoort met zijn honderdtal groote stoomers tot de
belangrijkste scheepvaartondernemingen der wereld, en
zendt zijn moderne snelle schepen in vaste lijnen rond de
geheele aarde, naar alle groote zeehavens van Europa en
Azië; Australië, Indië en Afrika. En - de aanbouw van
nieuwe schepen gaat in razend tempo voort. Alleen te
Ozaka bij voorbeeld, zijn 7 scheepswerven, waar tegelij leer tijd 37 schepen op stapel stonden, op het tijdstip, waarop
H. Ms. „Tromp" Japan bezocht. De Japansche scheepvaart
groeit en bloeit en werpt enorme winsten af, dank zij de
regeeringsprotectie bij aanbouw- en vaarbedrijf, en dank
zij de lage loonen ook. Interessante officieele gegevens, op
dit gebied, vindt men in de uitstekende statistieken van
het „Japan-Year-Book". Wel wordt nog zeer het gebrek
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gevoeld aan voldoend aantal bevaren kapiteins en geschoolde stuurlieden.
Naast de Japansche kleuren : de witte vlag met de
bloedroode bal, die de zon verbeeldt, wordt op den Pacific
tegenwoordig uitsluitend ons rood-wit-en blauw gezien. De
Nederlandsche scheepvaart op den Grooten Oceaan is op
het oogenblik verre de belangrijkste, en behoeft gelukkig
niet te vreezen door den opkomenden jongen Japanschen
concurrent daar, of elders op de wereldzeeën verdreven te
worden. Door een krachtige financieele positie, een an
ouds goeden naam, door hun superieure stoomschepen en
de bevarenheid van het personeel, door gevestigde relaties,
en door de commercieel- strategisch geweldig sterke positie
vooral in onze Indische home-havens, is er van verdrijving,
zelfs door Japansche energieke concurrentie geen sprake.
In de havens van Japan zie je de schepen der „JavaPacific- lijn ". En de reusachtige stoomers der „Java-ChinaLijn" varen op Amerika. Aldus onderhoudt een gansche
vloot van deze nationale scheepvaart een levendige vaart
tusschen de voornaamste havens van Nederlandsch Indië,
China, Japan en Amerika. Zoo vreemd als het aandoet
dat de Engelsche vlag van de wereldzeeën als verdwenen
is, evenzoo prettig wordt het Hollandsche oog getroffen
door onze driekleur., die je op alle oceanen ontmoet, en
die in elke vreemde haven weer van flinke groote Hollandsche
koopvaarders waait.
In de Japansche metropolis Tokio, het oude Yedo,
heb ik veel gezien, veel moois, veel eigenaardigs, ' veel
belangwekkends. De gebouwen der verschillende regeeringsdepartementen en der vreemde gezantschappen; schouw burgen, universiteiten, musea, handelshoogeschool, kazer
conservatorium, waar muziek en danskunst,-nes.Ht
poëzie en schilderkunst gestudeerd worden door de geisha's.
Het groote meterorologische instituut met het station voor
den draadloos - telegrafischen waarschuwingsdienst, een enorm
industrie- museum, het paleis van den Mikado. Ik heb
gedwaald door de schaduwrijke lanen van groote parken
met prachtig hoog hout, en lange vijvers waarin de groote
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geheiligde lotosbloemen dreven, en over de bruggen die
naar de fraaie Shintotempels voeren. Ik heb in een
„jin-riki-sha" gezworven door de meest afgelegen schilderachtige buurten der kleine lieden. En ik bewonderde
mijn onvermoeiden rikshaw-man, die uren en uren in geforceerden draf voortliep door de eindelooze drukke straten,
en met zijn waarschuwenden kreet de menschen voor mij
uit deed wijken. „Pull-man-car" hebben de Amerikanen
de rikshaw wel leuk betiteld. Mijn rikshaw was keurig
gelakt, en blinkend genikkeld ; en helder wit was het
elegante zonnekapje. De groote ranke wielen rolden ge
hunne luchtbanden voort, en het is wel-ruischlop
behagelijk zoo voort te rennen, getrokken door zoo'n
sterken kleinen kerel, wiens gespierde zonverbrande beenen
maar voorthollen onder den voorovergebogen romp. Vooral
als je bekend is dat je bijzonder beleefde en ijverige rik
vrij zeker behoort tot den „secret-service" in Japan,-shawmn
en in opdracht heeft den vreemden marineofficier te bedienen, maar tegelijkertijd diens gangen te bespionneeren;
ook nadat je hem bedankt hebt en te voet verder gaat,
blijft hij je volgen, zoogenaamd om tot je beschikking te
blijven.
Ik zie geen reden om te zwijgen over een der merkwaardigste stadsdeel en, die ik bezocht: de geweldig uitgestrekte Yoshiwara. Groot en rijk van aanleg en bouw is
deze wijk; breede boulevards met parkaanleg er tusschen,
en tallooze dwarsstraten.
En steeds maar huizen, gebouwen zooals je elders
slechts Beurs- of Bankgebouwen, of de paleizen van rijke
scheepvaart- of verzekeringsmaatschappijen vindt. Zoo groot
en indrukwekkend en stijlvol en mooi. Daartusschen een
vroolij k licht levendige drukte, en een verkeer rikshaw's en
auto's zonder einde. En waarlijk, dat was een stadsdeel,
geheel gewijd aan de Japansche prostitutie. Toen we
's middags eens een kijkje gingen nemen in de groote
fraaie halls, waaruit breede trappen voerden naar steeds
weer andere gangen op andere verdiepingen, waarlangs,
tusschen kleine salons en boudoirtjes, de talrijke keurige
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kamertjes lagen met weer die papieren schuifwanden, toen
lagen daarin enkele meisjes, met een gezonde bios op de
wangen, hun middagsiaapje te genieten. Andere zaten
onbewegeljk geknield voor een spiegel en lieten zich geduldig en heel ernstig het kunstig hoogopgebouwde kapsel
verzorgen en versieren met hier een zilveren knop,
elders een frissche blanke bloem. En dan zag je weer in
een lief poppenboudoirtje een paar meisjes bijeen. Allen in
de met bloemen of draken of vliriders bedrukte zijden
kimonos, neergezeten op de fijngevlochten matten, en met
enkele chrysanten in zoo'n groote porceleinen vaas naast
zich. Vrooljk gebabbel, en hooge lachjes ; en ze speelden
te samen, en snoepten uit een doosje bonbons, en het waren
allen kinderen, zich onbewust van het schilderachtige tooneel,
dat ze boden. En vooral zich onbewust van het fel-af keurend
oordeel, waarmee Europeanen, met Westersche moraliteits
die Westerlingen-begripn,zoudschwe.Mar
kennen den Shinto -godsdienst niet, en weten niet, hoe
tot de allereerste plichten daarin gerekend wordt, vrome
toewijdende en zelfverloochenende liefde voor de ouders.
Zij begrijpen daardoor niet hoe de jonge dochters uit een
arm gezin, die op deze wijze het geld verdienen, waarmee
ze hare ouders onderhouden, of bijv.: een broeder gelegen
heid geven in Europa te gaan studeeren, in dit land door
niemand geminacht worden om die broodwinning. Deze
meisjes voelen zich niet slecht of schuldig, en juist daardoor verliezen ze haar gevoel van eigenwaarde niet, en
blijven onveranderd in haren bekoorljken zachtvrouwe
lijken aard, lief en hartelijk en beschaafd. De weerzin,
die reeds de klank van het woord prostituée aan een Euro
peaan inboezemt, is volkomen misplaatst tegenover deze
meisjes in Japan, die absoluut niet Vergeleken kunnen
worden met de moreel en geestelijk gedegenereerde, vulgaire verdierljkte veile vrouwen der Westersche wereld.
Ook 's avonds hebben we door deze Yoshiwara-stad ge
zworven, en we hadden kimonos gekocht en aangetrokken,
en in deze kleedij dwaalde ik met een vriend door het
bonte Japansche publiek, door de geweldig volle straten.
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Licht en vrolijkheid en muziek. Lampions en vlaggen.
Kleurig en vreemd leven ! En we zaten in die aardige
theehuizen waar de lieftallige mousmés ons perziken en
sigaretten en lekkernijen presenteerden, en ons de geurige
thee in heel kleine kopjes reikten, die teer dun waren als
eierschaal. En de wonder gracieuse geisha's in hare decoratieve wijde kimonos, groote waaiers in de tengere handjes,
voerden voor ons de soepele stijlvolle bewegingen uit van
den dans der lotosbloemen. En het was alles of we leefden
in een kleurige en boeiende wereld van levende poppen en
bloemen en vlinders. Ik veronderstel dat ge weet dat de
geisha uitsluitend als artiste optreedt. Geisha is de benaming van de meisjes, die op het conservatorium gevormd
zijn, waar ze jaren lang muziek en dans en zang en poëzie
hebben gestudeerd. Voor den Japanner is de geisha de ver
levende artisticiteit en kuischheid. „Mousmé"-personlijkt
is de benaming voor alle jonge vrouwen en meisjes. Ik herhaal
nog eens dat van deze gansche wereldstad het gedeelte:
Yoshiwara verreweg het eigenaardigste is, en zijn weerga
nergens op aarde heeft, zoowel door het bijzondere karakter,
als door de enorme uitgestrektheid.
Maar de dagen vlieden snel, en ik wilde nog enkele
heel mooie dingen koopen, waarvan ik wist dat ik bij mij n
aanstaand vertrek uit Japan niet scheiden kon. En ik wilde
nog naar Kamakura! De meeste vreemde gezantschappen
brengen gedurende dezen warmen tijd een korte vacantie
door in het heuvelland langs de Zuidkust, rondom datzelfde Kamakura. In dit om zijn natuurschoon en heerlijk
klimaat beroemde stuk van Japan woont in een aardige
villa ook onze sympathieke oude gezantschapssecretaris,
die reeds 50 jaar in Japan heeft geleefd, en dus de gansche evolutie van dit wonderlijk land heeft meegeleefd.
Samen met een ander jeugdiger attaché, die zich voor
deze speciale post door studie van de Japansche taal o.a.,
te Berlijn had voorbereid, ben ik door hem rondgevoerd
door dit heerlijk mooie land van Kamakura. Ik heb genoten van de verrukkelijke natuur, en ik heb de Daibutsu,
die ik zoozeer verlangd had te zien, rustig kunnen bewon-
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deren. En we hebben langs het strand gedoold, en eindelijk gezellig getead in het groote mondaine hotel van deze
badplaats. Het was er in dezen tijd vooral vol Engelsche
dames en heeren uit Shanghai, die hier de koelte komen
genieten, en zich amuseeren met dansen, en tennis- en
golfspel, en met het strandleven en het baden in de zee.
En ik liet me door hen beiden gaarne veel vertellen
van de nog immer zoo bijzondere toestanden in dit land.
Van de positie van den Mikado, die meer beduidt als symbool van de nationale eenheid voor de, in militaire dressuur opgevoede aankomende nieuwe generatie, dan dat hij
door persoonlijk karakter wat beteekent als werkelijk
regeerder. Van de macht der Gouverneurs van de provinciën. Van de enorm zware belastingen, die zonder morren
worden opgebracht. Zij vertelden me ook, dat van de volks
weinig leidende kracht uit -vertgnwodi z
thans nog in hoofdzaak de wil geschiedt van-gat,enho
een bepaalde groep, een machtige kaste, oude adel veelal,
en de financieele- en industrieele grootheden. Zoo bij voorbeeld de talrijke leden van het Mitsui- geslacht, die niet
alleen in familie-eigendom hebben de groote Mitsui-Bank,
die met een kapitaal van meer dan 30 millioen Yen werkt,
maar ook de reusachtige „Mitsui Bishi Dockyards", met
alle daartoe behoorende fabrieken en scheepsbouwwerven.
En die bijna alle groote Japansche steenkolenmijnen exploiteeren, en deze kolen aan regeering, spoorwegen, vreemde

scheepvaart, enz. verkoopen onder den firmanaam „Mitsui-

Bussan-Kwaisha".
In verband ook met de maatschappelijke positie der
Japansche vrouw liet ik me de geschiedenis vertellen van
een bekende figuur uit de Japansche groote- zaken - wereld,
ook weer een dochter uit het Mitsuigeslacht. Deze was
op 17- jarigen leeftijd gehuwd met baron Hiroöka, uit Osaka.
Een schatrijk bankier tij dens de Shogunperiode, maar na
den val dier Shogunregeering zonder den bijzonderen steun
van deze, geraakte hij in verval en zelfs in zorgelijke omstandigheden. Toen nam zijn energieke jonge vrouw persoonlijk en alleen de leiding der zaken in handen, reor-
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ganiseerde de onderneming, en bracht haar in merkwaardig
korten tijd tot grooten bloei.
Dit betrof de bekende .Kajimaya-Bank". Deze zelfde
vrouw was het, die ongeveer 25 jaar geleden, toen niemand
in Japan veel aandacht schonk aan den kolenrijkdom van
het juist daardoor tegenwoordig zoo bloeiende district Moji,
persoonlijk, en uit eigen middelen den mijnbouw aldaar
deed aanpakken. Een bedrijf dat sedert enorme rijkdommen
heeft afgeworpen. De organisatorische capaciteiten van
deze energieke zakenvrouw waren wonderbaarlijk. Zij gaf
ondertusschen haar aandacht ook aan andere dan particuliere financieele belangen. In het bij zonder heeft ze zeer
veel gedaan voor de opvoeding van het Japansche meisje.
Zoo is mede door haar machtigen steun de universiteit
voor vrouwelijke leerlingen door Mr. Jizo Naruse opgericht
kunnen worden. En zij was een der eersten, die Japansche
vrouwen en meisjes op hare fabrieken, zoowel als op hare
bankkantoren te werk stelde.
Ja, die Daibutsu op Kamakura, die heb ik nu dus
werkelijk gezien. Het was wel de mooiste van de Budhabeelden, die me getoond zijn in of bij de taltijke tempels,
die ik heb bezocht. Het enorme bronzen Godenbeeld steekt
ver boven de boomen uit en domineert de gansche om
deze zittende Budhafiguur hoog. Indruk -gevin.15Ms
grootte en schoonheid van zijn vormen.-wekndor
Er spreekt oneindige vrede en rust, en wijze comtemplatie
uit houding en gelaatsuitdrukking. Ook naar deze heilige
plaats komen de Japanners geregeld op, zooals naar al
hunne tempels. Ze trekken aan het koord van de hooge
bronzen klok, die door zijn luiden de attentie van de Godheid vraagt voor het gebed van den geloovige.
„Geloovige", schrijf ik. Dat is wel een wonderlijk
woord, voor wie het godsdienstige leven der Japanners
observeert en kent. Dezelfde man, die in dezen tempel
zijn gebed uitsprak en wat kopergeld offerde, zal weldra
den moeilijken pelgrimstocht maken naar den top van zijn
heiligen berg, den vulkaan Fusi-Yama. Straks reeds gaat
hij binnen in den Shinto- tempel, dien hij passeert, en met
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handgeklap roept hij de Goddelijke macht aan, van wie
hij hulp, en vervulling van zijn kleine menschelijke wensehen afsmeekt. En voordat hij ter roste gaat, wendt hij
zich in vromen deemoed en vereering tot de geesten van
zijn voorvaderen, en van het land, de bergen, de rivieren
en de zee, en van de overleden keizers. En hij laat het
alles vredig samengaan in eigen en anderer hart. Hij
vraagt van de aangebeden natuurkracht den steun en de
troost, die elke menschenziel behoeft, en die ieder tracht
te vinden, hoe verschillend de wegen ook schijnen, waar
gezocht wordt. En is het waar, dat een Japanner-langs
geen rassenhaat kent, zeer zeker is de bewering juist, dat
hij geen godsdiensthaat of -twist of - oorlog kent. Japan
is een land van vrijwel absolute Godsdienstvrijheid. En
ook het werken der Christenzendelin gen wordt sedert lang
ongestoord toegelaten, mits deze lieden niet naar wereld schen invloed streven, zooals ze dat met succes hebben
bedreven in het nabije China. Onder de in Japan vreed.zaam naast elkaar bestaande en b elij ktij dig beledene godsdiensten, is het Shintoisme wel het meest typisch Japansche geloof. Zooals ik eens ergens een opmerking las van
een Japanner: „Shinto -zelf kan eigenlijk bezwaarlijk een
godsdienst genoemd worden; het is slechts een soort huldiging, een vereering, een eeredienst zonder moreele wetboeken of dogma's. Zedelijke voorschriften zijn voor de
Chineezen uitgevonden" zegt hij verder, „omdat zij een
immoreel volk zijn. Maar in Japan bestond nimmer behoefte aan een omschreven moreel systeem, omdat elke
Japanner goed en gerecht handelt als hij zijn eigen hart
raadpleegt ". Groote waarde heeft het Shintoisme vooral
voor de Japansche natie, doordat het volk erdoor tot één
sterk geheel in wordt samengebonden. De Shintoleer
rekent namelijk tot de hoogste plichten een toewijdende
vereering, een zelfverloochenende liefde voor de persoon lij ke zoowel als de nationale voorouders.
En in het bijzonder voor het Keizersgeslacht, dat even
oud en heilig is als het vaderland. Alles wat een Japanner
bezit, zijn goed, zijn kracht, zijn leven, zal bij in dienst
e
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stellen, en met liefde offeren, voor dat oude Groote Japan:
„Dai-Nippon".
Zijn vereering voor zijn land gaat samen met een
heiliging van hooge bergen, oude boomen, groote rivieren,
en van de krachten die in de natuur heerschen.
Zijn liefde voor de geesten der afgestorvenen gaat over
op de overgeleverde kunst en op de oude kunstvoorwerpen.
Door zijn nationale-Shinto- godsdienst is de verfijnde ver
-gestlijk
kunstzin tot raseigenschap geworden.
Het is in oorlogstijd dat Shinto- geloof, dat de mannen
tot uiterste zelfverloochening en uitnemende dapperheid
dringt. En in vredestijd brengt het gansche volk door
dezelfde toewijding de zwaarste belastingen op. Want
alles wat geofferd wordt is voor dat eene hoogste, voor
Dai-Nippon. Vereerd worden de geesten van de groote
helden uit het verleden. Zoo wordt als een Godheid aangebeden de dappere Heizerin Jingu, die beroemd is om
hare succesvollen inval in Korea, omstreeks het jaar 200.
En het is haar zoon Ojin, vergood als Nachiman, die thans
aangebeden wordt als de God van den Oorlog. Ik herinner
me een grooten Shinto- tempel op een van de heuvelen bij
Nagasaki, die gewijd was aan Jingu. Daar heb ik ook
gezien, in een met tralies omsloten hal, het groote monsterwreede beeld van dezen Hachiman. En op die ijzeren tralies
waren tallooze rijstpapieren briefjes vastgestrikt, waarop
in de Japansche karakters gebeden waren geschreven van
de soldaten, die in den oorlog waren gegaan.
Zooals ge dus van dit zoo typische en uitsluitend
Japansche Shinto- geloof moet weten, dat dit het machtige
bindmiddel is, dat „Dai-Nippon" tot één sterken staat maakt,
zoo is tevens eenige kennis van de leer van Boedha,
zoowel als van de philosophie van Confusius noodzakelijk,
om den Japanner te kunnen vatten in zijn levensverhoudingen en daden. Begrip van deze ethische grondslagen,
waarop het Japansche volksvoelen draagt is tot dat doel
evenzeer noodig, als voor het begrijpen van het Inlandsche
leven in onze Oost eenige kennis van den Islam wenschelijk
is. Ook deze godsdienst wordt in die landen door de milli-
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oenen volgelingen al zeer oppervlakkig beleden. Maar hij
drukt toch zijn bijzondere stempel op kunst en op zeden,
en op de geheele volkspsyche. Was niet bij het begin
van dezen oorlog de groote Islamkenner, professor Snouck
Hurgronje, de eenige, die den geest der Mohammedaansche
volkeren zoo volledig begreep, dat hij wist, dat de voor
Heilige oorlog zou uitblijven !
-speld
We zagen dat Shinto is een nationale eeredienst, en
weten dat de leer van Confusius zijn invloed op de ver
onderling doet gelden. De-houdingevamsc
derde machtige ethische invloed, die het Japan sehe leven
richt, is het Boedhisme. In vroeger dagen had ik wel over
het Boedhisme gelezen, en ik had het bewonderd. Het
eerste directe contact ermede heb ik gehad, toen ik eens,
langgeleden door een bijzondere introductie, in een grooten
rijken Chineeschen tempel kon binnen dringen. Deze lag
in het binnenland, ergens achter Penang. Maar een auto
heeft me er vlug en veilig heengevoerd. Door talrijke
poorten en gaanderijen, en langs vijvers met heilige schildpadden en goudvisschen, klommen we van het eene gebouw
telkens verder de heuvels op naar het hoogergelegene.
Voor ik dan weer verder mocht, moest ik tot heiliging
telkens vuurwerk laten afsteken. Maar eindelijk dan toch,
betraden we het allerheiligste van het uitgestrekte oude
tempelcomplex. Daar waren prachtige Godenbeelden van
ivoor en van brons en wierookvaten van zuiver goud. En
daar brandden roode lantaarns, die een wondere sfeer wekten
rond al dat mooie en heilige, dat me getoond werd door
den ouden priester die me geleidde. Toen ik daarna met
hem in zijn kleine wooncel zat, waar hij me lichtkleurige
fijngeurende thee schonk, vertelde hij me op mijn vragen
veel moois en verhevens van zijn geloof. „Streef er niet
„naar goed te zijn, tracht niet een slecht zijn te vermijden;
„verspil toch daaraan niet de kracht van uw wezen, den
„tijd van uw leven. Maar maak het los, zoek het te be„vrijden van den druk van het aldagelij ksche materieele
„doen en denken. Tracht uw ziel onberedeneerd te laten
„opdrijven uit den stroom van ziellooze waardelooze stoffe--
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„lijke wenschen en begeerten, gedachten en doeleinde s .
„Wat dan overblijft is het eenige en verhevene werkelijke.
„Niet goed of mooi te benoemen, maar het zuivere Eéne,
„dat Alziel, of God, of in Boedha's leer de „Tao" genoemd
„mag worden door wie het te benoemen zoekt. Maar dat
„het eenige is, boven leven of dood, en stof en geest. En
„dat het al omvat en bezielt. „Wu - Wei" heet in deze Oos„tersche leer de dan bereikte gelukzalige toestand, die niets
„is dan uiting van de Tao-gedachte. Het zoeken naar schoon
echter, in ook aardsche dingen, leidt reeds langs-,heid
„een weg, die uit de troebeling op -voert naar Tao".
En Boedha's leer is zeer in het wezen der Japanners
ingewerkt. En deze Oostersche wijsheid is verheven en
schoon, en omstraalt hun le^rensgang. De hoog wijze Boedhistische intuïtie leeft aldus in hun onderbewustzijn. Maar
de Japanner behoeft daar nevens meer eenvoudige tastbare
;

.gevoelsuitingen, die ook tot schoonheid leiden. Hun Shintogeloof brengt ze dit, en vraagt vereering van wat-scherperzich-afteekent voor hun geestesoog: hun voorouders, het
keizerlijk symbool, het groote vaderland. En daarnaast
tevens, van wat in de natuur rondom hen zoo machtig
tot hen spreekt. Zooals zoo dikwerf godsdienstig voelen
voortspruit uit vrees, vrees voor het onbegrepene en groote,
zoo is het zeer natuurlijk dat in Japan, waar de natuurkrachten zoo geweldig spreken, deze geheiligd worden, en
vereerd, in dienzelfden nationalen Shintodienst. Ontzettend
is de uitwerking van de vloedgolven , der zee, die gepaard
gaan met de wilde alles verwoestende tyfonen. Geweldige
aardbevingen hebben het land geteisterd, en de vulkanische
uitbarstingen van den grooten Fusi-Yama, doen duizenden
Japanners opklimmen naar den top, om te offeren in den
krater van hun heiligen berg. De beide elementen in hun
Shinto-vereerings- objecten vloeiden soms ineen. Zoo wordt
het machtigste natuurverschijnsel, de Zon, als een Godin
aangebeden, en vereerd als de bij zondere goddelijke moeder
van de Japansche natie. Haar beeld, zooals ze 's morgens
bloedrood uit den Stillen Oceaan naar den hemel oprijst,
is geschilderd in de vlag.
-

MARINE- VAREN.

69

We kunnen dus het beste van de Japanners zeggen
dat „Boedhisme" is hun geloof, en „Shinto" is hun wezen.
De drie genoemde ethische invloeden vullen elkaar aan.
Shinto, puur Japansche van origine, is de nationale
eeredienst, en gaf de te vereeren objecten. De philosophie
van Confusius, bestudeerd door de hoogere bevolkingsklassen, bepaalde de verhoudingen van vader en zoon,
heerscher en onderdaan, in één woord, van mensch tot
mensch. Zij was uit China binnengedrongen, evenals het
Boedhisme, dat echter een werkelijke volkomen godsdienst
was, met begrippen over zonde en zaligmakende redding.
Heeft het Boedhisme kunst en letterkunde uit China
binnengebracht, en het politieke en militaire, sociale, en
intellectueele leven in Japan sterk beïnvloed, in vereeniging
met Shinto heeft het in de Japanners vastgelegd de ridder
moed, de loyaliteit en het patriot--lijkhednstocy
tisme, de groote zelfbeheersching, en bijzonder hoffelijke
beleefdheidsvormen, die tot algemeene karaktereigen schappen zijn gegroeid. En laat Shinto zijn kracht verliezen
voor vele intellectueele twijfelaars, het blijft toch ook voor
hen heilig, als het belichaamde nationaliteitsgevoel.
Werkelijk ! Reizen, en de interessante vreemde landen
en volken zien, is niets, als je van de geestelijke waarden,
die het volksleven bezielen, geen kennis draagt en als je
niet daarnaast je hart zoo wijd kunt openen, dat je
het volksgevoel althans tracht naderbij te komen. De
grondigste boekenstudie brengt niet tot begrip en verstaan, als zij niet wordt aangevuld door reizen en zien. Ga
in de natuur, zie de schoonheid van de bloemen, en de
jeugd van de kinderen, en hoor de muziek van het land,
die het zieleleven en - lieven direct verklankt. Dan alleen,
als dat alles samengaat, dring je door de kleurige onbegrepen oppervlakte heen.
Dan alleen wordt het reizen en zien tot begrij pen, en
tot volkomen groot en rijk genieten.

REUTER^H ERIN NERINGEN
DOOR

Prof. Dr. F. J. L. KRÄMER.

(slot.)
III.
Reuter had gevonden „wat hem in het leven kon
terugbrengen ", maar hoe? „Ik kon ook wel een boek
schrijven", zei hij in die dagen tot Louise, in een der
vele gesprekken over de toekomst. Verwonderd antwoordde
zij slechts zij zelve heeft het verteld met een glimlach, en daarbij bleef het, want Reuter was zichzelf nog
volstrekt niet bewust van zijne groote geestesgaven.
Op Thalberg werkte hij nu met grooten ijver. In.
korten tijd bekwaamde hij zich in de praktijk van het
landbouwvak, en wel met zoo goed gevolg, dat zijn gastheer hem, zoo dikwijls als hij, hetgeen meermalen voor
wam, geruimen tijd afwezig moest zijn, het geheele beheer-k
van het landgoed overliet. Maar dat was niet zijne eenige
bezigheid. Evenals hij op Demzin gedaan had, bracht hij
ook op Thalberg vele uren door in zijn eigen vertrek.
Zijne huisgenooten en vrienden meenden dan, dat hij
schilderde, want menig portret en menige teekening, o.ok
voor geld, kwam in die dagen uit zijne handen, en immers
ook de gelegenheidsgedichten, de bruilofts- en verjaringsverzen, waarmede hij zoo velen verraste en verplichtte,
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vorderden tijd. Later, veel later, is het echter gebleken
dat hij nog anderen arbeid verrichtte.
Het is eene veel verspreide, maar onjuiste meening, dat
Reuter eensklaps als een groot schrijver is voor den dag gekomen en een tot dusver ongebruikt talent heeft geopenbaard. Van nature had hij ongetwijfeld een zeldzaam opmerkingsvermogen, niet een zoodanig als in het dagelijksch
leven zoovelen bezitten, Wien niets ontgaat van hetgeen hun
,onder de oogen komt, maar het opmerkingsvermogen van
4een kunstenaar, die hetgeen hij waarneemt ziet in een zeker
licht, eene zekere omlijning of groepeering, of wel het zich
in dat licht of die groepeering denkt en dan kan weergeven in een kunstwerk. Die gave is reeds te herkennen
in het reisverhaaltje, dat hij als twaalfjarige knaap moest
opstellen voor zijn peet, den ambtshoofdman, toen zijn
vader hem medegenomen had naar Brunswijk, doch sterk
spreekt zij uit de herinneringen zijner prille jeugd, waar
vol zijn, vooral die-vandeFrzostiSchumro
aan den ambtshoofdman, dien hij zoo juist heeft geteekend,
dat het 's mans zoon en schoondochter in de uiterste ver wondering bracht. Toch had hij den ouden heer slechts
als kind gekend: hij stierf immers reeds in 1826, toen
Reuter nog geen zestien jaar oud was. En welk een meester ,

stuk is de teekening van die prachtfi guur !

Merkwaardig was die gave. Zelden zeker komt het voor,
dat een kunstenaar in zulk eene hooge mate het vermogen
bezit van personen en zaken zoo scherp de verschillende
trekken en eigenaardigheden te onderscheiden, van toestanden, omstandigheden en voorvallen het koddige of
kluchtige met even scherpen blik te zien als het ernstige:
de groote kunst van den humor.
Was uit den aard der zaak op de vestin gen, en in
het bijzonder in het tuchthuis te Maagdenburg, zijn waar
zeer beperkt, het leven op het land werd-nemigsvld
hem eene rijke bron van velerlei ervaringen. In aanraking
komende met menschen van allerlei rang en stand, van
,le roodgerokte ridders tot de schamel gekleede daglooners,
het leven bespiedende in al zijne schakeeringen, had hij
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stof te over om in zijn ontvankelijken geest een rijkdom.
van indrukken op te nemen en te verwerken.
Hoe diep die indrukken waren en hoe sterk de drang
was die een vasten vorm te geven is eerst veel later aan
den dag gekomen, toen onder andere stukken van meer
of minder beteekenis ook het handschrift gevonden werd
van eene eerste bewerking van de Stromtid, nog in het
Hoogduitsch opgesteld, waarin reeds de meeste hoofdpersonen en tooneelen voorkomen, waaraan dat boek zijn
grooten roem ontleent -- niet alle: noch Onkel Bräsig
doch het gezin van Pastor Behrens noch de Reformverein
o. a., maar dat kon ook niet anders, want dat handschrift
dagteekende reeds van 1845 en 46, dat is uit den tijd van
zijn verblijf op Thalberg, toen hij nog niet de ervaringen
had opgedaan, die hij in de schildering van die figuren
en van de komische bij eenkomsten in de herberg van
Grammelin heeft belichaamd.
„Ik kon ook wel een boek schrijven ", zeker, dat kon
hij, maar het ontbrak hem ten eenenmale aan zelfver-,
trouwen : wie zou hem, den mislukten man, van wien
immers niets terecht kon komen, tot zoo iets in staat
rekenen? Zoo bleef zijn Stromtid liggen, zoo ook een
deel van de Reis' nah Belligen benevens een paar opstellen
en verzen, die gedurende zijn leven nooit het licht hebben
gezien, en niemand, ook niet Louise Kuntze, kon vermoeden
waartoe hij in staat zou blijken, wanneer eindelijk zijn
zelfvertrouwen terugkeerde. Eenmaal waagde hij het -het was in 1847 — een opstel in te zenden aan Wilhelm
Raabes jaarboek „Meklenburg", een stuk, dat hij blij kbaar
geschreven had uit ergernis over de wijze, waarop de
geboortedag van gravin Hahn op Basedow gevierd was,.
eene ergernis, die trouwens, als gewoonlijk, bij hem zich
alleen uitte in luchtige spotternij, zonder „Frau und Herr
Gräfin" te kwetsen. Het opstel werd werkelijk geplaatst,
maar . , . het bleef ongeteekend 1 ).
Van het boekenschrijven kwam voorloopig niets, en
-

1) Het stuk is door A. Wilbrandt opgenomen in Reuters nagelaten_
geschriften.
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de vooruitzichten waren niet bemoedigend; vooreerst was
er niet anders te doen dan op Thalberg te blijven, terwijl
Louise, wier tijdelijke betrekking eindigde, eene nieuwe
aanvaardde, ditmaal te Ludwigslust. Nadat op die wijze
een jaar verloopen was, wilde Reuter toch beproeven zich
een middel van bestaan te verschaffen. Vooraf liet hij zich
door Dr. Liebmann overreden zich aan eene duchtige badkuur te onderwerpen, om daardoor verlost te worden van
zijn ongelukkige kwaal, en bracht hij werkelijk de wintermaanden van 1847 op 48 door in de „Wasserkunst" te
Stuer bij Plauen, een verblijf, waarvan hij later in zijn
Stromtid door Bräsig zulk een buitengewoon komisch
tafereel liet ophangen; daarna ging hij naar Stavenhagen,
en vond daar eene gastvrije ontvangst bij zijne zuster
Lisette. Zijn doel was zich in zijne vaderstad, waar iedereen hem gaarne lijden mocht, te vestigen als privaat
leeraar in de turnkunst, waarvan hij een-onderwijz
groot voorstander was als een onmisbaar en hoogst nuttig
onderdeel van de opvoeding. Dat mocht hem echter niet
gelukken: een paar privaatlessen in het teekenen en in
de gymnastiek, een enkel portret, ziedaar al wat hem
eenige verdienste bracht.
Trouwens, de tij den waren er ook niet naar om rustig
aan de zorg voor het dagelijksch brood te denken. In het
afgelegen Oostzee -land, waarvan het Pruisische spotversje
zeide „Bildung dringt überall durch, nur nicht in Mecklenburg", was toch de invloed van de Parij sche Februari
goed merkbaar als elders, en reeds zeer-omwentligv
spoedig was in Stavenhagen een - afdeeling opgericht van
den Reformverein. Natuurlijk kon Reuter daar niet buiten
blijven, eensdeels omdat hij zelf veel voor de nieuwe beweging voelde, anderdeels omdat fine stadgenooten hem
aanspoorden mede te doen: hij was immers de man van
de vrijheid, die geleden had voor de goede zaak, zou hij
nu achterblijven ? Hij moest hun voorgaan, hij moest
voor hen optreden en hun woordvoerder zijn. .. En waarlijk, Reuter werd voorzitter van de Stavenhaagsche Reformvereeniging.
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Of de goede lieden eenig begrip hadden van hetgeen
men met dat tooverwoord „reform" bedoelde, is hoogst
twijfelachtig, en zelfs is het niet zoo heel zeker, dat Reuter
daarvan zelf eene klare voorstelling had. Hij was in zijne
meeningen nog altijd de naieve Burschenschafter, die
dweepte met Arndt en Schenckendorff, van praktische
staatkunde echter even onkundig als in den grond afkeerig
was. Welk eene ontgoocheling is dan ook dat jaar 1848
weêr voor hem geweest ! Met ongeëvenaarden humor
heeft hij dien Reformverein geschetst in een der schitterendste hoofdstukken van zijn Stromtid, maar hij vermeldt
daarbij niet, dat hij zelf spreker en voorzitter is geweest,
en evenmin, dat hij, voor die waardigheid bedankt hebbende,
zoo geprest werd om mede te deelen waarom hij zulks
deed, dat hem niets anders overschoot dan langzaam naar
de deur van het vergaderlokaal te schuiven en, toen hij
eindelijk den knop in de hand hield, zich vóór het weggaan om te keeren met de woorden: „Na denn, ji sid mi
all tau doemlich, Schafsköpp" — weg was hij.
Dom waren de goede menschen zeker, en zij schijnen
overtuigd te zijn geweest dat Reuter volmaakt gelijk had.
Zij namen hem immers zijn weinig vriendelijk afscheid
niet kwalijk : hoe zouden zij anders hem onmiddellij k
daarop hebben uitgekozen om hen te vertegenwoordigen
op de steden - vergadering, die de Groothertog te Gustrow
had bijeengeroepen, en vervolgens tot afgevaardigde op
den buitengewonen landdag, dien weder de Groothertog
had uitgeschreven een mislukte proef om zijn land
voor te bereiden op eene gewijzigde staatsregeling? Fritz
Reuter heeft ook bij deze gelegenheid getoond, dat hij
voor de politiek niet geschapen was. Hoe zou het ook
anders mogelijk geweest zijn? Reuter was nu eenmaal niet
van het hout, waaruit men politieke drijvers, of ook maar
politieke tinnegieters snijdt. Hij besefte later zelf, dat „wat
de Burschen in zijn jongen tijd ineens hadden willen tot
stand brengen, slechts langs den weg der ontwikkeling kon
bereikt worden"; hij was patriot in den goeden zin des
woords, en zijn geheele ziel kwam in opstand tegen alles
-
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wat misbruik van macht of maatschappelijke meerderheid
was, maar van de politiek van den dag stond hij verre.
Dit toonde hij nog in hetzelfde jaar 1848, toen de terugkeer van „Frau und Herr Gräfin" na eene lange reis op
hun landgoed Basedow hem weder aanleiding gaf tot eerie
spottende uiting zijner verontwaardiging, ditmaal geplaatst
in de Rostocker Zeitung, maar weder ongeteekend. Die
verontwaardiging was opgewekt doordat niet alleen de
daglooners, maar zelfs hetgeen inderdaad nog al heel
sterk was de beide inspectors bij die gelegenheid de
paarden van den wagen der hohe Herrschaften hadden
afgespannen en dien zelf getrokken. En dat in het jaar
1848! Het was een geestig gedicht, maar het eindigde toch
met de bittere woorden: „Es ist fürs ganze Land eine
Schand." Men ziet het: zijn oog was destijds nog, zoo niet
uitsluitend, dan toch voornamelijk, gericht op Mecklenburg. Dat bespeurt men ook later nog, vooral in zijn reeds
bovengenoemd lievelingswerk „Kein Hüsung", dat prachtig
geschreven, maar daardoor nog niet gerechtvaardigd gedicht, waarin een type van den Mecklenburgsehen grond
wordt geschilderd, dat misschien wel voorkwam,-bezitr
maar zeker niet kon gelden als model van den landheer,
evenmin als Pomuchelskopff dit was in de Stromtid. Maar
zijn afkeer van hoovaardij, van standsvooroordeel, was
hem diep in het gemoed geworteld. En naast dezen de
afschuw van schijnheiligheid. Vroomheid, die zich alleen
openbaart in kerkgang, gebed met den mond, uiterlij k
vertoon met bijbel en psalmboek, maar gepaard gaat met
gevoelloosheid, zelfzucht, onbarmhartigheid en zelfverheffing, waren voor zijn eenvoudige, diep godvruchtige
ziel verachtelijk en vloekwaardig: hij stelde ze aan de
kaak in de figuren van de vrouw des huizes en den Pastor.
Of het echter billijk was deze te geven als waren zij de
gangbare typen in zijn land, is aan zeer rechtmatigen
twijfel onderhevig.
Dat boek, Kein Husung, schreef hij eerst later. In
1848 moest hij nog aan meer prozaïsche dingen denken.
Waarvan zou hij leven, waarvan ooit de middelen trekken
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om zich een huishouden in te richten en het te drijven ?
Wel wist hij reeds, dat zijne zusters de rente van zijn
erfdeel, ondanks het vaderlijk verbod, niet wenschten op
te vorderen, zoo hij huwde, maar daarvan te leven was
immers niet mogelijk, zeker niet met een gezin.
Toen kwam weder Fritz Peters, bij wien Reuter nogmaals zijn intrek nam, hem te hulp met zijn goeden raad.
In het nabij gelegen Treptow, een klein landstadje op
Pruisisch gebied, bestond, zooals hem bekend was, groote
behoefte aan voorbereidend onderwijs, bepaaldelijk voor
jongens, die zich voor de eene of andere klasse van een
gymnasium wilden bekwamen, maar ook voor meisjes : wellicht kon daar bereikt worden wat in Stavenhagen was
mislukt, indien Reuter zich wendde tot den Justizrath
Ludwig Schröder, die zelf het eerst aan hem gedacht had.
En zie, eindelijk, eindelijk werd Reuters geestkracht wakker
geschud: er was een kans zich een huiselij ken haard te
veroveren; hij greep ze aan, zooal niet met lust, dan toch
met groote voortvarendheid.

_Door den Justizrath, die aanstonds met zijn bezoeker
zeer ingenomen was, gesteund, slaagde hij er reeds den
20sten Februari 1850 in van het Treptowsche stadsbestuur
vergunning te verkrijgen tot het geven van onderwijs in
het Grieksch, het Engelsch en andere talen, behalve het
Latijn en het Fransch, waarin op de stadsschool onderricht gegeven werd, alsmede in het teekenen, de wiskunde
en wat hij verder wenschen zou. Onverwijld huurde hij nu
een paar zeer bescheiden vertrekken en begon zijn arbeid.
De Justizrath vertrouwde hem zijn zoon en zijn pleegzoon
toe om onderwijs te ontvangen in het Grieksch voor de
quarta van een gymnasium, anderen volgden, en weldra
zat hij in zijn vertrekje op zijn sofa, met zijn onafscheidelij ke lange Duitsche pijp, tusschen of tegenover twee tafels,
waaraan eenige jongens en meisjes zaten, met de ruggen
naar elkander toe; de jongens kregen les in de talen, de
letterkunde, de aardrijkskunde, de geschiedenis en het
rekenen, de meisjes meestal alleen in het teekenen. En
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dat alles kregen zij voor 25 Pfennig, zegge 15 centen
Nederlandsch, per uur!
Heel grondig kan dat onderwijs niet geweest zijn. Na
zijn afscheid van het Parchimer gymnasium, dus na 1831,
had Reuter nooit stelselmatig gestudeerd, en van het tevoren
geleerde had hij alleen de wiskunde en het teekenen bijgehouden; bovendien had hij, naar het schijnt, veel gelezen,
vooral van de Engelsehe en Hoogduitsche letterkunde.
Tot aanvulling van zijne kennis had hij geen tijd, want
hij bracht dagelijks zes tot acht uren met zijne lessen
door. Toch hebben zijne beste leerlingen, zooals Richard
Schröder, die later hoogleeraar te Heidelberg werd, altijd
die lessen met groote dankbaarheid herdacht. Was het
onderwijs in het Grieksch ook al vervelend niettegenstaande o.a. Homerus Reuters lievelingsschrijver geweest
was in geschiedenis en letterkunde, vooral Hoogduit
gaf hij zoo opgewekt les, dat hij zijne leerlingen-sche,
zonder uitzondering boeide. Zijn hoofddoel was het zijne
te doen om hen tot flinke menschen te maken en hun
goede beginselen in te prenten. Daarvoor was naar zijne
vaste meening ook de ontwikkeling van het lichaam noodig:
de volgeling van Jahn verloochende zich niet.
Om ook daarvoor te werken vroeg en verkreeg hij
verlof een cursus in het turnen te openen, en richtte
daarenboven eene zwemschool op. Voor deelneming aan dien
gymnastiek-cursus of aan het zwemonderricht rekende hij
20 Pfennig of 12 centen per halfjaar. Geheel in den geest
van Jahn trok hij ook zeer vaak, liefst des nachts, met
de jongens naar buiten, bij voorkeur naar eene oude ruïne
of naar een kerkhof, waar zij dan één voor één van een
verwijderd graf een bloem of blad moesten gaan plukken:
dat leerde hun onversaagdheid en wende de ongegronde
bevreesdheid voor duisternis af en voor eenzaamheid.
Zonderlinge overgang ! Die man, die tot zijn veertigste
jaar nooit de kracht gehad had om zich tot regelmatigen
arbeid te dwingen, werkte nu van den ochtend tot den
avond, zonder lusteloosheid of vermoeienis te gevoelen of
zijne opgewektheid te verliezen.
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En bij dat alles vond hij nog den tijd om aan zijn
aangeboren zin voor dichten en schrijven te voldoen. Al
spoedig opgenomen in een breeden kring van de eersten
in het stadje en in den omtrek : den kerkelijken superintendent Schumacher, de doctoren Adam en Dolle, den
Oberamtmann Schönermark, den Justizrath Schröder, den
grondbezitter Blümke, den pachter Hilgendorff, welbekend
uit de Stromtid, en een groot aantal anderen, had hij in
de avonduren een zeer gezelligen omgang,, waartoe ook
een schaakclub het hare bijdroeg, die zich vooral toelegde
op het destijds nog nieuwe, sedert weder in onbruik geraakte vierspel. Maar in de gewone avondbijeenkomsten
was het grootste genoegen elkander verhalen te doen,
waarin de Noord -Duitscher in het algemeen een groot
behagen schept. Zelf een voortreffelijk verteller, vond hij
in anderen, o.a. in den Justizrath, waardige mededingers,
en zoodoende beschikte hij allengs over een aanzienlijken
voorraad van zulke verhalen. Deze nu des avonds bij of
na het avondeten te verwerken in versvorm, zoodanig dat
de „pointe ", zooals hij het noemde, aan het slot kwam,
was zijne geliefkoosde bezigheid, gezwegen nog van de
talrijke „Polterabend-gedichte ", waarom hij van alle kanten werd aangezocht, en de portretten, die hij in vrij
grooten getale te schilderen kreeg.
Het was uit, en gelukkig voor goed uit, met het rond loopen en tijd dooden: thans was het arbeiden vóór en
na, arbeiden voor den huiselij ken haard. Nog in hetzelfde
jaar 1850 berekende h'ij, dat hij met zijne rente van 270
Thaler en de lessen tegen 25 Pfennig per uur en 20 Pfennig
per halfjaar wel op een jaarl**ksch inkomen van omstreeks
700 Thaler kon hopen, en daarmede zou het, naar zijne
meening, mogelijk zijn een huishouden op te zetten: Louise
Kuntze kon en wilde immers gaarne het hare doen door
privaat-onderwijs te geven in het piano -spel en het Fransch.
Maar een ander bezwaar rees. De badkuur te Stuer
had de verwachte genezing niet gebracht, en, zij het ook
met lange tusschenpoozen, de aanvallen van de gevreesde
kwaal keerden terug. Hoe hij ook streed, het einde was
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toch dat zijn wilskracht tekort schoot, en dan kwam weder
zulk een verschrikkelijk tijdperk, waarin hij ternederlag
als prooi van het gif, waarmede hij zijne ontzenuwende
gewaarwordingen had trachten te onderdrukken. Zijne
vrienden, wel wetende dat de grond van die ellende een
lichaamslij den was en dat hij zich in het dagelij ksch leven
nimmer te buiten ging, hadden medelijden met hem, en
vermeden alleen door al te mild schenken misschien eene
aanleiding te geven tot het opwekken der gevaarlijke begeerte. En zijne leerlingen? De onschuldige jongens dachten, zooals een hunner later vertelde, in zulke dagen dat
het vacantie voor hen was!
Anders stond het met Louise. Trouw biechtte hij haar
op wanneer hij, zooals hij het noemde, weer „gevallen
was", en stortte bij haar zijn leed uit en zijn zelfverwijt.
Het roerde haar diep, maar het vervulde haar tevens met
angst en twijfel. 11 locht zij het wagen haar lot te verbinden aan dat van een man, die zulk een lijden moest torsen ? Zij wist, dat zijne toekomst in haar hand lag, maar
zij schrikte terug voor de hare aan zijne zijde.
Toen beging Fritz Peters het waagstuk haar mede te
nemen naar Treptow en haar voor het bed van den lijder
te brengen in de ergste uren van zijn aanval. Een diep
medelij den greep haar aan, en een bittere tweestrijd volgde,
maar zij gevoelde dat, zoo zij den gekwelden man prijsgaf, zijn verder leven was verloren. Zij besloot hem trouw
te blijven en hem bij te staan met hare beste zorgen en
zonder den moed te verliezen heeft zij het drie en twintig
jaren lang gedaan, haar echtgenoot verzorgende en verplegende en steunende met onverminderende liefde en toewijding tot het einde.
In Juni 1851 werd Reuter met Louise Kuntze in den
echt vereenigd.
Vóór het zoover was echter werd Fritz Reuter Pruis.
Fritz Reuter Pruis, hij, die zijn gansche lij den stij dperk
van zeven jaren, ja zijn geheele ongeluk, dat hem twintig
jaren vervolgd had, aan Pruisen wijten moest? Onderdaan
van dat land, waarmede hij, nog na zijne naturalisatie, zoo
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bitter spotte: „Unsere Grenzen schützen Mein herrliches
Heer und der Adler der Grenzpfähle, drinnen herrschen
weise Polizejräthe und fromme Manteuffel, und über alles
breitet sich die christlich germanische Huld einer König
Natur"? Was dan de haat bekoeld, de Urfehde ver -lichen
Och neen, het was eene zaak van het heilige-getn?
moeten. Het was hem ter oore gekomen, dat een arme
handwerkman, die eenige jaren in Pruisen gewoond had,
naar Mecklenburg was teruggekeerd, maar daar niet meer
als inboorling werd erkend en, bij gebrek aan bewijs zijner
afkomst, over de grenzen gezet. In Pruisen teruggekeerd
en, aan den eisch zijn bewijs van naturalisatie over te
leggen waarvan hij nooit had gehoord niet kunnende
voldoen, werd hij weder over de grenzen gebracht, en zoo
ging het maar heen en weer, terwijl het ongelukkige gezin
van den stumper ergens aan den weg lag te wachten wat
er van komen zou. Hoe het was afgeloopen kwam Reuter
niet te weten, maar hij deed er zijn voordeel mede en besloot onderdaan te worden van den staat, waarin hij zijn
dagelij ksch brood moest verdienen, ware het ook dezelfde
staat, die hem negen jaren te voren had doen zweren nimmer
meer een voet op Pruisischen bodem te zetten op straffe
van twee jaren tuchthuis, maar die hem nu zonder bezwaar
binnen zijne door den koninklij ken adelaar bewaakte grenzen
als staatsburger opnam tegen betaling van 262 Groschen.
,

Die eerste huwelijksjaren in Treptow waren, naarmevrouw
Reuter placht te verhalen, de gelukkigste van haar geheele
echtelijk leven. Hoe heerlijk was dat, wanneer beiden hunne
lange dagtaak hadden afgewerkt en Reuter kwam, na eene
korte verpoozing in zijn vriendenkring, tehuis, zich in de
handen wrijvende van voldoening als hij wer een nieuw
verhaal had opgedaan met een „pointe ". „Hoe zou er dat
nu op het papier uitzien? Dit wil ik toch eens probeeren".
En zoo ging het vele en vele avonden, van zeven tot tien
uur: schrijven, voorlezen, zich en elkander vroolijk maken
over de welgeslaagde regels.
Dat duurde nu een tijdlang, tot op een goeden
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avond Reuter eensklaps zei : „nu heb ik er genoeg, ik geef
ze uit ". „Maar Fritz, de kritiek ?" „Daarop moet men 't
wagen, ik geef ze uit ".
Gemakkelijk gezegd, maar niet gemakkelijk gedaan:
voor eene uitgave is een schrijver noodig, maar ook een
uitgever. En in dien tijd althans ging het voor een jong
of onbekend man niet zoo vlot, wanneer hij zijn werk
kwam aanbieden. De talrijke jonge talenten, wier vierkante
boeken jonge talenten houden blijkbaar van den vierkanten vorm tegenwoordig de boekenmarkt bestormen,
stuiten, naar het schijnt, op geringe bezwaren. Fritz Reuter
was niet zoo gelukkig: hij vond geen uitgever.
Geen nood. De geest van den ouden burgemeester was
over den zoon vaardig geworden, volhouden zou hij, hoe
dan ook.
„De Justizrath heeft mij 200 Thaler geleend, ik
laat zelf drukken ". „Maar Fritz, wij raken in de schuld".
„Neen, neen, ge krijgt een zijden japon, ik laat drukken:
1200 exemplaren ". En zoo gebeurde het dat met November
1802 de 1200 boekdeeltjes tehuis bezorgd werden op de
bescheiden bovenkamers te Treptow, in het huis, waar nu
een gedenksteen in den gevel er aan herinnert, dat Reuter
daar zijne eerste „Läuschen un Rimels" schreef.
Het was in het begin van November. Aan elken boek
dien men bedenken kon, werden pakketten gezonden,-handel,
geen vrij oogenblik werd gespaard. Toen was het wachten,
angstig wachten op elke post: zouden de pakken terug-

omen ? Maar geen pak kwam, integendeel er kwam een
brief, en weder een en nog een: meer exemplaren. En
daarop een laatste schrijven om nog 300: alles was genomen,
en het was nog geen Kerstmis!
Is het wonder, dat het „lache en schreien tegelijk
Evas" Niet alleen omdat de blanke Thalers op de tafel
lagen en het zijden kleed nu van de beste stof kon zijn:
er waren diepere aandoeningen in het spel. Wat moest die
man, die zoolang was beschouwd als een mislukkeling, die
zich zelf als zoodanig beschouwd had, wel gevoelen toen
het hem duidelijk werd dat hij toch nog iets vermocht,
-)
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dat hij iets kon geven, dat anderen waardeerden P Zij was
hem eene openbaring, een wegwijzer voor zijn volgend.
leven, die eerste, zoo wel gelukte proef. Zijn zelfvertrouwen
was teruggekeerd, zijne gedoofde zielskracht vlamde op.
Welke weg is de rechte P De oude vraag bij den Fenzirschen
molen, de benauwende vraag van vóór tien of elf jaren,
was beantwoord : nu kende hij dien.
Nog in hetzelfde jaar durfde Reuter het wagen eenegrootere woning te betrekken en zijne lessen te verminderen -behalve die in het zwemmen en turnen, het teekenen en
de wiskunde, zijne lievelingsvakken. Reeds in den vroegen
morgen was hij nu aan het werk, alleen, met zijn pijp en
zijn koffie, die zijne vrouw in alle stilte in zijne nabijheid
zette. Tegen het einde van het jaar 1854 was eene tweede
uitgaaf van zijne „Läuschen un Rimels" (Vertelsels en
rijmpjes) op de pers, en tegelijk een bundel van de Polterabend- gedichte bewerkt; beide verschenen kort daarop.
Ook een Unterhaltungsblatt werd op touw gezet, en een
jaar lang wist hij het, zonder veel hulp van medewerkers,
gaande te houden. Hij werkte zonder rust. In het zelfde
jaar 1854 immers kwam zijne „Reis' nah Belligen" gereed,
een gedicht van zulk een omvang, dat het een afzonderlij k
deel in zijne Sämmtliche Werke beslaat; het vond evenveel
aftrek als de Läuschen un Rimels.
Toch was dat alles nog slechts het proefwerk van zijn
schrijverstalent. De polterabend- of bruiloftstukjes gaf
Reuter stellig alleen uit om zijne kas te stijven: toen dit
allengs van zelf ging, verklaarde bij met groote beslistheid
zich voor zulke dingen niet meer te willen leereen, en werkelijk weigerde hij voortaan standvastig elk verzoek om iets
van dien aard. Het Unterhaltunsgblatt moest den zelfden
dienst bewijzen, maar daarin werden toch verscheiden
stukjes opgenomen, die duidelijk openbaren wat er reeds
in het hoofd van den schrijver omging; kleine tooueeltjes,
losse type- schetsen, meest in briefvorm, zijn reeds de proeven
van de meest karakteristieke hoofdstukken in de 011e
Kamellen.
Anders staat het met de Läuschen en de Reis' nah.
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Belligen. Reuter heeft die nooit voor iets anders willen
laten doorgaan dan voor hetgeen zij zijn : volksverhalen,
boerengrappen en boerenstreken. Maar in de Oostzee -landen,
waar de landbouw het hoofdmiddel is van het bestaan,
was de bevolking voor verreweg het grootste gedeelte eene
boerenbevolking; ook in de steden, met uitzondering van
Schwerin, Rostock en misschien ook Wismar, waren de
inwoners voor het meerendeel landbouwers, veefokkers,
paardenhandelaren en zoo meer : in Treptow en in Staven hagen blies nog altijd de Kuhhirt des morgens in de
straten op zijn horen en kwamen van rechts en links op
dat welbekende geluid uit de deuren naast de huizen, of
ook wel van de huizen zelf, de koeien naar buiten, om
naar de stadsweide te gaan tot dezelfde horen ze dea
avonds terug zou roepen. Het landleven is in Mecklenburg
en Pommeren, ook nu nog, het volksleven, dat ieder kent,
want de landheer woont nog als van ouds op zijn goed,
te midden zijner pachters en daglooners; op het domein
moge de stand van de erfpachters zich allengs verheffen
boven het vroegere peil, boeren blijven zij niettemin, zij
het dan ook heereboeren. Van en voor die lieden schreef
Reuter zijne Läuschen, en daarom deed hij het in het
Platduitsch of in het „Missingsch", dat zonderlinge mengsei van Plat- en Hoogduitsch: dat sprak men immers
overal, ook in de steden, waar men, zooals te Treptow,
uitgelachen werd wanneer men „den Berliner uthängen"
en Hoogduitsch spreken wilde. A.11eronbillijkst was daarom
de barsche aanval van Klaus Groth, die in 1858 Reuters,
gedichten als „laag en gemeen" critiseerde en diens muze
eene „ruwe landdeern" noemde. Hoe hoog Klaus Groth
als dichter en schrijver, ook van dialect- geschriften (in hetDitmarsch), moge gestaan hebben, deze aanval was ongetwij feld eene uiting van naij ver op den opgang, dien de
Läuschen maakte, een opgang zooveel grooter dan die van
den kort te voren verschenen Quickborn. Reuters antwoord.
was niet maisch, maar duidelijker dan dit sprak de uit
zijn tweeden bundel Läuschen, die aanstonds-gaven
dezelfde verrassende uitkomst gaf.
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Toen dit alles voorviel woonde Reuter niet meer in
Treptow. Aangetrokken door de liefelijke en schilderachtige natuur aan de oevers van de Tollense, waar deze, een
eindweegs stroomopwaarts van Treptow gerekend, zich
verbreedt tot het Tollense -meer, alsook door de meerdere
levendigheid van de stad Neu-Brandenburg, die aan dat
meer ligt, omgeven door zware eikenbosschen, besloot hij
zijne woonplaats daarheen te verleggen. Hij had immers
ook hier reeds verscheiden vrienden en goede bekenden,
en Treptow bleef gemakkelijk te bereiken; bovendien
kwam hij in Neu-Brandenburg als een man met gevestigden naam, terwij 1 er in Treptow, naar het schijnt, waren,
die het niet wel konden velen, dat de arme huisonderwijzer, die lessen gaf voor twee Groschen per uur, in een
paar jaren zoo in aanzien was gestegen en nu niet meer
als schoolmeester, maar als dichter poseerde, terwijl hij
bovendien sinds 1853 als lid van den stadsraad en sedert
1855 als Wahlmann voor het Huis van afgevaardigden
onder de leidende en toongevende burgers behoorde.
In 1856 betrok hij dan met zijne vrouw — hun huwelijk bleef kinderloos -- een huis te Neu-Brandenburg, dat
hij in de zeven jaren, die hij in de stad doorbracht, tweemaal voor eene grootere en meer geriefelijke woning kon
verwisselen. Want hier, in „de parel van MecklenburgStrelitz", kwam zijn talent tot volle ontwikkeling, en
daarmede vloeiden hem de middelen om onbekrompen te
leven steeds rijkelijker toe, vooral sedert de uitgave zijner
geschriften in handen was van zijn land- en tijdgenoot
Hinstorff te Wismar, die wel zelf door die uitgave rijk
geworden is, maar Reuter eerlijk zijn welverdiend schrjvers-honorarium heeft uitgekeerd, zoodat deze een zeer
welgesteld man werd, en zijne weduwe en hare erfgenamen
op die wijze zeer aanzienlijke sommen verworven hebben:
deze laatsten, d. i. mevrouw Reuter, die eerst in 1894
overleed, en de latere rechthebbenden, trokken, om één
voorbeeld te noemen, alleen van de volksuitgave, tusschen
de jaren 1878 en 1904, toen het auteursrecht ophield,
van de firma een gezamenlijk bedrag van ruim 350 duizend
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Mark, dus meer dan twee ton goods in Nederlandsche
munt.
Ook in Neu-Brandenburg heeft Fritz Reuter nog les
gegeven, zij het ook alleen in wiskunde en teekenen,
waarvoor hij zich openlijk aanbood, evenals zijne vrouw
voor het piano- onderwijs, en die lessen brachten hem weder,
evenals te Treptow, in aanraking met de gezeten burgerij.
Pastor Boll en zijn broeder, beiden verdienstelijke geleerden
en geschiedvorschers, Dr. Siemerling, apotheker, grondbezitter en bankier, die weldra zijne vertrouwde vrienden werden,
behoorden tot den breeden kring van goede bekenden, met
wie hij des namiddags in den Rathskeller een uurtje tezamen
kwam of die hij bij Mohneke vond. Zijn ruil behoefde hem
dus niet te berouwen en deed het inderdaad niet; hij
hechtte zich aan Neu-Brandenburg als ware het zijn geboortestad geweest.
In dien Neu-Brandenburgsehen tijd nu schiep hij zijne
meeste en beste werken: het is inderdaad verwonderlij k
hoe hij, die zichzelf altijd beklaagde omdat hij „zoo langzaam werkte", in enkele jaren zoo veel en zoo velerlei heeft
kunnen voltooien. Alleen in de jaren 1857 en '58 gaf hij
drie blijspelen in het licht, waarvan er één, de „Drei Langhanse", nog lange jaren op het Berlijnsche tooneel werd
opgevoerd, en bovendien zijn bovengenoemd groot gedicht

„Kein Hüsung". Met zijn tooneelwerk had hij slechts matig
succes, eenmaal zelfs in het geheel niet, en dat nog wel
te Rostock. Zijne gewone zelf kennis inzake zijn aanleg deed
hem dan ook aanstonds in zien, dat de tooneel- poëzie niet
in zijne lijn lag; hij heeft zich dan ook nimmermeer daaraan gewaagd. Zijne gemoedelijke verhalen en gesprekken,
voor een lezer zoo aantrekkelijk, geven op het tooneel
geen voldoening, en het omwerken zijner meesterstukken
voor den schouwburg kan niet dan afbreuk doen aan hunne
waarde. Onbegrijpelijk is het dan ook, dat een van Reuters
groote vereerders in hem den geboren tooneeldichter heeft
gezien en het betreurd dat hij den Franzosentid niet als
tooneelstuk heeft opgezet.
Anders stond het met „Kein Hüsung". Was de „Reis'
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nah Belligen" nog weinig anders dan eerie aaneenschakeling
van boeren-avonturen op eene reis naar België, die reeds
in Berlijn bleef steken, Kein Hüsung was een hoogst ernstig,
diep gevoeld werk, dat hij, zooals hij het zelf uitdrukte,
geschreven had in het belang der lijdende menschheid.
Hoezeer hij ook misgetast hebbe in zijne wijze van voorstelling, alsof alle Mecklenburgsche landheeren menschenbeulen en alle daglooners edele, diep gevoelende en denkende
slachtoffers waren. zijn werk getuigt van warme menschenliefde, van christelijke waardeering der waarlijk brave
roerselen in het menschelij k gemoed, ook bij den maat
minst bedeelde, en van afschuw voor het lage-schapelijk
en het zoo goddel000s schijnheilige, ook bij wie zich waagt
te ti erhoovaardigen op zijn hoogeren rang of stand. En
afgezien van de strekking is het een gedicht vol van de
roerendste en aangrijpendste tafereelen, een werk van ware
poëzie.
De volgende jaren waren niet minder vruchtbaar. Kon
hij reeds in 1859 zijn tweeden bundel Läuschen un Rimels
in de wereld zenden, in hetzelfde jaar trad hij, en dat
voor het eerst, als prozaschrij ver op: het was met het
eerste deel der beroemde „011e Kamellen". Zelden heeft
een boek de letterkundige wereld zoo verrast als dit kleine
boekdeeltje, niet alleen in Noord-Duitschiand, maar overal
waar de Duitsche taal werd gesproken, hetzij dan als Hoogof Platduitsch, en welhaast ook in den vreemde. Niet om
het aardige phantasie-verhaal „Hoe ik aan eene vrouw
kwam ", maar om de meesterlijk geschreven Jranzosentid". Met dat proza had Beater zichzelf gevonden, zich
ontdekt: dichter was hij, volksdichter, zooals hij zich-zelf
gaarne noemde, maar hij was dit het meest en het best,
wanneer hij dichtte zonder maat noch rijm, wanneer hij
dichtte in proza.
In dit boek kwam onverwachts en in volle kracht
alles te voorschijn wat zijn fijne, opmerkende geest reeds
van zijne jeugd af had opgegaard, en de herinnering, door
de phantasie gesteund, nu kon doen uitbotten en gedijen
tot die rijpe vrucht van zijn vernuft.
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Iedereen kent het boek, kent die prachtige typen:
den ambtshoofdman, oom Herse, mulder Voss, Mamsell
Westfalen, Friedrich Schult, Fiken Voss en iinrich, bakker Witt -- het is raadzaam de verleiding te weerstaan
,erover te spreken.
Maar veel tijd om van de verrassing te bekomen liet
,de schrijver niet: in 1860 volgde Hanne Nute, in 1861
zijn Schurrmurr. Het is jammer, dat men Hanne Nute
vertaald heeft, want zoo er één gedicht is, dat zich daartoe niet leent, dan is het zeker deze echt Platduitsche
„Vagel- un Menschengeschicht", waaraan niet de opzet
van het verhaal inderdaad al heel eenvoudig — maar
de prachtige tafereelen, natuurtafereelen vooral, zulk eene
hooge waarde geven, mits evenwel men ze leze in die
naïeve, bijna zou men zeggen kinderlijke taal van het
oorspronkelijke Plat.
Schurrmurr eigenlijk de naam van een morgendrank, die uit een mengsel van verschillende vochten bestond is een bundel stukken „ut de Hochdiitsche Schöttel, den Plattdatschen Pott un den Missingschen Ketel,"
een bundel allerlei, gedeeltelijk eene omwerking van opstellen uit het reeds vergeten Unterhaltungsblatt, waarin
ook reeds een stuk van het voortreffelijke „Meine Vaterstadt Stavenhagen", dat medetellen kan onder

Reuters

allerbeste geschriften.
Misschien was de bedoeling van de laatste uitgave
wel weder eene vermeerdering van inkomsten geweest,
want niemand wist beter dan de schrijver, dat niet alles;
wat in den bundel was opgenomen, dezelfde waarde had;
te dien aanzien misleidde hij zichzelven nooit. Zeker is,
dat hij alweder gereed was met een tweede zijner meester werken: in 1862 verscheen, als tweede deel der 011e Kamellen , zijn Festungstid, een boek, dat terecht, èn om zijn
inhoud èn om zijn vorm en de inkleeding der zoo droevige
stof, de aandacht trok en de belangstelling wekte van de
g eheele beschaafde wereld.
Reuter was toen reeds een gevierd schrijver, maar hij
.stond nog niet op het toppunt van zijn roem. Met één
,
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sprong zou hij zoo hoog stijgen, en wederom was hem
slechts eene kleine spanne tijds noodig om dien sprong te
doen. Het is bijna ongelooflijk dat het Reuter, die „zoo
langzaam werkte", bij al zijn ander werk, dat hij uit goedheid of dienstvaardigheid, anderen terwille, op zich nam,
niet meer dan een jaar gekost heeft om het eerste en het
tweede deel van zijn onnavolgbare Stromtid op te stellen,
die als derde en vierde deel der 011e Kamellen in 1863
in het licht verscheen. Zekerlijk zou hij daarin ook niet
geslaagd zijn, indien hem niet het oude handschrift uit
de jaren 1845 en 46 ten dienste gestaan had, toen hij op
Demzin en Thalberg in het Hoogduitsch een groot deel
van het werk op papier gebracht had. In de Frauzosentid
toch schetste hij personen, die hij persoonlijk had gekend,.
en al werd er wat vrij met die personen omgesprongen,.
zooals bijvoorbeeld met Fritz Sahlmann, zij waren figuren
uit de werkelijkheid. De Festungstid schilderde menschen
en dingen, die den schrijver nog nader stonden: zijn eigen
leven, het lijden van hemzelf en van zijne beste vrienden,
waarbij de phantasie alleen haar hulp bood om het droeve
beeld te verhelderen en de naakte werkelijkheid te hullen
in een gewaad, dat de stootende lijnen zooveel mogelijk
effende. Niet aldus met de Stromtid. Hier was het te doen
om den volksaard: „die Art habe ich beschreiben wollen"
heeft hij zelf verklaard. Typen wilde hij teekenen, en met
uitzondering van den braven Mozes Salomonson te Staven hagen en den schurkachtigen notaris Schröder te NeuBrandenburg -- den „Slusuhr" uit de Stromtid -- zijn het
geen levende personen geweest, die hij ten tooneele voerde,
evenmin als de geschetste voorvallen uit de werkelijkheid
zijn gegrepen: alleen een verhaal van een grondbezitter
Lemcke, die in Pommeren een pachter had laten „afineieren's
en later, in 1848, door zijn eigen daglooners van zijn landgoed werd gedreven, gaf hem zijn Pomuchelskopff en het
tooneel op Gurlitz aan de hand. In zijne hoofdpersonen
legde hij ongetwijfeld trekken van dezen en, genen uit zijne
omgeving tijdens zijn leven op het land: het gezin van
zijne vrouw gaf hem gegevens voor Pastor Behrens en de
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goedhartige Fru Pastern, Triddelfitz kreeg een paar trekken

van den Strom Traebert op Thalberg, in Bräsig wilden
velen den ouden inspector Sehecker herkennen, maar
Havermann, de Niiszlers, de Rambows, zij zijn allen kinderen van Reuters dichtersverbeelding, al ligt misschien in
de laatsten iets, dat aan zijn ouden gastheer Rust op
Demzin herinnerde.
Als zoodanig nu, als gewrocht van zijn eigen geestes
zeker Reuters meesterstuk.
-gaven,isdStrom
Het derde deel van het werk liet nog eenigen tij d op
zich wachten: weder immers was voor Reuter eene groote
verandering op til.
In 1861 had Reuter met zijne vrouw eene groote reis
ondernomen, groot althans voor dien tijd. Westfalen, de
Rijn, Thüringen, zoo was het programma, maar het doel
was eigenlijk eene nieuwe proef met eene badkuur, ditmaal
in eene geheel nieuwe omgeving in den vreemde, eene nieuwe
poging om den erfvijand, de „alte Krankheit", eindelijk te
overwinnen: in Neu-Brandenburg toch had die vijand,
helaas, maar al te dikwijls zijne noodlottige macht doen
gevoelen.
Op die reis ontmoete hij toevallig, na bijna vijf en
twintig jaren, zijn ouden vriend Grashof, met wien hij
dezelfde cel had gedeeld in het tuchthuis te Maagdenburg.
In een klein plaatsje, Lohe in Westfalen, uit den postwagen stappende, zag hij eensklaps uit een huis aan de
overzijde iemand naar buiten snellen, die op hem toeschoot
en hem omarmde: het was dezelfde man, die hem in 1837
te Maagdenburg verwelkomd had met de woorden: „rampzalig mensch, hoe komt gij hier?" Welk een wederzien!
Maar nu ook: hernieuwing van den ouden band en
inderdaad, die band werd slechts verbroken door Reuters
dood.
Van die reis te Neu-Brandenburg teruggekeerd, kwam
Louise Reuter op de gedachte dat het misschien goed
zou wezen, zoo haar man en zij zich in het schoone Thüringen
een langeren tijd, of wel voor goed, vestigden. Met die
gedachte bleef zij vervuld, en ernstig werd de vraag over-
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wogen. De vrienden verzetten zich natuurlijk tegen het
plan, en Reuter, zelf aan zijn vaderlandschen grond en de
zoo verwante nabuurschap innig gehecht, liet zich niet
overhalen dan tot de toestemming in eene verhuizing voor
hoogstens twee jaren : hij gaf zelfs in dien zin eene schriftelij ke „Bezeugung ". In beginsel echter werd in 1863, toen
Louise's vader overleden was, om harentwille de zaak
beslist. Waarom ook niet ? Geldelijke bezwaren waren er
niet meer, het prachtige Thüringen was aanlokkelijk genoeg,
de lucht was er heerlijk. In 1863 nog zou men gaan, maar.... .
slechts voor twee jaren : dit stond vast. Vóór Reuter vertrok wachtte hem echter eene verrassing, die hem diep in
het hart greep. Het was het jaar, waarin Duitschland de
worsteling herdacht, die, schoon vijftig jaren geleden, nog
niet vergeten was: den Befreiungskrieg van 1813. De worsteling was door Reuter in zijn Franzosentid zijn Mecklenburgschen landgenooten weder voorgetooverd in een zoo
levendig tafereel, dat de ouden van dagen zich terug waanden
in den tijd hunner kindsheid of jeugd, de jongeren het
hart sneller voelden kloppen. Dat wilde men erkennen en
eeren. En zoo geschiedde het dan, dat de Rostocker univer-

siteit, op eenparig ingediend voorstel der betrokken faculteit
en met goedkeuring en bekrachtiging van den Groothertog,
Fritz Reuter, wegens zijne bijzonderé verdiensten voor de
vaderlandsche taal- en letterkunde, eershalve den titel
verleende van doctor in de philosophie en magister in de
schoone kunsten. „Dat had mijn vader moeten beleven"
waren zijne eerste woorden bij de ontvangst van den academischen brief, nog onderteekend door een der hoogleeraren,
onder wie hij in 1831 student was geweest, en die woorden
strekken hem tot eer. Nu, nu hij zelf wist wat werken was
en volharden, nu kende hij zijn vader, en hij verliet Meck
niet vóór hij naar Stavenhagen was gereisd om-lenburg
daar op een stuk land, dat de burgemeester eens voor zijne
gemeente van het domein- district had aangekocht met het
doel den armen een plekje te verschaffen voor ontspanning,
een boom te planten, met een opschrift op een steenblok,
gewijd aan zijn vader en moeder, en de woorden: „ontziet
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den boom en vermeidt u onder zijn schaduw ". Late hulde,
maar hulde uit het hart.
In 1863 kwam hij dan aan te Eisenach, dat hem meer
dan eenige andere plaats in Thüringen aantrok, en nam
er zijn intrek in een gedeelte van een lief in Zwitserschen
stijl gebouwd huis. Zijn roem was hem reeds vooruitgegaan:
zijn Stromtid, waarvan twee deelen waren verschenen, droeg
dien op vleugelen door Duitschland, eerlang door Europa
en over den Atlantischen Oceaan. Toen hij twee jaar
tevoren op zijn terugreis in Berlijn geweest was, had hij
zijne goede vrouw mede genomen naar de Schinkenplatz,
waar de oude Hausvogtei nog stond als vóór 30 jaren, en
daartegenover wapperde uit een huis, ter eere van een
turnfeest, eene zwart- rood- gouden vlag. Zijn geheele sombere
verleden rees voor hem op, en het gezicht sneed hem door
de ziel. In dat huis was de zwart- rood- gouden student te
gronde gegaan, juist 30 jaren geleden. En thans, in Eisenach,
prijkte op de deurpost de naam van Dr. Fritz Reuter!
Een nieuw leven ving daar aan. Door de inwoners
van de stad hartelijk ontvangen, voelden man en vrouw
zich er weldra tehuis. Bovendien kreeg hij zoovele bezoeken
van de talrijke toeristen, die des zomers naar den Wartburg
kwamen, dat zijne vrouw een bord op de deur liet aan brengen : Dr. Reuter des vóórmiddags niet te spreken. Vele

van die bezoeken waren hem onverschillig, maar daar stond
tegenover, dat hij zoo ook kennis maakte met tal van
mannen van naam. Hoffmann von Fallersleben, professor
Wachsmuth, Dr. Kohlrausch, Julian Schmidt, Gustav
Freytag, Andersen: ieder, die in de letterkundige wereld
iets beteekende, zocht zijne kennismaking, en menigeen
werd, als Gustav Freytag, zijn vriend. Ook den ouden
Jacob Grimm leerde hij kennen: hij bezocht dien beroemden man zoo dikwijls hij te Berlijn kwam, en genoot dan
van diens lof voor zijn werk.
Maar Reuter verslapte daarom niet in zijn arbeid. Te
midden van zijne velerlei drukten, niet het minst met het
bezorgen van nieuwe uitgaven zijner vroegere geschriften,
waarvan telkens de firma Hinstorff den herdruk onver-
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mij deli] k bevond, werkte hij zoo ijverig verder, dat reeds
in 1864 het met spanning verwachte derde deel van de
Stromtid in het licht verscheen. Van dat tijdstip af is hij
in de tien levensjaren, die hem nog beschoren waren, van
allerlei zijden met eerbewijzen overladen. De Groothertog
van Saksen-Weimar ontving hem herhaaldelijk aan zij n
tafel, de Groothertog van Mecklenburg schonk hem de
gouden medaille voor Kunst en Wetenschap en liet zijn
portret schilderen voor de Kunstgalerij te Schwerin, de
Koning van Beieren vereerde hem de Maximiliaansorde, de
Tiedge- stichting kende hem den eereprijs voor het béste
letterkundige werk in Duitschland toe, de Leidsche maat
letterkunde benoemde hem tot haar eerelid.-schapijvn
Bij dit alles bleef de eenvoudige man even bescheiden als
hij in zijn vroeger nederig leven geweest was. Nooit overschatte hij zichzelf: met naïeve oprechtheid weigerde hij
standvastig het herhaalde aanzoek van groote tijdschriften
om eene bijdrage „tegen elk te eischen honorarium", op
grond dat voor zulke wijd verspreide bladen zijne eenvoudige schetsen niet berekend waren. Hij kende beter dan
iemand de waarde van zijn werk. Toen hij in 1866 zijn
„Dörchläuchting" geschreven had, wist hij zelf en erkende
hij openlijk, dat dit boek in geenen deele gelijk stond met
zijn 011e Kamellen, ofschoon de oplaag van 12000 exemplaren terstond was uitverkocht. En twee jaren later, na
de verschijning van zijne „Reis' nah Constantinopel" besloot
hij het schrijven te staken: zoozeer gevoelde hij, en weder
sprak hij het oprechtelij k uit, dat zijn werk niet meer gelij kwaardig was met het vroegere. Hij had zeker eene betere
stof kunnen kiezen dan deze, die hij ontleende aan eene
zoogenaamde gezelschapsreis, waaraan hij met zijne vrouw
had deelgenomen. Mn oude plan immers om zijn „Schaulmeisterstid" te bewerken was nog niet uitgevoerd; ook nu
had hij aan dat voornemen gevolg kunnen geven, en hij
zou het misschien gedaan hebben, indien er in zijn gedachtenkring niet allengs eene werkelijke wijziging was gekomen.
Reuter was altijd met hart en ziel gehecht aan zijn
geboortegrond. Ook bezocht hij Mecklenburg nog meer-
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malen, en aanvankelijk ging hij nog altijd om met het plan
terug te keeren. Maar zijns ondanks werd hij toch anders,
begon hij te gevoelen, dat tot dusver zijne gedachten en
zijne geschriften beperkt bleven binnen de grenzen van zijn
kleine geboorteland, en dat hij de maatschappij, waarin hij
geleefd had, hoe innig hij daaraan ook was gehecht, ont-

g roeid was. Hij kwam in Eisenach juist in den tijd, waarin
de eerste ernstige worsteling begon om de Duitsche eenheid,
waarvan hij in zijne jeugd had medegedroomd, zag Sleeswijk en Holstein van de Deensche kroon scheiden en
voegen bij het gebied van Duitsche staten; met zijn gansche
ziel, leefde hij, hoe smartelijk ook getroffen door den strijd
van Duitschers tegen Duitschers, mede met de gebeurtenissen van 1866: den snel bevochten en zoo gematigden
vrede, de instorting van den wrakken Duitschen bond, de
oprichting van den Noord -Duitschen bond, den voorlooper
der Duitsche eenheid. In volle geestdrift en bewondering
bood hij Bismarck een volledig exemplaar zijner werken
aan, en ontving tot zijne groote vreugde van den minister
een eigenhandige dankbetuiging „aan den man, die altijd
zijne vrijheid en zijn leven had veil gehad voor de eenheid
van Duitschland". Aldus een Pruisisch staatsman aan hem,
den ter dood veroordeelden hoogverrader: de tijden waren
wel veranderd!

Is het wonder, dat Reuter niet meer schrijven kon
over 11 Mecklenburgsche toestanden, dat hij zijne „Urgeschicht von Meckelburg" liet liggen en zijn Schaulmeistertid zelfs niet meer aanving ? Wonder, dat hij zijn plan
om terug te keeren opgaf en zich eene villa liet bouwen
hier te Eisenach, in het hart van dat Duitsche vader
waarvan hij gezongen had als Burschenschafter, maar-land,
dat hij „nooit had kunnen vinden" ?
Hij bouwde zijne villa zij kostte hem 30 duizend
'Thaler! — op een allerschilderachtigste plek, met een wijd
uitzicht op het dal, het woud en den Wartburg. De Groothertog schonk hem een stuk grond en hielp hem met
den aanleg van een weg: zoo kon hij vrijelijk en naar
hartelust zich vermeiden in de beplanting en verzorging
-
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van zijn tuin, zijne geliefkoosde ontspanning. In 1868 was
het fraaie huis voltooid en kon Reuter het betrekken.
Zes jaren heeft hij met zijne lieve vrouw, die hij met
de innigste gehechtheid aanhing, de welverdiende rust
kunnen genieten na zoo vele en zoo zware lotwisselingen:
rust, geenszins ledigheid. De uitgebreide briefwisseling,
waaraan Louise helpen moest, vooral ook omdat hij dikwijls
rhumatische aandoeningen had, de voortdurende zorg voor
den nieuwen druk van zijne boeken, die steeds meer en
meer gevraagd worden, de vele bezoeken, dat alles liet
voor ledigheid geen plaats. Maar rust was het dan toch,
dat huiselijke leven in Eisenach, slechts nu en dan afgebroken door eene reis naar Mecklenburg of een verblijf op
eene badplaats, Laubbach o.a., en door de welkome bezoeken
van Reuters lotgenooten en vrienden: Grashof, Schultze
(den „Kapteyn"), Fritz Peters en anderen.
Kalm gingen die laatste jaren voorbij. Nog mocht
Reuter het beleven, dat in 1871 de stichting van het Duit
rijk, zij het ook door „staal en bloed ", de volkomen-sche
verwezenlijking bracht van de idealen, die hij reeds lang
als hersenschimmen had laten varen, en dat in Duitschland
allerwege dezelfde driekleur wapperde, al was het dan ook
niet het zwart -rood -goud. Menig gedicht is er te dier tijde,
evenals in 1866, nog uit zijne pen gevloeid, maar overigens
had hij zijne schrijfstift nedergelegd, en het wekte alleen
zijn goedmoedigen spot toen iemand hem, als blijk zijner
bewondering, een gouden penhouder ten geschenke zond.
Kalm gingen die jaren voorbij, maar het waren er
niet meer dan twee, althans niet veel meer. Eene beroerte,
die hem gedeeltelijk verlamde, beroofde hem van het
gebruik zijner ledematen: hij moest zich op een rolstoel
naar zijn tuin laten brengen en kon daar dan, in een soort
van grot of nis, dien zijn tuinman in de rots had uitgehouwen, naar de voorbijgangers en naar zijne planten
zitten turen. In het begin van 1874 openbaarde zich daarbij
eene hartziekte. Zijne vrouw verpleegde hem met de grootst
mogelijke liefde, maar hare zorgen konden den noodlottigen afloop niet keeren noch vertragen. Den 12en Juli 1874
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sliep Reuter zacht en kalm in. „Gedenken, gedenken" waren
zijne laatste, gebroken woordefi. „Ja, altijd, in liefde en
dank", was Louise's antwoord, onder bittere tranen.
Had de vijand van zijn leven hem eindelijk overwonnen ? Had „die Seuche, die alte Krankheit", die spookgestalte, die „niet losliet wat zij greep," hem, den ij zersterken
man, ten slotte in hare doodende omarmingen overmeesterd?
Wie zal het zeggen ?
Op zijn sterf bed maakte Reuter een grafschift voor
zichzelf. Toen hij het zijne vrouw had medegedeeld,
antwoordde zij : ik zal er ook een maken voor mij. En zij
sprak: „In de wereld hebt gij angst, maar wees getroost,
ik heb de wereld overwonnen." „Neen, neen, dat niet, dat
doet mij pijn," klonk het van het ziekbed, „ik zal er een
voor u maken: Zij heeft in het leven liefde gezaaid, in den
dood zal zij liefde oogsten." Ware woorden, uit beider mond.
Merkwaardig leven! Eene zorgelooze kindsheid, eene
verwoeste jeugd, een moeitevolle mannelijke leeftijd, een
zonnige ouderdom. Had Fritz Reuter schuld? Hij heeft
Bräsig, die onsterfelijke figuur uit zijn Stromtid, de woorden in den mond gelegd: het is een bevredigend gevoel
als men in zijn ouderdom kan zeggen „domheden wel,
slechtheden niet." Is het niet het oordeel, dat past voor
zijn eigen leven? Zoo men dat meent te moeten ontkennen,
dan richte hem wie zich tot richten gerechtigd acht. Voor
de domheden heeft hij zwaar genoeg geboet.
„Reuter was voor de vriendschap geboren" getuigde
van hem Fritz Peters, „de liefde alleen kan mij in het
leven terugbrengen" getuigde hij van zichzelf. Vriendschap
en liefde hebben hem, den in den grond zoo braven, godvruchtigen man, teruggegeven aan neen, behouden
voor zichzelf en voor de gansche wereld.
Met eere is hij begraven, met eere heeft men zijne
nagedachtenis gehuldigd. Nog vöór zijn dood liet de stad
Stavenhagen in het raadhuis een steen aanbrengen ter
herdenking van den grooten man, die daarin 1810 geboren
was, den trouwen zoon van zijne goede vaderstad, die nog
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zoo kort geleden zoo goed als het geheele bedrag van zijn
Tiedge -prijs had afgestaan als bijdrage voor den bouw van
een ziekenhuis te Stavenhagen, waarvoor reeds zijn vader
vruchteloos had geijverd. In Graudenz prijkt op een kazemat
het opschrift: „hier heeft Fritz Reuter zijne vestingstraf uit
Te Treptow en te Neu-Brandenburg leest men-geztn".
op de huizen, waar hij gewoond heeft, zijn naam en de
jaren van zijn verblijf. En toen tusschen 1880 en '90 de
Hausvogtei te Berlijn werd afgebroken, liet de minister
van justitie Von Friedberg de deur van de cel, waar hij
in 1833 werd opgesloten, naar het museum brengen, voorzien van een metalen plaat, die het feit den bezoekers
herinneren moest!
Te Jena, aan den stadswal, staat Reuters bronzen
borstbeeld, op granieten voetstuk, te Neu-Brandenburg,
aan het eind der Reuterstrasse staat zijn standbeeld, een
ander is in 1910 opgericht te Stavenhagen, in Amerika
staan er vijf. Zijne villa te Eisenach is een Reuter-museum.

In het Deensch, het Engelsch, het Nederlandsch, het
.Fransch, misschien nog wel in andere talen, zijn Reuters
werken vertaald: de geheele wereld kent ze. Die werken
zijn dan ook zijn on vergankelij kste eereteeken, zijn monumentum aere perennius.
Treffend heeft Paul Warncke Renters leven in diens
,geliefd Platduitsch samengevat in de korte regels, die vóór
den bundel fraaie opstellen gedrukt staan, ter gelegenheid
van Fritz Reuters honderdsten geboortedag door Brandes
,en anderen uitgegeven:
Vel harte Last
Un wenig Rast,
Vel Hen un Her
Un Krüz un Quer,
Vel tau vergewen,
Vel Glück, vel Not -Ach Gott, wo swer,
Un doch wo grot,
Wo schön so'n Lewen.

VERZEN
DOOR

TONY DE RIDDER.

Er neurt een orgel door het stille straatje,
Het speelt zoo'n schrijnend valsche melodie,
Dat 'k in mijn ziel dreigend voel binnensluipen
Een droef gevoel, -- wrange melancholie
Om 't vreemde deuntje, en die schrille tonen
Die huilerige wijs, zoo weëig -zoet,
Die me ondanks al dat grof-sentimenteele
Van verre, schoone dingen droomen doet.

Van groene zeeën, Devon's roode rotsen ... .
Van vijvers, waar een witte bloem uit bloeit,
Rondom veel hooge, slanke populieren
Waar 's nachts een wilde wind doorhenen stoeit.
En toch
is 't enkel maar dat ééne deuntje,
Die schrijnend - schrille, droeve melodie
Waardoor ik al die schoone dingen
In tijd en ruimte ver, vlak bij mij zie.

C. E. XVIII 4
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GELIJK DEEZ' STILLE NAJAARSDAG ... .
Gelijk deez' stille najaarsdag laat zoo mijn leven wezen..
— Naar effen, grijzen hemel reiken schaarsche gouden linden
In paarsen mist, waaruit zij stil als dooden, zijn gerezen.
Laat m' eender blij-berustend, Heer, in bloei en dood U vinden.
Wees Gij de gouden achtergrond van mijne levensdroomen.
Mag ik dan dicht U naderen en zult Gij mij genezen P
Opdat ik sterk in 't leven sta, zoo als de gouden boomen...
Gelijk een stille najaarsdag zal dan mijn leven wezen.

EENZAAMHEID.
Want Leven gaat van eenzaamheid
Naar grooter eenzaamheden,
Al gaan ook veilig naast ons voort
Liefde's vertrouwde schreden.
Want nimmer zal een eindig ding
Die vreemde smart vervagen
Van hen, wier wachtende oogen, diep
In zich, de stilte dragen.
Van wie bewust aanvaarden durft
't Eenzame van gebeden,
Eischt God gang van verlatenheid
Naar dieper eenzaamheden.

DE LINDEN GEUREN . & % *
A teug qui voient le monde
ótrange du crépuscule.

dans la lumière

ANDRE SUARÈS.

De linden geuren rondom d' oude kerk ... .
Er hangt een zwoele geur van oude dingen,
Waarvan in schemering wel vogels zin gen ... .
De linden geuren rondom d' oude kerk.
Geraniums vlammen over 't grijze plein; Ik kan niet 't onbegrepen wonder noemen,
Dat al die vreemde, vuren-roode bloemen
Zoo vol van diep geheimenis doet zijn.
't Is óok in 't zuivre waaien van den wind
Verreinend zware, zwoele zomers achten;
Het zijn dezelfde diepe Godsgedachten
Die 'k in die linde en roode bloemen vind.
Maar toch
o, Overal die zwoele geur
Van lindebloesem en van oude dingen....
In schemering dat vreemde vogelzin gen....
Op 't grijze plein die brandend-roode kleur.

--
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Mr. J. C. VAN OVEN.

I.

Het hooge spel der Entente.
In het oosten van Europa, daar waar de oorlog ontbrandde om zich steeds verder westwaarts uit te breiden,
zijn de. eerste vredesverdragen geteekend. Men heeft erom
gevlagd en gejuicht en tranen van vreugde geschreid in
Duitschland en meer nog in Oostenrijk, maar in Frankrijk
en Engeland heeft men de lippen vaster op elkaar geklemd
in het besluit dat ook nu nog, zelfs na het uitvallen van
den sterksten bondgenoot te lande, het oorlogsdoel onwrikbaar hetzelfde blijft: de overwinning op de Pruisische
militaire kaste.
Hoe het mogelijk zal zijn die overwinning te behalen, nu een militaire verplettering van den tegenstander
onwaarschijnlijker is dan ooit, zelfs indien Amerika er in
slagen mocht de legendarische vijf millioen man over zee
te sturen en ze mocht will e n sturen en nu van
een economische uitputting der Centralen - wel geen sprake
meer zal zijn, sinds zij in het oosten lucht gekregen hebben , daarover wordt nimmer gesproken in de lange, lange
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redevoeringen der Britsche, Fransche en Amerikaansche
staatslieden. Ja, zelfs is daaruit verdwenen dat zekerheidsbewustzijn van de finale overwinning, dat de houding der
Entente zoo sterk maakte in de vorige oorlogsjaren, want
als men nu zoo een rede van Lloyd George, Clemenceau,
Bonar Law of Wilson ontdoet van alle franje, dan blijft
er niet veel anders over dan dit: „wij k u n n e n geen vrede
sluiten onder deze omstandigheden, omdat wij dan zouden
berusten in een overwinning van den vijand, dus m o e t e n
wij doorvechten." Maar dat dit doorvechten eindelijk tot
de overwinning op den vijand leiden moet, dat kan men
uit de taal der Entente- staatslieden en ook uit de Ententepers niet meer verstaan.
De Entente heeft in de laatste anderhalf jaar hoog
spel gespeeld, zéér hoog spel, en diegenen in de neutrale
landen die met haar een overwinning van de Centrale
mogendheden een wereldramp achten, echter zonder verblind te zijn door die sterk makende maar gevaarlijke
certitude de vaincre, hebben met angst en beven haar
houding gadegeslagen, toen zij onveranderlijk bleef volharden in haar besluit om door te vechten tot het bittere
einde, ondanks de gevaren die uit het oosten dreigden.
Zij hebben zien aankomen dat die politiek van erop -oferonder leiden kon tot een débacle zooals er nu in Oost Europa een gekomen is, en als nu, in het voorjaar van
1918, de militaire en politieke situatie van de westersche
democratieën honderd percent ongunstiger is dan een jaar
te voren, dan ligt de oorzaak daarvan zekerlijk niet alleen
in „het verraad van den Russischen bondgenoot"
zooals in Frankrijk wordt geroepen —, noch in het „goede
Duitsche zwaard"
gelijk keizer Wilhelm meent
maar ook en voor een niet gering deel in de politiek
gevoerd door de mannen die het lot van Engelsehen en
Franschen in handen hebben, en die liever de grootste
gevaren op hun verantwoording namen en tallooze menschenlevens in de weegschaal wierpen dan hun oorlogsdoel
te wijzigen en een deel hunner imperialistische verlangens
prijs te geven.
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Want dat de toestand die nu ingetreden is de ernstigste gevaren voor de democratie-en van het westen meebrengt,
is niet te ontkennen. Of het groote, het geweldige Duit
offensief tegen het front in-scheofDuitOnrjksche
Frankrijk zal losbreken wordt nog betwijfeld en nog twijfelachtiger is het of, mocht het losbreken, de Duitsche legers
thans den weg zullen vinden die hun tot dusver zoo heldhaftig is versperd, maar het is dan toch wèl zeker dat de
kans nimmer zoo gunstig is geweest als nu de Russen niet
meer in den rug dreigen en de Amerikanen nog niet in
grooten getale ter hulp kunnen komen, zoodat het gros
van het Duitsche en Oostenrijksche leger zich westwaarts
wenden kan tegen Franschen, Engelsehen en Italianen.
Als men dezen toestand vergelijkt met dien van twee jaar
geleden toen bij Verdun de doorbraak naar Parijs mis
verleden jaar toen van Duitsche aanvallen-luktenm
geen sprake was en Hindenburg strategisch moest terugtrekken, dan is het verschil zóó treffend, dat men angstig
het hart vasthoudt voor het mooie Fransche land en....
voor Parijs.
Natuurlijk, zelfs als Parijs mocht vallen en de Duit
een nog veel grooter stuk van Frankrijk mochten-scher
bezetten dan zij thans in hun bezit hebben, dan nog zou
de oorlog niet door hen gewonnen zijn, zoolang de duik booten de overwinning op Engeland niet hebben behaald,
omdat geen overwinning te land de nederlaag der Centralen
ter zee kan ten volle goed maken. Maar het andere, het
Entente-ideaal, de overwinning op de Pruisische militaire
kaste, zou dan toch meer dan ooit een Fata Morgana gelij ken
en de vrede door vergelijk die dan door de Entente aanvaard zou moeten worden, zou er zeker heel anders uitzien
dan die welken zij had kunnen verkrijgen in den vorigen
zomer, toen de Duitsche rijksdag van de Duitsche regeerin g de belijdenis tot dien vrede zonder overwinningen
had afgedwongen.
De - Entente heeft het niet, g e w i 1 d; zoolang Rusland
stand hield stond ook het zekerheidsbewustzijn van de
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overwinning op den langen duur overeind, maar juist dat
vertrouwen op het stand houden van Rusland, dit plaat
inzet op die ééne twijfelachtige-senvadgch
kaart, is iets dat latere geschiedschrijvers vermoedelijk als
de groote politieke fout van Lloyd George c. s. zullen
aanmerken. Want de onbetrouwbaarheid van Rusland
dateerde waarlijk niet van vandaag of gisteren, was ook
geen gevolg van de binnenlandsche troebelen, maar lag in
den aard der zaak, in den opzet van den wereldoorlog, als
worsteling op leven en dood tusschen de omsingelde Midden
mogendheden-groep en de omsingelende groep-Europesch
-der Entente- staten.
Want laat nu eens waar zijn, dat de politiek van
Koning Edward VII n i e t haar oorsprong vond in imperialistische verlangens van Engelsche en Fransche groot -kapitalisten, maar in de vrees dat Duitschland eenmaal den
oorlog tot verovering der wereldheerschappij zou aanvaarden, waartegenover alle andere mogendheden zich
moesten aaneensluiten tot lijfsbehoud; laat het dus waar
zijn dat Engeland en Frankrijk niet in den oorlog zijn
gegaan tot uitbreiding van hun macht, zelfs niet èens tot
behoud van hun macht, maar alleen omdat zij aangevallen
werden door het oorlogzuchtige en naar expansie verlangende
Duitsche imperialisme, --- dan waren toch de beweegredenen
welke de regeering van den Tsaar er toe brachten, zich te
verstaan met de democratieën van het westen, de motieven
op grond waarvan zij den oorlog in 1914 aanvaardde, van
geheel anderen aard. Een zuivere verdedigingsoorlog heeft
z ij nooit kunnen voeren, de regeering van Rusland, het
onoverwinnelijke Rusland immers, dat wel veldslagen kan
verliezen en dat wel eens genoopt kan zijn onvoordeelige
vredesverdragen te teekenen, maar welks onmetelijk gebied
een volkomen nederlaag, een nederlaag zooals Frankrijk
in 1870 leed, uitsloot. Wanneer dus Rusland in de eerste
jaren onzer eeuw zijn moeilijkheden met Engeland minnelijk
regelde en zich aansloot bij de groep der mogendheden
die zich tot Triple Entente vereenigden ten einde elkanders
belangen in de politiek te steunen tegenover Duitschland's
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aspiraties, dan deed Rusland dit omdat het aan de regeering van den Tsaar voorkwam dat op deze wijze grootti
politieke winst te behalen viel. De Russische regeering
heeft „Real- politiek" gevoerd in den zuiversten zin des
woords, en toen in Juli 1914 de staatslieden in Weenen
en Berlijn haar den handschoen toewierpen en tot het
lang voorbereide gevecht uitdaagden, toen was Rusland,
hoewel dan niet volkomen gereed, toch bereid om het
spel te wagen, met de mooie kans op winst in den Balkan
en Klein -Azië, kans dus op uitbreiding van politieke
macht, op bevrediging . van imperialistische begeerten, die
in botsing kwamen met de Oostenrijksche en Duitsche

,

imperialistische verlangens.
En wie zal zeggen of het spel niet gewonnen zou zijn,,
ondanks de harde klappen die Hindenburg uitdeelde, als
Rusland maar had kunnen volhouden tot nadat de vriende-lij ke heeren in Berlijn Amerika op het tooneel brachten!
Daarop was blijkbaar de berekening der Entente- staatslieden
ingesteld, want met den vollen druk van het Tsaristische
leger in het oosten, en dien van Franschen, Engelschen
en Amerikanen in het westen, zou zoo meende men
zelfs Hindenburg het niet kunnen uithouden. Dezer dagen
nog heeft Bonar Law in het Britsche lagerhuis als zijnvolle overtuiging te kennen gegeven, dat indien Rusland
slechts volgehouden had, de oorlog verleden jaar door de
geallieerden gewonnen zou zijn. Natuurlijk kan niemand
zeggen of die meening juist is. De gebeurtenissen van
verleden jaar weerspreken haar niet, want gedurende den
korten tijd dat Rusland actief optrad, hebben de Centralen
aanmerkelijk terrein verloren. Daar staat echter tegenover
dat ook tegen .een nog heel veel grootere overmacht dan
de Entente in vele maanden in het veld had kunnen
brengen, Duitschland vermoedelijk nog zeer lang defensief
sterk gebleven zou zijn, zoodat van een opleggen der
vredesvoorwaarden door de Entente toch wel in lang niet
had kunnen komen.
Hoe het zij, het niet -stand- houden van Rusland verijdelde alle Entente- plannen en juist dat op dit niet -stand-

AANTEEKENII^ GEN OP DE WERE LDGEBEURTENISSEN. 105

houden, ondanks alle teekenen die het aankondigden, niet
tij dig was gerekend, zal aan de Britsche staatslieden door
de geschiedenis worden aangerekend als onvergeeflijke
fout. Want sedert het najaar van 1916 moest men met het
uitvallen van Rusland uit den kring der Entente-genooten
rekenig houden, niet slechts als met een ernstige mogelijkheid, maar als een waarschijnlijkheid.
En dit juist omdat de redenen die Rusland geleid
hadden om ten oorlog op te gaan klaarblijkelijk niet van
dezelfde kracht bleven, toen de oorlog meer dan twee
jaar had geduurd zonder dat het begeerde was bereikt.
Om winst in den Balkan was Rusland ten strijde gegaan,
maar in den herfst van 1916 was de Balkan geheel en al
in handen van de Centrale legers. Wel is waar was er
door Rusland eenige winst behaald in Perzië en in Armenië,
maar wat beduidde dit tegenover het onmetelijke nadeel
gelegen in de verovering van bijkans heel Roemenië door
de Centralen, waardoor Konstantinopel en. de Dardan eilen
verder dan ooit buiten het bereik van den Russischen greep
kwamen te liggen? Immers juist Konstantinopel en de
Dardanellen waren het eigenlijke oorlogsdoel van den Tsaar
geweest en om de Russische medewerking te behouden
hadden de regeeringen der westersche Entente-mogendheden, tegen hun wil, dit bezit aan den Russischen vriend
moeten toezeggen.
Ja, na de Roemeensche débácle was voor Rusland het
spel aan de zijde der Entente verloren. Roemenië was in

den oorlog geworpen als laatste en hoogste troef. De Centralen konden het immers maar juist houden op alle fronten en dus moest het frissche Roemeensche leger den doorslag geven ten gunste der geallieerden en•aldus aan Rusland
Konstantinopel en de Dardanellen brengen. In de Centrale
landen zelf heeft men ongetwijfeld gevreesd dat die ver
vijand verwezenlijkt zouden worden:-wachtingevd
de plotselinge benoeming van Hindenburg op de hoogste
plaats, de besprekingen in de Hongaarsche kamer over den
Roemeenschen inval in Zeven burgen en nog veel meer,
hebben het duidelijk bewezen, maar juist het tegenover-

106

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEÜRTENISSEN.

gestelde gebeurde, want de Roemeensche inmenging bracht
voor de Centralen uitkomst : het einde van den stellingen oorlog, graan, petroleum, verkorting van hun front met
vele Kilometers, en dan vooral de verdrijving van de
Russen tot ver van Konstantinopel.
Dit laatste was het, dat voor Rusland, voor het Rus
Tsaar, 't verlies van het politieke spel be--landve
teekende. De Poolsche provincies waren verloren, Konstantinopel was buiten het bereik van den Russischen arm gekomen, de oorlogsmoeheid in alle lagen der bevolking
was onmiskenbaar, de eerste teekenen der revolutie waren
merkbaar, , .. wat kon de Russische regeering nog ver
voortzetting van een oorlog onder zulke om -wachtenv
Maar de Entente meende Rusland zoo vast-standighe?
te hebben aan de koorden der beurs, dat nog immer met
de mogelijkheid van Rusland's ontrouw niet gerekend werd,
althans niet zóó dat het eenigen invloed had op de Entente- politiek die ingesteld bleef op het „erop of eronder."
Het schijnt gemakkelijk om deze politiek a posteriori
te veroordeelen en betweterig om, van ons neutraal standpunt, haar den diplomaten in het westen als fout aan te
wrijven. Edoch... waarvoor zouden zij diplomaten zijn
dan om verschijnselen als deze beter en nauwkeuriger te
voorzien en te beluisteren dan wij die ons nieuws uit couranten en telegrammen moeten putten? Bovendien: er
waren reëele, tastbare gegevens waaruit de omvang van
het gevaar voor de Entente af te leiden viel. Er gebeurden
dingen in Petrograd die tot ons, buitenstaanders slechts
zeer onvolledig doordrongen en welke wij moesten uitvinden met journalistieken speurzin, lezend tusschen de regels
van telegrammen en couranten-artikelen en door vergelijking
van schijnbaar onsamenhangende verschijnselen, maar waaromtrent de regeeringen in Londen en Parijs dank zij haar
uitmuntende diplomatieke vertegenwoordiging in Petrograd,
onder leiding van den genialen staatsman Sir G. Buchanan
ongetwijfeld haarfijn op de hoogte waren. En dat met die
gebeurtenissen voor oogen niettemin de erop-of-eronderpolitiek werd voortgezet, een politiek gebaseerd op het
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trouw blijven van Rusland aan het bondgenootschap, dat
schijnt toch wel een niet weg te redeneeren, kolossale
politieke fout.
f

Want wat er in November 1916 gebeurde was niets
minder dan een poging van hooge Russische staatslieden
om een afzonderlijken vrede met Duitschland te sluiten.
Wij hebben dat eerst weken later vernomen, begrepen, uit
het niet -protesteeren van Russischen kant tegen de proclamatie van Polen's zelfstandigheid ; uit onvolledige berichten
over sensationeele doema -zittin gen; uit het plotselinge heen
Stürmer; uit officieuze verklaringen over-ganvpremi
„duistere machten" en „pro-Duitsche kuiperijen ". Maar in
.Londen moet men natuurlijk precies geweten hebben dat
Russische regeerings- personen de zaak der Entente hebben
willen verraden en het met Duitschlan d op een accoord
gooien, omdat dit meer politieke winst beloofde dan trouw
aan de alliantie, en voorts dat dit alleen belet is door het
optreden der Entente- diplomatie die daarvoor gebruik ge
heeft van de Russische vooruitstrevende burgerij,-makt
vertegenwoordigd door de Kadetten, met den knappen
Miljoekof
oekof aan hoofd. Want de Kadetten waren vooruitstrevend in westersehen zin maar tegelijk imperialistisch
in

westersch-oosterschen zin en zij hoopten zelfs toen

nog,

aan de zijde der Entente- staten den oorlog en daarmee
Konstantinopel te winnen. Deze groep aan het bewind te
brengen in Petrograd moest derhalve, in verband met de
politiek van den oorlog tot het uiterste, vanzelf de taktiek
der Entente worden en niemand zal kunnen ontkennen
dat deze taktiek door Buchanan meesterlijk gevoerd is.
Maar een gewaagd, hoog spel was het! Daar was een
onmetelijk volk in gisting door eeuwen van onderdrukking
en twee jaren lang weinig succesvol oorlog voeren; daar was
een Keizer die schoorvoetend zijn bewilliging tot het beginnen van den oorlog gegeven had op een programma en
met een doel dat reeds vrij zeker als mislukt te beschouwen viel. En nu moest dit volk en die regeering door de
kunstige middelen der diplomatie opnieuw gebonden wor-
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den tot trouw aan het bondgenootschap, ofschoon de drijfveeren die zijn regeering tot deelneming aan den oorlogbewogen hadden grootendeels niet meer aanwezig waren, en
bet volk voor het grootste deel den oorlog reeds lang moe was.
En wilde dit plan slagen, dan was daarvoor tegelijk noodig,
dat het eeuwenoude, vooze bureaucratische regime vervangen werd door een nieuw, een gezond op westersche leest
geschoeid constitutionalisme. Dit alles moest gebeuren als
't ware achter de schermen, zonder dat de wereld, vooral
de vijand, er te veel van bemerkte, en zonder dat de oor
er een oogenblik door werd in de war gebracht.-logverin
Een bovenmenschelijke taak, al was het succes niet
bij voorbaat uitgesloten. Want de Entente had voortrefelijke machtsmiddelen: de financieele afhankelijkheid der
Russische regeering van Engeland en Frankrijk, de noodzakeli j kheid om niet alleen de oorlogskosten met En gelsch
goud te bestrijden maar zelfs de dagel"ksche binnenlanduitgaven, en om alle munitie en ander materiaal uit -sche
de Entente-landen te betrekken; dan was er nog de bij
het volk ontegenzeggelijk aanwezige haat tegen de Duit
eindelijk het verlangen van een groot deel der-schern
vooruitstrevende burgerij om den oorlog voort te zetten
ten einde op die wijze tegelijk Rusland's macht naar buiten
te vergroote4 en de gewenschte vrijheid binnenslands te
verkrij gen.
Al deze factoren zijn door de Entente-staatsleden
meesterlijk gebruikt en hun eerste succes hadden zij reeds
terstond te boeken toen Stürmer werd weggejaagd en vervangen door meer aan de Entente verknochte diplomaten.
Het tweede gewichtige succes volgde vlak daarop. De
Centralen, sterk in het besef van hun in den Balkan getoonde kracht, deden een poging om den vrede te krijgen,
staken de hand aan den vijand toe, een bruusk gebaar
evenwel, meer een toesteken van de gewapende vuist dan
van de vriendenhand en het antwoord uit Londen en
Parijs luidde niet anders dan „neen !" Maar nog voordat
dit „neen" uit -het westen geklonken had, kwam het reeds
uit Petrograd en dit was een belangrijke diplomatieke over-
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winning voor de Entente- diplomaten, want met hun vredesvoorstel hebben de Centralen vermoedelijk verdeeldheid will en brengen in het vijandelijk kamp, in de hoop dat van
Russische zijde daarop welwillender gereageerd zou worden
dan van den anderen kant. Dit heeft de Entente weten
te beletten en in Januari 1917 stond derhalve de alliantie
uiterlijk weer even sterk en dreigend tegenover de Centralen als váór Stürmer's pogingen tot een afzonderlijlien
vrede. De lucht was in Rusland gezuiverd, de machten
der duisternis waren door die van het licht verdreven, de
monnik Raspoetin zelf, die personificatie der duistere
machten, was bij een drinkgelag vermoord en zijn lijk op
het ijs van de Newa gegooid, en zoo zou Rusland, evoluerend naar westersche democratie, maar niet beroofd van
zijn imperialistische expansieverlangens, trouwer dan ooit
aan Entente-zijde strijden voor vrijheid en democratie,
en.... voor Konstantinopel en de zeeëngte der Dardanellen.
En wel scheen de toekomst de Entente toe te lachen,
toen een maand later de militaire kaste in Berlijn een.
overwinning behaalde op haar bezadigder tegenstanders
en door af kondig ing van den ongebreidelden duikbootoorlog
Amerika aan den kant der Entente bracht.
Evenwel, in Rusland was die gunstige staat van zaken
slechts uiterlijke schijn. Ministers kwamen en gingen, maar

het stelsel bleef onveranderd; het wilde maar niet vlotten
met de evolutie in westersehen zin en het lukte niet
Miljoekof tot premier en Sasonof tot minister van buiten
zaken te maken, hetgeen de eenige waarborg-landsche
voor Rusland's oprechte trouw aan de alliantie geweest
zou zijn. Wij weten niet of het de Entente-staatslieden
geweest zijn, d.w.z. of het Buchanan is geweest, die toen in
zijn gevaarlijk spel de allergevaarlijkste kaart uitspeelde,
ten einde Rusland voor goed trouw aan de Entente te
maken, maar waarschijnlijk is het wel dat hij geholpen
heeft en dat in overeenstemming met hem het plan gemaakt werd. Zeker is, dat toen langs parlementairen weg
de verovering der macht voor de Kadetten c. s. niet moge
bleek, het gevaarlijkst denkbare middel gekozen werd:-lijk

110

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

de revolutie. Door een staatsgreep, een nauwelijks bloedige
revolutie werd de macht aan de doema getrokken en de
Tsaar tot capitulatie gedwongen. De democratische burgerij met Miljoekof aan het hoofd had de macht veroverd
en in de Entente- landen ging een juichkreet op : het gevaar voor een Duitsch -Russischen vrede was voorbij, Rusland
stond van nu af aan als een gelijkwaardige democratische
natie in de rij der Entente- zusters waarbij de Amerikaansche
democratie zich zoo juist had aangesloten en de leuze van
den oorlog der democratie tegen de autocratie was nu,
ook wat den Russischen bondgenoot betreft, geen bespot ting meer.
Zoo scheen 'n jaar geleden het Entente -spel schitterend geslaagd, en reeds spiegelden de Entente-ministers
in hun groote redevoeringen hun volkeren de overwinning
voor nog in den loop van het jaar. Trouwens het scheen
wel dat de feiten hen in 't gelijk stelden: de Duitschers weken
terug van Parijs uit de stellingen die zij meer dan twee jaar
lang bezet hadden gehouden, en in de Midden- Europeesche
rijken ontstond onder den invloed van de gebeurtenissen in
Rusland een neiging tot democratie en vrede die in de
geallieerde landen den indruk wekte, dat Berlijn en Weenen
een spoedig einde aan den oorlog wenschten Edoch, in
Rusland waren de geesten opgeroepen en men moest begrijpen, dat zij, eenmaal losgebroken, zouden ontsnappen
aan de hand des meesters. Men vreesde dit inderdaad,
want onder de gelukwenschen waarmee het nieuwe democratische Rusland van Engelsch-Franschen kant overstelpt
werd, was duidelijk angst voor de toekomst merkbaar,
terwijl in Duitschland van' officieuzen kant moeite gedaan
moest worden om de bevolking te weerhouden al te hooge
verwachtingen te koesteren van de voordeelen die de Rus
revolutie voor de Centralen brengen zou. Trouwens-siche
wijzigde ook de houding der Duitsche regeering zelf zich
zeer spoedig ten gevolge van de gebeurtenissen in Rusland:
de vrede met het oosten werd nu meer dan ooit het naaste
doel en tegenover het westen werd de houding spoedig

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

111

minder verzoenlijk. Bewijzen genoeg dat het uitbreken der
revolutie reeds toen niet beschouwd werd als een volledig
succes voor de Entente, als een schitterend geslaagd spel,
maar wel degelijk als een gebeurtenis die groote gevaren
meebracht, al was ze dan handig door de Engelsche staatslieden in scène gezet en gebruikt.
Weldra bleek de vrees maar al te zeer gegrond, want
in verbazingwekkend snel tempo rukte de revolutie in
Rusland naar links. De oorspronkelijke bedoeling om het
keizerlijk bewind intact te laten bleek reeds dadelijk onuitvoerbaar, maar bovendeien werden stuk voor stuk de
burgerlijke democraten met hun oorlogspolitiek verdrongen
door meer links staande en vredesgezinde elementen, terwijl de Entente- gezinde doema steeds meer van baar macht
verloor ten koste van de tot vrede geneigde arbeiders- en
soldaten - raden, de sovj ets, die spoedig de eenig e machtsdragers in Rusland werden.
Nu, na een jaar revolutie, verbaast men zich dat het
nog zóó lang geduurd heeft eer dit proces zich heel en al
voltrokken had en zonder den persoonlij ken, geweldigen
invloed van Kerensky, die ofschoon voorstander van den
vrede, toch door de Entente gewonnen werd om nog eens
den oorlog voort te zetten, zou het vermoedelijk ook niet
zoo lang geduurd hebben. Want ofschoon de Entente niet
bij machte was om den rollenden steen in zijn vaart te
stuiten of hem de gewenschte richting te geven, zij gaf
het spel niet op, maar bleef, vasthoudend aan haar
jusqu'au bout- politiek alles in het werk stellen om Rusland
als bondgenoot te behouden.
Misschien meende men in Londen en Parijs dat het
werkelijk mogelijk zou zijn; wellicht ook had men allengs
de hoop opgegeven maar achtte men het toen reeds te laat
om een andere politiek te volgen; misschien eindelijk geloofde men en gelooft men nog immer oprecht dat ook
zonder Rusland de oorlog te winnen valt met Amerikaan
hulp. Het publiek in Frankrijk althans is naar het-sche
schijnt die meening toegedaan, waarom zouden de regeerders het ook niet gelooven ? Zooveel is zeker, dat toen in
-
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den vorigen zomer Kerensky na een oogenblik geslaagd te
zijn in zijn propaganda voor voortzetting van den oorlog
ter wille van vrede en revolutie, maar nadat de vooruitgerukte troepen weer waren teruggeslagen en opnieuw de
Russische - legers verliepen, de Entente- staatslieden nog
immer blevèn staan op hun oude standpunt, ofschoon het
nu gaandeweg zeker was geworden dat Rusland als militaire factor was uitgevallen. En toch was juist in dien
zomer het oogenblik voor een verandering van politiek
zoo gunstig geweest, toen, ook alweer als gevolg van de
Russische revolutie, de democraten in Duitschland den
weifelenden kanselier de verklaring hadden ontrukt, dat
Duitschland bereid was tot den vrede zonder verovering,
al werd er dan ook voorzichtig bijgevoegd „zooals ik die
opvat."
Het hooge spel werd dus verder gespeeld en het kan
nauwelijks meer een verrassing of pijnlijk ontwaken geweest zijn voor de leiders in Londen en Parijs, toen in
November j.l. datgene gebeurde wat een half jaar lang gedreigd had; toen in Rusland een groep mannen aan het
bewind kwam, die aan de Centralen vrede aanboden. Vooral
daarom kan dit geen verrassing geweest zijn omdat men
daarginds geweten moet hebben dat het Russische leger
tot verderen tegenstand niet meer in staat was en er vrede
gesloten moest worden, op welke voorwaarden dan ook.
Maar toen eerst bleek aan de bevolking in Engeland en
Frankrijk datgene wat voor de regeeringen sinds lang geen
geheim meer kon zijn : dat het hooge spel der Ententediplomatie verloren was.
Dit is een feit waaraan geen mooie woorden iets kunnen veranderen: de oorlog. der Entente is verloren.
Men kan niet zeggen dat de C en t r a 1 en den oorlog g ew o n n e n hebben en ook niet dat Frankrijk, Engeland en
Amerika den oorlog o n h err o e p e 1 ij k verloren hebben,
maar wel is dit het geval met d e E n t e n t e. De groep
van mogendheden die in Juli 1914 met Duitschlaud c.s.
in het krijt trad, die sinds ongeveer tien jaar het machts-
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evenwicht in stand had gehouden tegenover den Duitschen
expansiedrang, bestaat niet meer, en daarmee is de oorlog
voor Duitschland volkomen van karakter veranderd.
De oorlog aan twee fronten, dat schrikbeeld der Duit
strategen, waarvoor het plan klaar lag sinds jaren en-sche
jaren het plan dat volslagen schipbreuk leed aan de
Marne ! en waaronder Duitschland en zijn bondgenooten
drie jaar lang hebben geleden en gebloed, is nu ten einde.
® ja, er zijn uit het oosten nog de alleronwaarschijn
lij leste verrassingen te wachten en ik zal waarlijk niet
zeggen dat een van de vredesverdragen die nu geteekend
zijn van duurzamen aard zal wezen. Duitschland heeft nog
een ontzaglijk zware taak in het oosten en juist de noodzakelijkheid om uit het oosten datgene te halen wat noodig
is om den economischen nood in de Centrale rijken te
verminderen, zal aan Duitschland zware eischen stellen.
Het heeft zich nu eenmaal tot taak gesteld om — als de
Romeinen der oudheid orde en rust (Duitsche orde en
rust!) te gaan brengen in die streken waar het voedsel wil
halen of die het tot afweer van mogelijke toekomstige
oostersche gevaren onder zijn invloed houden wil. Maar
zoolang er in het deel dat er van Rusland overgebleven
is geen nieuw geregeld bewind is gekomen dat er in
slaagt de volkeren opnieuw tot den oorlog op te wekken
of zoolang er geen Japansch leger door Siberië en Europeesch Rusland op de Duitschers komt aanmarcheeren (!)
hebben de militaire leiders zich geen zorgen te maken
over g e r e g e l d e oorlogvoering in het oosten, en daarmee
is de strijd naar twee fronten geëindigd, daarmee is
Duitschland uit zijn belegering ontzet, daarmee is de ring
gebroken waarmee de Entente- politiek het rijk van den
keizer en zijn bondgenooten had gekneld. Een nieuwe faze
van het wereldbloedbad is daarmee begonnen, een nieuwe
-oorlog eigenlijk, z66 verschillend van aard moet zijn hetgeen
komen zal van hetgeen geweest is.
En voor dat wat nu komen zal, houdt heel de wereld
in angstige huivering het hart vast. Zal het een nieuwe,
schrikkelijker, moord op onmetelijke schaal, zijn, die wie weet
0. E. XVIII 4
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hoeveel jaren nog aanhouden zal ? Of zal onvermijdelijk de
ontbinding van het oorlogsproces, die in het oosten begonnen
is, zich naar het westen toe uitbreiden, gelijk immers ook
de wereldbrand zelf zich van oost naar west heeft verplaatst
Niemand die hier antwoord geven kan en elk woord dat
men tot oplossing der vraag spreken zou, ware te veel.
Bovendien kan het zijn dat in de periode die ligt tusschen den
dag waarop ik dit schrijf en dien waarop de lezer het leest,
al heel wat meer bekend is geworden. De dagen zijn reeds
lang in dezen tijd van het jaar, het voorjaarsweer werkt
mee, en de omstandigheden voor „grootere gevechts-operaties" zijn dus gunstig! 1 )
Hier zij dus geen voorspelling gewaagd, maar tot
besluit werp ik een blik op den politieken toestand dien
het einde van den twee- fronten-oorlog op de wereld gebracht heeft. Vooreerst is die nog uiterst verward en lang
zal hij dit blijven, nu het uiteenvallings-proces van Peter
de Groote's rijk pas begonnen is Duitschland en Oostenrij k en Turkije stukken weghakken in west en znid en
Japan zich gereed maakt het oosten te bezetten. Het
kan jaren duren eer een nieuwe regelmatige toestand tot.
stand komt, en zoolang zal het ook wel onzeker blijven
wat het definitieve lot zal zijn van de stukken Russisch.
gebied die bij de vredes van Brest Litofsk en Boeftea van
het Russische rijk zijn gescheurd. Maar voorshands gaan
die behooren tot het Centrale deel van de wereld en er is
geen woord tegen in te brengen dat deze houding der
Midden-Europeesche mogendheden op de schrilste wijze
contrasteert met de mooie woorden en mooie beginselen
die van regeeringswege in de parlementen gesproken en
geproclameerd zijn over de rechten der kleine naties en
den vrede zonder annexatie. Dit zijn afgedwongen vredesverdragen tusschen een die zeer sterk en een die volkomen
weerloos is, zuivere overwinnaars-vredes, imperialistisch,.
annexistisch, geheel naar den smaak der Al-Duitschers,
chauvinisten en hun rasgenooten. Gelukkig dat er in
1) Bij het ter perse gaan dezer regelen, komen juist de eerste berichten over een Duitschen aanval op groote schaal binnen.
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Duitschland en Oostenrijk -Hongarije althans nog één partij
is die in pers en parlement ronduit opkomt tegen deze
politiek en de regeering voorhoudt hoe zij hier de kiem voor
nieuwe oorlogen, voor nieuw gevaar voor Duitschland legt.
Hiertegen is niets te zeggen, maar daarnaast moet toch
ook dit in het oog gehouden worden in verband met het
nieuwe geroep over het Pruisische militarisme in de Ententepers : geen twijfel, of als de oorlog anders uitgekomen
ware, en niet Rusland maar Duitschland machteloos was
geworden door revoluties en nederlagen, zoodat niet de
Centralen maar de geallieerden voorwaarden hadden op te
leggen, zou de vrede van volkomen denzelfden aard geweest
zijn, het spiegelbeeld van die nu gesloten is. Dan zou het
Duitsche rijk beperkt zijn tot een onherkenbaar klein stukje
gebied, Oostenrijk-Hongarije zou uit niet veel meer dan
den omtrek van Weenen en Boedapest bestaan en Turkij e
zou vermoedelijk geheel verdwenen zijn. En ook dit zou
dan in het Lagerhuis en het Palais Bourbon goedgepraat
zijn, als een vrede zonder annexaties, maar met noodzakelijke
waarborgen tot beveiliging der landsgrenzen tegen eventueele nieuwe aanvallen der Pruisisch militaristische kaste..
Dit is een droeve, maar harde waarheid en de vrede
dien sinds drie jaar elk weldenkend mensch van den Hemel
afsmeekt, de vrede die niet de kiem zal leggen voor nieuwe
oorlogen, schijnt hiermee wel verder af te zijn dan ooit..
Want onverschillig wat wij in de eerstkomende maanden
te zien zullen krijgen, en al zullen wellicht eindelijk beide
groepen, inziende dat de ander niet gedwongen kan worden
den wil van de een te volgen, zoodat de vrede door vergelij k
de eenig mogelijke oplossing wordt, toch zal die vrede
zoo vele ontevredenen achterlaten dat bij talloozen in. de
Oude en Nieuwe wereld de behoefte aan revanche zal
blij ven bestaan, en het eenige wat niettemin hoop geeft
op een betere wereld na den oorlog dan die welke daarvoor
bestond is gelegen in de reactie die het oorlogslij den bij
de volkeren te weeg moet brengen en die als de legers eenmaal
gedemobiliseerd zijn zal kunnen leiden tot zulk een overstelpende wereldbeweging tegen oorlog, bewapening en elk
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militarisme, dat alle diplomatiek gedoe erdoor wordt weggevaagd.
Maar helaas mogen wij voor het oogenblik hieraan
nog niet denken. Wij zijn nu nog volop in het tijdperk
der diplomatieke combinaties, van het onbeschaamde en
door mooie frazes zich nog leelij ker makend imperialisme
en militarisme. Daar maakt de Duitsche staf wellicht het
plan om nu de tweefronten -oorlog geëindigd is in het
oosten, het oude project in omgekeerde volgorde uit te
voeren en dus na den oostelijken tegenstander de westelijke
vijanden neer te slaan en dan vredes af te dwingen in het
zuiden en westen zooals zij reeds in het oosten gesloten
zijn. Daar staat Japan gereed om de hand te leggen op
die stukken van Aziatisch Rusland die het gebruiken kan en
wil en Amerika, wantrouwend, kijkt toe, kan niet besluiten
zijn Europeesch avontuur in den steek te laten en af te
zien van de bestrijding van „het Pruisisch militarisme" om
zich te storten in een Aziatische onderneming, maar heeft
inmiddels zijn rechten voorbehouden door nadrukkelijk
niet zijn toestemming te geven tot de Japansche inmenging.

Welk een verwikkelingen kunnen hier niet uit te voorschijn
komen! Daar maakt Turkije zich gereed om opnieuw de
rampzalige Armeniërs onder het drukkend juk te brengen,
tot ver in den Kaukasus, natuurlijk ook onder een schooneu schijn, want het „lot dezer volkeren zal geregeld worden
in overeenstemming met de naburige volkeren in het
bijzonder met Turkije ", heeft het in het vredesverdrag
gestaan. Daar maakt de Entente zich gereed om door geweld zich meester te maken van onze handelsvloot en ook
dit heet weer gedáan te worden in het waarachtig belang
der menschheid!
Aldus viert deze wererd den verjaardag der Russische
revolutie, die een nieuweren, beteren tijd scheen aan te
kondigen, met een ongebreideld botvieren harer leelij leste
politieke verlangens, maar angstig zorgend dat deze in
schoonklinkende frazes worden ingekleed.
19 Maart 1918.

LEESTAFEL.
Dr. B. E. Scheltema. Herinneringen van een Geneesheer.
Zutphen. Thieme en Co. 1917.
Een vriendelijk boek, geschreven door een vriendelijk, een
welwillend man, medicus in ruste, die terug kan zien op-voudig,
een succesvolle loopbaan en een welbesteed leven, waarin hij
nuttig werkzaam was tot tevredenheid van zichzelf zoowel als van
zijn talrijke patiënten. Op prettige, onopgesmukte wijze vertelt
hij van het dagelijksch lief en leed van den geneesheer, van zijn
vestiging af totdat het gewichtig besluit wordt genomen om de
praktijk neer te leggen. Het boek getuigt van de ruime ervaring,
de grondige menschenkenais en de beminnelijke levenswijsheid
van zijn schrijver; en ook van diens gezond optimisme. Voor den
jongen medicus bevat het een schat van wenken en opmerkingen,
waarmede hij zijn nut kan doen en die hem nu eens zullen leeren,
hoe in moeilijke verhoudingen op te treden, dan weer hoe met
gelatenheid zich te schikken in bekrompenheid, bijgeloof of onjuiste
beoordeeling en vóór alles steeds mensch te blijven, cui nil humani
alienum. De oudere kunstbroeder vindt er zijn eigen gedachten en
opmerkingen, zijn eigen ervaring, zijn eigen lief en leed in terug.
Hij had het zelf kunnen schrijven. Maar hoe weinigen hadden
dit kunnen doen met zoo fijnen geest, met zoo diep inzicht, met
zooveel gevoel voor humor en ook, hoe weinigen hadden er een
boek van weten te maken, dat boeit van het begin tot liet
eind en dat men ongaarne uit handen legt. Het is een werk,
dat ieder medicus behoort te hebben gelezen, maar dat ik vooral
ook in handen zou wenschen van iederen leek. Deze behoeft niet
bang te zijn, dat hij er te geleerde of wetenschappelijke beschouwingen in zal vinden, maar hij zal er veel uit kunnen leeren, dat
hem bij zijn verhouding tot zijn dokter van nut kan zijn, b. v. dat
een geneesheer, die belangstellend informeert, of het drankje al
op is, als hij pillen heeft voorgeschreven, nog niet per se een onverschillige, nonchalante kwant behoeft te zijn; en eveneens, dat als
de dokter welwillend en opgewekt doet, als hij 's avonds laat of
's nachts gehaald is, ook wanneer dit best in den loop van den
dag lead kunnen geschieden of tot den volgenden morgen wachten,
deze opgewektheid dikwijls slechts voorgewend wordt om de ge
te ontzien van wie hènl zoo weinig ontzag — en vele andere-voelns
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nuttige zaken meer. „Herinneringen van een Geneesheer" verscheen
in aangenamen vorm en druk, is 213 blz. dik en de prijs behoeft
voor niemand een bezwaar te zijn om zich het boek aan te schaffen.

Dr. D. H.

KolTsEa.

. P. Marres. Heerscherswaan. Historische Roman uit de
achtste Eeuw. Amsterdam. W. Versluys, 1917.
De strijd van Karel den Grooten tegen de Saksen, zijn heer
waant met geweld zijn roeping te moeten ver -scheradi,
vrijheidsliefde der Saksen, in 't bijzonder-vulen,dmachtoz
geteekend in Wittekind, de zachte figuur van de keizerin Hillegonde,
naast de eerzuchtig - hartstochtelijke Fastrada, die na haar keizerin
zal zijn, — dit zijn de hoofdelementen van dezen historischen roman,
die echter aan de groote historische figuren te weinig recht doet,
om ze ons „historisch" begrijpelijker te maken, terwijl we, 't
verhaal meer als „roman" alleen beschouwend, psychologische diepte
missen. Deze roman doet in veel opzichten denken aan boeken als
„Ein Kampf um Rom", maar dan als een zwakke navolging. Het
bewijst alweer dat alleen de groote talenten van een hybridisch
genre, als de historische roman is, echte kunst kunnen maken. —
Van een heel ander oogpunt uit gezien is liet te waardeeren als
'n vlot geschreven en boeiend verhaal, dat zich tot de hoogere
ontspannings- lectuur verheft, door zijn streven om de misrekening
van Karel's wijs beleid te verklaren uit z'n karakterfout en zoo
achter 't uiterlijk gebeuren de diepere oorzaken bloot te leggen.
A. D. K.
C. J. A. van Bruggen. Als ge niet ... dan! Een verbeelding. L. en J. Brusse's Uitg. Mij. te Rotterdam.
Tegenover alles wat in dezen oorlog door duizenden wordt geleden en ervaren, tegenover de radicale revoluties in veler denken
en voelen, staan wij veelal met dof begrip, machteloos als we
zijn het ons in te denken. De schrijver van dit boek heeft die
machteloosheid overwonnen. In 't eerste deel heeft hij zich ingeleefd in 't bestaan van drie slachtoffers van een toekomstigen
tweeden wereldoorlog, uit „humaniteitsgevoel" gevoerd in een
ver gelegen wildernis. De een is een Engelsch bioloog, wien beide
armen zijn weggeschoten, de ander een Duitsch taalgeleerde, die
door een hersenwond zijn geheugen verloren heeft en de derde een
Parijsche apache, voor wien de wereldorde is omgekeerd, nu hem
als verdienste wordt aangerekend 't moorden en rooven, waarvoor
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hein vroeger de maatschappij vervolgde. Interessant en boeiend is
het samenleven van deze drie wezens geteekend. Het haast ondenkbare heeft de schijver zich zoo levendig en met zooveel scherp
„ver-beeld ", 't opbouwen van deze veranderende-zinghed
menschelijkheid. Op bi. 68 komt dan met de verschijning van een
gewichtig-dom diplomaat en een emotie -jagend Amerikaansch
journalist een nieuw element in 't verhaal, dat comisch werkt en
tegelijkertijd „de wereld" vertegenwoordigt, waardoor deze
„ver- beelding" meer nog dan in 't begin, tot satyre wordt.
Het tweede boek beschrijft de vredes-kolonie, waarbij het
kleine groepje der gestranden wordt ingelijfd en daartegenover de
„beschaafde wereld'' die op 't vernemen van dit merkwaardig ver
nieuwsgierig, bemoeiziek en dweeperig haar pompeus-schijnel,
gezantschap naar die verre vredes- maatschappij afvaardigt. Het
onware, dilettantische van dit enthousiasme openbaart zich in de
botsing tusschen beide maatschappijen, waarbij het wereldsch grond
„Als ge niet.... dan !" leidt tot de catastrophe. Heel het-prince
vredesleger, dat weerloos tegenstand biedt, wordt neergeschoten.
— „En de wereld ging verder, zich zelf te zijn."
Het is jammer dat dit tweede boek niet overal op de hoogte
van het eerste is gebleven, dat, hoewel onvermijdelijk fantastisch,
toch als reëel-mogelijk voordurend blijft treffen. In de teekening
van de vredes-kolonie is een te-kort aan overtuigende voorstelling,
allerlei vragen blijven onbeantwoord en daarnaast hindert vaak een
zekere sentimentaliteit. Waar de kolonie in contrast is gedacht
met de onwaarachtige, sentimenteele „wereld ", verzwakt dit den
indruk der tegenstelling. Ook hier weer blijkt 't bijna onuitvoerbare

van een uitgewerkte uitbeelding van toekomstige samenlevingen,
waarvan we de verhoudingen en factoren slechts in de verte benaderen kunnen. Het treffendst in dit tweede boek zijn dan ook de
scherpe, satyrische schilderijen der werkelijke wereld, waarin geestig en hartstochtelijk tevens de voosheid van onecht idealisme
wordt gegeeseld. A. D. K.
Jo van Ammers-Küller. Tegen den stroom op. Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1917.
Heel verschillend, dit nieuwe boek van Mevr. van AmmersKüller, van de voorafgaande: „Een jonge leeuw van Vlaanderen"
en „De verzwegen strijd ", beide vroeger hier besproken. Als wilde
zij ons de veelzijdigheid van haar talent toonen, geeft zij thans na
het Belgisch oorlogs- verhaal en den fijnen zielkundigen roman, een
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verhaal uit de wereld der winkel - loopmeisjes. „Vertelling van een
meisjesleven ", is de ondertitel. Het meisje is Aafke, dochter van
een bakker op een dorp. Haar volgen wij door de lotswisselingen
van haar bestaan : haar ontmoeting met Erna, jongste kind van,
den bankier, bij wien Aafke's grootvader als koetsier dient ; den
dood van haar vader; den ondergang der bakkerszaak en de achteruitgang van het gezin, verergerd nog door het faillissement vans
Erna's vader, in wien Aafke's moeder en haar grootvader als
zoovelen vertrouwen hadden gesteld. Nu is voor Aafke de weg
naar de normaalschool, de toekomst als onderwijzeres afgesneden ;.
zij wordt „loopkind" in mode- zaken. Met hoeveel afwisseling worden
die „zaken" ons beschreven: de kleine en de groote, de ouderwet
vooruitstrevende. Aaf ke roeit tegen den stroom op,-schend
tegen den stroom der armoede, der misère. Zij is, als David Copperfield, „a woodcutter in the forest of difficulties" en zij slaat erzich doorheen, omdat zij eerl flink, energiek meisje is, dat weet
wat zij kan en een toekomst zoekt in de lijn waarin haar talent
ligt: als verkoopster, straks als winkelchef in een „fijne" zaak.
Hoe zij, door alle bezwaren heen, zich daartoe opwerkt, dat mogen
de lezers en lezeressen van deze vertelling zelven gewaar worden..
De lectuur zal ze niet berouwen. Ook niet, omdat dit is een opwekkende geschiedenis. Hoevele zijn de verhalen, waarin wij individuen, door het noodlot achtervolgd, maatschappelijk en zedelijk
zien te gronde gaan. Nu, wij zijn Mevr. van Ammers-Küller er
dankbaar voor, dat zij ons nu eens het beeld heeft geteekend van
een, die niet, door den stroom wordt meegevoerd. Dankbaar ook
voor den onderhoudenden trant, de levendige schildering, den fijnen
humor. wij nemen dan graag op den koop toe mee het wat gewild- romantische feit dat Erna. die zij na den débacle van het
bankiershuis in (misschien wel wat onwaarschijnlijke) armoede te
aan wie zij een plaats naast haar in het nieuw ge--rugvindte
opend magazijn geeft, zich engageert juist met dien éénen jongen
man, voor wien in Aafke's hart een vonkje had gegloeid. Maar
ziet men dit wat - opzettelijke over het hoofd, dan blijft er heel veel
te genieten over in dit frissche, weldadige verhaal. H. S.
,

,

Jeanne Reyneke van Stuwe. Durate. Roman uit den
handeldrijvenden middenstand. Twee deelen. Amsterdam.
L. J. Veen. z. j.
Dit is nog weer een vervolgnummer in de reeds zoo lang
loopende romans: „Van Zijden en Keerzijden "; de achtereenvolgende
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deelen zijn hier alle besproken. „Durate" is samengesteld naar het
welbekende recept, dat deze schrijfster volgt : zij maakt studie van
een milieu, tracht daaarin door te dringen, groepeert dan in de omgeving haar figuren en vindt de intrigue in — gelukkige of ongelukkige — l iefdes- geschiedenissen . Nu moet ik zeggen, dat deze
werkwijze in dit boek nog sterker dan in vele vroegere is doorgevoerd en dat de bedenkelijke zij den van die werkwijze daardoor
nu wel heel sterk naar voren treden. Er is hier weer die uitstalling
van detail- kennis, die bedoeld is om de eigenaardige kleur weer te
geven, maar den lezer vermoeit of verveelt : bladzijden vol met
opsommingen als in een boedelbeschrijving, telkens gelardeerd met
technische of antiquarische wetenswaardigheden. En krijgen wij
daardoor den indruk, dat dit nu is een „roman uit den handel
middenstand" :? Mij schijnt die zaak „Durate" in de-drijven
(Haagsche) Hoogstraat nog al fantastisch! Middenstanders mogen
onder elkaar uitmaken of zij bestaanbaar en denkbaar is . . . Het
geschiedenisje is, althans voor de helft, m.i. ook al niet waarschijnlijk. Dat de dochter uit de „zaak" zich verlooft met den architect,
die het huis heeft gebouwd, is zoo vreemd niet, al is dan deze
Jan Heeze van Wermeloo wel wat hooger van stand dan Agathe
van der Well, lid der firma Durate. Maar dat een Haagsch freule
je als Clotilde Valmore de Barlaimont (ja zeker! zij stammen af-t
van den ouden Barlaimont uit onze vaderlandsche geschiedenis)
zich zoo smoorlijk verlieft op den — zij het dan heel aantrekkelij ken -- jongen man van der Well, die in de Durate- winkel de
klanten zijns vaders bedient, zóó smoorlijk dat zij ontmoetingen

met hem heeft op de bovenzaal van het magazijn en hem een introductie bezorgt op een gemaskerd bal om met hein te kunnen
dansen; -- dat aanvaardt men niet zoo gauw, tenzij men dan in
de 18-jarige Clotilde kan zien een gedegenereerd kind. Maar psychologische diepte is er in deze romans nu eenmaal niet veel,
daarvoor krijgen wij in de plaats veel woorden, veel hartstocht en
vooral de eindelooze opsommingen en beschrijvingen. 0, maar dit
wordt waarlijk een obsessie voor den lezer! Deel I blz. 21-23:
een acte van koop en verkoop gevolgd door een aanbestedings-bestek; blz. 41: wel een bladvol van de artikelen, die de firma Durate
verkoopt; blz. 51 en 52: een cursus over „cuir bouilli" ; blz. 107 :
idem over bruidsmessen; Deel II blz, 40: verhandeling over pijpen
door de eeuwen heen ; blz. 104 en vele volgende over „Bats". En
dit is nog niet alles, want doorloopend wordt ons allerlei kunst
kunst -nijverheids-en ambachts- en nog veel andere-historcen
kennis bijgebracht. Oef!
H.
S.
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Eline van Stuwe (Jacqueline Reyneke van Stuwe). De
Kleine Mensch. (Het Dagboek van een Haagsch meisje).
Amsterdam. L. J. Veen Uitgever.
;

„De Kleine Mensch", hier aan het woord, is een heel rijk en
door•en-door verwend Haagsch meisje, dat zichzelf in den weg
loopt omdat al • haar wenschen vervuld of voorkomen worden en
het uitgaan, al de pretjes, het modieus gedoe, heel dit leege leven
haar niet bevredigt. Wanneer zij dan flink overspannen en zenuwziek is geworden, neemt een oudere nicht haar mee op arm- bezoek.
Doch dit voldoet haar niet, zij gevoelt de onmacht tegenover het
moeilijk werk, waarin zij niet thuis is. Maar dan -- na een terugval
in het mondaine leven -- neemt zij een kleinen, leelijken baby uit
een toevluchtsoord bij zich in huis. De vrienden en vriendinnen
lachen om den gril, maar één vriend is sympathiek; hem reikt zij
haar hand en geeft zij haar hart. -- Wij hopen dat Françoise met
Dick gelukkig zal zijn, werk genoeg zal hebben met vele eigen
kindertjes en tijd zal vinden om, niet als dilettante, maar ernstig,
anderen te helpen.
Diep gaat dit verhaaltje heelegaar niet, al heeft de schrijfster
dit misschien wel bedoeld. Het contrast tusschen de frivole sfeer
van Francoisé's clubje en het „werk" is wel wat heel dik en zwaar.
Het is niet in te zien, waarom zij zoo geheel zich aan het gezelschapsleven moet onttrekken, wanneer zij niet geheel daarin wil
opgaan, maar arme menschen wil bijstaan. Waarom moet heel dat
clubje zoo smalend over philanthropie spreken ? Het is alles wat
chromo -literatuurachtig: schelle kleuren, sterke tegenstellingen,
weinig diepte. Men vraagt zich soms af: geeft de schrijfster zich
wel rekenschap van de beteekenis der woorden, die zij gebruikt?
Een voorbeeld: Françoise met haar clubje „teat" in Royale en
hoort daar een ouden heer aan een naburig tafeltje over haar
spreken. Maar „de rest gaat voor mij verloren in het oorverdoovend tumult" ... van wat, denkt gij ? ... „waarmede Dick de la
Rive den kellner tot zich roept om hem toast en cake te bestellen."
Is hier niet alle verhouding uit het oog verloren ? En is (dit in 't
algemeen) die voorstelling van Haagsche jongelui, die niets doen dan
flirten, tea-en, dansen, schouwburgen bezoeken, de modes volgen,
enz. enz., langzamerhand niet een versleten cliché geworden ?

H. S.
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Suze La Chapelle-Roobol. Het Verleden. Amsterdam. Em.
Querido. 1917.
Dit is een belangwekkende roman. De figuren zijn de kennis
waard en staan stevig voor ons: de nog niet oude moeder -making
haar zoon de student; het meisje, dat zijn weg kruist en-wedu;
van wie wij gaan hopen dat ze zijn vrouw zal worden; haar ouders,
ongelukkig getrouwd . . . Leo, de jonge man, wil niet trouwen :
uit zijn kinderjaren heeft hij de herinnering bewaard aan zijn
vader, een wanhopig lijder aan vallende ziekte, die verdierlijkt en
versuft na zijn vrouw te hebben gebonden aan zijn eindeloos ziek led. Het besluit van Leo is natuurlijk gegrond op vrees voor
erfelijke belasting. Maar -- en dit is het verrassende in het gegeven -- de man zijner moeder is niet Leo's vader: zij heeft, toen
haar man na korte huwelijksjaren reeds ziek was geworden, buiten
de stad een bruiloft van eenige dagen meegemaakt en is daar bezweken, tot haar eigen verrassing en eeuwige wroeging niet voor
een hartstocht, maar voor een „surprise des sens ". Haar man heeft
ze haar fout bekend en die geboet door voortdurende toewijding
aan den lijder, maar nu wreekt zich „het verleden ", want Leo is
rampzalig omdat hij Eva niet vragen wil, hoeveel hij ook van
haar houdt, en Eva is rampzalig, omdat hij een spel met haar
schijnt te spelen. Leo's moeder ziet hoe ongelukkig beiden zijn.
Maar kan zij hem haar geheim vertellen, hem het verdriet aandoen
van de onthulling? Ten slotte weegt zijn geluk, dat hij alleen bij
Eva vinden kan. voor de moeder zwaarder dan elke andere overweging.
Men zal dit goed - geschreven verhaal met veel belangstelling
lezen.
H. S.
,

Anna Sutorius. Bummie's lief en leed. Voor den leeftijd
van 8 tot 12 jaar. Met voorplaat en bandteekening van Pol
Dom. Rotterdam. Nijgh en van .'l.)itinar's Uitgevers -Maatschappij .
Een boek te schrijven „voor den leeftijd van 8 tot 12 jaar"
lijkt mij heel moeilijk. Maar zulk een boek te beoordeelen, lijkt mij
ook verre van gemakkelijk! Toch weet ik raad: the proof of time
pudding is in the eating; ik heb het boek laten lezen door mijn
dochtertje, die 11 jaar is. En ze heeft mij gezegd dat het „eenigleuk" is. Waarvan acte. H. S.
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Melis Stoke. Van aardappel-mes tot officiersdegen. Uit
het dagboek van een Landstormplichtige. Illustraties van
I. van Mens, Henri van de Velde e. a. Amsterdam. Van
Holkema en Warendorf, 1917.
Natuurlijk zou het onbillijk zijn een vergelijking te maken
tusschen de oorlogs- literatuur in de landen, waar gevochten wordt
of die in de worsteling zijn betrokken, en die van Nederland,
waar men wel veel stoffelijke nadeelen ondervindt doch buiten den
strijd gebleven is. De mobilisatie is een zwaar kruis, voor de gemobiliseerden. Het waken. wachten, schijnt een moeilijker taak voor
een leger dan deelneming aan het gevecht. Van oudsher zijn wij
geen militair volk. Men moet — om niet onbillijk te wezen -- dit,
alles in aanmerking nemen, wanneer men zich rekenschap geeft
van de indrukken, die de lezing van Melis Stoke's ontboezemingen
en beschouwingen (berijmd en onberijmd) wekken. Nu ja, de jonge
man, die uit de rust en weelde van een behagelijk bestaan overstapt in het kazerne-leven en naar een onmogelijke negerij ergens
aan de grens gedirigeerd wordt, zal, ook al is bij niet tot mopperen geneigd, de corveeën van den dienst in ruime mate ondervinden
en gevoelen. Moet men dan, alles welbeschouwd, eigenlijk „Melis
Stoke" niet dankbaar zijn, dat hij onder dat alles zijn goed humeur
heeft weten te bewaren, zijn humeur en zijn humor, al zou men
den laatsten wat fijner wenschen? H. S.
Cyriel Buysse. Van een verloren zomer. Bussum. C. A:
J. van Dishoeck, 1917.
Buysse, die, van zijn reis naar het front in den Haag teruggekeerd, in sigarenwinkels of in zijlaantjes van het Bosch vluchtte
om interviews van vrienden te ontloopen, heeft toch aan het- publiek
zijn indrukken van die reis willen meedeelen, zijn bonte herinnegen aan het thans pret -lievende Londen, het thans ernstig- stille
Parijs, aan wat hij zag van de geweldige worsteling en van de
oorlogsmisère ; zijn herinneringen ook aan het Belgisch land, dat
hij zoo goed kent en dat hij nu teruggezien heeft.... Zijn zuivere
smaak heeft hem behoed voor mooi - schrijverij, voor groote woorden;
hij begreep dat de simpele beschrijving, het recht -af weergeven
van het geziene, gehoorde, gevoelde indrukwekkend genoeg zou
zijn. En zoo vertelt hij in dit boekje van zijn reis, van kleine en
groote dingen, met veel „verve ", raak maar sober. Maar de lezer
gevoelt in zijn verhaal den warmen harteklop en de groote deernis
om al deze ellende. H. S.
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F. de Sinclair. De Ridder Knol. Amsterdam. Van Hol
Warendorf, 1917.
-keman
Menschen — en boeken! -- moet men nemen zooals ze zijn,
of ze uit den weg gaan. En dit boek... ja, wanneer men zich stoot
aan de zware grappigheid, aan den groven humor, de onwaarschijnlijkheid en den „charge", dan moet men met den hoofdpersoon —
een „O-W-ër" — diens stopwoord gebruiken: „legt 't maar neer...
maar val d'r niet over`. Ach, het is eene kleine kunst, lijkt me,
om tegenover elkaar te stellen de hyper- conservatieve edellieden
uit een dorp --- een graaf, een baron, een jonkheer, enkele freules
en een „rij ken sjap ", zooals de parvenu zichzelven noemt. Vooral
wanneer men van de deftige lieden caricaturen of kluchtspel-figuren
maakt, is het effect al heel licht bereikt. De sehr. heeft ze aan
touwtjes en laat ze allerlei dolligheden doen. Wanneer des graven
zoon met des nieuwen ridders dochter verloofd is en de aristocraten
van liet dorp nu wel den heer en mevrouw Knol een bezoek moeten
brengen, dan ontziet de sehr. zich niet die visite van half vier tot
half zeven te doen duren; er wordt ongeloofelijk veel champagne
gedronken; de leeren rooken sigaren, de dames sigaretten; de
gastheer laat de pianola een ragtime spelen en eenige der gasten
slaan aan het dansen! Nu ja.... „Val d'r niet over !` De schr.
wil dol en uitbundig zijn in zijn grappigheid; hij geeft charges.
Laat ons ze hem gunnen. Ter wille van den hoofdpersoon, dien
liij kostelijk teekent. H. S.

Jeanne Reyneke van Stuwe. Circus- leven. Veen's Gele
Bibliotheek. Amsterdam. L. J. Veen.
Uit haar roman „De groote Voltige" wisten wij reeds, dat de
schrijfster een gezette studie van het circus -leven heeft gemaakt.
In dit beknopte boekje vertelt ze daarvan nu een en ander. Het
belangwekkendst zijn haar mededeelingen aan het slot: „Circusartisten"; wat daaraan voorafgaat, zijn schetsjes, verhaaltjes,, die
alle in dit milieu spelen, liet een wat beter dan het ander. Soms
is de stijl wat ... gezwollen, zoo, waar zij bij Barnum en Bailey
in de arena „in veelvoudige pracht, de wonderen" ziet opdoemen
„talrijk en en in voortdurenden gang, evenals het stijgen der sterren,
mateloos is en geleidelijk, aan het nachtelijk firmament". -- Maar
over 't geheel kan men dit boekje rekenen tot wel prettige ontH. S.
spannings- lectuur.
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Abr. Mossel. De wereldwandelaars. (Een zwerftocht
door Europa). Geïllustreerd. Amsterdam. Mij. voor goede
en goedkoope lectuur. 1917.
Dit boekje is verschenen in de reeks ,,Van Reizen en Trekken ",
onder leiding van Jhr. Dr. N. van Suchtelen. Het bevat het
hoogst eigenaardig verhaal van de drie jonge mannen, die „zonder
geld op reis gingen ", d.w.z. Amsterdam verlieten om te voet door
de wereld te gaan, zich de noodige reiskosten te verschaffen door
verkoop van prentbriefkaarten, waarop hun portretten waren afgebeeld. Te Weenen voegde de vrouw van één hunner zich bij het
gezelschap, dat den tocht tot Roemenië voortzette, toen door den
oorlog daartoe genoopt, terugkeerde. Merkwaardig is dit verhaal
vooral, doordat het een sterken indruk geeft van de groote moeilijkheden, die bij een reis onder zoodanige omstandigheden overwonnen moeten worden, van de ontberingen die daaraan zijn
verbonden, de gevaren, die men loopt. Wat een ellende hebben
deze menschen, vrijwillig, doorgemaakt! En -- ik wil de opmerking
niet achterhouden -- hoe slecht waren zij voorbereid en toegerust.
Door en over de Alpen te trekken, gelijk zij deden, zonder gids,
vrijwel „op goed geluk af", duisternis en sneeuwstormen te trotseeren, zijn leven te wagen, is het niet roekeloos, wanneer het
eenig doel is... ja, wat eigenlijk? Een deel van Italië oppervlakkig
te zien, vandaar weer verder te, trekken, en weer verder, al maar
„wandelend"! Zeker, men kan ook zeggen, dat deze jongelui een
flinke portie energie en doorzettingsvermogen tot hun beschikking
hadden; alle hulde; maar was die niet beter te gebruiken geweest
dan voor dit doel? Zij zelven oordeelen klaarblijkelijk van niet.
Hen heeft de onderneming niet berouwd. En dus ... ?
Maar in elk geval, die illustraties ... ! ! H. S.

Sawitr1. Indische Sproke uit het Sanskrit door J. Ph.
Vogel, Hoogleeraar te Leiden. Amsterdam. Scheltema en
Holkema's Boekhandel.
Deze zorvuldige bewerking van een beroemd, en in zijne navolgingen zeer vruchtbaar, oud- Indisch verhaal stelt den Ned er
lezer in staat om kennis te maken met de „schoone sproke-landsche
van de koningsdochter Sawitri, wie voorgezegd was, dat haar zelfverkoren echtgenoot na een jaar zou sterven, maar die, toen de
tijd gekomen was en de Doodsgod reeds de ziel van haar man
wegvoerde, zoo treffende woorden van waarheid wist te spreken,
dat Yama, de machtige heerscher van het Doodenrijk, bewogen
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werd om den strik los te maken, waarmee hij de ziel van Satyawan
had gebonden."
Het is inderdaad een roerend en treffend verhaal, dat de Heer
Vogel ons door zijne vertaling te genieten geeft. De kuische liefde,
de waardige, en ook vaardige, wijsheid van Sawitri, het overleg,
waarmee de dichter ter wille van het licht dat op de vorstelijke
vrouw zelve moest vallen, zijne bijfiguren, zelfs ook den echtgenoot, min of meer in de schaduw liet, daarnaast de eenvoud der
middelen door den verhaler gebezigd om den lezer onder den indruk van zijne sproke te brengen, maar bovenal de ernst en de
overtuigde vroomheid der taal — dit alles is bij uitstek geschikt
om den twintigste-eeuwschen lezer, ook door de tegenstelling met
de ingewikkelde psychologie der moderne letterkunde, te boeien
en te bekoren. De stijl der vertaling werkt daartoe in hooge mate
mee, en eindelijk, de lezer wordt op uitnemende wijze ingeleid tot
de lectuur door een zeer eenvoudig gestelde introductie, ter toelichting van de plaats die het Sawitri- verhaal in het groote heldendicht der Indiërs, het Mahabharata, inneemt. K. K.
C. R. de Klerk. Vaderlandsche Nieuw-klassieke beschouwingen. Uitgegeven door de Maatschappij voor goede
en goedkoope lectuur.
Het boek van den Heer de Klerk, waarop ik hier om zijn
rijken, en gedachtenrijken, inhoud de aandacht vestig, is eigenlijk
geen boek. Het is een reeks vlug, door eene zeer begaafde hand,
maar soms met eene zekere journalistieke haastigheid geschreven
artikelen, geboren uit groote belangstelling voor de klassieke beschaving en de klassieke opvoeding, geïnspireerd door eigen oor
nadenken, en beheerscht door ééne hoofdgedachte:-spronkelij
„het onderwijs in de klassieken en de waardeering der klassieke
oudheid staat in ons vaderland nog steeds onder den invloed der
Erasmiaansche waardeering." Die hoofdgedachte brengt in de overigens wat vermoeiende bontheid van de hier bijeen gebrachte artikelen eenheid, en werpt van zelf licht op hetgeen in den bundel
het belangrijkste is, de studie over Augustinus. Maar zij doet ook
telkens bij den lezer den wensch opkomen, dat de schrijver, kundig
en belezen denker als hij is, uit de verzameling, ons thans in handen
gelegd, een boek had willen samenstellen. Dan ware het ephemére,
het polemische licht verdwenen, en voor de polemiek een onpartijdiger en duidelijker ontwikkeling van persoonlijke opvatting in de
plaats gekomen. De frischheid die thans het geschrift kenmerkt
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zou daar niet bij hebben verloren, de juistheid van oordeel had er
zeker bij gewonnen. Nu is de door haar levendigheid boeiende
serie inderdaad wat eenzijdig : de beschouwing der Oudheid, met
name der Grieksche Oudheid, is al sinds jaren, ook bij onze Gymnasium- Docenten niet meer zoo klassicistisch als men uit de artikelen
van den Heer de Klerk zou moeten opmaken; al zijn wij -- ge
zou ik zeggen — er nog ver van af, om in plaats van-lukig,
Plato Plotinus aan onze Gymnasiasten voor te leggen. Bovendien
zou zeker de omwerking van de gedachten, in deze korte artikelen
neergelegd, tot een samenhangende beschouwing den schrijver, tot
voordeel van zijne lezers, hebben gedrongen tot een dieper door
dringen in de stof zelve van ons klassiek onderwijs: juist wat hij
bescheidenlijk zijn leekenoordeel noemt, zouden de „vakmannen"
gaarne hebben gehoord, waar het geldt de innerlijke waarde te
bepalen van de Homeruslectuur, de studie der tragedie, de behandeling van Plato. Thans blijft de suggestie uitgaande van zijne
beschouwingen te theoretisch, en de vraag: „wat de schrijver eigenlijk wenscht", moeilijk te beantwoorden.
Dat wij des niettemin de beantwoording dier vraag gewenscht
achten is een bewijs voor het belang der hier door den Heer de
Klerk herdrukte beschouwingen. K. K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken:
J. Kleintjes S. J. Ludwig Windthorst. (Geloof én Wetenschap XII. 6).
Nijmegen. L. C. G. Malmberg, 1917.
Dr. A. H. de Hartog. Strauss. (Groote Dogmatici I. 6). Baarn. Hol
Drukkerij.
-landi
Jaarboek voor het Protestantsch theologisch onderwijs. Groningen.
J. B. Wolters.
Dr. A. van Veldhuizen. Nieuwe Theologische Studies I, 1. Groningen.
J. B. Wolters, 1918.
Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga. Het weidsch ornaat.
Een giften aan zoekenden. Amsterdam. L. J. Veen, 1917.
G. Hul sman. Romantische en wijsgeerige werken van Hendrik Ibsen.
Groningen. P. Noordhoff, 1917.
Dr. J. J. le Roy. Honderdjarig Bestaan van het Natuur- en scheikundig
genootschap te Deventer. Rede uitgesproken den 15den Oct. 1917. Deventer.
.i. E. Kluver, 1917.
J. R. de Kruyff. „In onze kinderen leven wij voort ". Amsterdam. S. L.
van Looy, 1917.
Arno. Tom Wessing. Een verhaal voor jongens. Geillustreerd door mej.
E. Ruyter. Groningen. G. Römelingh, 1917.
E. Rijpma. Jonge Kracht. Nieuw leesboek 1II. Amsterdam. L. J.
Veen, 1918.

Overneming verboden.
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Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

De tegenstelling van lijden en geluk.
Het geestesleven in zijne voortbeweging is niet een
enkelvoudig proces, dat rechtlijnig als een kanaal naar
zijn doel geleidt; maar dialektisch is zijn toedracht. Er is
een wet van tegenstelling en niemand kan zijn leven anders
toerichten dan volgens deze wet, die in het leven zelf ingeweven geen ontduiking toelaat. De grondzakelijke tegenstelling, in het levensplan besloten, is die tusschen zinne
lij kheid en geestelijkheid. De mensch in den staat der
natuur geboren, gaat over tot den staat der geestelijkheid.
Eerst is het natuurlijke, daarna het geestelijke, leert Paulus in den Korintherbrief. Deze twee nu zijn wel de twee
stadiën van eenzelfde proces, maar toch is de laatste geen
logische gevolgtrekking, waarvan de grond ligt in de eerste.
De grond van beide ligt in den Geest, dat is in de ware
menschelijkheid, die zich ontkent (zinnelijkheid) om zich
te vinden (geestesstaat) en tot haar ware zelf te komen
langs den weg der tegenstelling. In den overgang van
de zinnelijkheid tot de geestelijkheid wordt een tegen
doorleefd, eene omwending. Wel is waar niet eene,-steling
waarin de kontinuïteit des levens zou verbroken zijn, zoodat de geestelijk bewuste mensch iets principieel anders
-
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zou zijn dan de natuurlij k-zinnelijke is
al het to ekomstige is voorhanden en aanwezig in het voorafgaande
maar hij is zich anders bewust. In zinnelijkheid en
geestelijkheid is de mensch het zelfde n.l. zichzelf is bij
maar hij is zich bewust op andere wijze. Hier ligt de
tegenstelling; in de zinnelijkheid 1 ) is hij alleenlijk van
zich als ervaarbaar eigenwezen bewust; in de geestelijkheid is
hij zich bewust van het eeuwige Zelf. Het tweede is niet
uit het eerste verklaarbaar. De nieuwe bewustzijnswijze
volgt uit de innerlijke noodwendigheid en is een daad van
het Zelf zelf; d.i. van het eeuwige Wezen dat zich in ons
bewustzijn gelden doet, en dat geen ander is dan het Goddelijk Beginsel, dat den mensch inwoont. Maar om haar voort te
brengen moet de zinnelijke natuur overwonnen worden. Deze
overwinning draagt in de praktijk des levens zich toe
als een adeling der aandriften; maar dat het niet blijven kan
bij de zinnelijke natuurlijkheid beteekent een afwijzing van
het zinnelijke als zoodanig. Het geestesleven houdt in een
adeling onzer aandriften doordat de zinnelijkheid daarin
inderdaad wordt ontkend.
En nu opent zich weer de achtergrond: de Idee (Godsgeest) zelve individueert zich tot persoonlijkheid, dat is: tot
mensch. Wij zijn menschwordingen Gods; de diepe zin van
het persoonlijkheidsbegrip is in deze aanwijzing uitgedrukt.
Maar met de individueering is de Idee uit de eenheid
haars wezens afgezonken tot natuur. De mensch, zijne oogen
opslaande, bevindt zich als in de zinnenwereld inwonende Godsgeest. De Idee is in ons ver-keerd tot natuur
wij zijn naar onze aanvankelijke natuurlijkheid-wezn;
zinnelijk bewuste wezens, levend in de menigvuldigheid
der uitwendige verschijning en hebben de eenheid des
Geestes, onze eigene wezenseenheid, uit het oog verloren.
De voortgang van het geestesleven, onze vergeestelij king,
zal hierin bestaan, dat wij deze aanvankelijke tegenstelling
herstellen (overwinnen) door een tweede, van zinnelijkbewuste tot geestelijk-bewuste menschen wordend.
1) Deze term wordt in dit opstel in ruinieren zin gebruikt, zooala
hij hier omschreven is.
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De ondervinding van lijden en geluk wordt slechts in
het verband dezer grondgesteldheid des levens verstaan.
Zij maakt deel uit van de tegenstelling als wet der geestelij ke voortbeweging in het algemeen. Zij is niets op zichzelf voorkomends, als ware zij een bloote eigenaardigheid
onzer levenservaring, gelijk wij sommige dingen rood zien
en andere groen. Dit trouwens beseft de mensch als lijder
en als gelukkige, dat hij een levenswet vervult en dat
deze tegenstelling hem onthult wat des levens is; zijn
ervaringen van leed en vreugde hebben een verdiepende
strekking, waarvan hij de uitwerking niet miskennen kan.
Om louter vreugde of om verdriet zonder meer is het niet
te doen. Wie bloemen plukt, plukt ze voor het oogenblik
en om henzelf; wie leed vergadert of vreugde, neigt tot
beschouwing, omdat hij den zin wil raden die zich kond
doet. Het is alsof hier een . aanzegging van het levensgeheim tot hem geschiedt. Hij zou een ondankbaar genieter
en een onvruchtbaar lijder zijn, wanneer hij uit zijn ervaringen geen wijsheid, geen levensbegrip te voorschijn
bracht.
Wij bedoelen dit anders dan zooals het voor sommigen
schijnt. Uit lij den en geluk wijsheid leeren, schijnt voor
hen een praktische aanwending; nl. door tegenspoed willen
zij tucht leeren, ingetogenheid en zelfbezit, of gehoorzaamheid tegenover de instellingen des levens, die hen toeschijne i van God gegeven. Deze menschen wenden alles
óm in het zedelijke. Zij willen zedelijk goed zijn in dien
zin, dat zij aan een norm willen beantwoorden, waarvan zij
in eigen bewustzijn niet zouden weten. Zij willen de menschen lief hebben, Gods geboden bewaren, het vaderland
dienen of ik weet niet wat, en hebben hun blik gericht
op zedelijke waarden. Oud-testamentisch klinkt deze opvatting; in de psalmen is menige uitspraak aan te wijzen
waarin de dichter zijn leeds- en gelukservaring wil omzetten tot zedelijkheid, goede gezindheid en deugdzame
werken, en hierin de ,,les" gelegen acht die zijn ervaringen hem aanbieden.
Iets anders bedoelen wij ; niet praktisch is de wijsheid,
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maar - theoretisch : de ervaring van lij den en geluk eischt dat
wij lijden en geluk verstaan; het zedelijke volgt vanzelf; de
redelijkheid is meerder dan de zedelijkheid ; en ten slotte
ligt de ware, diepe zedelijkheid in niets anders dan daarin,
dat wij tot redelijk bewustzijn komen. Het redelijke bewustzijn zal onze aandriften wel adelen en vergeestelijken.
Dit is later zorg, maar de diepe strekking onzer ervaringen ligt hierin dat wij tot bewust-zijn ontwaken en niet
bij de ervaringen zelf blij ven alsof ze geen verborgen inhoud omsloten. Een verstaand mensch is een geestelijk
mensch en de voortbeweging des levens is een voortbewegin ; in bewustheid. Zoo moeten wij uit lijden en geluk
tot het verstaan van het leven voortgaan. Want de diepte
en de innerlijke waarde daarvan ligt in de aanzegging die
zij mede brengen, dat hier de wet des levens en der voort
zich doet gelden.
-bewgin
Nu verstaan wij niets uit de ervaring, maar uit de
bezinning. Alwat verstaan wordt, wordt uit de Idee ver
welke wij ons bezinnen; de Idee is de Geest des-stanop
levens, en Hij is het, die zich in ons tot persoonlij kheid individueert. Het Algemeene is de verstaansgrond
èn de levensgrond. Maar al verstaan wij niet uit de ervaring, zoo is het toch de ervaring die verstaan wordt;
en het verstaan der ervaring geschiedt in en tij dens de
ervaring. Wie lij den en geluk alleenlijk van hooren-zeggen
kende, zou ze niet kunnen verstaan uit de Idee; hij zou
hen met de bezinning niet benaderen. Maar ervaring en
bezinning treffen samen en de mensch, het levensbegrip
inziende, beseft te gelijk in zijne ervaringen hoezeer dit
begrip een levend begrip is en in het leven zich ervaren
laat. ' Zoo zijn lij den en geluk een stof voor het levensbegrip.
En zoo ontspringt de zelf bezinning in deze ervaringen:
lij den en geluk; en bereikt de horizonten en de koepelen
des bewustzijns en begrijpt dat het leven in zijn doorstaan
dezer tegengestelden niet zinneloos is en niet redeloos en
niet troosteloos en niet leeg. Zinrijk is het leven; het is
deelname aan de zelfverwerkelijking van den eeuwigen
Geest in de wereld.
w
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De neutraliteit des gevoels.
Lij den en geluk worden niet aanstonds en niet steeds
ervaren in hun karakter van tegengestelden. Eerst bij toename van scherpte blij ken zij als zulke. Er is een neutra
gevoel waarbij wij noch lij den noch genieten;-litevanh
en deze neutraliteit neemt een groot deel van vele levens
in beslag. Zij is de tegenhanger van het aktielooze bewustzijn. Er zijn in vele levens tijden dat er niet gedacht
wordt; en er zijn menschen die meestentijds zonder gedachte leven. Met gedachte bedoel ik levende, scheppende
gedachte, geestelijke werkzaamheid, waarbij het gaat om
het algemeene. Gedachte vormen is denken over het leven
en de wereld. Onbeschaafde volken, geestelooze tijden,
dieptelooze gemoederen houden zich bezig met niets. In
hoeverre deze bewustzijnsslaap gestoord wordt door inwerkingen van den Geest, die nergens niet is, kan niet
worden geweten. Maar dat er een neutraliteit des bewust zij n s bestaat, een stilstand van leven, is zeker; en daaraan
beantwoordt een neutraliteit des gevoels: lijden noch geluk.
Het gewoonteleven heeft lij den noch geluk. De huishond die in zijn mand opkijkt nu hier dan daarheen, even
de ooren spitst, zich krabt en zich neervleit, verkeert in
de neutraliteit des gevoels; en waarschijnlijk maken duizenden menschen het niet beter gedurende vele tij den van
hun leven.
Deze neutraliteit is niet geheel gevoelloos; want ge
wordt opgemerkt als een vreemdsoortig ledig-voelshid
en doet met den pijn der leegte aan. Iemand die beseft dat
hij niet-gevoelt, beseft een gemis en wordt ontsteld, zooals een kind in het donker, wanneer het de donkerte oplet,
beseft niet te zien en door het niet-zien ontstelt. Het niet gevoelen is evenals dit niet-zien iets anders dan een louter
afwezigheid; het is een gemis, een te -kort, een gaping, een
positief ledig; de mensch die beseft dat hij niet - gevoelt
staat voor een zielsafgrond. Of op andere wijze beseft hij
zich in een ijsgrot waar de warme stroom des levens geen
toegang heeft. Hij beseft zijn niet - gevoelen als koude en
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ergert zich. Zijn besef kan symptoom zijn eener zielsziekte
en tot wanhoop voeren. Als hij maar kon lijden en aan
zijn dofheid, koude en leegte ontkomen, wist hij zich gered. Zijn niet-voelen is een machteloos en hulpeloos spel
met zichzelf, waarbij hij zijn eigen daemon schijnt te wezen.
De neutraliteit des gevoels is een andere ; zij is een onderling opgewogen zijn van kleine nauwlijks opmerkbare
vreugde en even klein nauwlijks opmerkbaar ongenoegen.
Ontbering en bevrediging volgen elkaar op als golven van
geringe golfdiepte en -hoogte. Het onaangename van
's morgens opstaan wordt opgewogen door het aangename
van het ontbijt; het kleine misnoegen van vergissingen,
geringe ergernissen die weldra vergeten zijn, lasten die
nauwlijks drukken en ongeriefelijkheden, wordt opgewogen
door onbelangrijke genoegens van gezellig verkeer en vlak
amusement. In deze afwisseling van tegengestelden, die
door geen bezinnend bewustzijn vergroot of verdiept worden, gaat het leven van velen voorbij zonder een spoor
na te laten. Het brengt geen groeven in het voorhoofd en
verscherpt noch verheldert den blik. Terugziende noch
vooruitziende wordt zulke mensch door het leven geroerd.
Alles gaat zooals het gaat: geleidelijk ; zonder schok neder waarts of opwaarts, leeft hij in de neutraliteit zijns gevoels
zonder lijden en zonder geluk, want zonder het besef
eener tegenstelling van beide, aan de eigen ziel ervaren.
Ook in deze neutraliteit zijn rimpelingen, maar ze
effenen zich. Gewelddadig wordt somwijlen de geleidelijkheid
verstoord door een verlies, tegenspoed of sterfgeval; maar
waar men zoo weinig in de werkelijkheid des levens is
ingedacht, weet de getroffene geen weg met het ongeval
en uit behoefte aan behoud der gelijkmatigheid vereffent
hij het met vergoelijkende redenen. Bij zal zich dra wennen
aan de nieuwere situatie en weert den schok af door zich
te gedragen met gelijkmoedigheid en met de redeneering,
dat het in de wereld niet anders gaat. Hij doet een beroep
op zijne bescheidenheid en houdt aan zichzelf voor, dat hij
geen recht tot klagen heeft, daar sinds dag en eeuw het
zelfde aan allen overkomt. Aldus gerust gesteld treedt hij
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opnieuw de kort -gestoorde neutraliteit des gevoels binnen.
Veelvuldiger is de zwakke omhoogstijging boven de
neutraliteit door middel van een geluk; doch zij heeft
nog minder bestand. De neutrale mensch zoekt wat meer
relief te verkrijgen door he amusement. Zijn zijne dagen
grauw, wat hij nauwelijks opmerkt, hij weet er eenige
kleur aan te geven door de vroolijkheid, een uitstapje,
een koncert, een tooneelbezoek, een gezellige bijeenkomst.
Vooral het komische, dat lachen doet en goedkoop te
krijgen is, biedt wat men zoekt. Maar dit alles brengt
geen verandering in den gelijkmatigen polslag; het geeft
geen exaltatie noch depressie en was nauwelijks een stijging
van de gevoelsgolf (men heeft ook zoo vaak een dergelijken
prikkel ervaren). Zoo blijft de neutraliteit des gevoels bestaan, waarin het persoonswezen in het midden leeft tusschen lij den en geluk en aan beide ontkomt. Het rythme
van zulke levens is als die van onbeduidende klanklooze
verzen.
De fundamenteele tegensielling.

Dat wij deze neutraliteit toekennen aan middelmatige
personen . in gemiddelde (niet door wereldrampen getroffen)
tij den, beteekent dat wij haar niet het ware achten. Het
geestesleven is beweging en beweegt door tegenstelling en
eerst bij ondervinding van tegenstellingen weten wij dat
het in beweging is. De levende mensch ondervindt smarten
en innerlijk geluk. De loutere gelijkmatigheid houdt geen
belofte in en geeft uitzicht nergens heen. Zij is intermezzo.
Nu kan dergelijk interim misschien wel een leven lang
duren; maar dan is het geheele leven maar tusschentijd.
Niet ieder beleeft het ware tijdens zijn aardsche loopbaan;
velen wonen alleenlijk den vakantietijd bij ; zij hebben het
leven niet aan het werk gezien. Allen zijn wij de Idee
(Wereldgeest) zelve in hare individuatie; in eiken mensch,
d. i. in elk bewustzijn is de Idee persoon geworden. Maar
zich van ,dezen grond bewust te worden is slechts in
de werktijden mogelijk, wanneer haar scheppende natuur
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zich innerlijk openbaart in de menscheziel. Op treffendste
wijze is deze beleving zichtbaar in het getuigenis der groote
wereldleiders, apostelen, wijzen, profeten, mystieken, kunstenaars, zooals in den onstuimigen man die verkondde:
ik leef doch niet meer ik, maar Christus (de Geest) leeft
in mij. Maar in honderd talen is dit getuigenis nagezegd
en uit eigen ondervinding uitgesproken door de duizenden
die onbekend blij ven, doch wien de geest niet onbekend
bleef en die als Ulrich von Hutten een vreugde achtten
te leven. Zij vingen in hun ziel de jubel der sterren op.
Zij vloeiden over van dankbaarheid en wisten het goddelijke
in de wereld en in zichzelven. Het bestaan werd oogenblikkelijk voor hen schoon als een zingende lentenacht.
Maar wat deze ondervonden is niets partikuliers, wat
voor hen alleen mogelijk was alsof alleen zij uit den
Geest geschapen zijn en de anderen niet. Zij ondervonden
het Algemeene, terwij 1 de anderen bij hun empirisch -ik
bleven. Zij ondervonden de menschelijkheid, die ook de
menschelijkheid der anderen is: de inwoning van het goddelijke. Want de persoonlijkheid is niet anders dan dat de
Idee zich verpersoonlijkt. Om reden van deze is de neutrale
levenstoestand, die lij den nóch geluk inhoudt, een tusschentij d, een interim, een schijnstaat, een voorloopigheid en is
hij het ware leven niet. Hij is niet meer dan het zinneleven
in gemoedelijke tempering, waarin de Geest nog maar op
zijn ontwaking wacht, en zich vooralsnog verbergt beneden den opmerkbaren graad des bewustzijns gelijk
ook bij anderen in de tusschentijden des levens plaats
heeft, wanneer zij van dieper besef en grootscher doel
schijnen uit te rusten.
-steling
De neutraliteit zal verbroken worden. Want op den
achtergrond van het leven blijft de tegenstelling bestaan.
De oer-tegenstelling, metafysisch en grondzakelijk, is door
de neutraliteit des gevoels niet verzoend noch opgeheven;
zij is alleenlijk nog niet tot bewustzijn gekomen: de Idee,
die zich tot mensch -zijn individueert, verschijnt in den zinne
natuurstaat. Aanvankelijk zijn wij des Geestes onbe--lijken
wust; wij zijn zinnenmensch, zonder de wijsheid, die het
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ware denkt; zonder het streven dat het ware beaamt;
maar vol eigenwijze en onwijze, diepte- en zinlooze meening
en grondelooze begeerte. De Idee, zich individueerend,
verkeert zich met één tot zinlijkheid ; zij verschijnt aan vankelij k in een zinnelijk geboren mensch.
En nu zal deze oer-tegenstelling zich in het leven
prof ekteeren als tegenstelling van lij den en geluk. Wij zullen
in het bewustzijn een innerlijk konflikt ondervinden, dat
ons bij wijlen ontzet. Maar in het geestesleven is deze
ondervonden tegenstelling tot de voortbeweging onmisbaar,
daar de levenswet een dialektische is. Er zijn menschen
die zooveel peiling hadden op de diepte, dat zij de grootste
vrees koesterden voor een gelijkmatige voorspoedigheid
uiterlijk en innerlijk, omdat daarin de aanstichting door
den Geest ontbreekt.

Niet de zedelijke tegenstelling is
fundamenteel.
Om onze meening zuiver te stellen is onvermijdelijk
hier een polemische episode in te voegen tegenover een
opvatting, die op even grooten invloed als lange voorgeschiedenis kan wij zen. Voor rechte indenking van het
levensbegrip en ook van het geluksbegrip is helderheid te
dezen opzichte van allergrootst belang. Wij wijzen op een
ethische levensleer, die het zedelijke in het centrum des
levens plaatst. Zij stelt den mensch op zichzelf en verliest
bij haar beschouwing de wezenlijke eenheid van het Goddelij ke en menschelijke uit het oog. Principieel dualistisch,
kan zij den fundamenteelen zin des levens als een zelfverwerkelijking van het Al-eene in de wereld, noch inzien noch
toestemmen. Zij acht het leven wel iets anders dan eene
verwerkelijking van het ware, n.l. een gehoorzaamheid.
Lij den en geluk zijn niet een tegenstelling op tweede
plan, waarvan de zedelijke tegenstelling tusschen goed en
kwaad den eigenlij ken achtergrond vormt, gelijk geleerd
wordt door hen die in de wereld niet een redelijke, maar
een zedelijke orde veronderstellen. Deze opvatting, van
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Israëlitische herkomst, heeft zich vastgehecht aan het
paradij s- verhaal, alwaar als geestelijke levensinhoud voor
den mensch gold de gehoorzaamheid en waar het menschelot, gelijk het wereldlot, in een verhouding van loon en
straf bestond. In deze ethische opvatting kunnen de begrippen loon en straf verfijnd worden en van hun uiterlijkheid bevrijd toch blijft zij aan deze begrippen gebonden
om de verhouding van lijden en geluk te verklaren. Het
levensleed moet als straf voor de zonden gedacht, zal de
prioriteit van het zedelijke gehandhaafd worden. De oud
ook de Christelijke levens -tesamnichgrodels
dit opzicht konsekwent. Andersom moet-beschouwing
dan ook het geluk als loon voor het zedelijk goede worden
opgenomen; wanneer al van eigen verdienste geen sprake
zijn kan volgens het christelijk dogma, dan komt toch de
verdienste van Christus of de onverdiende genade van God
daarvoor in de plaats en blijft de uitdeeling van het geluk
langs een omweg aan het begrip der verdienste verbonden
en opgevat als loon. De grondgedachte is juridisch en God
wordt gedacht als wereldrechter, onderscheiden van de
werkelijkheid; op haar toeziende en niet haar voortbrengende. Het begrip van den zondeval als een door God niet
bedoelde en in het goddelijk leven niet inbegrepen wereld
hier onvermijdelijk verondersteld. De gedachte-geburtnis
dat het wereldproces een dramatischen loop heeft en dat
de tegenstelling een onvermijdelijk element van de orde en
het proces der wereld is, wordt afgewezen. Men staat voor de
noodzaak om de geheele werkelijkheid te beschouwen als
een misgreep, vergissing, dwaling, waaraan het goddelijk
wezen geen schuld heeft, maar dat uit de baan der goddelij ke bedoeling is uitgetreden. Deze wereldbeschouwing is
uitgedacht om God abstrakt te houden, buiten de werke lij kheid van lij den en kwaad, maar zij is in waarheid een
onttroning Gods 1 ).
1) In de tegenstelling tussohen redelijke en zedelijke wereldopvatting
gaat het in den grond der zaak om het begrip der noodwendigheid. Is de
negatieve wereldfaktor 'n noodwendigheid en in het wezen der schepping
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De zedelijke tegenstelling is niet de primaire, maar de
secundaire. Aanvankelijk en in de eerste instantie bevinden
wij ons niet goed of kwaad, maar bevredigd of onbevredigd
en eerst doordat wij deze bevrediging en onbevredigdheid
gaan denken ontstaat het zedelijke. Het zedelijke is door
de rede, een middel der menschelij ke rede om het natuurlij ke op hooger plan te brengen en in hoogeren vorm te
denken en daarmee het leven nader te brengen aan zijn
bestemming; maar in hoogste instantie is ook weer het
zedelijke voorbij en verkeert het leven in de sfeer der
waarheid, dat is der wezenlijkheid en der eeuwigheid,
waarin ook de tegenstelling van goed en kwaad niet mee
doet. De voltooide mensch is niet de goede maar de waar
zich van de eeuwige waarheid bewust is:-achtige;d
wetend en verheerlijkt door het inzicht.
Er ligt dus achter lij den en geluk geen zedelijke tegenstelling, maar een redelijke d.i. een tegenstelling van kos
metafysischere aard in onze rede weerspiegeld: de Idee,-misch
de goddelijke Geest, heeft in de wereld hare eenheid met
zichzelf verlaten en verschijnt als natuurlijk scheppingsvermogen, gedifferentieerd in de natuurlijke aandriften;
en in den mensch vangt zij met een nieuwen vorm dezer
driftigheid aan; naar onze alsnog onvergeestelij kte natuur
zijn ook wij driftwezens, behoeftigen, begeerenden, hongerigen, belasten, bevreesden en al wat daarbij behoort. Dat
het leven aanvangt in zijn natuurstaat is een noodwendigheid en dat het uit dezen zich tot den staat der geestelij kheid opheft evenzoo. Er is één en dezelfde weg, de weg
der bewustwording, de weg van den wereldgeest zelf, de
weg der waarheid. In het leven gaat het om het ware;
de zedelijkheid is daarbij een onmisbare waarde, maar zij

gegrond? Moest dus het bestaande het moment der tegenstelling met zijn
goddelijken scheppingsgrond in zich bevatten, niet krachtens eigen willekeur,
maar krachtens het wezen der geschapenheid zelve? Zoo ja dan ie de
tegenstelligheid in wereld en leven in den grond der zaak niet van zedelijk
karakter, en zijn zelfs goed en kwaad begrippen waarmeê in wezen iets anders
dan het zedelijke wordt aangeduid.
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is niet het ware zelf; zij is een menschelijke bewustzijns
wijze, terwijl het ware is van kosmischen en fundamenteelen aard. Ten slotte worden wij vrij niet door het zedelijkgoede maar door de waarheid (Ev. van Joh. 8, 32) en ook
Aristoteles leert in de Nikomachische Ethiek dat het goede
niet geldt boven noch beneden den mensch, d. w. z. dat
het niet de volstrektheid is, maar het betrekkelijke (VII, 1).
Het zedelijke is een aspekt, waaronder wij het ware in het
menschenleven opvatten, niet het oorspronkelijk en eeuwig
begrip van het ware zelf.
Wij erkennen dus, dat in lij den en geluk de bovenzinnelij ke verhouding van ons wezen haar eigenen en onmiddellijken weerklank heeft, niet door het transparant van
het zedelijke bewustzijn henen, zoodat lij den en geluk uit
de grondgesteldheid der schepping zelve moeten begrepen
worden. Zij zijn oorspronkelijke levensinhouden. Niet door
onze slechtheid als zoodanig lijden wij 1 ). De lijdensgesteldheid is daar alvorens zij in het menschelijk bewustzijn als
slechtheid gewaardeerd wordt, en evenzoo het geluk. Het
kwade is een verontrusting (lijden) en het goede een gerustheid en wij beseffen het inderdaad niet anders. Wanneer
wij ons gedrag als kwaad beoordeelen (en het gedrag der
anderen kan ons slechts door toegepaste zelfbeoordeeling
als kwaad voorkomen) is het om de wille eener verontrusting. Het gevoel van verontrusting is de ware inhoud
waarom het hier gaat; zoo is inderdaad het lijden de
materie der zelfbeoordeeling, waardoor wij bij ons zelf en
in bepaalde gevallen als zedelijk-slecht worden veroordeeld.
Deze beoordeeling is een begin van genezing en middel tot
de verheffing en dus niet van primairen aard zooals lijden
en geluk; die daarin reeds zijn verondersteld.
1) Dit neemt niet weg dat er lijdensgevallen zijn, waar de oorzaak
in het zedelijke ligt (berouw, zelfverwijt); maar deze vertoonen niet de
zuivere type van het lijden. Zij zijn als het ware een lijden in de tweede
macht. De met het leven gegevene gescheidenheid uit onzen levensgrond,
welke wij beseffen als lijden, wordt in bizondere gevallen tot zedelijk-kwaad
en veroorzaakt dan den bepaalden vorm van lijden die men zedelijk-lijden
noemt.
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Ontééniging en vereeniging.

Het verkeer in den zinnelijken natuurstaat onzer aandriften wordt ervaren als lij den. Wat wij de neutraliteit
des gevoels genoemd hebben is een zielstoestand, die wel
langdurig kan zijn, maar toch afhelt naar het levensleed.
Op den duur treedt een onvoldaanheid in, waarvan de
lij der zich geen klare voorstelling maakt, maar die hem
toch verontrust. Bij velen blijft deze gesteldheid verborgen
achter het masker van een onverstoorbaar humeur. Anderen
leven met zoo gering zelfonderzoek dat zij aanstonds weer
van hun onrust af zijn. Bij anderen is de boersche gezondheid naar lijf en ziel van dien aard dat ze al te spoedig
weer in evenwicht zijn. De snelvolgende bevrediging van
behoeften en begeerten bij menschen van gematigd gestel,
bevordert dan ook dit herstel van evenwicht. Het neemt
echter niet weg, dat achter het bewustzijn de groote tegenstelling ligt en zich toch ook in het bewustzijn doet
gelden. De metafysische tegenstelling der Idee, die zich
ontkent om zich te hervinden is nergens afwezig en werpt
in het leven haar licht en duister. Zoo is de neutraliteit
des gevoels, deze staat van interim, slechts een schijn.
De zinnelijke natuurstaat, waarin wij „geboren en ontvangen" zijn, is in ons bewustzijn aanwezig als een staat
van lij den en het oogenblik breekt aan, waarin wij met
het leed des levens worden bestormd. Ieder op zijne wijze.
De een lijdt in hevigheid, de andere in knaging, een derde
in vage onbepaaldheid. Het is de verontrusting die op
onderscheidene wij zen in het bewustzijn dringt ; en gelij k
tot Faust spreekt de Bezorgheid in iederen mensch: ich
bin am rechten Ort. Het baat weinig of wij dan antwoorden:
Nimm dich in Acht und sprich kein Zauberwort. Het
tooverwoord is gesproken en de mensch ontkomt niet aan
de omstrikking. In de oogenblikken waarop de mensch
zich in deze omvademing bevangen gevoelt, herhaalt hij
de woorden van Homerus die hij Achilleus laat spreken,
terwijl Priamos het lijk van Hektor terug vraagt:
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Want zoo spannen de goden den draad der beklaaglij ke
menschen.
doch zorgeloos leven zij
Immer te leven in leed
zelven.

Nu wij de tegenstelling van lij den en geluk herleiden
niet tot de ethische, maar tot de metafysische : de Idee
die in de wereld zichzelf ontkent en zich herstelt
nu wordt ons ook kenbaar wat de inhoud is van lijden
en geluk; waarin het bestaat wat deze namen draagt.
Wat lijdt de mensch als hij lijdt en wat heeft het in dat
hij gelukkig is?
Het lij den heeft in: de ont-eeniging en het geluk de
ver -eeniging. Het lij den bevat een losmaking, een ontbinding
uit de eenheid onzes wezens, die de Al- eenheid zelve is, en
door welke wij met de Idee, den goddelijken Geest, één zijn.
De aanvankelijke natuurstaat der ziel immers is de staat
der aandriften, waarin zich de Levensdrang heeft gedifferen tieerd. Uit de eenheid des wezens zijn wij ontbonden.
Niet zoo dat deze is verscheurd, maar wel aldus, dat zij
voor ons verborgen is. Eerst in de herkenning van het
goddelijke wordt de Eenheid terug gevonden; maar in de
ordeloosheid onzer instinkten zijn wij losbandig en bandeloos, ontbonden en uitgesloten van het al-eene verband.
Volgens Schopenhauer is subjekt des lij dens het wereld
dat, tot bewustzijn geraakt in de wereld, alsnu inziet-wezn
de leegte en honger van zijn onvervulbaar streven. Volgens
hem bestaat het lijden niet hierin dat de eenheid Gods
in ons bewustzijn verlaten wordt, maar in den wereldgrond
zelf, die aan het menschdom niets anders te bieden heeft
dan zijn eigen misnoegen. Dit absolute pessimisme is even
eenzijdig als het absolute optimisme en wordt door Schopenhauer zelf weerlegd in zijn ideaal van den asceet en heilige,
die aan den drang der begeerten en daarmee aan de smart
ontkomen zijn. Want deze ontkoming die een wederkeer
is tot de eenheid, ware onmogelijk, indien het Wereldwezen
honger, en blind streven ware, en niet de Idee zelve in
haar afgrondelijke en onverbrekelijke eenheid. Niet de
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godheid heeft het lij den maar de menschheid ; en bij deze
is het lijden niet de positieve, maar de negatieve gesteldheid der ziel; niet het wezenlijke, maar het onwezenlijke.
Wij lijden in onze vervreemding; zoolang wij in het bewustzijn van het zelf, dat is van God vervreemd zijn, en vinden
het geluk hierin, dat wij het Wezen hervinden.
Alle leed is een gevoel van losmaking. Scheiden doet
pijn, zegt men; maar ook andersom kan het heeten: pijn
is scheiding. In de „vier heilige waarheden" van den Boedha
heet het, dat gescheiden zijn van wat men lief heeft en
vereenigd te zijn met wat men niet lief heeft lij den is.
Ook het laatste is scheiding, immers een volstrekt besef
van het ontbreken van samenhang. Het sterkste lij den smotief is de vrees, omdat zij het grootste aantal gestalten
heeft en zich telkens onder anderen vorm aandient. Waar
heeft al niet de mensch gevreesd! Voor het zichtbare-vor
en het onzienlijke, voor lichamelijke en geestelijke rampen,
voor toekomstig en aanwezig onheil, voor medemensch en
dier, voor de elementen, voor duivel en voor God. Het
gemoed staat open voor de vrees gelijk een huis met open
vensters voor den wind; alle winden waaien daarbinnen,
Noord en Zuid, sterk en zwak; en evenzoo wordt het gemoed verontrust alsof het geen afweer had. Wij zijn nog

eer bevreesden dan geweldplegers, al vermogen wij ook
vrees aan te jagen. De grootste hartstocht is de vrees voor
den dood, waarvan naar Spinoza's woorden de vrije mensch
bevrijd is. In hem wekt de doodsgedachte geen onrust.
Zijn overdenken is een overdenking van het leven en hem
verschijnt de dood in geen ander aanblik dan het leven
zelf, daar hij al het bestaande in het licht der eeuwigheid
doorschouwt (Eth. IV, 67, V 38, Schol.).
Nu is ook de vrees een losgeraakt zijn uit het verband. Onbevreesdheid is onwankelbaarheid en wordt vergeleken bij een rots in het geweld der golven. Zij is het
verbonden zijn in eenheid met haren grond, en vandaar hare
bestandheid, maar de vrees is niets anders dan gemis van
innerlike gebondenheid. Wie niet vreest is sterk, en sterk zijn is vast- staan, en vast staat men in de eenheid. In
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den natuurstaat ' der ziel zijn wij inderdaad ontéénigd en
vandaar onze onrust.
De gescheidenheid van het ééne is ook in alle groote
lij den zichtbaar ; het Christus-lij den dat saamgevat is en
tot zijn uiterste gekomen in de kruisroep der verlatenheid
van God, toont als grootste wereldleed de geheele lij densgesteldheid. Dat dit lijden in het Christelijk dogma verkondigd is als een lijden voor de menschen heeft een
dieper beteekenis dan daarmede is uitgesproken; want niet
een plaatsvervanging is daarmee aangeduid, maar eene
plaatsing aan het hoofdeneind, opdat in dit lijden ieder
mensch het zijne herkennen zou en dus door het schouwspel van Golgotha tot begrip kome van zichzelf. Zoo heeft
de Christelijke leer een inhoud, die meestentijds zoo
anders werd uitgelegd. En nu zien wij lichtelijk de beteekenis in van het omvangrijke wereldleed, dat in zoo tallooze
gestalten zijn eene en zelfde wezen voordraagt. De ontstemdheid over een kleine onregelmatigheid in de dagelij ksche
bedeeling en de diepe treurnis om een gestorven geliefde
zijn beide een gemis van evenwicht; deze bedroefden zijn
uit de eenheid des wezens vervallen tot de verwarring van
het kleine en groote levensraadsel. Parzival in innerlijke
verstoring na zijn verdrijving uit de Graalburcht klaagt
God aan, die hem dit leed niet spaarde. Hij is zich bewust
van een ontzinking aan het eenige en richt tegen den
Eenige zijn klacht. De zwoele gevoelsellende van den
jongen Werther, een met zoetheid gemengd lij den is de
vertwijfeling aan een uitweg een uitweg waarheen?
immers naar het ééne punt der vastheid. De Weltzschmerz,
het spleen, de pessimistische nevelstemming, de melancholie,
zij alle bevatten een ontstemdheid die alle lijn verliest
omdat het innerlijk -eene is verloren. Hoezeer is Hamlet
met zichzelf in konflikt, terwijl hij aarzelt tusschen zijn
en niet-zijn ; zijn geheele houding is de onzekerheid van
het overleggend verstand, waaraan hij nu en dan vermag
te , ontkomen door een overijlde rapheid, maar dat hem
overigens in een gestage slingering heen en weer werpt,
zoodat hij soms aan den rand, soms zelf in den afgrond
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van den waanzin verkeert. Voor Plato (de Staat, 8ste Boek)
is de tyran de meest ongelukkige mensch; zijn macht,
die schijnmacht is tegenover de buitenwereld, is onmacht
in hem zelf; met duizend vreezen vervuld, is hij de bare
tegenvoeter van den minnaar der wijsheid die in geestelijke
bevleugeling de eenheid der Idee heeft aanschouwd. De
„tyrannische man" is van dezen aanblik ten volle verwijderd
en in niets anders bestaat zijn lij den waarvan hij zich alle
dagen bewust is en dat hij door gewelddaden poogt te
overschreeuwen. Hij lijdt aan het gemis der eenheid. Lij den
is verscheurdheid, gelijk ook in de monniken -smart die
acedia heette en vaak tot- zielsziekte aanzwol, waarom zij
in de kloosters voor een groote zonde gerekend werd.
Deze acedia, van het Grieksche woord dat zoowel onbezorgdheid als stompzinnigheid beduidt, houdt in een nalatigheid tegenover het geestelijk belang, een tekort aan
koncentratie, en heimwee - gevoel naar de in 't klooster
achtergelaten wereld, een onbestemde weifeling van het
gemoed, die niets anders is dan des menschen ontzinking
.aan zijne eenheid en verzekerdheid.
In den natuurstaat der ziel, den staat der instinktieve
aandriften, die zelfs in den meest gevorderden mensch nog
zoo grooten omvang heeft daarin zijn wij ontbonden,
innerlijk wisselvallig en innerlijk verdeeld. De natuur is
de zelfontkenning van den Godsgeest, die in haar zijn
eenheid en oneindigheid omsluiert. En onze natuurstaat
neemt in deze onrede der wereld deel. In welke zijner vele
gestalten óok, is het menschelij k leed geen ander dan uitdrukking dezer grondgesteldheid. Maar het lijden bij zich
te erkennen is deelname aan het proces des levens dat
door ont-eeniging naar ver -eeniging voert.

Lijden als ontbering en als onmacht.
Op twee wijzen wordt het lijden ervaren. Aanvankelij k als ontbering, verderop als onmacht. Schopenhauer heeft
vooral op den eersten ervaringsvorm het oog, daar hij in
zijne Welt als Wille und Vorstellung zegt: wij hebben het
O. E. XVIII 5

10
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streven, dat kern en wezen van elk ding uitmaakt, als hetzelfde en wezensgelijke erkend van wat in ons, waar het
in het licht van 't volste bewustzijn op zijn duidelijkst
zich openbaart, wil heet. Wij noemen nu zijne belemmering
(Hemmung) door een hinderpaal die zich tusschen den wil
en zijn tijdelijk doel inschuift, lij den ; daarentegen noemen
wij het bereiken des doels bevrediging, welzijn, geluk 1 ).
De opvatting, alhier uitgesproken, is de populaire waarbij
lij den en geluk bestaan in ontbering en verwerving. Hetgeen ontbeerd of verworven wordt is een geluksgoed dat
door den mensch als een uiterlijk voorwerp ' is gedacht.
Wij streven naar doeleinden welker ontstentenis ontbering
is. Zoolang wij ze ontberen lij den wij ; honger is ontbering
van voedsel en teleurstelling is ontbering van de gave
waarop wij hadden gehoopt.
Deze opvatting is niet de wij sgeerig gevorderde; maar
de populaire. In waarheid vatten wij aanvankelijk het
lij den op als gemis van een gewenscht voorwerp. Inderdaad
doet zich het leed voor in dezen vorm, maar hij is schijnvorm en niet de ware. Aanvankelijk zoekt de mensch zijn
bevrediging in hetgeen buiten hem ligt. Ook wanneer
deze aanvankelij kheid bij sommigen een leven lang duurt
is zij aanvankelij kheid, d.i. zij is de populaire zienswij s r
die nog moet herzien worden. Het uitwendige is spiegeling
van het inwendige. Wanneer nu de menschelijke behoefte
geen bevrediging vindt, de behoeftige aan vriendschap
geen vriend, de verlanger naar teederheid of gloed geen
teederheid of gloed ontmoet, is dit uitwendig gemis de
spiegeling van het inwendige. Zelfs de honger die onverzadigd blijft en vergeefs roept om brood en de genotzucht,.
die vergeefs roept om spelen, zijn niet maar uiterlijk. Ook
de honger is zielstoestand. De ontbering van het bevredigend voorwerp zou geen lij den zijn, wanneer zij niet aan sloot bij een eigene gesteldheid der menscheziel. Al wat
wij aan het lichaam . beseffen is in de ziel beseft, daar ook
het lichaamsleven zielsleven is, namelijk het meest uitwen1) Uitgave der Reel. bibl. I S 401.
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dige en naar buiten gekeerde deel van ons zielezijn. Zoo
is dan in waarheid niet de ontbering het eigenlijke leed;
maar de ontbering is iets anders dan wat zij schijnt te
zijn : zij is de zielsgesteldheid waarin wij ons hulpeloos
bevinden tegenover hetgeen ons bedreigt. Zoolang wij de
ontbering het leed achten, meenen wij dat lij den komt
van het lot. Het lot is noodlot; en niemand heeft meer en
grootscher van het noodlot geleden dan de held der Atheensche tragedie, laat hij Oedipus heeten, Antigone, Orestes,
Ajax of Prometheus. Het lot komt op den mensch af en
werpt hem de groote ontbering toe. Hij weet slechts dat
hij lijdt van hetgeen hem onthouden of ontnomen wordt
en alsdan te dieper wonde slaat naarmate hij helderder
beseft wat hij nu ontbeert. Antigone ontbeert de vreugdbelofte van jeugd en toekomst nu zij tot hongerdood in
de spelonk wordt heengeleid; en Oedipus ontbeert den
eervollen koningsstand waaruit het wrange lot hem nederwerpt. Het lot, het noodlot is de macht die als onrede
den levenden en gelukbehoeftigen mensch overvalt, hem
van het liefste berooft en in jammerl**ke armoede alleen
laat. Naar deze groote voorbeelden zijn ook de kleinere
gebouwd. Wie bij zichzelf nagaat wat hem verontrust,
meent ook dat, zoo deze of gindsche hinderpaal maar verviel, hij gelukkiger zou zijn. Nu ontbeert hij wat hij behoeft. Eerzuchtig zijnde lijden wij omdat wij geen roem
vinden; en weetgierig zijnde lijden wij van het te kort aan
kennis; en behoeftig om bemind te worden zoeken wij ver
naar de bevrediging. De tragische dichtkunst heeft-gefs
aan de menschelijke ontbering door het lot een breedte
en omvang gegeven, waarin ieder zichzelf als in een grooter
spiegeling meent te herkennen.
Maar de Grieksche tragedie, die in dit opzicht met de
meer populaire zienswijs overeenstemt, is binnen een eeuw
dichtens tot zwijgen gebracht door de wijsbegeerte. Sokrates, deze held, heeft bij den schijn van een tragisch uiteinde juist de tragedie overwonnen. Hij was innerlijk bestand tegen het lot en bewees dat het lijden weerlegd en
zekerlijk weerstaan kan worden door de innerlijke ge-
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zindheid, zoodat de mensch niet onvermijdelijk behoeft te
lij den onder het lot. Hij kan het zoover brengen, dat het
lot machteloos wordt tegen hem door zijn eigen innerlij ke wapening, d.i. door de geestelijke macht zelve. Weinigen
kunnen daarin zoover komen als Sokrates, maar velen kunnen in hun leven zich op de innerlijke bestandheid toeleggen. Dan blijkt dat het lij den in zijn echten vorm niet
is de ontbering maar de onmacht, want door onmacht is
de ontbering een lijden.
Inderdaad leert zelfonderzoek, dat het lij den bestaat
in een onvermogen om het innerlijk evenwicht te handhaven. Er is een machtshouding, die bestand maakt; maar
zij vereischt dat wij geklommen zijn tot een hoogtepunt
vanwaar wij het bestaande overzien, zooals ook de menner
der vurige paarden een hooger zetel inneemt om ze te
beheerschen. Zoo wij het punt -vinden van waaruit wij
machtiger zijn dan ons . lot, zijn wij door de innerlijke
macht het lijden te boven, gelijk Sokrates was toen hij den
gifbeker dronk. Indien Oedipus na zijn val niet had gejammerd, maar het innerlijke rustpunt aangegrepen, ware
hij voor zichzelf geen tragische figuur geweest. Wij zoeken
heil en onheil buiten ons, zoolang wij nog niet in staat
zijn beide in eigen boezem te vinden, en wijten dus ons
lijden aan een onrecht, dat ons wordt aangedaan, totdat
wij inzien, dat hierin wel de aanleiding, niet het lijden
zelf gelegen is. In waarheid is de aanleiding menigmalen
zoo scherp en is het innerlijk vermogen bij de meesten
zoo gering, dat het allen schijn heeft alsof het menschenleed niets anders dan ontbering is. De hongerige die vergeefs naar brood vraagt en van het gemis verhongert, is
wel gedwongen zijn lij den als ontbering te denken; en in
alle „uitwendige" lijdensgevallen is het moeilijk anders
bedacht te zijn, omdat hier de „aanleiding" zich zoo sterk
opdringt, maar toch is de ziellijke gesteldheid een andere;
want denk u den asceet, geoefend in de uiterste onthouding : hij heeft een innerlijk bestand-zijn, waarin de
lijdensprikkel dezer ontbering is afgesleten; ook heeft hij
een zelfbeheersching, waardoor hij de smart zijner ontbering
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van zich zet. Daar het mogelijk is de ontbering te boven
te komen, blijkt dus het lij den te schuilen niet in de ontbering, maar in het onvermogen.
Te meer geldt deze bepaling, wanneer wij het innerlijk
beschouwen, en bizonderlij k bij de overweging van het
moderne lijden, dat zich sinds de achttiende eeuw in
onderscheiden nuanceeringen in de Europeesche letterkunde
heeft voorgedaan, en met één term als stemmingslijden kan
worden aangeduid. Het stemmingslij den mist bepaalde uit
aanleiding of oorzaak. De omstandigheden zijn-wendig
schijnbaar gunstig; en wordt niets van het noodige ontbeerd ; veeleer vraagt de behoefte, te spoedig vervuld, een
te geringen arbeid en wordt aldus de voldoening gemist
der eigene aktiviteit. Duidelijk is dat de ontbering hierin
niet de angel uitmaakt der ontstemmingspijn. Sinds in de
Fransche samenleving en salons 1' ennui heerschte, en
Schopenhauer tegenover gemis verveling stelde als het
andere punt der slingerbeweging van het leven sindsdien
is op onderscheidene manier de innerlijke ziekte op het
gemoed gezonken. Zij bestaat in een bezwaring. Het moderne
leed (waarvan de Middel- Eeuwsche acedia, . en Hamlet's
gebrokenheid het praeludium zijn) is binnen de spelonk
der ziel besloten en zonder uitwendige oorzaak die de schuld
der ontstemming draagt. Zij is een atmosfeer van benauwdheid en houdt niets in dan dat wij op rechtstreeksche
wijze ons bewust zijn van lijden zelf, en onomwonden den
aard des lij dens zelf beseffen: wrj gevoelen onmacht in
haar arme enkelvoudigheid en zonder meer. Het zielsleed
der godsdienstige ziel, die bezwaard is door hetgeen zij
den last harer zonden noemt, is een sprekende (want in
klaarder beeld voor oogen staande) gestalte van dezelfde
gemoeds- gesteldheid. In alle lijden is het niets dan onmacht
en onmachts- besef. Wie de onmacht door innerlijke aktiviteit te boven komt en zich van het besef der onmacht
bevrijdt, overwint het leed.
Onmacht nu is des menschen oneensheid met zichzelf
en zijn gemis aan bewuste leiding en genius, d. i. aan
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innerlijke eenheid. Het -vaste punt ontbreekt, vanwaar uit
wij het innerlijk in beheersching hebben. In dit gemis
hebben wij deel aan een menschenwereld, die in hetzelfde
gemis verkeert. Wij lij den in deelgenootschap aan het wereldleed dat in lengte en breedte zich uitstrekt door de geschiedenis van het menschdom. Er is in het persoonlijke lij den
een gemeenschapsfaktor, die niet bestaat in een weten van,
maar in een verbonden zijn aan de groep van wezens die
hetzelfde ervaart als iedere mensch. Wij lij den kollektief.
De menschheid lijdt van hare ont-eeniging. Zij is uit
de natuur gewekt, bepaaldelijk uit de dierlijke, en heeft
tot levenstaak het rijk der Natuur om te zetten tot rijk
des Geestes. In haar boezem heeft dit proces van omzet
plaats. Maar daartoe moet haar zielsbestaan aanvang-ting
nemen in de natuur, d. i. in het instinktieve aandriftsleven
van den natuurstaat. Deze gesteldheid is ontzinking aan
de eenheid die zich daarbij voor het bewustzijn sluiert. Met
de geheele natuur van de goddelijke eenheid onwetende,
bevindt zich de mensch in de verdeeldheid zijner driften
en als buitenstaander tegenover het innerlijke. wezen. Hij
bevindt in zich de Harmonie der wereldorde ontredderd.
Deze on-èensheid en ont-eeniging dringt als lijden in het
menschelij ke bewustzijn door. Lijden is passiviteit en deze
bestaat in niets anders, leert Spinoza, dan hierin dat wij
deel zijn der natuur, in den natuurstaat verkeerende, en
nog niet gekomen zijn tot de vrijheid, welke is een leven
uit het eenheidsbeginsel van ons eigen wezen.

Geluk.
Maar de mensch oefent in zijn leven een vergeestelijking uit, bestaande hierin dat de eenheid aller dingen
zich herstelt in het bewustzijn. In zijn natuurstaat gedecentraliseerd, d. i. uit het middelpunt zijns wezens afgedreven
en uitgaande op de wegen van zijn aandrift (expansie),
zoo wendt zijn geestesleven zich tot koncentratie om,
d. i. het wendt zich tot het eenheidspunt, dat hij in zichzelf vindt door het te vinden in God. Wie zichzelf door-
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grondt vindt den Wereldgrond en wie God vindt, vindt
zich. Want de eenheid wordt niet gevonden als ziellij ke
of als kosmische, elk afzonderlijk, maar beide in één. Zoo
streeft dan het leven door de ont-eeniging van den natuur
naar de ver -eeniging van den geestesstaat om daarin-sta
te vinden het geluk.
Het geluk is een vervulling waarbij niets te verlangen
overblijft. En deze vervulling ligt in de ver -eeniging, d. i.
in het beleven van deze. Zoolang de mensch het lijden
vindt in de ontbering, waarbij het lot hem de noodige
gaven onthoudt, verwacht hij ook het geluk van een
bezit, waarbij hem de noodige gaven zullen geschonken
zijn. Hij verwacht het van iets dat niet zijn wezen zelf is,
maar zich aan hem overgeeft. Geluksgoederen, niet slechts
uiterlijke, maar ook van meer ziellijken aard als kennis
en talent moeten zijn verwachting loon en. Dat ook in dit
bezit als zoodanig het geluk niet legert, maar dat alles
afhangt van de manier waarop hij zichzelf ten opzichte
daarvan bezit, zal hem blijken zoodra zich het bewustzijn
verdiept. Het lijden bleek een gemoedsgesteldheid, niet
door het gemis, maar door onze eigen onmacht bepaald
het geluk zal (zielkundig bepaald) een gevoel zijn van
vermogen. Dit schenkt de vervulling. Onmacht is lij den en
vermogen is geluk. „Ik vermag alle dingen ", spreekt de

apostel Paulus in een oogenblik van triomfeerenden overmoed en wij vernemen daarin de juichkreet van het geluk.
Hij dankt dit al- vermogen aan Christus, d. i. aan de transscendente kracht, die in zijn wezen opwelt. En altijd zal
de mensch, wanneer hij het geluk beleeft zich gevoelen
als een vermogende en zijn vervulling genieten in een
krachtsbesef, dat op dit oogenblik zelf niets te verlangen
overlaat. Alle vrees die lij den is is hier omgezet in zekerheid, welke is vreugd. Het geluk wordt beleefd als een
vreugde bij de triomf van het leven; vreugde in het besef
vau des levens innerlijke macht. In de gelukswoorden van
het menschdom lees ik de juichtoon van het vermogen,
gelijk in Huttens woord: het is een lust om te leven! En
wat anders houdt de religieuze blijmoedigheid in dan het
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gevoel van ondeerbaarheid, door een innerlijk vermogen,
dat geen schade vreest en tegen alles is bestand ?
Dit gevoel van vermogen vervult ons, evenzeer als
het onmachtsgevoel een leegte laat ; het is een scheppend
gevoel. De dichter die het woord uitstort, de kunstenaar
in zijn bezieling, de denker in zijn gedachte, zij zijn vermogend en voelen zich innerlijk vervuld en beseffen in
vervulling 't geluk. Het is alles innerlijk. En het is ver
niet door een opstapeling van innerlijke goederen,-vuling
maar doordat de mensch daarin zijn eenheid beleeft. In het
gevoel van vermogen zijn wij ons zelf, dat is: bij ons
ware zelf, en in onze scheppingskracht, en aan ons centrum. Het is geen expansie naar buiten, maar koncentratie
naar binnen, welke wij beleven.
De innerlijkheid dezer geestesgesteldheid wijst haar
waren inhoud aan. Want innerlijk is een gesteldheid door
te wijzen op de eenheid, gelijk een andere uiterlijk is door
betrokken te zijn op de veelheid der voorwerpen en belangen die het leven biedt. In het geluk zijn wij dan ook
ontheven van de veelzinnigheid van ons feitelijk zielsbestaan.
De gelukkige weet zijn eenheid en geniet de vergetelheid
van al het andere. In de winst van het ééne geniet hij
het verlies van al het vele en is van alles bevrijd, zooals
de apostel die in zijn geluksverheffing „niets weet" dan
het eene dat hem vervult. Op zijn manier juicht de vagant
dat hij de geheele wereld heeft, nu hij van alle dingen
los is en heeft „seine Sach auf nichts gestellt ". Wie van
alles los is, is het omdat hij vervuld is en naar het alleen blijvende is gekoncentreerd. In het geluk zijn wij dichter
en wijsgeer, en gelooven niet aan de verbrokkeldheid der
wereld, noch aan hare verscheurdheid, die door ons hart
heenging als lijdenskreet; maar wij gelooven aan de universeele saamvatting aller dingen in het één en eenig middel
wonderbare wijze is in deze geluksvervulling de-punt.O
eenzaamheid, waartoe de zinnelijke natuurstaat ons ten
slotte in het egoisme afzondert, opgeheven en omgezet in
de hoogste één- wording, welke een loutere gemeenzaamheid is die niets buiten sluit — gelijk in Schillers „Lied
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aan de vreugde" bezongen wordt, waarin de wereld der
millioenen in één omhelzing wordt saamgevat. Gemeenzamer dan het lij den is de gemeenzaamheid van het geluk.
op een zonnigen lentedag ontkomen aan den drukken
arbeid viert een mensch zijn bevrijding in bosch of duinlandschap, aan het meer of op de heide. In eigen ziel leeft
hij de lente mee; aan zijn feitelijke ik en zijn belangen
ontkomen, is hij zich van het namelooze bewust. Hij-sfer
komt boven zichzelf, en tot het Zelf, waarvan hij de Oneindigheid geniet, nu al het wereldbelang wegvalt. Wind
en zon en lentegeur doorstroomt hem en het landschap
legt alle ruimte voor hem open. De hoogere spraak der
natuur verstaat hij, nu zij boven de natuur uit spreekt tot
den geest en als symbolen-taal des Geestes, die zijn scheppend woord verkondigt. Het is de Eenheid waarin alle
leven leeft en waarmede vervuld te zijn een innerlijke ver
is het godengeluk eener menschenziel. Wij-klardhei
zijn in - het geluk „buiten onszelf" dat is „boven onszelf ",
dat is boven het zelf dat niet het ware is, en zijn op het
ware zelf saamgetrokken, dat de eenheid is van mensch
en Universum.
Het geluk dus, ondervonden als een gevoel van vermogen, heeft tot geestelijken inhoud: ver -eeniging. In
de innerlijke verklaardheid is de ziel boven de veelzinnigheid van het ervaarbare persoonschap juichend opgestegen. Deze opstijging is een verrukking. Het geluk
is verrukkend, zoozeer als het lijden is verdrukkend. De
verdruktheid of bezwaardheid des lij dens is leven in een
vertraagd tempo; de verruktheid is leven in een versneld
tempo. Wij zoeken het versnelde tempo op vele manieren,
wel wetend dat daarin het geluk gevoeld wordt. Wij
zoeken ook wel een surrogaat voor het geluk in een kunstmatige versnelling, n.l. in de opwinding. Bij spel, dans, avontuur, waagstuk, wedstrijd, feestviering; bij velerlei muziek en
lektuur zoekt de mensch de opwinding. Niet om bepaalde
genoegens, maar om het versnelde tempo is het te doen.
Hij wil buiten zichzelf geraken, en tot datgene van zichzelf
komen waar al het bepaalde aan zijn grens is. Met den
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thiasos der Bakchanten wil hij opstijgen en verzinken. Hij
beseft hier een geluk, niet om de negatieve reden dat
een smart ophoudt, zoodra hij van zijn alledagsverplichtingen en lasten en belangen is losgemaakt, maar omdat
hij in de verrukking van het versnelde tempo nabootst de
nadering tot het Eene. De uiterste voldoening en levens
-veruling
wil hij vooruitgrijpen door de nabootsing.
Vereeniging is ook 't geluk der liefde, want zij is overgave; maar niet een overgave waarbij de een zich overgeeft aan
de andere en zijn belangensfeer voor een andere inruilt,
maar een overgave waarbij het ik in het aanvullend tegendeel buiten zich, zijn eigen identiteit herkent, en aldus
waarlijk het Eene, vindt. De eros is de oerdrang des levens
en in de voltooiing van dit is de eros vergeestelijkt aanwezig.
Het geluk is een. zoo groote verruiming dat er niets anders
dan het eene overblijft, waarin allen één zijn (Joh. 17, 11).
Het is aanwezig in elke groote ontroering daar deze den
mensch uit alle verdeeldheid zijner feitelijke belangen
trekt, en hem vereenigt met zichzelf, menschen, wereld en
God, daar zij hem stelt in het eenheidspunt.
Aristoteles heeft in zijn Nikomachische Ethiek vergeefs
gepoogd het wezen des geluks aan te wijzen, daar hij de
ver -eeniging niet kende als levensmoment; zoo moest het
geluk bestaan in een zekere toerusting der ziel met bepaalde eigenschappen en wordt haar aanwijzing ten slotte
een rekenkunst waar deze eigenschappen moeten worden
afgewogen. Daarom hebben de Stoische wijsgeeren op een
andere wijze het geluk bepaald, als ataraxie (onverstoord
maar deze bepaling, hoezeer enkelvoudig, was een-heid)
negatieve. Het geluk dat een vervulling is (beteekent zalig b eid niet volheid?) bestaat in niets anders dan dat wij
met de Eenheid vervuld zijn — welke vervuldheid wij als
het volledig innerlijke vermogen ervaren.
Het geluk wordt niet ervaren als bereikt, maar als
genaderd. De ver -eeniging is een voortbeweging, en wat
de mensch ondervindt die de schoonheid geniet, onder
hij ook bij het geluk: dat hij de volheid niet heeft-vindt
bereikt. In het licht is hij genaderd, maar nog niet inge-
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gaan. Het leven wijst vooruit op de volstrektheid, en ook
het geluk wijst boven zich naar dat volstrekte, dat eerst
ten volle het Geluk zou zijn indien het nog geluk ware.
In de zuivere ver -eenigdheid is de ziel het boven - bewuste
binnen getreden, het Nirvanah, waarin alle gevoelsklank
zwijgt. Daar is alles tot niets geworden en zijn expansie
en koncentratie in-eenen. Deze staat der opgehevenheid
is verwerkelijkt in het voltooide ooges blik des levens, waarin
het geluk als positieve gevoelsinhoud is ' voorbij gestreefd,
daar het individueele bestaan over de begrenzing van het
eigen - bewustzijn is heen geschreden. Het voltooide oogenblik des levens (dat zich alleen maar denken laat) herstelt
op hooger plan de neutraliteit des gevoels, waarin lij den en
geluk nog niet aan elkaar waren tegengesteld. De neutraliteit was een labiel evenwicht van lust en leed, door gestage afwisseling der golvingen in stand gehouden -- de
hoogere neutraliteit is de bewegeloosheid innerlijk, waarbij
het onbeweeglijk middelpunt is bereikt.
Het geluk is nadering tot dit richtpunt, gelijk wij in
alle verrukking beseffen een toenadering tot het punt der
voltooiing, waarin wij niet meer ons empirisch-ik zijn. Wij
genieten het geluk zooals men een belofte geniet, die ons
vervult zonder dat zij in vervulling gaat. Want de ver
zelve is de te-niet -gang. Lij den en geluk hebben-vuling
hun beteekenis in de voortbeweging des levens en kunnen
derhalve niet als statuaire toestanden gedacht. Ook het
geluk niet. Wie het stil zet tot een toestandelijken hemel
vernietigt het meteen.
De zin van lijden en geluk.

Het hier aangeroerde punt, den zin van lij den en geluk,
hun beteekenis in het menschenleven, wil ik nog met een
enkele aanduiding toelichten. Het levensproces beweegt
zich van zinnelijkheid tot geestelijkheid, d.i. uit den natuurstaat tot den geestesstaat. Eerstgenoemde is egoisme en de
tweede universalisme des bewustzijns. Beide termen zijn hier
aangewend zonder zedelijke appreciatie en louter als bepaling
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van werkelijkheid. Egoisme is een gericht-zijn van de
aandacht op de eindige gesteldheden van het feitelijk persoonschap, terwijl universalisme een bewustzijn van eenheid is. In het levensproces, dat van egoisme tot universalisme overgaat, heeft de tegenstelling van lijden en geluk
de beteekenis eener nimmer werkelooze aansporing. Daarin
is een spankracht, die als geestelijke beweegkracht werkt
en telken male den mensch aan de ziel bewijst, dat hij in
zijn egoistischen natuurstaat geen blijvende woonplaats
heeft.
Immers, in het lijden zijn wij ons op rechtstreeksche
wijze bewust van de onhoudbaarheid van den natuurstaat
en in het geluk beseffen wij zonder den omweg van
redeneering of bezinning de waarachtigheid van den geestesstaat. Er is in het algemeen genomen, een evenwijdigheid
tusschen de twee kapitale levensstaten eenerzijds en lijden
en geluk anderzijds (hetgeen in de zedelijke appreciatie
omgezet werd tot de evenwijdigheid van lijden en geluk
met zonde en gerechtigheid). Deze evenwijdigheid geldt
„in het algemeen" evenals alle wetmatigheid in het leven
geldt „in het algemeen" en niet op alle enkelgevallen van
toepassing is, maar op den duur in hare waarheid wordt
ondervonden. Zoo staan lij den en geluk in onmiddellij ken
dienst aan het leven, en hebben zij hun waarde niet in
zichzelf, maar om het Leven en om niets anders.
Het geluk is niet levensdoel. Wij zijn niet bestemd
tot het geluk, in dien zin dat daarmee den zin des levens
zou vervuld zijn. Deze meening getuigt van het alsnog
egoistisch standpunt, en is van uit den natuurstaat gevormd. Het leven is niet ingesteld om het menschengeluk,
daar het leven niet is om den mensch; maar het is om
het Universum. Wig zijn organen van den Wereldgeest,
die het leven heeft om zichzelf en zichzelf ten doel is,
zooals ook Spinoza het geestesleven denkt als een liefde
van God tot Zichzelf, waarin het menschelijke zijn deel
heeft. Ons hoogste levensbereik is dan ook de opvaart
boven de individueele bepaaldheid, waarbij de rivier terug
is in haar oceaan. Geluk is persoonsgeluk en het leven
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wijst daar boven uit. Het wijst naar de ver -eenigdheid,
waarbij de Idee haar zelfverwerkelijking voltooit.
Door de tegenstelling van twee staten: zinlijkheid en
geestelijkheid, zelf-ontkenning en zelf- herstelling, natuur
staat en geestesstaat, schrijdt de levensbeweging voort.
Deze dialektiek ervaren wij in het lijden en geluk. Want
even onhoudbaar de natuurstaat is, wanneer zijn egoisme
deze onteeniging des menschen met zijn ware zelf -langs alle paden afglijdt naar het wereldleed -- even
waarachtig blijkt de geestesstaat, wanneer de ziel zich
bevleugelt en in haar groote en diepe bevindingen het
geluk deelachtig is. Het leven is ingesteld op de universeele
ver-eeniging. In deze ligt zijn geestelijke zin.

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM
ALS GODSDIENST
DOOR

Dr. N. ADRIANI.

I.
DE ERNST VAN HET HEIDENDOM.
Van het standpunt van het Heidendom zelf beschouwd,
is de titel die boven deze drie artikelen staat eene eenigszins kunstmatige uitdrukking. De volken die in het Animisme verkeeren, kennen niet het denkbeeld ,,godsdienst"
als iets afzonderlijks, dat men kan hebben of niet hebben.
Wat wij godsdienst noemen, beschouwen zij als iets dat

met het bestaan is gegeven en bij het leven behoort, 't zij
dat men zich daarvan bewust is of niet. Zij zelf kunnen
zich hierover dan ook niet uitlaten en geven vaak de
zonderlingste antwoorden op vragen naar hunnen godsdienst. Dit heeft bij vele ondervragers het denkbeeld
opgewekt, dat de volken die in het Animisme leven, het
met hunnen godsdienst niet ernstig meenen en dat zij er
weinig aan hechten. Daar mijne ondervindingen van deze
zaak geheel andere zijn, wil ik in dit eerste artikel spreken
over den ernst van het Heidendom. Ik zal daarbij uitgaan
van ervaringen, gedurende een bijna 20 -jarig verblijf
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opgedaan bij de Min ahassers in Noord -Celebes, een volk
dat zijn Heidendom reeds geheel heeft verlaten en bij de
Toradja's op Midden- Celebes, die ik nog midden in hun
Heidendom heb gekend.

Het ligt in het karakter van den mensch, om iemand
dien hij als zijn mindere beschouwt, niet ernstig te nemen.
Toen op Midden- Celebes de slavernij nog heerschte, was
het de gewoonte dat men een slaaf of slavin die het een
of ander bericht aanbracht, toevoegde: Dat is zeker weer
een leugen van je! Het behoorde tot de kunstmiddelen van
de slavenhoudende stammen, bij wie de vrijen altoos minder
in aantal waren dan de slaven, om die mindere menschensoort er onder te houden, door hunne woorden niet ernstig
op te nemen. In de Toradja'sche letterkunde is dit zelfs
vastgelegd in een trek dien men nogal eens in de verhalen
aantreft. Er komt een gast in het dorp die zich, zooals
vreemdelingen behooren te doen, in den dorpstempel nederzet. Het dorpshoofd zendt een slaaf om eens te gaan zien
wie het is. De man brengt het antwoord van den vreemdeling aan zijn heer, maar deze zegt niets anders terug
dan: 't Zal wel een leugen van je zijn en gelast een anderen
slaaf om bericht te gaan inwinnen. Tot zevenmaal toe
wordt dit door het dorpshoofd herhaald, en als hij den
zevenden keer nog precies hetzelfde bericht ontvangt, besluit hij het dan maar voor waarheid aan te nemen.
Bij de Europeanen in onze Oost- Indische koloniën is
het niet ernstig nemen van de Inlandsche bevolking een
zeer gewoon verschijnsel. Op allerlei wijzen wordt men dit
gewaar. Men zal b.v. vernemen van een Indonesisch volk
dat tot nog toe de schrijfkunst niet machtig is en zich
dan terstond de voorstelling maken dat de taal van zulk
een volk ook min of meer een gegalm of gekweel is, buiten
alle spraakkunstige wetten om. Zonder eenigen schroom
schrijven reizende onderzoekers van dergelijke volken neder:
Hunne taal brengen zij niet in schrift; zij bezitten dus ook
geen literatuur. Zulke denkbeelden komen voort uit eene
misschien slechts half bewuste onderstelling, dat het leven
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van volken die in ontwikkeling bij ons ten achteren zijn,
niet veel meer is dan een spel, waarmede men nu maar
niet al te veel ernst moet maken.
Omtrent hunnen godsdienst wordt dan stilzwijgend
hetzelfde aangenomen. En men beweert zelfs, dat zulke
volken daartoe zelf aanleiding geven, omdat zij tegenover
vreemdelingen dikwijls de houding aannemen van zich te
schamen voor hun godsdienst, verlegen te zijn er mede
voor den dag te komen en er niet veel om te geven. Nog
sterker: onderzoekers die godsdienstige feesten hebben bij
verzekeren uitdrukkelijk dat het niets was dan-gewond,
een groote pretmakerij en dat er aan ernst of godsdienstige stemming al bitter weinig te bemerken was. Wij
zouden dus wel dwaas zijn, als we ons veel voorstelden

van den ernst van het Heidendom.
Dergelijke opvattingen regelrecht te bestrijden, ligt
niet in mijn voornemen. Ik wil alleen trachten weder te
geven wat mij is gebleken van den ernst van het voor
Heidendom der Minahassers en het huidige der-malig
Toradja's.
Het zal den lezer niet verwonderen dat ook onder
primitieve volken (ik neem dezen term bij gebrek aan een
beteren) dikwijls wordt nagedacht over den dood, het
groote schrikbeeld, dat zoo op eens alle levensvreugde kan
verlammen. Aan de eerste verkondigers van het Christendom werd al spoedig door de Toradj a's gevraagd : Als men
Christen wordt, sterft men dan ook ? -- En toen zij de
waarheid te hooren kregen, kwam de tegen-opmerking:
Dan is het ook niet de moeite waard, Christen te worden.
Den dood van een gebrekkig en afgeleefd ; mensch
beschouwt de Toradja als natuurlijk. Hij was al zoo oud:
zijne oogen, zijne ooren, zijne handen en voeten waren
eigenlijk al dood; hij stierf bij kleine gedeelten en nu is
hij geheel dood. Zoo iets wekt dus geen tegenkanting;
ook den dood van een klein wicht laat men zonder opmerkingen geschieden, als een onbeduidend geval. Maar
als iemand sterft in de kracht van zijn leven, in zijne jonge
of zijne middelbare jaren, dan is hij het slachtoffer eener
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vijandelijke daad. Geesten en spoken, goden en voorouders,
heksen en weerwolven, die allen leggen het aan op de
vernietiging van 's menschen leven en zoo is ieder sterf
dat men niet door ouderdom heeft zien voltrekken,-geval
in de beschouwing der Toradja's eene moordzaak. Sommigen
gaan zelfs zoo ver van te zeggen: als al die booze machten
er niet waren, dan zouden wij niet sterven.
Nu is dit al eene zeer oppervlakkige verklaring van
den dood; men gevoelt terstond dat het eene alleenstaande
uiting is en geen vrucht van dieper nadenken. Voor dit
laatste wenden we ons liever tot de literatuur, al hebben
we hier ook weder te doen met een volk dat de schrijfkunst
niet uit zich zelf heeft beoefend.
Er leeft wel degelijk in het Toradja -volk het besef
dat de dood iets onvermij deli] ks is dus de uiting van een
hoogeren wil, dan de boosheid van geesten of heksen. In
het Toradja'sche scheppings- verhaal komt deze plaats
voor: Toen de Heere Formeerder (aldus moet de naam van
den god in kwestie worden vertaald) de menschen maakte,
doorboorde hij hunne ooren, opende hunne oogen, hun
neus en hunnen mond, spleet hunne vingers en teenen en
wilde hun daarna den langen adem, d. i. het eeuwige
leven inblazen. Maar de Heere Formeerder, die elders
duidelijk met de Zon wordt gelijk gesteld, had een vijand,
de Nacht. Toen hij zich nu had teruggetrokken om den
langen adem te halen, had de Nacht vrij spel. Deze liet
het eerste menschenpaar door den wind bewaaien, hij
blies hun leven in, maar dat was de korte adem, daar
immers de wind telkens ophoudt te blazen. En zooals de
wind nu telkens doodgaat, zoo wordt ook des menschen
adem telkens afgebroken zoodat hij sterft. Toen nu de
Heere Formeerder met den langen adem terugkwam, nam
de Nacht wel de wijk, maar wat hij had bedorven was
onherstelbaar. De menschen waren aan den dood onderworpen geworden.
Hier is dus de mensch het slachtoffer geworden van
de vijandschap tusschen duisternis en licht. De macht der
duisternis heeft hem ontroofd aan de macht des lichts die
,

0. E. XVIII 5

11

162

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM ALS GODSDIENST.

hem had geschapen. Daarom blijft voor den mensch die
gevoelt dat de adem hem gaat begeven, nog slechts ééne
toevlucht over, n.l. bij den Heere Formeerder te gaan halen
iets van hetgeen hem is ontgaan door de list van den
Nachtgod : adem om zijn leven te verlengen.
Maar voor den gewonen sterveling is het niet mogelijk
om daartoe op te klimmen tot in het verblijf van den
Hemelheer. Vroeger was er wel gemeenschap tusschen Hemel
en Aarde. Toen was er op eene plaats ten N. van het
groote meer, dat juist in het centrum van Midden- Celebes
ligt, een lange liaan, die Hemel en Aarde verbond. En
daarlangs was ook komen afdalen een Hemelling die door
de bekoorlijkheid van een jong meisje, dat hij van den
b ooge uit had ontdekt, was verleid geworden om op de
Aarde te komen huwen. Na een poos kreeg het echtpaar
een kind, maar toen het den Hemelling bleek dat zijn
kind een aantal aardsche hoedanigheden vertoonde, gevoelde hij toch, dat hij bij zijne vrouw en zijn kind niet
kon blij ven. Hij wilde dus weer langs den liaan naar den
Hemel terug, maar zijne vrouw wilde hem niet verlaten.
Met haar kind in een draagdoek op den rug, klom zij
haren man na. Toen zij op het punt was hem in te halen,
hakte de Hemelling den liaan door, de vrouw en het kind
vielen op den grond en werden een steen en de gemeenschap
tusschen Hemel en Aarde was voor goed verbroken.
Sedert dien tijd kunnen de menschen zich niet meer
met hun lichaam, maar alleen nog maar met hun geest
naar de Bovenwereld, begeven. Deze voorstelling is thans
zeer sterk vermaterialiseerd en daardoor grover geworden.
Men acht nu alleen bepaalde deskundigen in staat om
zich in den geest naar den Hooge te begeven. Daartoe
moeten zij hun innerlijk wezen buiten hun lichaam weten te
brengen, opdat dit kan opstijgen naar den Heere die in 't
Verborgene is. Deze deskundigen zijn de priesteressen.
Hier heb ik in 't bizonder van de Toradja's gesproken.
De Minahassers hadden, toen zij Heidenen waren, zoo wel
priesters als priesteressen. Het is niet weinig leerzaam eens
na te gaan welken invloed dit heeft gehad op de ontwik-
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keling van den godsdienst bij elk dezer volken, die (het
zij in 't voorbijgaan opgemerkt) nooit eenige aanraking
met elkaar hebben gehad.
De Minahassische priesters vormden een afzonderlijk,
wel gesloten gilde en oefenden daardoor macht en invloed
uit. Bij sommige stammen was hunne heerschappij tot een
waar schrikbewind geworden. Juist omdat de priesters talrijk waren en omdat zij mannen waren, konden zij zich
organiseeren. Zij maakten van hun bedrijf een vak, eene
kostwinning en wel eene zeer voordeelige. Zij waren de
vrienden der rijken, die zij aanspoorden tot het geven van
offerfeesten, even veelsoortig als talrijk. Hij die alle offerfeesten had gevierd, werd met bijzondere onderscheiding
behandeld en zoo was langzamerhand rijkdom de eenige
voorwaarde geworden voor een gelukzalig leven, hier en
hiernamaals. Die arm was, kon ook in het leven geenerzijds op niets hopen, want zonder aardsche schatten waren
ook geen hemelsche te verwerven. Hoofden en priesters
te zamen zorgden dat zij zooveel mogelijk in handen kregen
en dat er niet veel in het leven des volks kon geschieden
waarbij zij niet te pas kwamen. Geen belangrijke werkzaamheid, b.v. oogsten, wieden, planten, boschrooien, huisbouwen, op reis gaan, jagen, zoutstoken en wat al niet
meer, kon geschieden, zonder dat een priester de inwijdingsceremoniën verrichtte. Zelfs als iemand een eenigszins
benauwden droom had gehad, kon alleen de priester hem
voor de gevolgen daarvan vrij waren.
Bij de Toradja's niets van dat alles. Omdat de priesterschap daar uit vrouwen bestaat, is zij niet georganiseerd.
Ook is er geen enkele vrouw die van haar priesteressen ambt een vak of eene kostwinning maakt. Huiselijke bezigheden en landbouw zijn het dagelijksch bedrijf der Toradja'sche en de vrouwen die priesteres zijn vormen daarop
geen uitzondering. Meestal zijn zij getrouwd en aan geen
enkel uitwendig teeken kan men zien dat zij priesteres
zijn, ze worden ook niet met eenigen titel onderscheiden.
En het loon dat zij krijgen is ook tamelijk gering.
Dit alles heeft de Toradja'sche maatschappij bewaard
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voor de ramp eener heerschzuchtige en inhalige priesterschaar, die te zamen met de machthebbenden het volk uitzoog. Volleerd in allerlei kunsten zijn de Toradja'sche
priesteressen ook niet. Toch zijn zij onder haar volk de
geleerden. Wat men de gewijde letterkunde van het volk
mag heeten, dat wordt door de priesteressen in haar geheugen bewaard.
Hoe komt het nu, dat er in den priesterstand der
Toradja's geen mannen worden opgenomen ? Dit heeft zij n
oorzaak in de verdeeling der levenstaak, die de Toradja'sche
Wereldbeschouwing oplegt aan den stam en die, naar den
aard der beide geslachten, uiteenvalt in eene mannelijke
en eene vrouwelijke. Een stam is een complex van groote
familiën en geslachten, die hunne gemeenschappelijke afkomst nog niet zijn vergeten. En omdat men altijd met
een stamgenoot trouwt, wordt de familieband telkens ver
maar de familieverhouding ook steeds ingewikkelder.-sterk,
Nu leeft zulk een animistisch volk in de eerste plaats
als stam. Want alleen als stam kan men zich handhaven
tegenover de andere stammen, met welke de verhouding
dikwij is van vij andelij ken aard is. Steeds staat men er aan
bloot aangevallen, beboet of op andere wijze onderdrukt
te worden. De plichten van zelfbehoud zijn dus voorname
bescherming, verdediging en instandhouding-lijkdevan
van den stam. Een der meest werkzame middelen daartoe
was het koppensnellen bij andere stammen, met welke men
tot dat doel voortdurende vijandschap onderhield. Slaagde
men er nu in door een verraderlij ken overval, of hoe dan
ook eenige lieden uit zulk een stam het hoofd af te slaan
en dit mede te brengen naar zijn eigen stam, dan had
men, behalve krijgsroem, een machtig geneesmiddel voor
zich en de zijnen verworven. Immers een menschenhoofd
is de zetel van zooveel zielestof als maar kan gedacht
worden zich te bevinden in het edelste deel van 's menschen lichaam, dat op zich zelf reeds één en al levensstof
is. Een gesnelde kop is dus een stuk menschenleven, dat
men voor zijn stam verovert.
Dezen heiligen plicht kunnen echter alleen de mannen
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nakomen. Op het volbrengen daarvan rust de zegen der
voorouders, maar om nu van dien zegen ook de vrouwen
en kinderen te doen genieten en hen tevens in staat te
stellen althans symbolisch dien plicht te vervullen en zoodoende de bereidheid van hun hart te toonen, vierde ieder
dorp jaarl*"ks een feest waarbij de vrouwen, kinderen en
ouden van dagen met bamboe - zwaarden hakten op een
reeds vroeger gesnelden kop en waarbij ook voorkwam
dat eene vrouw een bamboe-koker met water nederliet, uit
den ingang van den tempel, die dan door een man met
één zwaardslag werd doorgehouwen, zoodat het water er
uit gudste en overal in 't ronde spatte. Hiermede werd
voorgesteld het afslaan van den hals van een vijand en
het vergieten van zijn bloed.
Met dit symbool drukten dus de vrouwen uit: Wij
zouden ook wel gaan koppensnellen, als we maar konden !
Neemt onze goede gezindheid aan, o goden en beloont ons
daarvoor met uwe gunsten.
Maar nu het positieve deel. Wat kunnen de vrouwen
doen om den stam te versterken ? Kinderen voortbrengen,
zeer zeker, en dit wordt dan ook beschouwd als haar eerste
plicht. Maar de vrouw kan ook uit andere gewesten
zielestof halen, zooals de man dit doet op het oorlogspad.
De vrouw kan zich naar de bovenaardsche streken begeven.
Daartoe moet zij priesteres worden. En evenals alle mannen
in den duur van hun leven zich toch minstens één maal
op het krijgspad moesten begeven, zoo behoorden ook
alle vrouwen althans ééns in haar leven eene hemelreis te
maken, waardoor zij er groot op konden gaan, dat ook
zij uit de hemelsche gewesten zielestof hadden medegebracht
ter versterking van het leven en de gezondheid harer

stamgenooten.
Het was ook inderdaad gebruik, dat op een groot
feest alle jonge meisjes van een dorp drie dagen lang in
eene groote tent werden gezet, die werd verondersteld haar
door de lucht heen naar den hemel te brengen, vanwaar
zij dan weder op de aarde terugkeerden. Beantwoordde de
Toradja'sche maatschappij aan haar ideaal, dan zou zij
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bestaan uit een volk van krijgshelden en priesteressen.
Zeer zeker blijft zij beneden dit hoogtepunt, maar behalve
door de reeds genoemde plechtigheden, is er nog eene
gelegenheid waarbij de Toradja'sche maatschappij weet tot
uiting te brengen dat dit ideaal in haar hart levende is.
Hierop kan ik eerst terugkomen nadat ik het werk der
priesteres heb beschreven.
Wanneer er in een Toradja'sch dorp een zieke is, of
wanneer er pas een doode is begraven, of wanneer een
klein kind eenige. weken oud is, wordt eene priesteres gehaald die zich naar Boven- of Onderwereld begeven zal om van
daar zielestof, wij zouden zeggen: lang leven en gezondheid,
mede te brengen. Voor een zieke is dit de eenige weg om
beter te worden; is er pas een doode begraven, dan kan
deze allicht iets van de zielestof der leenden hebben
medegenomen, zoodat ook dan een tekort aan zielestof
moet aangevuld worden. En een klein kind is teeder en
zwak; bij hem moet de zoo uiterst geringe levenskracht
noodzakelijk versterkt worden.
Wat nu de priesteres doet, komt in 't kort hierop
neer: In den avond komt zij in het huis waar zij is geroepen. Daar heeft men een goed maal voor haar klaar
gemaakt; een gedeelte ervan wordt afgezonderd, als offerspij s. Met die offerspijs op eene mat op den vloer gezeten,
overstulpt zij zich met een sarong van geklopte boomschors, neemt in iedere hand een bundel tooverkruiden,
doet de oogen toe en begint hare litanie te zingen. Met
de tusschenpoozen, waarin zij uitrust, duurt dit gezang
tot in den vroegen morgen toe.
De litanie die gezongen wordt is poëzie, soms rij mend,
soms niet, maar strikt in de maat. Dit is ook noodzakelijk,
wil men zoo'n lang stuk van om en bij de 1200 regels
onthouden. Eene litanie in proza zou bij een volk dat niet
kan schrijven al spoedig tot onherkenbaar wordens toe
verminkt zijn. Wat men getrouw wil bewaren, moet in
rythmischen vorm zijn getiteld.
Het poëtisch karakter der priesteressen-litanie uit zich
ook in parallelisme, dat zooals bekend is, min of meer,
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tot het wezen van alle oude poëzie behoort. Een paar
regels vertaal ik even, om u duidelijk te maken wat ik
bedoel.
Eerst wordt verteld hoe zich alle dienstbare geesten
om de priesteres heen verzamelen en hoe zij die toespreekt,
allen bij name noemende en ieder zijne taak gevende. Als
deze lange inleiding is afgeloopen, vertelt de priesteres in
haar gedicht dat zij haar innerlijk wezen buiten haar
lichaam brengt en in het huis langs de stijlen opklimt tot
in de dakbalken, de dakdekking opent, buiten op het dak
klimt, op de dakvorst gaat zitten en daar afwacht de aankomst van den regenboog, de hemelsche schuit die haar
door de wolkenzee naar de Bovenwereld zal varen. Groote
vogels vliegen met het vaartuig voort, gedienstige geesten
roeien en sturen het door de hemelzee en in het midden
zit de priesteres, die over alles wat er geschiedt hare opmerkingen maakt en zoo kennis geeft van bet verloop
van den tocht.
Een gedeelte van hare woorden luidt, vertaald, aldus:

Heft nu op den regenboog,
Draagt de bliksemschuit omhoog.
Drijf ons voort, gij snelle wind,
Waai ons hoog het luchtruim in.
Laat ons voortgedreven worden
Door de sterke geestenhorden.
Houdt met scherpe oogen wacht,
Geeft op alle dingen acht.
Dat wij niet verdwalen kunnen
En den weg niet missen zullen.
Wilt eens in de verte staren.
Hoog daarboven kan 'k ontwaren
Heel het groote luchtgewelf,
't Onderst van den hemel zelf.
Snel is onze reis volbracht
Door der geesten tooverkracht.
Laat de wind zijn kracht aanwakkeren,
Laat de bliksem helder flakkeren,
Op, heft op den regenboog,
Draagt de bliksemschuit omhoog.
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Eensklaps is 't met stijgen uit.
Plotsling is de vaart gestuit.
Metgezellen, helpt eens mede
Trekt Uw zwaarden uit de scheede,
't Zwaard aan Uwe linkerzijde,
Vat het met Uw handen beide,
En doorboort de wolkenlagen,
Dat wij verder kunnen varen.
En doorsteekt het luchtgewelf,
't Onderst van den hemel zelf.
Zie, daar is een gat geboord.
Roeit de hemelschuit weer voort.
Dwars door al de nevels henen,
Door geen zonlicht meer beschenen.
Tot de neveldamp verdwijnt,
En de zon ons weer beschijnt.

En zoo gaat het verder. Is men eenmaal boven lucht
en wolken, dan is spoedig ook de woning van den Hemelheer bereikt, van wien de gewenschte zielestof wordt verkregen. In den zak dien de priesteres steeds bij zich heeft,
draagt ze het geschonkene mede en langs den weg dien
ze heeft afgelegd, keert ze ook weder terug naar de woning
van den zieke.
Met de voordracht van het lange gedicht gaat de nacht
ongeveer om. Nu wordt het opgaan der zon afgewacht, de
priesteres komt onder hare huif uit te voorschijn, stort
den onzichtbaren inhoud van haren zak op het hoofd van
den zieke en reciteert daarbij nog een laatste stuk harer
litanie, waarin zij de zielestof beveelt om nu te blij veu in
het lichaam van den zieke, opdat hij spoedig herstellen moge.
Dat alles geschiedt in den grootsten ernst. Komt het
soms voor dat de priesteres onverrichter zake van hare
hemelreis terugkeert en zegt dat zig geen zielestof van
den Hemelheer heeft kunnen verkrijgen, dan weet de zieke
ook dat het met hem gedaan is en dit bewustzijn verlamt
hem dikwijls zoo zeer, dat hij spoedig komt te overlij den.
Bij groote droogte, bij misgewas of bij al te over
vloedigen regen wordt de priesteres ook te hulp geroepen
en wanneer een reisgezelschap wat al te lang onderweg is,
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wordt aan de priesteres gevraagd om bij de luchtgeesten
bericht te gaan inwinnen . Bij elke gelegenheid is de litanie
anders, maar de wijze waarop de priesteres te werk gaat,
is steeds dezelfde.
Dat niet iedere vrouw in staat is de lange litanie uit
het hoofd te leeren, en niet godsdienstig genoeg is om
zich tot de geestelijke inspanning te dwingen, die zij als
priesteres moet verrichten, spreekt wel van zelf. Het
aantal der priesteressen is dan ook nooit groot geweest
onder de Toradja's.
Die tochten naar den Hooge staan voor de vrouwen
gelijk met de krijgstochten der mannen. En evenmin als
de vrouwen zich bij een krijgstocht zullen aansluiten,
evenmin kan een man in den priesterstand treden. Want
ook de verdeeling van den arbeid heeft een godsdienstig
karakter. Een man die vrouwenwerk doet, krijgt daardoor
vrouwelijke eigenschappen en wordt alvast dadelijk onbruikbaar voor den oorlog, daar hij den vreesachtigen aard der
vrouw overneemt. Toch gebeurt het een enkelen keer dat
een man liever dan aan een krijgstocht deel te nemen, in
den priesterstand treedt. Maar dan moet hij priesteres
worden; hij kleedt zich als vrouw, trouwt niet, laat zich
aanspreken met „tante ", verricht vrouwelijke bezigheden,
zooals water halen, eten koken, boombast tot kleedingstof
kloppen, rijst stampen, en gaat steeds met vrouwen om.
Zoo blijven dus de wegen langs welke mannen en vrouwen
voldoen aan den plicht, zielestof of lang leven en
gezondheid te halen voor de leden van den stam, strikt
gescheiden. De mannen veroveren deze begeerde zaak met
het zwaard in de vuist op den vijand, in deze Midden
vrouwen gaan als smeekelingen, met offer en-werld,
gebed naar de Boven- of de Onderwereld en vragen daar
de zielestof aan de goden die er de eigenaars van zijn.
Eene echt natuurlijke verdeeling van den arbeid dus,
geheel beantwoordende aan de karaktertrekken der beide
geslachten.
Even als iedere man zich op het oorlogspad moet begeven, als de plicht hem daartoe roept, zou ook iedere
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vrouw in staat moeten zijn als priesteres op te treden. In
de praktijk is dit onmogelijk, want eene priesteres is onder
de Toradja'sche vrouwen eene geleerde. Liever moest ik
zeggen : onder de Toradja's, want er is geen andere geleerdheid dan de kennis van het verborgene. Te weten wat
in de Boven- en Beneden-wereld geschiedt en wat op deze
Midden-wereld kan bereikt worden door tooveren, wichelen,
bezweren, vervloeken, zegenen of bidden, dat is wetenschap.
Technische vaardigheid is voor iedereen te bereiken, maar
als ook in gewone handwerken, b.v. op de jacht of op de
vischvangst, in den landbouw of in het verzorgen der huisdieren meer dan het gewone wordt bereikt, dan is dit de vrucht
van wetenschap, d.i. van geheime kennis. Men vraagt: Wat
is Uw toovermiddel, waardoor ge zooveel visch vangt ?
Door welke geheimzinnige praktijk gedijt Uw vee zoo
goed? Waardoor kunt ge altijd zulke goede boomen vinden om er vaartuigen van te maken? De wetenschap die
dit alles aanbrengt, is de kennis van geheimzinnige praktijken, waarvan velen wel iets meenen te bezitten. Maar
dit is, om zoo , te zeggen, de kleine wetenschap, die dient
voor persoonlijk gebruik. De groote wetenschap is de
kennis der priesteressentaal, eene afzonderlijke spraak,
waarin de meestal meer dan duizend regels lange litanie
der priesteressen is vervaardigd, zoodat lang niet iedere
vrouw ze geheel kan leeren en onthouden, temeer daar het
begrip „onderwijs geven" den Toradja's oorspronkelijk
vreemd is en een meisje dat priesteres wil worden maar zelf
moet zien hoe zij door afluisteren en meezingen de litanie
in haar hoofd krijgt.
De priesteressen-taal is eene kunsttaal, die bedoelt te
zijn : de taal der geesten en goden. Zij staat dus tot de
taal der menschen zooals het schimmenbestaan der geesten
zich verhoudt tot de lijfelijke verschijning der menschen.
Sommige woorden worden daartoe veranderd naar het
model eener verwante buitenlandsche taal, zooals men ten
onzent wel kunstmatig Duitsch maakt en b.v. naar het
voorbeeld: boer-Bauer, zou zeggen: vloer- Flauer. Andere
woorden zijn weder verkort, alsof men in onze taal egen
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voor regen, of acht voor lucht zou zeggen of kunstmatig
ouderwetsch gemaakt, als vure voor vuur, naar het voorbeeld : ure voor uur. Lastiger wordt het, als men van twee
synonieme woorden een deel van het eene voor een deel
van het andere gaat stellen, en bijv. voor tijd zou gaan
zeggen : -toos, omdat altijd hetzelfde is als altoos.
Wetenschap is dus eigenlijk geheim: haar in het
openbaar en om niet te verkondigen, komt den Toradja
nog altijd als eene Westersche zonderlingheid voor. En
uit dit alles volgt gemakkelijk, dat maar weinig meisjes
priesteres kunnen worden. Maar om ze nu allen toch eenmaal den vereischten plicht te laten vervullen, werd vroeger
op geregelde tijden met alle meisjes van den stam die de
bedoelde inwijding nog niet hadden ondergaan, het feest
gevierd waarover ik reeds heb gesproken, waarbij allen,
onder geleide der priesteressen in eene groote tent werden
opgesloten om daarin ten hemel te varen, zoodat ze dan
toch bij ééne gelegenheid in haar leven als priesteres waren
opgetreden.
Nog een anderen triomf vierden de Toradja'sche mannen en vrouwen in den Heidentijd, in hunne 'functiën van
zielestof- aanbrengers. Als de oogst was afgeloopen, werd
een groot feest gevierd, dat na een goeden oogst bepaald
luisterrijk kon worden genoemd. Een der gebruiken daarbij
was, dat er twee masten werden opgericht, waaraan dwarshouten werden bevestigd, die weder dienden om daaraan
geschenken op te hangen, als sirihdoozen, kleedingstukken
en versierselen, door de jonge mannen van het dorp aan
de meisjes en door de meisjes aan de jonge mannen gegeven,
maar eerst als toonoffer aan de goden voorgelegd. Bij
dit feest had n.l. een geïmproviseerd huwelijk plaats tusscheu de jongelieden van het dorp, wat overigens geen
rechtsgeldige beteekenis had, maar alleen een voorteeken
schiep, opdat alle nog ongetrouwden eenmaal trouwen
mochten. Al wat men wenscht, beeldt men symbolisch af,
opdat het eenmaal werkelijkheid worde. Zelfs het teekenen
of op andere wijze iets formeeren is een middel om het
werkelijk tot bestaan te brengen. Op die wijze is ook,
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volgens de Toradja's, de mensch geschapen. En dat het
maken van beelden of afbeeldingen in sommige godsdiensten
is verboden, laat zich verklaren uit het gebruik dat daar
te maken in de tooverkunst.
-vanis
Zoo was er dus een feestboom der mannen met geschenken voor de vrouwen en een feestmast voor de vrouwen
waaraan de geschenken voor de mannen hingen. Door het
geïmproviseerde huwelijk werd het, trouwen bevorderd,
een der drie plichten welker vervulling den stam in stand
houdt. Voordat de masten nu werden onttakeld en de
geschenken uitgedeeld, spraken mannen en vrouwen elk
bij monde van één hunner, de roemruchtige daden uit, die zij
hadden verricht, om daarmede voorteekenen te scheppen
die den weg tot het uitvoeren dier daden moesten effenen.
Bij den mast der mannen ging nu 'een man staan, die
zevenmaal om den mast heen liep, na eiken omgang op
de hurken ging zitten en deze verzen zong:
-

Dat geen onheil mij genake,
Nu ik dezen mast aanrake.
't- Schild met ij zren band doorvlochten,
Is in d'oorlog stuk gevochten.
Laat geen kwaad mij overkomen,
Nu ik raak aan deze boomen.
't Schild met koper zwaar belegd
Is gebroken in 't gevecht.
Laat geen kwaad mij mogen treffen
Nu 'k den feestboom ga verheffen:
't Schild met sieraad overplakt
Is in d'oorlog stuk gehakt.
Moge 't niemand onzer schaden
Straks den feestboom te ontladen.
Aan het einde van 't gevecht
Had ik tien man neergelegd.

't Brenge niemand ongeluk,
Als ik aan den feestboom ruk.
Koppen uit den strijd te dragen
Is de zegen dien wij vragen.
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Zoo spraken de mannen. Hooge poëzie is deze snorkende krijgsmanstaal niet ; gelijk alle grootspraak, heeft
ze iets naiefs, maar men denke er aan dat het oogenblik
zoo iets medebracht. De oogst was afgeloopen en men had
de vrucht van zijnen arbeid binnengehaald. De maanden
te voren had men in spanning doorgebracht: te veel of
te weinig van regen of droogte, de aanvallen van vogels,
muizen, wilde zwijnen en insecten, om nog te zwijgen van
de misslagen der menschen, kunnen den meest belovenden
oogst nog doen mislukken. Maar die gevaren waren ver
alle vrees heen, want het kost--dwen;masuovr
bare rijstgewas, de witte spij ze, was binnengehaald en men
kon weder tot den volgenden oogst het leven houden.
Dit wekte het veilige gevoel dat men in der Goden gunst
stond en men mocht er dan ook wel eens op roemen, dat
die niet on verdiend was. Zijne heldendaden in gedachtenis
brengen bij de goden, is onbehoorlijk noch onvoordeelig.
Daarenboven: wat men uitspreekt, dat roept men; wat men
wenscht, dat schept men.
En nu werd met eene laatste strofe, het gezang der
vrouw ingeleid. De man had zijne heldendaden tegenover
de vijanden verheven, de vrouw zou zingen van hare hemelreizen naar de goden, hare tochten door de hemelzee,
waarbij de maansikkel haar tot hemelschuit had gediend.
Ook zij bezwoer in ieder couplet eerst het kwaad dat haar
optreden zou kunnen veroorzaken. De man zong nu ten
slotte :
Moge ons geen onheil kwellen
Als wij straks den feestboom vellen.
Vaar dan door de hemelzee,
Opwaarts naar der Goden stee.

En dan vervolgde de vrouw:
0, gij Goden daar beneden
Ondersteunt mijn voeten beden.
Goden in de Hemellanden,
Houdt de toppen mijner handen.
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'k Zal 't niet met den dood bekoopen
Om den feestboom heen te loopen.
Met mijn staf van tooverkruid
Vaar ik in de hemelschuit.
'k Zal 't niet met den dood betalen
Straks den feestboom om te halen.
Met mijn tooverkruiden mee
Vaar ik door de IHemelzee.
Mij doet het den dood niet aan
Bij den feestboom stil te staan.
Opwaarts vaar ik in de Maan
Door den Hemel- oceaan.

Treffe mij geen ziekte of kwaad
Nu ik dezen boom aanraak.
Meer dan eenmaal in mijn leven
Ben 'k tot priesteres verheven.
Geen gevaar zal mij omringen

Nu 'k den feestboom mag bezingen.
't Pad beplant met toovertwijgen
Doet ons tot de Goden stijgen.
Het zijn dus hare hemelreizen waarop de Toradja'sche
vrouw groot gaat en nu ook zij, ja vooral zij, die tot het
welslagen van den oogst zeker wel het meest had bijgebracht, in blakende vreugde verkeerde daar het kostbare
voedsel was binnengehaald, nu wilde zij ook wijzen op hetgeen zij zoo dikwijls tot heil harer stamgenooten had
verricht. De onzichtbare zielestof wordt door de heldendaden van mannen en vrouwen aangebracht; de zichtbare
levenskracht is in de pas binnen gehaalde rijst veroverd.
Laat ons eten, drinken en vroolijk zijn !
Merkwaardig is de duidelijkheid waarmede zich het
gansche jaar door de stemming van het Toradja-volk uit
Wanneer het plantseizoen is ingewijd door een-sprekt.
offer dat de aarde moet reinigen van de verborgen zonden
der menschen, zoodat zij hare vrucht kan opleveren, dan
staat de beoefening der letterkunde feitelijk stil. Wel
worden op de plantfeesten nog al eens versjes gedicht,
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die dan gedurende één enkelen nacht worden gezongen,
maar raadsels worden niet opgegeven, verhalen worden niet
voorgedragen ; het beoefenen der proza-letterkunde blijft
geheel achterwege. Blijkbaar neemt men deze meer reëel ;
de verhalen worden beschouwd als geschiedenis en de
menschen en dieren, goden, geesten en spoken die daarin
spelen zouden licht kunnen ontstemd worden wanneer men
allerlei van hen vertelt: streken en grappen die zij zelf
uithalen of waarvan zij 't slachtoffer zijn; beschrijvingen
waarin zij belachelijk worden gemaakt, of waarin telkens
hunne namen worden genoemd, en al zulke bedenkelijkheden
meer. Dit alles rust in den tijd gedurende welke de landbouw wordt beoefend; het is te gevaarlijk, want zoolang
het welslagen van het voornaamste voedingsgewas nog niet
is verzekerd, heeft het menschdom eene kwetsbare plaats
en al wat overtreding tegenover de voorouders is, wordt
gestraft aan de akkers.
Met de poëzie neemt men het niet in die mate nauw.
Waarschijnlijk heeft men het bewustzijn dat er in de poëtische letterkunde altijd meer fantasie heerscht en dat de
poëtische vorm den inhoud minder aanstootelijk of prikkelend maakt. Bij de poëzie is de vorm zoozeer hoofdzaak,
en wordt eene bedenkelijke bedoeling door dien vorm dikwijls zoo aannemelijk, dat men ze bepaald een minder ge
soort van letterkunde vindt dan het proza. En er-varlijk
komen in den landbouwtijd toch altijd gelegenheden waarbij
men te zamen komt en dat er dan niet iets van letterkundigen aard zou geschieden, is eenvoudig ondenkbaar.
Het zooeven genoemde plantfeest is er alvast één. Komen
in een dorp gasten en zijn daarbij jonge meisjes, dan spreekt
het vanzelf dat er gedurende dien nacht een reidans met
gezang wordt uitgevoerd. Sterft er iemand, dan wordt in
den nacht gedurende welken zijn lijk wordt bewaakt, een
doodenzang voorgedragen; komt een troep koppensnellers
van een welgeslaagden tocht terug, dan wordt er op het
feest dat te hunner eere wordt gevierd, ook krijgspoëzie
voorgedragen. De priesteressen zingen hare litanieën bij
zieken die hare hulp inroepen en moeders neuriën wiege-
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liedjes om hare kinderen zoet te houden. Ook als een
groote boom is geveld waarvan een vaartuig moet worden
gemaakt, en de eerste ruwe bewerking in het bosch is geschied, dan wordt de zware stam onder gezang naar den oever
van het water gesleept, om daar verder te worden afgewerkt.
Maar dit zijn alle evenvele onderbrekingen van een
tijd die toch zeer zeker ligt onder den druk der vrees
voor het mislukken van den oogst. Daarom is dan ook de
eerste letterkundige werkzaamheid die mag worden verricht vóór dat de rijst nog rijp is, eene die strekken moet
tot bevordering van den groei van het veldgewas. Als
zoodanig is zij zelfs verplicht. Wanneer de stengel der
rijstplant gaat zwellen, maar de aar nog niet uit de gezwollen plaats is gebroken, dan mag men beginnen met
raadsels opgeven. Immers een raadsel draagt zijne oplossing
in zich en is dus te vergelijken met de rijstplant die de
aar nog binnen in den stengel houdt besloten. Wordt het
raadsel geraden, dan breekt de oplossing uit het raadsel
tevoorschijn en zoo wordt een goed voorbeeld gegeven
aan de rijst om hare aar uit den stengel te doen te voor
komen. Men begint met eene plechtigheid aan de-schijn
veld
staande rijst te verrichten; ze wordt n.l. besproeid
te
met water waarin zijn te weeken gelegd de bladeren van
boomen die veel vrucht dragen; dit vruchtbare water zal
ook de rijst vruchtbaar maken. En daarna komen degenen
die deze plechtigheid hebben volbracht, voor de but staan
welke steeds in het rijstveld is opgericht, en openen zij
het raadsels opgeven door hunnen huisgenooten een raadsel toe te roepen dat overbekend is, zoodat het dadelij k
wordt geraden. Dit geschiedt natuurlijk ter wille van het
voorteeken; de zaak moet goed worden ingezet; gaat het
later al wat minder vlot, dat deert niet, begin goed, al
goed. En als een raadsel is geraden, roepen alle aanwezigen
op luiden toon een heilwensch over den groei der rijst
uit. De zaak gaat dus op deze wijze toe:
0 huisgenooten, hier is een raadsel voor u, doet de
oplossing tevoorschijn komen: Hoe meer men er naar
omkijkt, hoe meer het verdwijnt.
,
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Antwoord: Het oor.
Alle aanwezigen: Hoeoeoe! kom uit, o onze rijst, komt
uit o vette aren, daarboven op de bergen, daaronder in
,de dalen!
En nu volgt het eene raadsel op het andere; na iedere
oplossing -volgt de zegenwensch en in de eerste dagen
van den raadseltijd haalt men zijn hart op aan het spel
dat bijna een jaar lang heeft moeten stil liggen. Ook dit
wordt niet onaardig uitgedrukt in het volgende raadsel:
„Mijne rijst van het vorige jaar is nog niet verzuurd ",
m.a.w. wat ik een jaar lang heb moeten nalaten, doe ik
thans weer met groot genot.
Maar zijn de aren uitgekomen, dan is ook het raadsels opgeven weder verboden. En nu wacht alles maar op
het rijp worden der rijst en als de oogst aan den gang is,
wijkt de vrees voor de mislukking van het voedsel voor
't komende jaar meer en meer en men durft aan zijne
blijdschap ongedwongen uiting geven. Nu klinken overal
in de velden en op de wegen alleraardigste oogstliedjes,
versjes van 4 regels, die twee aan twee rijmen en waarvan
het tweede paar in andere woorden hetzelfde zegt als het
,eerste. Zon en maan, regen, wind en wolken, vogels,
boomen, planten en bloemen, beken en rivieren, zee en
meer, zoutstoken en sirihpruimen, loopen en varen, ja
wat niet al wordt in die liedjes bezongen. Een paar voorbeelden mogen u een denkbeeld geven. Eerst een liedje
om den regen tegen te houden, want dien wenscht men
in 't geheel niet in den oogsttijd :

-

,

't Is geen regen die daar ruischt,
't Is de beek die lustig bruist.
't Is geen regen die daar nadert
't Is de beek die vroolijk klatert.

De zangster wil den naderenden regen op deze wijze
beleefd te kennen geven dat ze hem niet wenscht en tevens
zich zelf wijs maken dat het geruisch in de verte niet
van den regen is.
Regen val niet naar beneên,
Trek maar om de bergen heen.
0. E. XVIII 5

12
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Regen, wil niet tot ons komen,
Wil maar elders nederstroomen.
Wind heeft men gaarne, want het is brandend heet
in de rijstvelden en de voorschriften verbieden het baden
en het drinken, zoo lang men bezig is met oogsten. De
wind wordt dus geroepen:

Wind waar blijft ge toch vandaag!
Alle .blaadren hangen laag.
Wind, waai ons eens krachtig tegen,
Dat de blaadren zich bewegen.
Wind, steek op en waai toch weer,
Dan lijd ik zoo'n dorst niet meer.
Wind, verkoel den heeten dag,
Nu ik nog niet baden mag.
Dit alles wordt wel in vroolij ke stemming gezongen,
maar de bedoeling is wel degelijk het roepen van den
wind en het verdrijven van den regen. En als de vogels
worden bezongen, is het omdat men ze beschouwt als
boden der goden, die door hunne vlucht en hunne kreten
den menschen goeden raad geven.

Juist bij 't eerste morgengloren
Liet de specht van rechts zich hooren.
'k Stapte juist de huisdeur uit,
Gunstig gaf de specht geluid.
Dat is dus een goed begin van den dag.
Doodmoe gaat men des avonds slapen, en toch is het
zaak om vroeg weer bij de hand te zijn, want de koele
morgenuren zijn veel waard voor het werk. Heeft iemand
zich verslapen, dan verontschuldigt hij zich aldus:

'k Heb zóó vast en diep geslapen,
Dat mijn ziel mij had verlaten.
Met mijn slapen en mijn droomen
Ben 'k in 't Doodenrij k gekomen.
In den slaap verlaat inderdaad de ziel het lichaam;
droomt men van de gestorvenen, dan is het ook zeker
dat de ziel in het Doodenrij k is geweest.
In wanhoop over het vele werk, dat maar niet schijnt
af te komen, roept men de geesten te hulp:
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Geesten, die ons hier ziet werken,
Komt toch ons getal versterken.
Geesten, maakt ons aantal sterk,
Helpt ons mee bij al ons werk.

En zoo gaat het door. Al wat zichtbaar en onzichtbaar om de menschen heen is, wordt toegezongen om mede te
helpen of om weg te blijven, om moed en om kracht te
geven, door gunstige voorteekenen. Op vroolij ken toon
worden deze liedjes gezongen, maar de inhoud is juist zoo
bedoeld als hij zich geeft. Daarom worden ook deze liedjes
nooit anders gezongen dan in den oogsttijd. En is er eens
een ander versje bij, dan is het van iemand die niet meedoet
aan het oogsten, b.v. van een die juist van het zoutstoken
terugkomt en zegt:
'k Heb mij van mijn plicht gekweten,
Laat mij nu geen- sago eten.
'k Heb zoo lang reeds schraal gespijsd,
Geef mij nu eens nieuwe rijst.
Zoutzieden aan het zeestrand, op dagreizen afstands
van de woonplaats, is een ellendig werk. De medegebrachte
teerkost is meestal spoedig op en dan moet men zich zeer
zuinig voeden.
Heeft een gezin nu 2000 bossen rijst geoogst, dan is
alle vrees verdwenen. Dan mag men gaan roemen en
pralen, dan komt de grootspraak aan het woord. De liedjes
die gezongen worden, als men zulk een rij ken oogst heeft,
dragen een bijzonderen naam en niemand zal ze aanheffen
voordat hij weet dat het geen kwaad meer kan. Ziehier
een paar staaltjes:
Tusschen hooge rijstbos- wallen,
Ben ik diep omlaag gevallen.
Tusschen hooge stapels schoven,
Kijk ik zeer verblijd naar boven.
Waar ge ook maar henen loopt,
Ligt het voedsel opgehoopt.
'k Weet niet hoe ik klimmen zal
Over zulk een hoogen wal.
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Langs de randen van de paden
Staan de manden volgeladen.
Langs de paden aan de randen
Staan de volgeladen manden.

Er zijn jaren genoeg waarin men bij den oogst nooit
zulke versjes hoort. Maar is de oogst ruim, dan haalt men
zijn hart ook eens op en spreekt van schuren met doorgebogen vloerbalken, van doorgezakte rijstschuren en gebroken steunpalen, alles door de zwaarte der geoogste
rijstbossen. Durft men eenmaal daarvan zingen, dan zal
dit het gewonnen voordeel bevestigen, want wat men roept,
dat komt ook en wat reeds komende is, komt door roepen
in nog grooter mate.
In den oogsttijd gevoelt men zich ook vrij om de
proza - letterkunde voor te dragen. Dan komen ze los, de
verhalen en legenden, de geschiedenissen der voorouders
en de avonturen der befaamde helden, de guitenstreken
van het spookaapje en de vertellingen van dieren die
eigenlijk menschen waren en ten slotte hunne dierengedaante afwierpen. Voorts de verhalen van tochten naar
de Boven- en de Onderwereld, van helden voor wie deze
aarde te klein was als terrein voor hunne stoute stukken,
de verhalen van menscheneters en koppensnellers, van
boschspoken en booze geesten, Uilespiegel- streken en anecdotische dwaasheden, natuurlijk steeds verteld van lieden
die tot een anderen stam behooren dan de verteller.
Dit alles toont een zekeren overmoed; het komt voort
uit het bewustzijn dat men eens onbezorgd kan zijn en een
paar maanden lang niet zoo op zijne woorden behoeft te
passen. Meer dan eens is mij een verhaal gedaan, waarvan
de verteller aan het eind zeide: U treft het dat ik al een
berg rijstbossen heb geoogst, anders had ik U dit verhaal
nooit durven doen.
Deze term „een berg" is omschrijving van het getal
1000. Getallen noemen is zeer gevaarlijk ; men wil voor de
onzichtbare machten niet weten hoeveel men reeds heeft
geoogst; het zou hun afgunst kunnen opwekken en zij
zouden den geest der rijst, hare zielestof, uit de halmen
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kunnen halen. En al zou men dan zooveel rijst eten als
men maar met mogelijkheid naar binnen kon krijgen, men
zou niet verzadigd worden, want de voedende kracht zou
er uit verdwenen zijn. En al zou men zijne schuur gevuld
hebben met rijst, ze zou als weg smelten, want als de
zielestof uit eenig lichaam is verdwenen, dan kan dat
lichaam nog wel een poosje bestaan, maar op den duur
vergaat het toch tot stof.
Hiermede zijn wij gekomen op den invloed dien het
animistisch volksgeloof heeft op de taal van het dagelijkscb
leven. Over de bijzondere taal die de priesteressen gebruiken, heb ik reeds gesproken; thans wil ik nog wijzen op
de gewoonte om in de dagelijksche taal een aantal woorden te vervangen door synoniemen of half- synoniemen uit
de eigen of eene vreemde taal, of ook door omschrijvingen,
desnoods door verminkingen.
De woorden die onder deze bepaling vallen zijn in de
eerste plaats de namen van verwanten der oudere linie,
vaders en moeders, ooms en tantes, grootouders, oud-ooms
en -tantes, en verder van allen die gelijk met hen of boven
hen staan. En vooral de aangetrouwde familie, schoonouders
en hun geslacht of voorgeslacht moeten op deze wijze in
hunne namen worden ontzien; zelfs woorden die op hunne
namen gelijken moeten vermeden worden. In onze taal
staan de eigennamen zoozeer buiten de dagelijksche taal,
dat een dergelijk gebruik voor ons al zeer weinig zou beduiden. Maar een Toradja kiest voor zijn kind den naam
van iets uit zijne dagelijksche omgeving. Men haast zich
niet met het geven van een naam aan een kind en als een
der oudere verwanten een lumineuzen inval krijgt, is de
naam bepaald. Men vindt b.v. namen als: Schaap, Koe,
Wagen, Bril, Stoomboot, zelfs: Stoombarkas, gegeven aan
kinderen die geboren werden nadat de ouders voor het
eerst die dieren of voorwerpen hadden gezien. Ook aan
de meest dagelij ksche voorwerpen, aan dieren, planten,
boomen, bergen, steden, rivieren worden namen ontleend.
Maar iemand den naam van een ander geven doet men
zelden, omdat dit gebrek aan eerbied zou zijn. Thans
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heeft dit gebruik de beteekenis van beleefdheid of
ontzag, maar de oorsprong ligt dieper. Immers bij alle
gelegenheden waarbij het ongewenscht of gevaarlijk is dat
iets aanwezig zij, vermijdt men het bij den naam te noemen,
om het niet op te roepen. Krokodillen, slangen, bloedzuigers; wind, regen, aardbeving zal men niet noemen als
men op reis is. Muizen, rijstvogels en andere voor de rijst
schadelijke dieren, worden ook niet bij den naam genoemd
.als men ze te vreezen heeft; kwaad voorspellende vogels
of hagedinsen, vallende boomen of boomtakken, vuur of
duisternis, wat er ook maar is waarvoor men zich moet
in acht nemen, het wordt alles met een anderen dan den
gewonen naam genoemd, zoolang men er zich voor in
acht moet nemen. Wat dus tegenover de oudere verwanten
thans eerbied en beleefdheid is, berust oorspronkelijk op
vrees. De ziel, het tweede ik, het geestelijk dubbel van
menschen, dieren en dingen luistert naar den naam dien
de zichtbare verschijning, dus de mensch, het dier, het
voorwerp draagt; een naam noemen kan dus ten gevolge
hebben dat de zielestof het genoemde verlaat en de
levenskracht daarvan wordt verminderd, of ook dat het
lichaam de zielestof volgt, zoodat het door een onweerstaanbaren drang, wordt gedreven naar dengene die zijn
naam heeft genoemd.
Dit kan dus ten gevolge hebben dat krokodillen, buffels,
muizen, bloedzuigers, of andere ongewenschte dieren, of
ook wind, regen en aardbeving komen, als men ze in 't
geheel niet wenscht.
Onder die omschrijvingen zijn er soms die heel aardig
zijn, b.v. voor „tang", verlengstuk van de hand, en voor „blaaspijp", verlengstuk van den adem. De buffel wordt soms
aangeduid met „poelgeest", omdat hij graag in poelen
baadt en als een zwart spook daaruit oprijst als er iemand
aankomt; het paard heet: ovaalgezicht en de aap: heining buur, omdat hij steeds in de buurt der omheining van
een maïs -veld is, om te stelen. De kat wordt soms aangeduid met „staart -omkruller". Ook de telwoorden worden
omschreven als 't noodig is, b.v. „vijf" met „hand" 10

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM ALS GODSDIENST.

183

met „een stukje ", 100 met „een lap", 1000 met „een
hoop .
Die omschrijvingen kunnen tot zonderlinge uitdrukkingen leiden. Een man kwam mij eens vertellen dat hij
hoenders voor mij had. Ik vroeg hem of het hanen waren.
Neen, gaf hij ten antwoord, het zijn sarongdraagsters. De
man mocht het woord „vrouw" niet uitspreken en omschreef
dit met „sarongdraagster", ook als hij over vrouwelijke
dieren sprak.
Aldus doorgaande, zou ik den lezer misschien doen
vergeten, dat ik iets zou doen gevoelen van den ernst
van het Heidendom. Maar daartoe moest ik hem juist in
het dagelij ksch leven binnenleiden, opdat ik een indruk
zou kunnen geven van het overal in doordringen van de
animistische wereldbeschouwing, die nergens als eene
afzonderlijke filosofie in afgeronden vorm te grijpen is,
maar de geheele levens- en wereldbeschouwing is van de
volken die er in verkeeren. Daarom kan men, naar keuze,
belangrijke of onbelangrijke dingen uit het dagelij ksch
leven dezer volken in beschouwing nemen, men zal
altijd weder op dezelfde denkwijze uitkomen. En omgekeerd: de animistische levensbeschouwing nagaande,
komt men onvermijdelijk- terecht bij de dingen van het
dagelijksch leven, bij het koppensnellen en het priesteres
bij het oogstfeest en bij het akkerwerk, bij de-senwrk,
letterkunde en bij de wisseltaal. Dit zijn natuurlijk maar
grepen geweest die voor de hand lagen. Men kan even goed
de rechtspraak of het huwelijksleven, den huisbouw of den
landbouw, de jacht of de vischvangst, de spelen of de
rouwgebruiken nagaan, overal zal men op de animistische
zienswijze terecht komen.
En het is juist deze omstandigheid die ons Europeanen
vaak doet denken dat de animistische volken met hunnen
godsdienst geen ernst maken. Die godsdienst ligt op straat,
op het veld, in de natuur, ja overal, en dit zou men een
groot voordeel kunnen noemen. De volken die in het
Animisme verkeeren, blijven bewaard voor het afzonderlijk
houden van den godsdienst, waardoor hij zijn invloed op
-
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het dagelij ksch leven verliest en tot eene geestelijke weelde
van denken, gevoelen, stichting en verheffing wordt, waarin
men kracht opdoet om . die in het dagelijksch leven weder
te gaan verbruiken, zooals men dat doet met de gezondheid die men op eene badplaats heeft opgedaan. Maar
wat men in de animistisch-religieuze sfeer aantreft, mist
toch alle concentratie. Men kan van iemand, wiens gedachten steeds overal verstrooid liggen, wel zeggen dat hij
niet eenzijdig is, maar men zal tevens moeten erkennen dat zijn
denken zonder richting en daardoor zonder kracht is. De
godsdienst in het Animisme lijdt in hooge mate aan die verstrooidheid en ongerichtheid. Een zeer scherp gerichte
godsdienst als de Islam heeft daarom bij de volken die
in het Animisme verkeeren dikwijls grooten voorspoed.
In dit eerste artikel heb ik er op willen wij zen, dat
de godsdienst in het Animisme eene overal verstrooide
zaak is, niet in staat zich te concentreeren en daarom
voor hen die slechts oppervlakkige aanraking met de
animistische volken hebben gehad, weinig tastbaar,
waardoor hij hun dikwijls weinig ernstig voorkomt. En
dit is toch waarlijk niet onschuldig. De animistische vol
zijn thans gerukt uit de afzondering waarin zij bezig-ken
waren langzaam uit te sterven. Dit zou ongetwijfeld een
schilderachtig proces zijn geweest en er zijn ook menschen
genoeg wier meening het is dat men dit stil zijn gang
had moeten laten gaan. Zij betreuren het wel dat op dit
sterven de dood dier volken zou zijn gevolgd, maar zij
zouden toch gaarne voor hunne studiën zulk een levend
museum hebben gehad. Maar het wereldverkeer breidt
zijn loop steeds uit en de ware liefde voor deze uit hunne
afzondering gerukte volken uit zich niet in wrevelig geroep van „Had men hen toch met rust gelaten", maar in
een ernstig zoeken naar den aard van hunnen geestestoestand. Laat ons maar beginnen met hen ernstig te nemen;
wat daarbij aan den humor toevalt, mag bij dit onderzoek
als opwekkende verrassing worden aanvaard.

EEN OORLOGSHELD IN DE LITTERATUUR
DOOR

Prof. Dr. R. C. BOER.

Voor weinig menschen bestaat in de dagen, die wij
thans beleven, meer aanleiding tot bescheidenheid dan voor
philologen en litteratuurhistorici. Terwijl rondom de wer
zich brutaal opdringt en voor zich alle aandacht-kelijhd
eischt, terwijl kanonnen, stikgassen en vliegtuigen practisch de leer verkondigen, dat er geen hooger recht is dan
het geweld en dat hetgeen over edeler aandoeningen gezegd wordt, praatjes voor de vaak zijn, zitten daar deze
onpractische lieden op hunne studeerkamer, grijpen in geen
der gebeurtenissen van den dag in, en houden zich bezig
met wat vroegere geslachten gedacht hebben, met hoop,
die niet verwezenlijkt is met idealen, die na korten tij d
op papier geleefd te hebben, tot schande gemaakt zijn.
Of zij zitten letters en woorden te bekijken, soms in talen,
die niet meer gesproken worden, zij zoeken den zin te
verstaan van geschriften, die op dit oogenblik misschien
niemand anders belang inboezemen dan hun zelven. En
zij vragen zich af, of zij misschien beter zouden doen, den
grond te beploegen, om er toe bij te dragen den hongersn ood af te weren, of zich te oefenen in den wapenhandel,
ten einde zoo noodig de vrijheid van het vaderland te
kunnen verdedigen. Maar zij zijn aan het zitten gewoon,
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en zij kunnen niet anders dan hun stil bedrijf voortzetten,
dat hun althans eene bezigheid verschaft, al zijn zij zich
ook bewust, dat die bezigheid niets bijdraagt, om de nooden
van het heden te verkorten.
Maar hebben zij dan reden, om in deze dagen van
zich te laten hooren ; bestaat er grond, om over litteratuur
te schrijven en de aandacht van den lezer, die vervuld is
van de vraag, wat het morgen brengen zal, te bepalen bij
het verleden ? Is niet de eenige litteratuur, die op dit
oogenblik belangstelling wekken kan, de oorlogslitteratuur,
van de pamfletten van hooger en lager orde tot de roerende
gedichten uit de loopgraven, zooals er onder anderen in
het Gidsnummer van October 1916 door mejuffrouw Van
der Feen zijn medegedeeld? En mogen wij ook niet ver
dat de letterkunst, die na den oorlog komt, een-wachten,
gansch nieuw karakter zal dragen, dat het de menschheid
koel zal laten, wat vóór 1914 gedicht werd, maar dat men
slechts oor zal hebben voor de uitdrukking van nieuwe
aspiraties, van nieuwe hoop en vrees, nieuwe liefde en haat,
geboren uit het recente leed, in eene letterkunde, geschapen
door een nieuw geslacht van menschen ?
Wie zal het zeggen, hoe spoedig al, wat onze generatie
en eene vroegere heeft voortgebracht, verouderd zal zijn ?
Maar ook dan zal dat, wat zij naliet, elementen bevatten,
die blijvende waarde hebben en daarom in anderen vorm
terugkeeren, en er zal een tijd komen, waarin de breuk
met het verleden, die deze jaren veroorzaakten, minder
sterk gevoeld wordt, en waarin men zijn eigen gedachten
terug zal vinden in hetgeen vroeger gezegd en geschreven is.
Echter, wij zijn nog zoo ver niet. De toekomst-litteratuur moet nog gemaakt worden, en wie het met die van
het heden niet doen kan, dient zich tevreden te stellen
met die van het verleden. En wanneer men zich een oogenblik onttrekt aan het rumoer van den dag, dan blijkt het
ook, dat die litteratuur van gisteren en eergisteren, wel
verre van een nutteloos geworden speelgoed te zijn, veeleer
een troost voor de ziel is. Zij brengt troost op meer
dan ééne wijze. Zij kan ons helpen, ons aan ons zelf te
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onttrekken, doet ons het heden vergeten, en draagt zoodoende het karakter van een Nirwana. Zij kan ook analogieën leveren en draagt er zoodoende toe bij, dat wij het
heden beter verstaan en juister beoordeelen. Het zijn een
paar werken van de laatstgenoemde soort, waaraan de vol
bladzij den gewijd zijn. Ik zal spreken van geschriften,-gend
die handelen over een bloedig man, die zijn roem zocht
in den oorlog. Het kan niet zonder belang zijn, te weten,
welke sympathieën en antipathieën hij lang na zijn dood
gewekt heeft. De held is Karel XII; de geschiedschrijvers
en dichters, die hem hun aandacht geschonken hebben,
zijn legio. Uit het getal der laatsten kies ik een drietal
uit als representanten van typische zienswijzen. Die drie
zijn Tegnér, Strindberg en Von Heidenstam.

I.
In 1818 dichtte Tegnér naar aanleiding van een herinneringsfeest aan den dood van den beroemden koning het
volgende gedicht:

KARL XII:
Kung Karl, der unga hjelte,

han stod i rök och dam.
Han drog sit svärd fran bälte
och brät i striden fram.
,,Hur svenska staalet biter,
kom, laat oss pröfva paa!
Ur vägen, moskoviter!
Friskt mod, I gossar blaa !"

Och en mot do stäldes
af retad Vasason.
Der flydde hvad ej fäldes ;
det var hans lärospaan.
Tre konungar tillhopa
ej skrefvo pilten bud.
Lugn stod han mot Europa,
en skägglös dundergud.
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Graahaarad statskonst lade
de snaror ut med hast:
den höge yngling sade
ett ord, och snaran brast.
Högbarmad, smärt, gullhaarig,
en ny Aurora kom;
fraan kämpe tjuguaarig
hon vände ohörd om.
Der slog saa stort ett hjerta
uti hans svenska barm,
i glädje som i smärta
blott för det rätta varm.
I med- och motgaang lika,
sin lyckas öfverman,
han kunde icke vika,
blott falla kunde han.
Se, nattens stjernor blossa
paa grafven länge se'n,
och hundraaarig mossa
betäcker hjältens ben.
Det härliga paa jorden,
förgänglig är dass lott.
Hans minne uti Norden
är snart en saga blott.
Dock — än till sagan lyssnar
det gamla sagoland,
och dvärgalaaten tystnar
mot resen efterhand.
An bor i Nordens lundar
den höge anden qvar,
han är ej död, han blundar,
hans blund ett sekel var.
Böj, Svea, knä vid griften,
din störste son göms der.
Läs nötta minnesskriften
din hjeltedikt hon är.
Meck blottadt hufvud stiger
historien dit och lär,
och svenska ären viger
sin segerfana der.
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Voor den lezer, die moeite met de taal mocht hebben,
laat ik hier eene vertaling in proza volgen:
Koning Karel, de jonge held, hij stond in rook en stof.
Hij trok zijn zwaard van den gordel en drong voorwaarts
in ,den strijd. „Kom, laat ons beproeven, hoe het Zweed
staal snijdt! Uit den weg, Moscovieten! Frissche moed,-sche
blauwe knapen!"
2. En één werd er tegen tien opgesteld door den geprikkelden Wasa -zoon. Daar vluchtte, wat niet geveld werd; dat
was zijn eerste proefstuk.Drie koningen te samen gaven
den knaap geen voorschriften. Rustig stond hij tegenover
Europa, een baardelooze dondergod.
Grijsharige staatskunst spande haastig strikken: de hooge
3.
jongeling sprak één woord, en de strik scheurde. Hoog
van boezem, slank, met gouden haren, kwam een nieuwe
Aurora 1) ; van den twintigjarigen strijder keerde zij onverhoord terug.
4. Er sloeg een zoo groot hart in zijn Zweedsche borst, in
vreugde en in smart slechts warm voor wat recht was; in
voor- en tegenspoed (was hij) dezelfde, de meerdere van
zijn noodlot; hij kon niet wijken, slechts vallen kon hij.
5. Zie, de sterren van den nacht schijnen sedert lang op het
graf, en honderdjarig mos bedekt de beenderen van den
held. Het heerlijke op aarde, vergankelijk is zijn lot. Zijn
herinnering is in het Noorden weldra slechts eene saga.
6. Maar -- nog luistert naar de saga het oude sagaland, en
het tegen den reus gerichte geluid der dwergen komt
langzamerhand tot zwijgen. Nog is in de tuinen van het
Noorden de hooge geest aanwezig; hij is niet dood, hij
sluimert; zijn sluimering duurde een eeuw.
7. Buig, Zweden, de knie bij de groeve ; je grootste zoon is
daar verborgen. Lees de versléten inscriptie; zij is je heldendicht. Met ontbloot hoofd stapt de geschiedenis daarheen en leert, en de Zweedsche eer wijdt daar haar overwinningsvaandel.
1.

1) Bedoeld is Aurora von Königsmarck, die Karel in het kwartier
te Würgen opzocht, volgens de overlevering om vredesonderhandelingen
met Augustus van Saksen in te leiden, maar die niet werd toegelaten. De
nadere bepalingen, die Tegnér gebruikt, zijn attributen van de godin Aurora,
ale wier evenbeeld de dame wordt voorgesteld. Daarom spreekt hij ook
van eene „nieuwe" Aurora.
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Dit gedicht is in Zweden algemeen bekend. Het komt
voor in bloemlezingen, het wordt op school geleerd; romanschrijvers halen op plaatsen, die indruk moeten maken,
een paar verzen er uit aan l), en van tijd tot tijd hoort
men ook in het gesprek een vers citeeren. Het dankt zijne
populariteit zeker voor een , deel aan de vaderlandsche gevoelens, die het wakker roept, maar niet minder aan voortreffelij ke formeele eigenschappen, den eenvoud van het
rhythme, de gemakkelijkheid van stij 1 en zinsbouw
merk op, hoe na ieder verspaar, veelal ook na ieder vers,
een zin ten einde is de duidelijkheid der voorstelling.
De uitdrukking is van dien aard, dat de verzen zich ge
geheugen prenten. Dit komt ten deele-makelijnht
hiervandaan, dat de uitdrukkingen weinig gezocht zijn;
zij behooren tot den hoogeren stijl van die dagen. Wel
zijn de reminiscenties aan oudere gedichten niet talrijk,
maar onbewust gebruikten tij dgenooten dergelijke wendingen. Ik noem hier slechts als voorbeeld een gedicht, dat
voor dezelfde gelegenheid gemaakt is, namelijk het herinneringsgedicht van Geyer op den dood van Karel. Hier
staat: hur den störste bland Karlar fäll, „hoe de grootste
der Karels viel", eene wijze van zeggen, die nauw verwant
is aan Tegnér's din störste son göms der (str. 7), waar Karel
Zwedens grootste zoon genoemd wordt, en wel op een
plaats, waar sprake is van 's konings graf.
Bij een jonger geslacht ontmoeten wij soms parodiëerende citaten. Ik bespreek er een paar, omdat zij getuigenis afleggen van de verschuiving der denkbeelden die
verderop ter sprake zal komen. De uitdrukking Svenska ataalet
(str. 1) is blijkbaar zooveel door feestredenaars gebruikt,
dat zij door Ibsen in „Per Gynt" aangewend wordt als
karakteristieke phrase voor een grootspreker. Per weidt
in het vierde bedrijf voor de lijfwacht van tafelschuimers
en klaploopers, die hij zich aangeschaft heeft, uit over
het aandeel, dat meerdere natiën Amerika, Duitschland,
Frankrijk, Engeland aan zijne ontwikkeling hebben.
;

1) Zoo bij voorbeeld Topelius in zijn uitvoerig werk „FältskárnB
Berättelser", waarin meerdere citaten voorkomen.
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Ook Zweden krijgt hier een beurt: „en eenmaal in een
moeilijk oogenblik verlengde ik de maat mijner dagen met
hulp van het Zweedsche staal ". En de representant van
Zweden in de bende, de heer Trumpeterstraale, onderstreept
deze woorden, terwij 1 hij zijn glas opheft, door te herhalen:
,,J a, svenska staalet
Een ander voorbeeld is het volgende. De verzen „hij
kon niet wijken, slechts vallen kon hij" parodiëert Strindberg in de „Slaapwandelaarsnachten" op de volgende wijze :
!"

„Want Petrus, de stevigste van hen allen,
die wel kon wijken, maar niet kon vallen,
hij richtte voor zich een stoel op in Rome" i).

De beide aangevoerde parodieën zijn van verschillende
natuur. De plaats in „Per Gynt" bespot een karaktertrek,
dien de dichter met of zonder recht bij sommige Zweden
meent te hebben opgemerkt; het is dan ook volkomen
begrijpelijk, dat dit verwijt door een dichter van een andere
nationaliteit wordt uitgesproken. De ironie van Strindberg
op de aangehaalde plaats is van meer algemeene strekking;
ofschoon direct gericht tegen, de kerk, bevat zij tevens een
scherpheid tegen het idealisme; „niet wij ken maar wel
vallen" is in zijn oogen in de meeste gevallen eene phrase,
die juist de omgekeerde realiteit bedekt. Immers ook de
petra, waarop de Heer zijne gemeente grondde, heet vast
als een rots te zijn, maar Strindberg lacht hem hier uit,
omdat hij zijn heer verloochende. Toch heeft de spot van
beiden iets gemeen, namelijk het gebruik van een uitdrukking uit Tegn ér's „Karel XII", en hiertoe is een directe aanleiding de gemakkelijke overgang van deze verzen tot
gemeenplaatsen, die weer het laat zich niet ontkennen
het gevolg is van zekere, met het sublieme, dat er in
is, verbondene banaliteit. Dit is niet uitsluitend een gebrek;
het hangt samen met den weinig gecompliceerden gedachtengang, ook met het zeer eenzijdig oordeel over den vorst,
dat wel voor de historie nauwelijks bestaan kan, maar
aan de andere zijde het poëtisch beeld scherp maakt.
1) Over het verband dezer verzen zie Onze Eeuw, Maart 1917.
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Hoe luidt dit oordeel P Het gedicht is een verheerlijking van den vorst, gelijk men dat in de dagen der
romantiek ook niet anders wachten kan. Krijgsavonturen
hebben van ouds een bijzondere bekoring voor dichters,
en een figuur als Karel XII, wiens bijzondere karaktereigenschappen en merkwaardige lotgevallen hem een held
in grootere dimensies deden schijnen, was in het bijzonder
geschikt, de phantasie gaande te maken. De romantiek
met haar verachting voor werkelijkheid en practijk en
haar voorliefde voor dezulken, die zonder naar rechtsch of
linksch te zien, zelfgekozen idealen najagen, moest wel in
al die karaktereigenschappen hooge deugden, in al die
avonturen bewijzen eener hooge roeping, in Karels dood
zijn apotheose zien.
Maar bij een dichter van den rang van Tegnér zit er
toch nog meer achter. Karel XII representeert voor hem
inderdaad een zedelijk ideaal. Duidelijk is dit uiteengezet
door Fr. Böök in een opstel over Tegnér's gedicht in zijne
„Svenska Studier". Daar wordt aangetoond de samenhang
tusschen Tegvér's moreele gedachte en Kant's categorischen imperatief. Wat Karel volgens dezen dichter bezielt,
is niet heerschzucht, noch zucht naar avonturen, maar een
plichtgevoel, dat zich hier openbaart als rechtsbewustzijn.
De middenste strofe is dan ook de draagster der idee van
het gedicht. Hier wordt de koning gekarakteriseerd als de
vorst, die in voorspoed en tegenspoed slechts warm is voor
wat recht is, die de meerdere is van zijn noodlot, daar
geen tegenspoed hem tot wijken kan brengen. De strofen,
die voorafgaan, schetsen den monarch in zijn kracht, als
krijgsman, waar hij zijn troepen bij Narwa ter overwinning
voert, als staatsman, waar hij het tegen drie machtige
vorsten opneemt, als mensch, waar hij zich niet toegankelij k toont voor de verleiding van vrouwelijke schoonheid ;
die, welke volgen, spreken van zijn ondergang, waarin zijn
grootheid nog meer uitkomt door de machtige herinnering,
die hij nalaat. Hier klinken tonen, die aan het stijle idealisme van Schiller herinneren; de gedachte, vervat in de
verzen: del härliga paa jorden,förganglig är dess loft, is dezelfde
-
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die men leest in de woorden van de Duitschen dichter:
was unsterblich im gesang soll leben, muss im leben untergehn.

Dat Karels naam thans slechts een saga is, is juist de
oorzaak van zijn onsterfelijkheid, en hieraan knoopt zich
,de bij de romantiek geliefde Barbarossa- voorstelling vast:
de koning is niet dood; hij slaapt, en hij zal terugkeeren.
Het zijn dus niet uitsluitend patriottische gevoelens,
,die Tegnér bezielen bij het bezingen van dezen Zweedschen
krijgsman, ofschoon ook hier geldt, dat het de nationale
helden zijn, die het gemakkelijkst eer van deze soort deelachtig worden. Maar Tegnér heeft gelijke sentimenten gekoesterd ten opzichte van vreemde vorsten, aan wie hij
gelijke karaktereigenschappen toekende, bij voorbeeld van
Napoleon. Wat zijn bewondering wekt, is de onbuigzame
kracht, die naar buiten althans zich dikwijls het duidelijkst
openbaart in wapenfeiten.
Het was niet de traditie, die de aandacht op de moreele
eigenschappen van Karel vestigde. Integendeel, de verlichtingsperiode met haar aanbidding van het doelmatige
was voor de reputatie van Karel XII niet gunstig geweest.
De romantiek komt tegen de moraal der verlichting in
opstand; zij stelt de persoonlijkheid boven bet nut, den
wil boven het resultaat.
Het eenzijdige in deze opvatting van de begrippen
.,,persoonlijkheid" en „plicht ", die in het begin der negen
eeuw zeer natuurlijk was en veel bij gedragen heeft,-tiend
om onze levensopvatting te verdiepen, behoeft honderd
jaar later niet meer betoogd te worden. Men kan thans
het gedicht van Tegnér bewonderen om de juiste uitdrukking, die het geeft aan hetgeen de dichter gevoelde,
om zijn zuivere taal en zijn heldere compositie, maar men
kan er niet mee instemmen. En dat komt niet alleen
hiervandaan, dat onze tijd niet zulk een souvereine minachting voor de practijk heeft als de romantiek. Wij achten het thans niet meer voldoende, dat iemand alles op
het spel zet en wel kan vallen maar niet wijken; wij
vragen ook, waarvoor hij valt, en als het doel ons de
peine niet waard schijnt, spreken wij van donquichoterie.
,
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Zwaarder is echter onze aanklacht tegen Karel XII
dan deze, dat hij een dwaas was, die zijn leven aan droomen
geofferd heeft. Wij meenen thans, dat een alleenstaand
individu zich desnoods deze luxe permitteeren kan, maar
dat wie voor het leven en het welzijn van anderen verantwoordelijk is, geen dwaas mag wezen, op straffe van
misdadig te worden. Een land, waarvan de geheele mannelij ke bevolking, van den leeftijd af, waarop iemand op een
trommel kan slaan, tot dien, waarop hij op krukken gaat,
naar de slachtbank gevoerd is, waar de achtergebleven bevolking door honger en pest gedecimeerd is, een land, dat
bezwijkt onder den schuldenlast, aan de bewoners opgetast
door een onverantwoordelijk koning en zijn gunstelingen,
die valsche munt lieten slaan en waardelooze papieren uitgaven, een volkomen ontvolkt, verarmd, uitgeput land,
uitgeput voor een doel, dat een chimère is, zulk een land
noemen wij thans niet een voorwerp van trots voor een vorst,
en de trouw, die hem tot het laatst door zijn volk betoond
wordt, zijn wij maar weinig geneigd, hem ten goede te
schrijven. En indien zulk een vorst inderdaad door voor
omtrent recht en onrecht beheerscht was, dan-steling
kunnen wij trachten, hem historisch te begrijpen, maar wij
zullen toch vinden, dat de achttiende eeuw nog in eene
wonderlijke dwaling leefde, waar zij meende, dat een volk
eenvoudig het persoonlijk eigendom van een vorst was,
waarmee hij naar welgevallen kon handelen, en dat dus
zeer tevreden mocht zijn, waar het de gelegenheid kreeg,
om onder te gaan voor zijne idealen. Wij zullen zoo oor
zelfs wanneer wij met smart moeten erkennen, dat-deln,
twintigste
eeuw wel in de theorie maar niet in de
de
practijk veel verder gekomen is, en dat althans verarmde
en uitgeputte bevolkingen niet slechts een saga zijn.
Deze omslag in de zedelijke beoordeeling der doldrieste
daden van onverantwoordelijke personen is in den loop
der eeuw allengs tot stand gekomen; onder de moralisten
is voorzeker een voorhoede en eene achterhoede, maar op
het standpunt, dat in het jaar 1818 modern was, staan
toch niet velen meer. Het eerst heeft men over het alge-
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meen wel uit het beeld van den idealen held de willekeur
laten vallen, daarna ook de doelloosheid van zijn streven.
Wat dit laatste punt betreft, zullen ook thans niet allen
op dezelfde wijze oordeelen, wat al mede hierin zijn grond
heeft, dat het zoo buitengewoon moeilijk is uit te maken,
of een streven doelloos is. Maar wie Ibsen's „Brand" bewondert, kan zich er toch nog bij neerleggen, dat een
man leeft en sterft voor eene religieuse gedachte, die hem
in de bergen voert, om onder eene lawine begraven te worden, kan het ook begrijpen, dat hij anderen op dien weg
met zich lokt, ja zijn anathema slingert over de slappe
zielen, die halverwege omkeeren. Maar wat zouden wij wel
zeggen, als Brand eens geweld gebruikt en de leden zijner
gemeente met zweepslagen de sneeuw ingejaagd had?
Dat ware toch een gansch ander procédé dan de overreding,
waaruit de kracht van zijn persoonlijkheid blijkt. Wij
hebben in dit stuk met onvervalschte romantiek te doen,
maar met datgene in de romantiek, waaraan zij haar beteekenis te danken had, de reactie van het sterke
individu tegen maatschappelijke denkgewoonten . Men zou
ook kunnen spreken van gezuiverde romantiek, die de

wildendenkbeelden van krij gsmansgrootheid en vorstenvoornaamheid heeft laten varen.

De dichter van „Brand" is dus niet nuchterder dan
Tegnér, maar wel moderner, daar hij het type, om welks
verheerlijking het den laatstgenoemde in den grond te
doen was, zuiverder vat. Dit kon hem ook hierom gemak
vallen, omdat hij zijn held kon scheppen, zooals-kelijr
hij wilde, en niet aan een historisch voorbeeld gebonden
was. Tegnér bereikt zijn doel, door op de trekken, die zijn
historische figuur ontsieren, eenvoudig geen acht te slaan.

De wijzigingen in de opvatting van het helden - ideaal
brengen ook een gewijzigd oordeel over Karel XII mee.
De opmerking is herhaaldelijk gemaakt, dat de achting,
die deze vorst geniet, een thermometer is voor de in diverse
perioden heerschende opvatting van zedelijkheid. Een stand-
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punt, diametraal tegenovergesteld aan dat van Tegnér
bereikt bijna honderd jaar later August Strindberg.
II.
Strindberg's „Karel XII" , verscheen in 1901. Over bedoeling en beteekenis van zijn tooneelstuk uit bij zich
twee jaar later 1 ) op de volgende wijze : „Ik besloot mij n
drama op te vatten als een antieke noodlots- en catastrophetragedie. Het slot van een leven, dat een groote vergissing
was. Een sterke wil, die strijdt tegen de ontwikkeling, te
vergeven, omdat hij onverstandig was.
„Hij, die schreef en liet drukken dat mijn Karel XII
geen drama is, weet niet, wat een karakter- en catastrophe-drama is, en hij heeft een valsch getuigenis afgelegd,
dat in dit geval echter niet door de algemeene wet gestraft
wordt, maar door de algemeene opinie moest vervolgd
worden ".
De tweede helft van deze uitspraak is karakteristiek
voor de wijze waarop Strindberg op kritiek reageerde; de
eerste geeft in ieder geval eene aanwijzing omtrent hetgeen
hij wenscht, gat wij in zijn drama zullen zoeken. Groote
diepte van opvatting doet de door den dichter zelf gegeven
karakterbeschrijving van zijn held niet verwachten. Karel
had een sterken wil, Karel was onverstandig dit laatste
wordt tot zijn verontschuldiging aangevoerd, daarom
strijdt hij tegen de ontwikkeling en mislukt. Het zijn wel
zeer algemeene begrippen, die men gaarne nader bepaald
zou zien. Helaas wordt men ook bij het lezen van het
stuk niet wijzer. Geen enkel zieleconflict van den koning
leeren wij kennen. De geschiedenis speelt in de drie laatste
jaren van zijne regeering, beginnend bij zijn terugkeer uit
Stralsund. Van de dingen, die vroeger gebeurd zijn, krijgt
men niet veel meer te hooren, dan van tijd tot tijd een
naam, die toonen moet, dat de dichter op de hoogte is;
een soldaat treedt op, die den slag bij Poltawa heeft
1) In: Ur naagra förord till historiska dramer.
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meegemaakt en in Siberië gevangen is geweest ; wij vernemen ook, dat Augustus van Saksen en: Peter de Groote
vijanden van Karel zijn, en dat hij naar het oordeel van
dezen en genen tegenover die vorsten een onverstandige
politiek heeft gevolgd. Maar waarin die politiek bestond
en waarom hij haar volgde en moest volgen in verband
met zijn karakter of de omstandigheden of beide, vernemen wij niet. De koning zelf laat zich over zijne vroegere
handelingen éénmaal uit tegenover Katharina Leczinska,
die hem komt vragen, waar haar man en haar kinderen
zijn. Het antwoord is kort en bondig: „waar uw man en
kinderen zich ophouden, raakt mij niet ! .... Maar toen
ik vroeger uw man Stanislaus tot koning van Polen uitkoos, dacht ik, dat hij geboren was, om te heerschen, ik vergiste mij, want hij miste den moed, om de macht
te gebruiken, die de natie hem gegeven had. Hij was geboren, om te gehoorzamen, en daarom kon hij gaan !"
Men zou zeggen, dat dat nog zoo onverstandig niet is.
Toen Karel bemerkte, dat Stanislaus, dien hij vroeger begunstigde, niet de man was waarvoor hij hem gehouden
had trok hij de hand van hem af. Daarin kan zeker niet
de oorzaak van Karels ongeluk liggen. Wij moeten die
dus zoeken in de handelingen, waarvan wij getuigen zijn.
Maar ook hier is geen ontwikkeling waar te nemen, en
evenmin een noodlot, dat onverbiddelijk tot de slotcatastrophe voert. Eigenlijk is deze bij het begin reeds aanwezig,
want het land is verarmd, en de koning is gehaat. Niettemin wordt er één zaak genoemd, die Karel tot een
plotselinge handeling beweegt en in zooverre misschien
als een wenk van het noodlot bedoeld is. Die zaak is het
geldgebrek. Wanneer de speculaties mislukt zijn, besluit
de koning tot den tocht naar Noorwegen. Hij zegt: „Tegen . .
den vijand... welken ook ... naar een overwinning .. .
anders is de neerlaag gegeven ". (Detalr**kepuntjesduiden
de zenuwachtigheid van den spreker aan). Maar het is
alles abrupt; het wordt evenmin duidelijk, waarom de
speculaties moesten mislukken, als waarom deze tocht de
eenige uitweg is. Men zou eer denken, dat de veldtocht nu
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onmogelijk zou worden, nu er geen geld voor is. Want de
speculatie had toch wel de bedoeling, geld voor den oorlog
te verschaffen. In het voorbijgaan krijgt men te hooren, dat
Görtz twee millioen aan waardeloos papier heeft uitgegeven;
de koning heeft er op eigen hand zeven bij gedaan, en nu
zijn het er twintig, zonder dat iemand weet, hoe dat gekomen is. Toch rechtvaardigt dat nauwelijks den uitroep
van den koning : „Groote God ! Wij zijn valsche munters
geworden tegen onzen wil ". Tegen onzen wil? Komt de
valschheid dan pas bij het tweede tiental millioenen, die
het noodlot uitgegeven heeft ?
Nog minder „noodlot" is er te zien in den dood van
den vorst. Men ligt voor Frederikshald. Midden tusschen
allerlei onsamenhangende gesprekken ontvangt Karel eene
dépêche, die hem zóó treft, dat hij tot Swedenborg zegt:
„Goeden nacht, Emanuel! Nu ga ik naar de bestorming !"
Swedenborg roept hem nog na: „Majesteit, om 's hemels
wille ... ", maar vergeefs; de koning herhaalt: „Goeden
nacht" en gaat heen, om te worden dood geschoten. Wat
stond er in die dépeche ? Geen der aanwezigen weet het,
en de lezer krijgt het ook niet te weten. Zóó is het gemakkelijk, eene catastrophe te maken.
Maar het zijn de karaktereigenschappen van Karel XII,
die zijn noodlot uitmaken. Laat ons deze bezien. Hij heeft
vooreerst een sterken wil. Waaruit blijkt die? Naar het
schijnt uit twee dingen. Hij luistert naar niemand. Als
iemand ongevraagd zijn mond opent, roept hij: „Stil ", en
daarop doet hij, wat hem goed dunkt. Maar wie hem van
de juiste zijde weet aan te pakken, zooals Görtz, die kan
hem meekrijgen op verkeerde wegen. En voorts is hij ongevoelig voor den invloed van vrouwen en weet ze ongenadig
aan te bassen. Het woord „vrouw" is ook in zijn mond
een scheldwoord, dat . hij bij een gelegenheid zijn zuster
naar het hoofd werpt. De dames zelf echter en sommige
lieden uit 's konings omgeving leggen deze ongevoeligheid
als zwakheid uit en zeggen, dat hij niet getrouwd is, omdat hij geen vrouw meester kan worden. Het blijkt dus
niet duidelijk, of deze trek als een bewijs van kracht moet

EEN OORLOGSHELD IN DE LITTERATUUR.

199

worden opgevat. Waarschijnlijker zal het den lezer voorkomen, dat de dichter de bekende afwezigheid van erotische
neigingen bij den koning niet heeft willen gebruiken, om
hem te karakteriseeren, maar om aan zijn eigen wrok tegen
het schoone geslacht voor de zooveelste en zooveelste maal
uiting te geven. Welk eene gelegenheid zou hij gehad
hebben, om van deze zijde licht te werpen over het karakter van den held, wanneer hij in plaats van een drietal
banale kibbelscenes te schrijven, gebruik had gemaakt van
de stof, die de reeds tot sage geworden historie bood.
Wanneer hij Aurora Königsmarck in de volle macht van
schoonheid, bekoring en intelligentie voor Karel gevoerd
had, om hem op andere wegen te leiden, dan die hij meende
te moeten gaan, en indien hij ons had laten zien, hoe de
vorst aan de verleiding weerstand bood! Zelfs indien het
dan gebleken was, dat de koning beter had gedaan met
te luisteren dan met te weigeren, dan zou dat in ieder
geval interessant hebben kunnen worden, en misschien zou
dan zijn noodlot om den hoek gekeken hebben. In plaats
daarvan laat Strindberg zijn held twisten over nietigheden
met de coquette maar onbeduidende geliefde van Swedenborg,
met zijn eigen intrigeerende zuster, met de pruttelende
Katharina Leczinska. De essentie aan wijsheid, die deze
gesprekken opleveren, karakteristiek voor den dichter, meer
dan voor Karel XII, komt dan voor den dag in het volgende onderhoud met Feif:

De koning.
Feif, je bent getrouwd geweest?
Feif.
Ja, uw Majesteit.

De koning.
Nou?

Feif.
a
Tja!
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De koning (lacht).
Nou ?
F ei f (met een schouderophalen).
Tja!
De koning.
Zoo praat jullie allemaal; maar ik krijg nooit iets te
weten 1
Feif.
Wij ook niet !
De koning.
Misschien is er niets ... te weten ! .. .
Feif.
Misschien!
Als deze gesprekken geëindigd zijn, gebeurt er weer
wat anders. Eenig resultaat voor de ontwikkeling van het
drama leveren zij niet op.
De tweede karaktertrek van Karel is dat hij „onverstandig" is. Men moet dit misschien uit dezelfde omstandigheid opmaken, waaruit zijn sterke wil moest blijken, dat
hij naar niemand luistert, ofschoon tot zijn verontschuldiging gezegd moet worden, dat hij geen verstandig
en nog minder een ontbaatzuchtig mensch in zijn omgeving
heeft, — en voorts hieruit, dat hij de dames zoo ruw behandelt. Al dat oorlog voeren is zeker ook onverstandig,
maar men mag het toch eene slappe verklaring noemen,
wanneer een dichter geen diepere psychologie heeft, dan
dat dit uit .,,onverstand" voorkomt.
Door dit onverstand strijdt Karel tegen „de ontwikkeling". Dat is zeker een grove fout. Maar waar in het
stuk is een representant voor „de ontwikkeling" ? Hij had
die dingen niet moeten doen, hij heeft zijn volk ongelukkig gemaakt, voorzeker. Maar een koning, die zó6 handelt,
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zal te allen tijde zijn volk ongelukkig maken, of dat nu
met of tegen de ontwikkeling gaat. Wat was er in de
ontwikkeling van Karels tijd, waartegen hij zich verzette,
en waarmee hij in conflict kwam? Wij vernemen het niet.
Of wil Strindberg alleen maar zeggen, dat Karel niet goed
geregeerd heeft, en dat zoo iets zich wreekt? Dat is vol
juist. Maar er zijn er zoo velen, die slecht regeeren-komen
toch nog dragelijk afkomen. Waarom ging het
er
en
dezen koning anders? Om zijn noodlot? Maar waar is
dat dan in 's hemels naam te zoeken?
Kunnen wij dus Strindberg's „Karel XII" noch als
tragedie noch als psychologische studie hoog aanslaan,
interessant blijft het stuk om het zedelijk oordeel over den
vorst, dat hier in de litteratuur tot uiting komt. In dit
opzicht is het de volkomen antipode van Tegnér's lofdicht.
Het oordeel luidt veel krasser, dan uit hetgeen tot hier
toe medegedeeld werd, kan worden opgemaakt. Het wordt
op vele plaatsen uitgesproken door de personen, die de
sympathie des dichters hebben, dat zijn de mindere menschen:
een soldaat, een kustwachter, een persoon, die met den naam
„Misnoegd" aangeduid wordt, en voorts door een man, die
in de dagen, toen „Karel XII" geschreven werd, een afgod
van Strindberg was, Emanuel Swedenborg. Dezen bekenden
heldenziener maakt hij in de eerste plaats kan het anders?
tot een ongelukkigen minnaar, en voorts hier en daar tot
zijn spreektrompet. Onder de mindere lieden geldt deze regel,
dat zij de koning niet anders dan „den boef" noemen, en
dat deze benaming zonder verdere aanwijzing verstaan
wordt. Swedenborg praat op wat deftiger toon. Als de
koning dood geschoten is, vraagt hij, waar de kogel vandaan
kwam. Feif wijst naar de vesting en zegt: „Daar boven vandaan !" Hierop wijst Swedenborg naar den hemel en
verbetert: ,,Dr bovenvandaan !" Feif: „Laat ons dat
gelooven !" Swedenborg: „En kwam ze niet daarvandaan,
dan moest ze daarvandaan gekomen zijn ".
De koning is dus een boef, en de hemel had de plicht,
hem te straffen. Het oordeel laat aan duidelijkheid niets
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te wenschen over. Slechts weinig wordt het verzacht door
deze samenspraak tusschen den „man" en „Misnoegd ":

De man.
Is de boef dood?
11lism aagd.
Hij is dood. En nu vergeef ik hem.

De man.
Stel je voor, dat ik nooit goed kwaad op dien vent
kon worden! Een helsche kerel was het in ieder geval.
Vraagt men naar den dieperen grond van deze tegen
opvatting van-stelinguchTér'Stindbegs
Karel XII, dan is deze, dat het resultaat tot den eenigen
maatstaf der zedelijkheid gemaakt is. Karel XII heeft
Zweden ten gronde gericht, en daarom is hij een „boef ".
Voor Tegnér speelde dit resultaat geen rol, en zelfs het
doel was, gelijk wij zagen, bijkomstig ; de hoofdzaak was
de wil, die de waarde, zoo van den mensch als van den
vorst, bepaalt. Niet de richting van den wil, maar de kracht
van den wil, door den dichter geïdealiseerd tot plichts- en
rechtsgevoel. Bij Strindberg wordt de kracht van den wil
nog genoemd, maar als eene eigenschap, die voor de
zedelijke waarde indifferent is meer beteekent de richting
van den wil, het doel, maar de sterke indruk, dien het
resultaat maakt, is oorzaak, dat deze twee dingen nauwe lij ks onderscheiden worden. Uit het ongelukkige resultaat
wordt de booze wil afgeleid, die op zijn beurt weer in
„onverstand" wortelt. Een poging, om den ongelukkigen
koning te verstaan, kan men Strindberg's tooneelstuk niet
noemen; karakteranalyse is niet aanwezig; het stuk is in
de grond een pamflet tegen machthebbers. Aeschylus zou
voor het kameraadschap met den dichter van „Karel XII"
bedanken.

(Slot volgt.)

DE GYMNASIALE REORGANISATIE
DOOR

Dr. J. HOOYKAAS.

I.
De aanstaande hervorming onzer Gymnasia ondervindt
wel algemeene belangstelling. In tal van vergaderingen
werd er over gedebatteerd, in allerlei groote dagbladen
werd er bij herhaling over gediscussieerd, in het vakorgaan
wordt er nagenoeg elke week opnieuw over geadviseerd.
En dat niet zonder reden. Sinds het Organiek Besluit
van 2 Augustus 1815 het gymnasiaal onderwijs heeft geregeld sinds meer dan een eeuw dus , werd nog
slechts eenmaal een ingrijpende wijziging aangebracht in
den toestand van ons Voorbereidend Hooger Onderwijs.
Deze wijziging werd teweeggebracht door de HoogerOnderwij swet van 1876 die, na een korten overgangstijd,
leidde tot de regeling welke, in het Koninklijk Besluit
van 21 Juni 1887 vastgelegd, tot op den huidigen dag
van kracht bleef.
Thans is opnieuw, voor de tweede maal in een geheele
eeuw, een hervorming in uitzicht gesteld door den tegen
Zaken. Bij de-wordigenMstvaBldche
schriftelijke behandeling der Staatsbegrooting deelde deze
bewindsman mede dat voor de reorganisatie der B-afdeeling
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reeds de eerste stappen waren gedaan, en in de vergadering
der Tweede Kamer van 23 Januari voegde hij daaraan
toe, dat eveneens een hervorming der A-afdeeling niet
langer uitgesteld mag worden.
Ongetwijfeld zijn dit verblijdende toezeggingen; de bestaande regeling behoeft naar aller meening dringend en
sedert lang verbetering, zoodat ieder met vreugde de beloofde
herziening tegemoet ziet.
Voor die herziening zijn slechts twee Koninklijke
Besluiten van noode ter regeling van leerplan en eind
zijne adviseurs hebben-examnprog .DMisten
het dus in hunne hand om in zeer korten tijd en met zeer
weinig omslag de verouderde schoolregeling te moderniseeren.
Waarom op het oogenblik een hervorming noodig is
en welke algemeene beginselen daarbij m.i. in het oog
gehouden behooren te worden, zal ik in de volgende bladzijden pogen in het licht te stellen.

II.
Een enkele opmerking vooraf. Hoewel de in uitzicht
gestelde Koninklijke Besluiten ons de verwachte hervorming
kunnen en zullen brengen, mag toch de herziening van
één artikel der H. 0. wet niet onbesproken blijven.
Terstond nadat de minister Heemskerk in 1876 er in
geslaagd was zijn wet tot Regeling van het Hooger Onderij s door de Kamers te laten aannemen, opperde daartegen
de hoogleeraar G. J. Mulder vele bezwaren. Daaronder was
er één, dat zonder twijfel zeer gegrond is, steeds door ieder
werd toegegeven, doch nimmer uit den weg geruimd werd,
namelijk dat artikel 12 der wet het programma van het
z.g. staatsexamen gelijk stelt met dat van het eindexamen.
Welnu, deze gelijkstelling is niet te verdedigen en wordt
door niemand verdedigd.
Bij het staatsexamen behooren de examinatoren er
zich van te overtuigen, dat de examinandus een opleiding
heeft genoten even degelijk en veelzij dig als een gymnasiast. Zij kennen den examinandus niet van vroeger; hunne
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overtuiging kan derhalve slechts berusten op het examen,
dat daarom alle vakken dient te omvatten, ten aanzien
van ieder vak zich met een zeker minimum dient tevreden
te stellen en grondig en rustig dient te worden afgenomen.
Bij het eindexamen daartegen, dat zijn karakter als
schoolexamen niet mag verliezen en geen afbreuk mag
doen aan de autonomie der onderwijsinrichting, behoort
wel in het algemeen een zekere uniformiteit van eischen
in de verschillende gedeelten des lands gehandhaafd te
worden, doch er behoort voornamelijk slechts voor gewaakt
te worden, dat een zeker wetenschappelijk peil op de scholen behouden blijft, dat dit peil niet hier te laag zinkt en
ginds te hoog wordt opgevoerd. Zonder bezwaar kan men,
rekening houdend met de schoolrapporten bij het onderzoek dezer candidaten, zich beperken tot de leerstof van
het laatste jaar en tot enkele groepen van vakken om
daarin wat dieper te kunnen afdalen in verband met de
wijze waarop de docent zijn onderwijs heeft opgevat en
zijn eigen leerlingen meent te moeten examineeren. Ik
kom hier later op terug.
Nu de minister in de eerstkomende maanden een ontwerp tot wijziging van de Hooger- Onderwijswet op bepaalde
punten heeft toegezegd, mag met reden worden verwacht
dat ook het algemeen afgekeurde en door niemand verdedigde artikel 12 daarbij zal worden verbeterd. Met de
enkele vermelding, dat voor het in dit artikel bedoelde
examen een afzonderlijk programma zal worden vastgesteld,
zijn alle bezwaren uit den weg geruimd. Dan behoeft deze
redactie-fout der H. 0. wet niet langer een behoorlijke
regeling van het eindexamen in den weg te staan en daardoor het leerplan en het onderwijs op de Gymnasia in een
ongewenschte richting te dwingen.
Van veel meer belang is evenwel de gymnasiale hervorming zelve; het schijnt niet ondienstig daaromtrent de
geschiedenis der negentiende eeuw met een enkel woord
te vermelden.
In het begin en midden der vorige eeuw werd de
klassieke propaedeusis nagenoeg zonder meer voor de aan-
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staande academie -burgers voldoende geacht. Moderne talen
behoorden aanvankelijk niet tot de leervakken, de wiskunde,
nieuwe aardrijkskunde en nieuwe geschiedenis moesten
zich met heel weinig tevreden stellen. Het curatorium
promoveerde in den regel na een vijfjarig onderricht de
leerlingen naar de Universiteit, waar dezen na een één of tweejarige voorbereiding het propaedeutisch examen
aflegden om zich eerst daarna aan hunne speciale studie
te kunnen wijden.
Toen in 1876 de nieuwe H. 0. wet werd aangenomen,
was het met de Latijnsche scholen en Gymnasia veelal
treurig gesteld. Er was gebrek aan behoorlijke leerkrach ten, aan behoorlijk leerplan, aan voldoende controle en
aan voldoende schifting der leerlingen. De ontevredenheid
over de bestaande toestanden was groot; de vrijheid leidde
tot ongebondenheid, tal van onrijpe alumni trokken op
de Academie los.... om daar te mislukken.
Aan dezen toestand maakten wet en Koninklijk Besluit een einde, en dat wel op een forsche wijze. Een
zesjarige cursus werd verplicht gesteld, het ius promovendi
werd aan de curatoria ontnomen en aan leeraren en regeeringsgecommitteerden toevertrouwd, op het leerplan der
Gymnasia kregen de moderne vakken (Nederlandsch, Fransch,
Hoogduitsch, Engelsch, geschiedenis en aardrijkskunde)
een ruime plaats, de wiskunde werd belangrijk en afdoende
uitgebreid, voor de natuurwetenschappen werden enkele
uren beschikbaar gesteld. Een afschaffing van het propaedeutisch examen aan de Academie vond voor de juristen
plaats en werd voor de medici in uitzicht gesteld.
In de beide hoogste klassen van het voortaan zesjarig Gymnasium werd gelegenheid gegeven om van een
gedeelte van het onderwijs vrij gesteld te worden. Wie
het volledig onderricht volgde, kreeg in den loop der zes
jaren 78 uren klassieke talen en oude geschiedenis, 63
uren moderne vakken en 39 uren wis- en natuurkundig
onderricht d.i. 180 weekuren in de zes jaren te zamen of
30 uur gemiddeld per week. Daar gymnastiek spoedig
als leervak ingang vond, catechesatie, teekenen en muziek
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met recht ook hunne eischen stelden, bleek dit volledig
leerplan voor de meerderheid der gymnasiasten te zwaar,
zoodat de vrij stellingen regel werden en de alumni der
hoogere klassen gewoonlijk werden gesplitst in A- en Bleerlingen. Het volgen van het volledig onderricht werd
uitzondering, geen regel.
Aldus bleef de toestand van 1887 tot 1918. Daar alle
uren door het Koninklijk Besluit minutieus geregeld werden en dit Koninklijk Besluit zelf meer dan dertig jaren
lang gansch en al onveranderd bleef, werd ook het leerplan niet in het minste of geringste gewijzigd. Stelt men
daartegenover de vrijheid, waarin de gemeentelijke Hoogerburgerscholen zich van den aanvang hunner instelling af
kunnen verheugen, dan verbaast men zich nog meer over
de gebondenheid van het gymnasiale leerplan.... ten zij
men bedenkt dat bij het opruimen van wantoestan den een
straffe hand noodzakelijk is.
Op de gemeentelijke Hoogerburgerscholeii bestaat
algeheele lokale vrijheid om weekrooster en leerplan naar
eigen inzicht telken jare vast te stellen, op de Gymnasia
mag men geen uur van de tabel in het Koninklijk Besluit
opgenomen afwijken. Tenminste niet op de Openbare
Gymnasia. Doch toen de wet Kuyper aan de bijzondere
scholen het ins promovendi toekende, bleek men niet meer
zoo vurig op minutieuze, bureaucratische regeling te zijn
gesteld. De bijzondere Gymnasia en Lycea moeten wel
aan hunne leerlingen tijdens de geheele opleiding gedurende
een zelfde aantal uren onderricht verschaffen als de openbare, doch zij mogen deze uren naar verkiezing over de
verschillende klassen verdeelen, ja de vakken worden door
artikel 158 der wet in twee groepen namelijk examenen niet - examenvakken gescheiden en binnen elke groep
is verwisseling van uren toegestaan, terwijl zesmaal vier
weekuren der examenvakken, dus 24 weekuren, voor ander
onderricht mogen worden besteed.
Aan de Openbare Gymnasia bleef echter elke vrijheid
ontzegd en daardoor konden deze scholen zich niet in het
minste of geringste voegen naar de veranderde inzichten.
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Want geheel veranderd zijn in die dertig jaren de inzichten.
Algemeen is men tegenwoordig de opvatting toegedaan,
dat de natuurwetenschappen niet meer zoo stiefmoederlijk
met enkele uren bedeeld mogen worden, dat het geschiede
onderwijs niet gebrekkiger dan volgens het tegenwoordig-nis
leerplan geregeld zou kunnen worden, dat het eenurig
onderwijs der nieuwé talen in de hoogste klasse niet besten digd mag blijven, dat het leerplan van 1887 danig
verouderd is. Ook tegen de combinatie van de A- en Bleerlingen bij vakken, waarin een der beide groepen slechts
gedeeltelijk onderricht ontvangt en daardoor de klassikale
harmonie verstoort, worden ernstige bezwaren geopperd.
De klacht betreffende de natuurwetenschappen is
wel de voornaamste. De A- leerlingen mogen met het oog
op hunne vorming en latere maatschappelijke werkzaamheid niet verstoken blijven van eenige elementaire kennis
op dit gebied; als hun in het geheel geen onderricht
daarin is verstrekt, kan niet verwacht worden, dat zij bijv.
van chemie zich ook maar eenigermate op de hoogte zullen
stellen. De aanstaande B- leerlingen behooren van den
aanvang af in elke klasse leiding te krijgen in minstens
één der natuurwetenschappelij ke vakken; een mogelijk
tekort in taalkundigen aanleg moet eenigermate kunnen
worden geneutraliseerd door goede resultaten in de natuur philosophische richting, de school mag niet door al te
eenzijdig leerplan aan leerlingen onrecht aandoen die wel
in het algemeen aanleg en zin voor wetenschap bezitten,
maar voor philologisch-historische opleiding eenigszins beneden het gewone peil zich bevinden. Wanneer in de
zesde klasse slechts één uur onderricht in de nieuwe talen
wordt gegeven, kunnen daarin moeilijk vorderingen worden gemaakt en de beperking der algemeene en vader
geschiedenis tot de drie laagste klassen met een-landsche
vervolg oude geschiedenis in klasse 4 en 5 en een staartje
nieuwe geschiedenis tot slot is wonderlijk en lachwekkend.
De gebreken dus, die door de beloofde herziening te
verhelpen zijn, kunnen op de volgende wijze worden samen
-gevat:
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le. het groot tekort aan natuurwetenschappelijk onderricht,
2e. de gebrekkige regeling van het onderwijs in geschiedenis en nieuwe talen,
3e. de gedwongen combinatie van A- en B- leerlingen
bij klassiek en natuurphilosophisch onderricht in de gedeeltelij k gesplitste 5e en 6e klasse,
4e. het algeheel gemis aan vrijheid bij het vaststellen
van het leerplan, zoodat dit uitteraard moet verouderen en
de lenigheid ontbeert om rekening te houden met de steeds
veranderende eischen.
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de splitsing
in A- en B- leerlingen algemeen is geworden en dat derhalve
het behoud der facultatieve combinatie van beide afdeelingen voor leerlingen, die het volledig onderricht willen volgen,
in 1887 blijkbaar zeer gewenscht geoordeeld, geen verbetering van het leerplan in den weg behoeft te staan. Na den
eersten stap in 1887 gezet, namelijk gedeeltelijke splitsing
der vijfde en zesde klasse met behoud van de mogelijkheid
om het volledig onderricht te volgen, kan thans de tweede
plaats vinden t.w. radicale bifurcatie in natuurphilosophische
of philologische richting met het oog op den individueelen
aanleg.
III.
Wil het Gymnasium de opleidingsschool voor een deel
der studenten van alle fagulteiten blijven ook voor medici
en natuurphilosophen, dan moeten naast de moderne vakken welke algemeene ontwikkeling en praktische kennis
beoogen, namelijk Nederlandsch, Fransch, Hoogduitsch,
Engelsch, geschiedenis en aardrijkskunde, zoowel de klassieke talen eenerzijds als de wiskunde en natuurwetenschappen anderzijds althans voor een groep der leerlingen
een behoorlijk geheel opleveren, dat vormende kracht kan
schenken en dat op de schoolbanken een degelijk fundament oplevert voor de latere studie aan de Universiteit.
Naast de moderne vakken de volledige klassieke en de
0. E. XVIII 5
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volledige natuurphilosophische schoolpropaedeusis met
elkaar te verbinden bleek nu reeds te zwaar en wordt het
zeer zeker nog meer, als de natuurwetenschappelij ke vakken in overeenstemming met de tegenwoordige eischen op
de Gymnasia voor alle leerlingen tot hun recht zullen
komen. Het kan dus slechts mogelijk blijven aan de moderne
vakken, door alle leerlingen gezamenlijk gevolgd, een
minimum en een maximum van uren, van onderricht en
van, eischen te verbinden voor één der beide richtingen,
en dat wel zoo dat de abstract- aangelegde, de taalkundige
leerling een minimum der natuurwetenschappelij ke en een
maximum der klassieke propaedeuse ontvangt 1 ), de exactaangelegde, de wis- en natuurkundige leerling het tegendeel daarvan zich ziet toebedeeld. Daarbij zal het wenschelij k zijn dat de keuze voor de eene of de andere richting
zoo laat mogelijk plaats vindt en de rechten die de leerlingen na het afloopen van de school verwerven dezelfde
zijn, welke richting van onderwijs zij ook gekozen hebben.
De wetenschappelij ke vorming toch en de geestelijke habitus
moet hoofddoel, de verworven kennis moet van bijkomstig
belang blij ven. Tenslotte behoort het leerplan vrijheid te
laten voor de scholen om zich geleidelijk aan te passen
aan veranderde omstandigheden en in het bijzonder dat
onderricht op den voorgrond te brengen dat uit hoofde
van tijdelijke omstandigheden of door de aanwezigheid
van beschikbare leerkrachten of hulpmiddelen met gunstig
resultaat bekroond kan worden.
Wanneer wij deze beginselen als juist aannemen en
de toepassing daarvan mogelijk willen maken, zullen wij
een geheel anderen weg moeten inslaan dan het Koninklijk
Besluit van 1887 heeft gekozen. In plaats van het toen
vastgestelde maximum, de 180 uren die het tegenwoordig
leerplan voor de Openbare Gymnasia precies verdeelt over
de zes klassen met de vrijheid om van 14 uren vrijstelling
te erlangen, schijnt het mij veel wenschelij ker om een
algemeen minimum vast te stellen zoowel voor Openbare
1) Hiertoe zal steeds de overgroote meerderheid der vrouwelijke
leerlingen behooren, die slechts bij hooge uitzondering exacten aanleg bezitten.
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als voor Bijzondere Gymnasia en voor Lycea, een minimum
van bijv. 140 uren die vrijelijk over de verschillende klassen
kunnen worden verdeeld, en wel 60 voor de moderne
vakken, 50 voor de klassieke talen en 30 voor de natuur
-wetnschap.
Naarmate de leerling dan kiest voor de klassieke of
natuurphilosophische richting, zullen boven dit minimum
nog afzonderlijk voor hem 20 uren in één der beide afdeelingen verplicht moeten worden gesteld, zoodat het geheele
minimum tot 160 stijgt. Het bestuur der school zal daar
vrijheid moeten bezitten om boven dit minimum-nastde
van 160 uren tijd beschikbaar te stellen voor versterking
van die vakken, die z.i. daarvoor het meest in aanmerking
komen en bovendien voor gymnastiek, teekenen en godsdienstonderwijs, doch met de beperking, dat het maximum
van 180 uren in geen geval mag worden overschreden 1 ).
Wanneer de drie genoemde vakken in het schoolonderwijs
worden opgenomen — en hiervoor pleit veel dan komt
men op zijn hoogst tot een getal van 30 weekuren per
klasse, dat niet overdreven groot mag heeten, houdt men
ze buiten het schoolonderricht, dan kan men zich beperken
tot een minimum van 27 uren, dat niet overdreven klein
kan worden genoemd.
Op deze wijze verzekert men aan de scholen een zekere
vrijheid, men voorkomt het gevaar dat de nieuwe regeling
weer tientallen van jaren verouderd moet zijn voor er tot
hervorming wordt overgegaan en men sluit zich aan bij
het standpunt dat de wetgever innam, toen hij het bij zonder
gymnasiaal onderwijs regelde. Een beroep op het gemeentelij k middelbaar onderwijs, dat steeds over nog grooter
vrijheid van beweging heeft beschikt zonder daarbij bezwaren te ondervinden, bewijst de praktische uitvoerbaarheld van dit voorstel. Vreest men dat hierdoor de scholen
onderling te veel zullen gaan verschillen, dan maakt men
zich naar mijne meening zonder reden bezorgd. Een algemeen leerplan, dat evenwel niet verplichtend wordt gesteld,
1) Sport onder deskundige leiding, openluchtBpel en facultatieve,
speciale cursussen kunnen hier buiten vallen.
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kan eenigermate leiding geven en voorts doet conservatisme
en traditie genoeg. Wij zijn nu eenmaal een behoudend
volk en ook ondanks hunne tegenwoordige vrijheid verschillen de hervormde en gereformeerde Gymnasia niet
zooveel van de openbare, dat overnemen van de leerlingen
bij verhuizing gemeenlijk groote bezwaren oplevert.
De voornaamste verbetering evenwel zal gelegen moeten
zijn in de beperking van het eindexamen tot een gering
aantal vakken, en wel tot die, welke de leerling met het
oog op zijn aanleg en zijn voorliefde gekozen heeft. Wanneer het minimum van het klassieke en natuurphilosophische
onderricht wordt gegeven vóór de zesde klasse, zou daarna
in deze hoogste klasse de laatste hand aan de vooropleiding
kunnen worden gelegd door naast de moderne vakken de
leerlingen uitsluitend of langs den weg der klassieke kul tuur óf langs dien van het natuurwetenschappelijk onderricht rijp te maken voor de Universiteit. Aan de school
late men de zorg over, dat de in de 5de klasse afloopende
vakken niet verwaarloosd worden en het eindexamen bepale
zich tot controle over de resultaten van het onderwijs der
zesde klasse. In bijzonderheden behoef ik dit plan niet
uit te werken; in het Gymnasiaal Weekblad en in de
Rectoren -vereeniging heb ik met anderen het uitvoerig
toegelicht en verdedigd.
Het schijnt mij hier meer de plaats om op het alge
beginsel te wij zen. In 1887 achtte men bij het-men
verleenen van meerdere rechten en met het oog op bestaande
misstanden scherpe controle noodwendig. Thans kan men
gerust de teugels weder eenigermate vieren en met ver
scholen zich vrijer laten ontwikkelen. Tusschen-trouwend
1887 en 1918 liggen dertig jaren van vooruitgang. Voor
een deugdelijke ontwikkeling nu zal concentratie van belangstelling in de zesde klasse een niet gering te schatten
hulpmiddel zijn. Naast de moderne vakken die alle leerlingen gelijkelijk volgen beperke zich het onderwijs voor
de A's tot de klassieke kultuur, voor de B's tot wiskunde
en natuurwetenschap. Daartoe moeten deze twee groepen
van leerlingen bij dit onderricht volledig worden geschei-
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den. Niets drukt het onderwijs meer dan het medesleepen
van een deel der klasse, dat voor het behandelde geen
aanleg of geen belangstelling heeft. En de beste, de zelfstandigste, de diepste naturen hebben niet altijd een veelzij dige belangstelling ; zij wij den zich vaak bij voorkeur
aan één deel van het menschelijk weten en liefst zoo vrij
mogelijk van schoolschen dwang. Niet aan de sponzen naturen behooren wij op het Gymnasium de beste kans te
geven, maar aan de toekomstige wetenschappelijke werkers.
Alleen bij beperking is degelijke arbeid voor de meerderheid mogelijk. Voorbereiding voor wetenschappelijke
studie is doel van het Gymnasium. Langs welken weg men
dat doel nastreeft, doet minder ter zake. Als er op dien
weg maar iets bereikt, als het verstand maar gevormd, de
gewoonte om met toewijding wetenschappelij k werk te
verrichten maar verkregen wordt. Thans is menigmaal de
wiskunde voor de A- leerlingen, het klassieke onderricht
voor de B- leerlingen in de zesde klasse een taak, die slechts
noode en met het oog op het eindexamen wordt verricht.
Hoeveel vruchtbaarder zal die klasse voor de leerlingen
worden, als zij zich rustig verder kunnen bekwamen in de
richting die zij zelve hebben gekozen, die met hunne natuur
het meest in overeenstemming is!
Het spreekt van zelf dat natuurlijke historie, natuurkunde en scheikunde voor alle leerlingen in de lagere
klassen beter tot hun recht moeten komen dan tot dus
geval was, (met de 30 uren minimum kan men-verht
heel wat bereiken en toevoeging van uren aan dit minimum
zou geoorloofd zijn), en dat bij den overgang van het vijfde
naar het zesde leerjaar degelijke maatregelen moeten worden
getroffen tegen -mogelijke verwaarloozing van het alsdan
afloopend onderwijs. In de Rectoren -vereeniging heb ik het
testimonium - systeem verdedigd en daartegen geen bezwaren
vernomen; ik acht dit ook nu nog doelmatig, doch geef
gaarne toe dat menig ander systeem met succes zal kunnen worden toegepast. In ieder geval echter is het streven
van sommigen om het aantal eindexamenvakken uit te
breiden afkeuringswaardig. Niet kennis zij het doel der
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Gymnasia, doch vorming. En voor vorming is beperking
het eerst noodige, het meest noodzakelijke. De wensch om
alle vakken van onderricht tot examenvakken te promoveeren is onpaedagogisch en miskent de psychische gesteldheid onzer leerlingen. Zij leven niet bij jaren, doch bij
weken of bij maanden. Het ver afgelegen motief heeft op
hun leeftijd nog niet zulk een invloed als bij volwassen
menschen. Daarom is het wenschelijk, dat in alle vakken
welke den leerling in de hoogste klasse onderwezen worden
examen wordt afgelegd, doch het is allerminst noodzakelij k, dat alle onderricht tot in de zesde klasse voortgezet
wordt.
Na de toelating tot de hoogste klasse kiest derhalve
de leerling óf voor rechts óf voor links. De combinatie van
thans met` hare 34 weekuren is te zwaar; de hervorming,
in 1887 gedeeltelijk aangevangen, worde thans voltooid.
De natuurwetenschappelijke afdeeling levert bij een
radicale scheiding der beide groepen voor de B-leerlin gen
het groote voordeel dat rustig tijd, energie en belangstel
kan worden gewijd aan theoretisch en praktisch onder--ling
richt in de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en natuurij ke historie. Niet alleen kunnen alle middagen voor
laboratorium-arbeid worden bestemd, maar als het Grieksch
en Latijn voor deze leerlingen vervalt, als door het wiskundig en natuurwetenschappelijk onderricht in de minstens
30 uren der lagere klassen reeds eeu grondslag is gelegd,
kan de leerling bij een minimum van 20 weekuren onder
doelmatige leiding heel wat in het algemeen bereiken en
tevens ook vrijer eenig onderdeel dieper bestudeeren en
zonder dagelij ksche taak-opgaven zich vertrouwd maken
met een gedeelte waarvoor zijn onverdeelde belangstelling
is opgewekt. Een minimum van 50 weekuren in de natuur
vakken, over het geheele Gymnasium-wetnschaplijk
verdeeld, schijnt voor dit doel bepaald noodzakelijk.
De philologische richting is voor den meer abstractaangelegden leerling in de hoogste klasse aanbevelenswaardig, omdat hij naast de moderne vakken zich nu
onverdeeld kan wij den aan de klassieke talen, een groot
-
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deel van bijv. Horatius, Tacitus, Cicero, Ovidius en Vergilius degelijk kan doorwerken, zijn Homerus zich tot een
bezit ook voor later kan maken, eenige tragedies van
Sophocles zonder te veel moeite kan bewonderen, Plato
kan lezen op zulk een wijze dat èn vorm èn inhoud tot
hun recht komen, om kort te gaan wijl hij de klassieke
schrijvers door schoolonderricht en daarnaast vooral ook
door eigen lectuur bestudeert niet alleen worstelend met
de moeilijke taal, doch ook zich verdiepend in hunne
gedachten en in de geheele klassieke beschaving. Om dit
mogelijk te maken zijn 70 weekuren als minimum, over
het geheele Gymnasium verdeeld, gebiedend noodzakelijk.
Wil men dit getal aanmerkelijk besnoeien, dan berooft
men het gymnasiaal onderricht voor zijne taalkundige
alumni van het meest begeerlijke en het meest voldoening
schenkende gedeelte.
Van verschillende zij den dringt men er op aan om het
Gymnasium te hervormen tot een Hoogerburgerschool met
Latijn en Grieksch. Hiertegen kan niet genoeg gewaar
worden. Elke school heeft haar eigen karakter,-schuwd

haar eigen voordeelen. De Hoogerburgerschool beschikke
over een veelheid van vakken, het Gymnasium behoude
zijne beperking. Van de klassieke propaedeuse kan nu
eenmaal niet veel terecht komen, wanneer zij geen vrijheid

van beweging behoudt, maar met tal van andere veel
eischende vakken wordt gecombineerd. Een groot aantal
uren en een groot deel der energie moet voor haar beschikbaar blijven. Anders is het beter dit onderricht geheel op
te heffen.

Hoe de Universiteit na de hervorming der Gymnasia
hare examens wenscht in te richten, kan aan de toekomst
worden overgelaten. Wanneer de medische studie voor
oud - gymnasiasten aanmerkelijk kan worden verkort, zal
dit met het oog op den leeftijd der studenten een reden
tot groote vreugde kunnen worden en den bloei der Gymnasia
bevorderen. Doch dit is van later zorg.
Thans worde echter het Gymnasium zoo hervormd,
dat met behoud van een aanbevelingswaardige klassieke
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propaedeuse der A- leerlingen de natuurwetenschappelijke
opleiding van allen niet langer onvoldoende blij ve, de
natuurwetenschappelij ke opleiding der B's geheel tot haar
recht kome, het te enge keurslijf voor het onderricht
worde afgeschaft en de vrijheid aan de scholen worde
geschonken om zich dusdanig te ontwikkelen, dat wetenschappelij ke naturen van verschillenden aanleg voorbereidend Hooger Onderwijs ontvangen dat, passend bij hun
leeftijd en zijn kracht zoekend in beperking, hen geschikt en
ontvankelijk maakt voor de vrije studie aan de Unversitieit.

SCHETSJES UIT HET VROUWENLEVEN
DOOR

HÉLÈNE SWARTH.

III.
VOOR ZONSONDERGANG.
Boos was Liny van Greta heengegaan. Greta had haar
beleedigd, 't kon niet meer goed worden neen, nooit
meer! 't Was jammer van de vriendschap, maar nu moest
het toch uit zijn voorgoed. Zij hadden wel eens meer gekibbeld Greta was heftig, een echte driftkop en Liny
voelde alles pijnlijk en diep. Maar Liny hechtte zich zoo
sterk aan de weinigen die zij lief had en telkens had zij
Greta haar uitvallen vergeven. Wel begreep Liny dat zij
meer om Greta gaf dan Greta om haar maar met een
zucht berustte Liny. Hoe kon 't ook anders ? Greta, met
haar mooi frisch gezichtje, haar vroolij ke n lachmond, haar
welige zwarte krullen had een heele hofhouding van vriendinnetj es, van vrien dj es later ook, een gezellig thuis, een
onbezorgd leventje èn op school èn in huis. Liny met
haar fletse wangen, haar bleeke lippen, haar dun aschblond haar, trok niemand aan, meisje noch jongen. En
Liny voelde 't als een weldaad dat Greta haar had uit
vriendin. Zaliger dan het ontvangen dunkte-verkont
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Liny het geven. En mild gaf zij Greta, de verwende, die
meer van ontvangen dan van geven hield. Liny had niet
veel maar als klein meisje al spaarde zij de vruchten van
haar dessert, de chocolaadjes en de plaatjes die zij kreeg
voor Greta. Vond Greta een boek mooi dat Liny haar
leende, gul gaf Liny het haar cadeau. Aan het strand
zocht zij schelpen, in het duin, viooltjes voor haar vriendin. Trouw hielp zij haar met haar huiswerk, overhoorde
haar lessen, gaf al haar sympathie, blij dat Greta zich
verwaardigde, die aan te nemen. In haar eentonig leven,
tusschen een ziekelijke moeder, die weinig zijn kon voor
het gezin en een gemelijken vader, die het stille kind
nooit een vriendelijk woord gaf, was Greta Liny's eenige
zonnestraal. Eens zou Greta wel trouwen en dan zou alles
anders worden, maar d Iaraan dacht Liny nog maar liever
niet. Tien jaar waren zij al vriendinnen. En Liny had
nooit gedacht dat zij Greta zou verliezen om een woord.
Maar nu was Greta al te wreed geweest.
Jij trouwt natuurlijk nooit, j** bent veel te leelij k,
had het mooie meisje gezeid, dat sluike piekhaar, dat tanig
teint en je kijkt zoo zielig, daar houden de jongens niet van.
O Liny wist wel dat het waar was, maar waarom verweet Greta haar de leelij kheid waaronder het schoonheidlievend meisje zelve zoo moest lijden P En hoe kon Greta,
die wist hoe Liny het thuis had, haar den weemoed van
haar oogen, dat zielig kijken verwijten? 't Was harteloos.
En met vaalroode blosjes van woede op het gelig bleek
van haar wangen haastte Liny zich naar huis.
Aan de koffietafel moest ze een zeurig verhaal van
haar moeder over de meid aanhooren. Rika werd zoo lui,
het werk bleef ongedaan, natuurlijk, altijd aan de deur
praten met Jans van de buren en gekheid maken met den
slagersjongen. En als je een aanmerking maakte, dadelij k
een brutaal antwoord. Liny verkruimelde haar brood, dronk
dorstig haar melkbeker leeg, ging zoo gauw mogelijk naar
haar kamertje. Haar oogen brandden, haar keel klopte,
terwijl zij driftig de boeken uit het rek griste, de platen
van den wand trok, de vaasjes van den schoorsteen greep,
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in haar linnenkast grabbelde naar de zij den zakdoekjes,
den kanten kraag, het fleschje odeur, die Greta haar met
verjaardag en Sint- Nicolaas had gegeven. Niets wou zij
meer van haar behouden, Greta moest nu maar de ge v olgen dragen van haar hatelijke woorden en goed begrijpen
dat de vriendschap dood was. Telkens vond zij nog een
klein geschenk. En het inpakken hield haar een poosje
bezig. Leeg gaapten de moeten der platen op het behang,
scheef zakten de gedunde rijen boeken op het rek. Het
pak lag klaar; haar vingers trilden te erg om er een
briefje bij te schrijven. En opeens wierp zij zich voorover
op haar bed en snikte 't uit, alsof 't haar nu pas bewust
werd dat zij haar heerlijkst bezit had verloren. Vlekkerig
roodbehuild, met gezwollen oogleden, keek haar treurig
gezicht haar in den spiegel aan, toen ze eindelijk opstond.
Waarom was ze ook zoo leelijk ? kreunde 't in haar hart.
Maar Greta had toch van haar gehouden, waarom dan nu
opeens niet meer? Had zij zich laten opstoken door dat
nuffig nichtje, wier spottende blik Liny niet was ontgaan ?
Die logeerde nu bij Greta en leek veel invloed op haar te
hebben. Met haar geäffecteerde stem zou die wel zeggen,
als het pak kwam: Net het afgaan van een ouderwetsch
engagement, zeg, wat een mal sentimenteel kind, die Liny!
En is er niet eens een briefje bij?
Ja, Liny zou een briefje schrijven, waardig en kort.
Haar hand beefde niet meer. Haastig greep zij naar papier
en pen.
Je begrijpt zeker dat het uit is met onze vriendschap. Ik dank je voor wat je voor mij bent geweest.
Moge 't je goed gaan. Vaarwel voor áaltoos.
Ziezoo, meer niet, dit was voldoende. Wat zou ze er
boven zetten ? Lieve Greta? Neen, zij vond haar niet meer
lief. 't Moest zoo maar blij ven. Ook niet Liny onderteekenen, neen, voluit haar naam, als voor een vreemde: Adeline
Prins.
Hoe kreeg zij het pak nu weg ? Rika kon natuurlij k
niet uit nu, van avond dan. Maar dan vroeg Moeder tekst
en uitleg en kreeg ze nog in plaats van een troostwoord:
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Bedenk wat je doet, gooi zoo gauw niet weg wat
je hebt. Waar twee kijven hebben beiden schuld.
Neen, zij moest zelve maar even het pak naar den
bode brengen, dan had geen mensch er iets mee te maken.
't Zou wel een week duren eer Moeder verwonderd vroeg:
Komt Greta niet meer ? Maar nu kon zij er nog niet tegen.
Zij moest alleen zijn om haar leed te dragen.
Vlug verwisselde zij haar grijze rok met een zwarte,
spelde haar zwarten hoed op. In het zwarte mantelpakje
zag zij er uit als in den rouw. Zij voelde zich ook in den
rouw over Greta, want Greta was nu dood voor haar,
erger dan werkelijk gestorven dán zou Liny bloemen
op haar graf hebben gebracht en haar aandenken ge-

idealiseerd.
Het groote pak woog haar als lood, zij kon het bijna
niet torsen. De wagen van den bode stond juist voor de
deur van het bestelkantoor. Liny kon aanstonds het zware
pak afgeven. Was 't enkel daarvan dat zij zich zoo loom
voelde? Moe sleepte zij zich naar het plantsoen, waar zij
meer neerviel dan ging zitten op een bank. Laag en effen
drukte de zoele najaarslucht op de gelende kastanjekruinen,
zwaar als een grijs gordijn, dat den hemel afsloot van de
aarde. Dof rommelde donder in de verte en groote regen
vlekten het bestoven groen van de bank. Straks-dropels
zou de bui haar wel naar huis drijven, maar zoolang moge lij k bleef zij maar hier. Zij zag er tegen op, weer in haar
kamertje te zitten, waar zij zooveel heerlijke uren met
Greta had doorgebracht. Was 't wel zoo heerlijk geweest ?
twijfelde zij nu. Haar moegeschreide oogen brandden nog
en haar wangen vlamden van woede, haar lippen trilden
en krampachtig balde zich haar hand. Had zij Greta niet
altijd anders gezien dan zij nu bleek te wezen ? Had zij
zich niet vastgeklampt aan die vriendschap als een drenkeling aan een reddingsboei omdat zij zwak was en bang
onder te gaan in de grauwe zee van haar eenzaam en
vreugdeloos leven? Haar haat wierp onbarmhartig schel
zoeklicht op het verleden van haar vriendschap.
Nu mischte de regen bij stroomen door het ijl ge-
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bladerte van den kastanje, een wilde wervelwind stak op
en dwong Liny, naar huis te vluchten. De druipnatte
kleeren en schoenen voor droge verwisselen gaf even afleiding. Toen greep zij naar een boek, zij wou flink zijn
en dat ellendig voorval vergeten. Was Greta zóóveel tranen
waard ? Duizende meisjes leefden wel zonder vriendin waarom zou zij er niet aan wennen? Maar zij reikte tevergeefs naar de bundels van Alfred de Musset, van Paul
Verlaine, van Georges IRodenbach, naar Le Trésor des Humbles van Maeterlinck. Wist zij dan niet meer dat zij die
boeken had teruggezonden aan Greta, van wie zij ze gekregen had? Dan maar wat anders. Een boekje vol spreuken: In elke vriendschap, in elke liefde is er éen die
kust en de ander die de wang geeft om zich te laten kussen. Ja, zoo was 't! En zij, dwaas aanhankelijk kind met
haar naar liefde hongerend hart, was nog blij geweest dat
zij de koele wang mócht kussen die haar genadig werd
toegewend.
De bui was voorbij. Het grijze gordijn, in regen opgelost, had plaats gemaakt voor frisch hemelblauw. Een
zonnestraal vonkelde op een glazen vaasje, waar wat herfstseringen in blankten. De zon stond al laag, ja, 't was
toch ook al bijna October. De dagen kortten, het zou
gauw avond zijn. Koel, na de bui, drong de lucht in Liny's
kamertje, speelde in haar warrig haar en streelde haar
gezicht, dat niet meer gloeide van drift, maar bleek zag
van droefheid. Een venster aan de overzij van de straat
,werd opengeschoven en een gouden weerschijn viel op het
behang en belichtte de leege moet van éen der weggezonden platen en, daarnaast, den scheurkalender, die tante
Suze Liny gegeven had. Onwillekeurig keek zij naar de
spreuk: Laat niet de zon ondergaan over uw toorn.
En 't schoot Liny te binnen hoe onder den indruk van
die spreuk, zij meer dan eens, als schoolkind nog, vóor
zonsondergang, zich was gaan verzoenen met Greta, om
niet boos op elkaar den nacht te beginnen.
Liny! Liny! waar zit je toch ? hoorde zij Vader
roepen aan de trap, ongeduldig alsof hij al meer had g e-
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roepen. Zij haastte zich naar de huiskamer, waar het eten
al was opgediend en zij met een standje van Vader en
een klacht van Moeder ontvangen werd. Na 't eten werd
het haar te eng in de kamer, waar Moeder, altoos bang
voor kou vatten, de vensters gesloten had. Was 't een
bijgeloovige angst dat Greta kwaad kon overkomen nu zij,
voor 't eerst, de oneenigheid niet hadden bijgelegd vóor
de schemering, die haar het huis uit dreef, de straat op,
de richting van Greta's woning uit?
Neen, wat ging zij nu doen? Automatisch brachten
haar voeten haar, uit gewoonte, die kant wel uit, maar
zij was toch niet van plan, de verloren vriendin, met wie
zij gebroken had, te gaan smeeken, weer goed op haar te
worden? Zij haalde de schouders op en glimlachte bitter,
terwijl zij met trage schreden langs de natte straten naar
huis terug keerde.
Zij had den sleutel al in het slot gestoken toen zij
haastige stappen hoorde en een welbekende stem. Bleek
en ernstig stond Greta naast haar, vroeg of zij haar nog
even spreken mocht.
Wat hebben we elkaar nog te zeggen ? meende
Liny stug, maar innerlijk ontroerd.
Laat me even binnen, drong Greta aan.
In het heiligdom van haar eigen kamertje wou Liny
Greta niet laten. Zij gingen in het spreekkamertje, terzij
van de gang.
Ik heb je vreeslijk beleedigd, zei Greta, ik begrij p
dat je niets meer van mij weten wil, ik heb 't verdiend.
Maar ik wou je zeggen, vóor den nacht, dat ik split heb
van mijn leelijke woorden en dat ik altijd dankbaar zal
blijven voor je lieve vriendschap, al zie ik je nooit weer,
want dat heb ik verdiend.
Zij waren blij ven staan. Reeds bescheen de dalende zon
Greta's bleek gezichtje en de tranen in haar donkere oogen.
Liny zweeg. Zij was niet boos meer. Een warme stroom
van liefde doorvloeide haar. Nu had Greta den eersten
stap gedaan. En was 't niet zalig, te kunnen vergeven,
weer te mogen lief hebben ?
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wil je mij geen hand geven ?
Nu ga ik maar
zei Greta deemoedig en zacht.
Opeens voelde zij Liny's armen om haar hals.
Kom mee naar mijn kamertje, snikte Liny.
Achter de huizen verdween de zon.

IV.
EEN DOKTERSBEZOEK.
Met vaardige vingeren schikte Elfie de bloemen: de
kamer moest er lief uitzien als de dokter kwam. Witte
rozen in het tinnen kannetje, witte phlox in die hooge
kristallen vaas, kleine witte chrysanthen in dien grijzen
gemberpot het kannetje deed mooi op het groenfluweelen
schoorsteenkleed, tusschen de bronzen beeldjes, de vaas op
tafel, het gemberpotje op het hoektafeltje achter den
divan. Stond het lief als je binnen kwam ? Enkel witte
bloemen! 't leek voor een doode of voor een bruid. Een
koude rilling huiverde haar langs den rug, haar handen
brandden, haar keel bonsde. De dokter vond dat zij vooruitging, maar zij bleef toch zwak en nerveus. Had hij haar
niet aangemaand, aldoor bezig te wezen en was bloemen
schikken geen lieve en lichte bezigheid? Zij ging de trap
af en het tuintje in, zocht naar wat kleurigs bij al dat
wit. Lila phlox, kleine zonnebloemen, een roode wilde
wingerdrank even neuriede zij, bij het plukken, als
een blij kind, dat een speelmaat verwacht. Toen zweeg ze
opeens, verwonderd over zichzelve en keek schuchter, het
bleek gezichtje beschuttend met den bloemenbos, naar het
open venster van Vaders kantoor. Zou hij haar neuriën
gehoord hebben en er uit opmaken dat zij nu wel genezen
was en den dokter niet noodig meer had? Loomer dan
zij de trap was afgedaald steeg zij haar weer op en ver
hield zij de vazen te lang onder den straal-stroidnu,
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van het fonteintje, zoodat zij te vol liepen en trager schikten
haar ranke vingers de lila herfstseringen, de warmgele
zonnebloemen, den rooden wildewingerdtak.
Toen strekte zij zich uit op den divan, waarnaast het
stoeltje voor den dokter al klaar stond. Haar bonzend
hart moest toch bedaren eer hij kwam. Hij mocht toch
niet weten hoezeer zij er tegen opzag, genezen verklaard
te worden, weer in den sleur van het huishoudelijk gedoe
op te gaan, Vaders zakenvrienden te ontvangen, bazige
tante Truus en teemende tante Betsy te logeeren te
krijgen. Maar zij was ook nog niet gezond, zij kón den
dokter nog niet missen, het leven was haar te zwaar alleen.
Elfie was even zeventien jaar toen zij haar moeder
verloor. Beurt om beurt bestierden de ongetrouwde zusters
van haar vader het huishouden, tot het moederlooze meisje,
van school af, die taak overnam, vol ijver om het haar
vereenzaamden vader naar den zin te maken. De wedawnaar
waardeerde, buiten zijn zaken, materiëel welbehagen het
meest en met zijn huiselijk dochtertje alleen, waren zij n
welverzorgde maaltijden hem aangenamer dan met bazige
Truus of teemende Betsy er H. 't Ging best zoo. Zijn kind
deed niet mee aan die moderne malligheid van studeeren.
't Zou ook jammer zijn, dat fijne blonde kopje vol te
proppen met dure wetenschap, die later, als zij trouwde,
toch als ballast overboord werd gegooid! Waarschijnlijk
zou het teêre kind er niet eens sterk genoeg voor zijn gebleken ! Zoo kwam 't dat Elfie geen vriendinnen had. Zij
stond alleen in de heftig voortstuwende moderne meisjeswereld, met haar goedig ouderwetsche idealen: zich aan
haar vader wijden en later, als de gedroomde liefste kwam,
aan haar man, aan haar kinderen.
Toen op den duur, haar eenzaamheid haar ging drukken , betreurde zij de moeder, die, door veel ziekte, toch
weinig voor haar was geweest. Aan haar - vader had zij niets,
al had haar vader veel aan haar, zóoveel dat hij niet dacht
aan hertrouwen, nu hij 't zoo gezellig en rustig had met
zijn zacht lief dochtertje. Een paar aanzoeken had Elfie al
b e weigerd ; zij zou wel ongetrouwd blij ven, haar kalm tern-
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perament zou daar niet onder lij den en hij genoot, in verblinde zelfzucht, van het prettig vooruitzicht haar altoos
te behouden. Welverzorgd zou hij haar achter laten. — En
het huwelijk, beweerde hij met een zucht vol verzwegen
ervaring, was zoo héel anders dan je je voorstelde, wat
bleef er over van al je illusies ? Ja, toch wel wat
moois, lachte hij dan gauw, om de aanklacht jegens Elfie's
moeder goed te maken, kijk maar eens in den spiegel,
kind! En vóor den spiegel gaf hij haar een kus, omdat
zij zoo'n lieve trouwe zorg was.
Toen was Theo in haar leven gekomen, onstuimig als
een wervelwind. Zijn passie leek het onervaren meisje
liefde, zijn stem, zijn oogen, zijn liefdewoorden wekten een
roes van zaligheid. De vader zag het met leede oogen,
kwam te weten dat Theo zenuwziek was geweest en drong
aan op het afbreken der verloving, die geen harmonisch
huwelijk voorspelde. Elfie kón haar liefste niet loslaten,
al was zij vaak bang voor zijn woestheid. Lang en heimelijk
leed zij onder Theo's vreemde luimen, verdroeg zij grievende
uitvallen, waarvoor hij haar later met tranen, geknield
aan haar schoot, vergiffenis vroeg. Waren de verzoeningen
niet zoet? Was 't geen edele vrouwetaak zich te wijden
aan een zieke, die niet zonder haar leven kon ? Tot een
aan waanzin grenzende woede- aanval, om gekwetste ijdelheid, bij de weigering van een tij dschrift- artikel, Elfie deed
terugdeinzen voor een huwelijk met den gevaarlijken
zwakkeling, die zijn teleurstelling wreekte op zijn meisje.
Het eenzaam gedragen angstvallig verzwegen leed had
haar kracht gebroken. Voor 't eerst werd zij ziek. Zij zag
geen doel meer in het leven. De door tante Truus bezorgde
huishoudster verving haar best. Haar onmisbaarheid was
evengoed een waan als de liefde van Theo, die al met
een ander meisje verloofd was. Een klopje aan de kamerdeur wekte haar op uit haar
gemijmer. Was zij zoo verdiept geweest in herinnering dat
zij de auto van den dokter niet had hooren naderen, zelfs
niet zijn veerkrachtigen tred op de trap? Rozerood over. E. XVIII 5
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vervelend dat kleuren als
bloosde haar bleek gezichtje
hij binnen kwam !
Maar 't was de dokter niet, het was Antje met de
poes, die zij Elfie op schoot gaf.
Het stomme dier zoekt u door het heele huis, zal
vrouwtje zoet gezelschap houden, Moriaan ? Niet
het
je
krabben, hoor! En hier is uw beker melk, drink u maar
eens gauw uit.
Elfie streelde het zachte zwarte dier, dat behagelijk
aan het spinnen ging.
U heb 't toch wel stilletjes, zoo alleen, beklaagde
Antje, ik zou 't niet uithouden, maar u ziet er alweer
best uit, u zal wel gauw weer in uw gewone doen komen
en dan kan die vervelende juf de laan uit, dat zal een
opluchting zijn ! En dan heb u ook weer wat omhanden,
een mensch zou zijn eigen doodkniezen met zoo'n rustkuur.
Zie ik er al zoo goed uit, Antje? vroeg Elfie angstig.
Nou! en of! en die witte japon staat u toch zoo best.
Ik voel mij toch nog lang niet sterk, zei Elfie, gespannen luisterend naar de geluiden op straat. De poes
rolde zich op tot een bal in haar schoot. Antje zei, al
met den deurknop in de hand:
U leit me daar als een princes tusschen al die
bloemen! Ja, nou zie ik toch dat u nog last van de zenuwen
heb! liet ze er aanstonds op volgen, toen Elfie's kleur
kwam en ging, terwij 1 een auto stilhield voor de deur en
de bel weerklonk.
Even later kwam de dokter binnen, groette, nam den
tengeren witten pols in zijn fijne, van de zomervacantie
buiten gebruinde hand. Aandachtig zat de slanke man
gebogen over het têere meisje. En even bleef het stil. De
herfstseringen geurden, de schaduw van bewogen takken
speelde op het goudbezond behang. Toen richtte hij zich
op en zei met zijn bemoedigenden glimlach:
Ja, nu kan ik wel mijn congé nemen. Nu maar
veel in de lucht en trouw melk drinken.
Zijn stem haperde, tranen waasden hem voor de oogen.
Elfie slikte iets weg dat opzwol in haar keel.
-

,
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Om zijn ontroering te verbergen streelde hij de poes
Moriaan, die klauwend in zijn vest, aan zijn borst ging
spinnen van genot.
Een felle pijn doorvl"mde Elfie. Daar waar het poesje
lag genesteld, behoorde zij daar niet, aan zijn hart?
— En niet meer treuren over het verleden, hoorde zij
hem zeggen, die man had u héel ongelukkig gemaakt.
Zij knikte zwijgend. Toen stond hij op, zette het poesje
in een plooi van haar japon. Onwillekeurig strekte zij de
hand uit naar het tevreden spinnend diertje, nog warm
van zijn hart. Zacht aaide zij het poesje Moriaan, waarvan
zij zooeven nog jaloerschwas geweest. En zij deed haar
best, beleefde afscheidswoorden te zeggen:
Dank voor uw lieve zorgen, dokter, zonder u. , ,
Zij wou zeggen: Zonder u was ik het niet te boven
gekomen. Maar tot haar lippen welden andere woorden:
Zonder jou kan ik niet meer leven! En omdat zij met
geweld die woorden weerhield, stamelde zij iets onverstaanbaars, greep naar zijn hand. En toen voelde zij zich
neerzinken in een zwarte leegte.
Toen zij weer tot bewustzijn kwam zag zij hem, over
haar gebogen, rook zij eau-de-cologne, waarmee hij haar
polsen wreef. Hij was er dan toch nog! Met een zucht
sloot zij de oogen weer, en stille tranen vloeiden haar over
de wangen; weerhouden kón zij ze niet meer.
Hoe is 't er nu mee? vroeg zijn hartelijke stem,
ik heb maar niemand geroepen, ik kon 't wel alleen af,
ik vond eau-de-cologne en ik dacht...
Ziet u nu wel, zei Elfie zacht, dat ik nog niet
sterk genoeg ben om aan mijn lot te worden overgelaten ?
Ik kom van avond nog eens kijken, drink nu eens
wat en huil maar uit.
Nog éen handdruk, toen was ze weer alleen en haar
tranen vloeiden. 0 zij had hem wel ál haar bloemen
willen meegeven om zijn studeerkamer mee te vermooien.
Nu wist zij dat zij hem lief had, dat zij hem al die hij densmaanden al had liefgehad, den goeden dokter, wiens haren
al grijsden, die wel vijftien jaar ouder was dan zij. En zij
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fluisterde maar zacht, de bleeke wang in het zij den kussen,
zooals hij haar had neergevlijd : Liefste ! mijn eenige
liefste ! • Zijn voornaam wist zij nog niet eens. Theo had
haar, als zij bang werd voor zijn heftigheid, willen wijsmaken dat zóo de ware manlijke aard was, maar nu wist
zij beter: de liefste die haar had genezen van wat Theo
haar had misdaan was een zachtmoedige, een helper in
nood. 0 als hij haar lief had, hoe zou zij zich wij den aan
zijn levensgeluk! Maar waarom zou hij haar liefhebben
meer dan éen zijner andere patiënten? Met woord noch
blik had hij daar blijk van gegeven. Soms had hij gezin
een groote teleurstelling en op den eenigen troost,-speldo
dien hij gevonden had in zijn werk. De liefde die hij niet
aan éen vrouw had mogen geven was verruimd tot toewijding.
Elfie was nog te zwak, om veel te denken. Zij wachtte
maar stil; hij had toch beloofd, terug te komen voor den
nacht. Het avondgoud stierf langzaam weg, grijze schemer
vulde de kamer toen zij, in de verstilde straat, de auto
hoorde naderen en, even later, de deurbel weerklinken.
Wat er ook te gebeuren stond, nü kwam hij, in de schemering.
Zou zij bellen om licht? Ja, hij moest haar toch zien.
Neen, niet dat schelle gas, Antje, het schemerlampje
zoo is 't goed.
Maar u heb uw eten niet aangeraakt! verweet
Antje, hoe kan u . weer flink worden als u niet eet, wat
zeit u, dokter ? is dat nou je best doen ?
Dat komt wel in orde, kalmeerde de dokter en
mopperend ging Antje heen met het blad.
-- Nu mag ik morgen terugkomen, zei hij zacht, en
overmorgen, tot die zwaktetoestand overwonnen is.
--- Mag ik? herhaalde zij, vol zalig voorgevoel, m6et
u, natuurlijk, als een brave dokter, die een arme zieke
maar niet zoo aan haar lot overlaat!
Zij trachtte te schertsen, maar haar stem begaf haar.
En opeens vonden hun bevende handen elkaar.
— Elfie! Elfie! begreep je dan niet dat ik van je
houd? Ben je die ellende om dien anderen te boven? Gaan
je oogen open voor mijn liefde, eindelijk ?
-
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Zij sloeg hem de armen om den hals.
— Liefste, jehebt mij genezen, maar als je mij los
ga ik dood. Ik heb het poesje zoo benijd toen het-lat
aan je borst lag.
Zacht weenend lag zij aan zijn schouder. Eerbiedig
kuste hij haar oogen; het leek de streeling van den wind.
Ik wil je helpen, het leven dragen.
Ik wil je ook helpen, lieveling.
Toen moest zij opeens, door haar tranen heen, lachen
omdat zij niet eens nog zijn voornaam wist.
Hoe heet je ? dat weet ik nog niet eens!
Albert, lachte hij terug.
En zij kuste zijn glimlach en zij beloofde:
-- Ik zal je Al noemen, want dat ben je van mij.
De herfstseringen geurden; de schemerkamer was vol
geluk.

VERZEN
DOOR

R. B.

AAN DEN TWEESPRONG.
Wanneer wij worstlen met den tijd, om dood te ontgaan,
(slaan wij onszelf te wond;
De Dood bezeert ons niet, hij wacht, -- heeft medelij in
(onze angstestond.
We gingen klein den langen weg en vonden voor ons
(Dood in breede macht; Van nergens opgekomen was hij daar.
Bezinnend in onszelf werd dageklaar,
Dat Dood en Leven schoon zijn en niet deren.
Zoo hebben vroeger eens we op vochten najaarsdag ver(langd in éen begeeren
de flikkerhitte van den zomertijd,
en winters sneeuwen stille wittigheid.
En wie het Leven kiest, zal gaan in 't warme veld vol
(gouden arenpracht,
en
niet
vreest;
omdat hij Dood getast heeft
En wie getrokken wordt tot sterven meest,
zal zijn als 't kind, dat wondren stil verwacht,
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en ligt met glimlach in de ronde oogen,
een vragetrek om d'open mond gebogen, dat weg dan glijdt in slaap fluweelen zacht.
Wie vraagt, of 't kind nog ooit ontwaken zal, verjongd,
(doorlicht na aardenacht,
en stijgen zal, ontbonden vlam in gloed ?
Wij, 't hart van liefde overzwaar bevracht,
we zien alleen, zijn slaap is wonderzoet.

AANTEEKENINGEN OP DE

WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

11 Ir. J. C. VAN OVEN.

II.
Lichnowsky's gedenkschrift.

Tot de gewone verschijnselen der oorlogsjaren, ons
even gemeenzaam geworden als distributie en bonnenstelsei, behooren de „onthullingen ", waarmee nu eens de Centralen dan weer de geassocieerden ons op het lijf vallen.
Gewoonlijk worden zij aangekondigd als „sensationeel ",
„overtuigend ", in staat om uit den geest van alle weldenkenden over den ganschen aardbol de laatste twijfel aan
vraag naar de verantwoordelijkheid voor den-gande
oorlog weg te vagen, maar het opmerkelijke is, dat, voor
na te ^aan, nog nimmer zulk een sensationeele-zover
onthulling bij iemand een vaste overtuiging aan het wankelen gebracht of zelfs maar twijfel weggenomen heeft. Integendeel, elke onthulling van Centrale zijde heeft de
Duitschers en hun vrienden bevestigd in het bewustzijn
dat Duitschland een opgedrongen oorlog tot zijn verdediging voert, maar heeft geen mensch aan den anderen kant
geschokt in de zekerheid dat de geallieerden vechten, niet
voor hun eigen materieel belangen, maar voor de idealen
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der gansche menschheid. Even weinig invloed hebben de
relevaties van de andere zijde gehad op de stemming in
Duitschland, terwijl zij de Entente- vrienden hebben ver
overtuiging van te strijden voor recht en vrij -sterkind
ook ons, neutralen, heb ben al die onthullingen-heid.En
heel weinig gezegd : voorzoover wij onze sympathieën verpand hadden aan de eene of de andere partij hebben zij
ook onze meening bevestigd en voorzooveel dat niet het
geval was zijn wij elke keer versterkt in de overtuiging
dat het hier niet gaat om een strijd tusschen macht en
recht, tusschen licht en duisternis, maar om een tusschen
twee groote imperialistische groepen die vechten om de
macht op aarde en die beiden een. deel der verantwoorde l ij kheid dragen voor al het leed dat geleden wordt.
Ze zijn ons met dat al niet minder welkom, deze onthullingen, al achten wij ze dan allerminst sensationeel en
nog veel minder overtuigend. Wij hebben na de angstig
spannende dagen van Juli en Augustus 1914 ons standpunt
tegenover de volkeren - worsteling vastgelegd, oordeelend
naar hetgeen wij toen zagen gebeuren en naar hetgeen
wij gezien hadden in de jaren die aan den oorlog voorafgingen. Maar, voorzooveel wij ons verstand lieten werken,
wisten wij zeer goed, dat ons oordeel nog slechts voor
omdat er veel gebeurd moest zijn-lopigebtknshad
i
dat wij n e t hadden gezien, dus dat er nog heel wat ontsluierd diende te worden eer wij definitief ons standpunt
konden vaststellen. En aldus hebben wij ons over elke
onthulling, van welken kant ze ook kwam en welke haar
strekking ook was, verheugd; wij hebben haar zorgvuldig
onderzocht en getoetst aan onze meening, maar nog niets
hebben wij vernomen dat de „schuldvraag" zou oplossen
in den eenen of den anderen zin, zóó dat wij met volle
overtuiging konden verklaren dat op de eene of de andere
partij de volledige verantwoordelijkheid zou rusten voor
den gruwel dien wij thans beleven.
Integendeel, elke nieuwe bekendmaking heeft de opvatting bevestigd dat deze oorlog is een „Präventiv-Krieg"
ontketend op een sein gegeven uit Weenen en Berlijn,
-
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maar voorbereid en veroorzaakt door een politiek voor
welke alle Europeesche staatslieden verantwoordelijk staan,
de politiek der groote bondgenootschappen met imperialistisehe strekking, die ingeleid is door Bismarck met zijn
drievoudig verbond, gevolgd door Frankrijk en Rusland
met hun alliantie en voltooid door Eduard VII van Engeland met zijn omsingelings- politiek. Wij hebben het gezien
hoe die politiek in de eerste jaren onzer eeuw tot viermaal
toe tot een dreigende crisis geleid heeft vóórdat de crisis
kwam die met oorlog eindigde: tot de Algeciras-crisis in
1905, de Bosnische in 1908 1909, de Agadir-crisis in 1911,
de Balkan-crisis in 1912—'13. Wij hebben gezien hoe dit
voortdurend zich herhalend acuut oorlogsgevaar aanleiding
gaf tot een wedloop in bewapening, tot een onafgebroken
spanning die met oorlog eindigen moest tenzij er afleiding
werd gevonden. Wij hebben ook gezien hoe er ijverig
pogingen in 't werk gesteld zijn om die afleiding tot stand
te brengen en op die wijze gaandeweg een einde te maken
aan de staatkunde die eenmaal tot den krachtproef leiden
moest, en wij hebben gehoopt en ook verwacht dat die
pogingen in de goede richting succes mochten hebben voor
het te laat was; ja, toen de Balkan-crisis van 1912-1913
was voorbijgegaan zonder dat het gevreesde werkelijkheid
geworden was hebben wij gemeend dat dit inderdaad geschied was en wij zijn den Engelschen staatsman Grey en
de diploma ten die met hem saamgewerk ,j hebben dankbaar geweest. Maar met dat al was de bondgenootschapspolitiek, hoewel dan ietwat getemperd, allerminst verlaten
en in Juli 1914 bleek zij sterker te zijn dan de vredes
staatslieden machte--strominge,zdabstwlne
loos stonden tegenover het geweld der gebeurtenissen. Dat
voor de ontketening van de crisis in Juli 1914 bepaalde
groepen in Weenen en Berlijn verantwoordelijk zijn, kan
op grond van het thans bekende, moeilijk betwist worden,
maar daarmee is de schuldvraag in dieperen zin nog niet
opgelost, die immers samenhangt met de vraag wie ver
voor de politiek welke tot de omsingeling-antwordelijks
van Midden- Europa leidde, tot de bondgenootschaps-staat-
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kunde die leidde tot den wereldoorlog naar aanleiding
van een plaatselijk conflict.
Zooals ik zeide, geen onthulling heeft nog deze opvatting van den oorlog aan het wankelen kunnen brengen.
Nach de poovere poging van Duitschen kant om door de
openbaarmaking der Brusselsche archief- stukken te bewijzen
dat België met de groote Entente- mogendheden had saam gespannen tot een overval van Duitschland: want uit die
archiefstukken bleek niet anders dan dat België maatregelen genomen had tegen een mogelijken Duitschen inval,
-- maatregelen die maar al te zeer noodig, ofschoon, helaas,
niet voldoende gebleken zijn. Noch de vermaarde — zeker
gewichtige onthulling van Gilolitti over Oostenrij k's
plan om in 1913 reeds het groote spel met oorlog en vrede
te wagen: want zij bewees slechts dat Oostenrijk den
„Präventiv- Krieg" een jaar vroeger had willen wagen, niet
dat de oorlog niet zulk een Präventiv -Krieg zou wezen.
Noch ook de onthullingen uit het Soechomlinof- proces,
die slechts toonden hoe sterk de Tsaar geweifeld heeft
alvorens de uitdaging tot den wereldoorlog aan te nemen,
totdat hij door het intrigenspel zijner ministers en generaals
op den weg van den oorlog en van zijn ondergang werd voortgedrongen, maar die allerminst bewezen dat
daarmee op Rusland de volle verantwoordelij kheid valt
voor het uitbreken van het conflict, daar immers van
Midden- Europa de uitdaging was uitgegaan.
En thans ligt er weer nieuw materiaal voor ons:
Lichnowsky's gedenkschrift. Geen eigenlijke onthulling
ditmaal, want nieuwe feiten brengt dit document niet, maar
toch is het van groot belang voor de schuldvraag, voor
de waardeering van de politiek die tot den oorlog geleid
heeft. Een aanklacht is het tegen de Duitsche diplomatie,
geformuleerd door een der hunnen, krachtiger en overtuigender dan heel het lijvige „J'accuse", een eenvoudig,
sober betoog, zonder pathos, soms bijna nuchter, en gebaseerd, zooals het bij werk van een diplomaat hoort, niet
op sentimenteele, moreele of rechtsvaardigheids- motieven,
maar zuiver en alleen op argumenten van politieken aard,
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van zuivere Real- politiek. Daar komt nog bij dat het een
wereld van leed en teleurstelling inhoudt, gewekt bij een
staatsman die de menschheid geluk en vrede wilde brengen
en daartoe al zijn krachten aanwendde maar die met één
slag zijn werk vernield en den ondergang der wereld in
het verschiet zag. Zoo zijn deze aanteekeningen, opgeschreven voor enkele intieme vrienden en voor het nage
maar bekend gemaakt met grof misbruik van-slacht,
vertrouwen, een document geworden van groote psychologische zoowel als politieke waarde.
-

Lichnowsky dan was een van die het beste willende
staatslieden die in Juli en Augustus 1914 machteloos
stonden tegenover het geweld der gebeurtenissen. Zijn
goede wil was geen toevallige omstandigheid, want juist
wegens zijn goede verstandhouding tot de staatslieden der
Entente -groep was hij in 1912 op den Londenschen gezant
geplaatst. Dat gebeurde in de dagen van de-schapot
kentering in de bondgenootschapspolitiek. De Agadircrisis had de wereld op den rand van den oorlog gebracht;
de vrede was slechts bewaard gebleven doordat Duitschland,
nadat de Engelsche regeering duidelijke taal gesproken
had en geen twijfel liet of bij een oorlog wegens Marokko
Engeland aan Frankrij k's zijde zou staan, zijn eischen verminderd had en doordat Frankrijk onder het kabinet Caillaux
een pacifistische politiek voerde. Het van zoo nabij dreigende
gevaar had een wijziging in de staatkunde gebracht en
Grey zond Lord Haldane naar Berlijn om de toenadering
in te leiden. Wij hebben later tijdens den oorlog
vernomen dat Haldane's zending mislukt is, maar in elk
geval is zij niet zoo volslagen mislukt dat de toenaderingspolitiek opgegeven werd en in den loop van het jaar 1912
bleek zij zelfs zeer heilzaam te kunnen werken. Welnu,
om de Engelsch-Duitsche toenadering in de hand te werken
werd Lichnowsky naar Londen gezonden. .Aanvankelij k
was die taak opgedragen geweest aan den beste Duitschen
diplomaat, Marschall von Biberstein, die daarvoor uit Konstantinopel weggeroepen was, - maar toen Marschall na een
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kortstondig verblijf in Londen overleed, werd Prins Lichnowsky als de aangewezen man beschouwd om het verzoeningswerk voort te zetten. En hoe goed de keuze was
bleek spoedig genoeg, want toen in de herfst van hetzelfde
jaar de Balkan- oorlog uitbrak die groot gevaar voor den
Europeeschen vrede brengen moest, werden alle moeilijkheden op de gelukkigste wijze opgelost door samenwerking
van Engeland en Duitschland, en wel in 't bijzonder dank
zij het contact tusschen Grey en Lichnowsky op de gezanten- conferentie in Londen. Dat was een triomf voor
de toenaderings-, de vredelievende politiek, een inbreuk
op de imperialistische bondgenootschaps- staatkunde en
daarom betreurd door de chauvinisten en imperialisten
zoowel in Engeland en Frankrijk als in Duitschland.
Is het wonder dat Lichnowsky na deze ondervinding met
de grootste genegenheid en warmte spreekt over Grey P Dat
hij zijn gedenkschrift aanvangt met hem, den eenvoudigen,
van elk vertoon afkeerigen, pacifistischen staatsman, den
„socialist in idealen zin" stelt tegenover den „huichelaar
Grey" die bekend is in de Duitsche pers ? Als geestverwant,
medewerker aan werk, heilzaam voor de menschheid en
voor zijn land, heeft de Duitsche gezant den Britschen
minister leeren kennen. Hun contact moest die DuitschEngelsche toenadering mogelijk maken, die de brug zou
vormen waarover Drievoudig Verbond en Triple Entente
elkander konden vinden; waardoor een einde gemaakt zou
worden aan de anti-these die, als ze bestaan bleef, eenmaal
tot den wereldoorlog voeren moest, en met het einde
van die antithese zou meteen Duitschland verlost zijn uit
de allergevaarlij leste positie waarin de politiek der laatste
jaren het gebracht had, de positie van omsingelde met de
Donau- monarchie als eenige bondgenoot. En om dit doel
te bereiken moest eerst overeenstemming gevonden worden
over quaesties van secundair belang — Bagdad-spoor, Por
koloniën -- hetgeen den weg zou banen voor-tugesch
een algemeen en principieel vergelijk, dat tevens den vrede
in Europa zou waarborgen. Natuurlijk was met dit streven
zeer goed vereenigbaar het vasthouden aan de Entente
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door Engeland evenzeer als het vasthouden van Duitschland aan zijn bondgenootschap met de Donau- monarchie.
Zoolang het Duitsch-Engelsche vergelijk niet tot stand
gekomen was, konden die oude banden niet doorgesneden
worden, en bovendien: wilde het groote doel bereikt worden,
dan was het juist noodig, die oude banden te behouden,
want dank zij de Engelsch-Duitsche toenadering moesten
ook de andere leden der groepen elkander vinden.
Maar heel dit luchtkasteel viel in duigen toen in Juli
1914 in Berlijn en Weenen de andere wind opstak en wij
kunnen het begrijpen dat als Grey voorstelt om den proef
van 1912 te herhalen en aan een conferentie -tafel in Londen de nieuwe moeilijkheden uit de wereld te helpen, maar
als daarop uit Berlijn een bruuske weigering komt, Lichnowsky gelooft dat men in Berlijn den oorlog wil. De
moeilijkheden waren immers nu niet ernstiger dan in 1912 P
Onder zijn (Grey's) voorzitterschap — zoo schrijft Lichnowsky -- zouden de heer Cambon, markies Imperioli en ik
saamgekomen zijn, en het zou gemakkelijk geweest zijn een
aannemelijke formuleering van de hangende moeilijkheden
(betreffende het ultiamatum aan Servië) te vinden, die immers
in hoofdzaak de medewerking der Oostenrijksch-Hong. ambtenaren bij het onderzoek in Belgrado betroffen. Met goeden
wil zou in één of twee vergaderingen alles afgehandeld kunnen zijn, en reeds de aanneming van het Britsche voorstel
zou een ontspanning teweeg gebracht en onze betrekkingen
tot Engeland blijvend verbeterd hebben. Ik ried dit dringend
aan, omdat anders de wereldoorlog zou uitbreken, waarbij wij
alles te verliezen en niets te winnen hadden. Tevergeefs!
Het zou tegen de waardigheid van Oostenrijk strijden! Wij
bemoeiden ons niet met de Servische quaestie, welke wij aan
onzen bondgenoot overlieten. Ik moest aanwerken op lokaliseering van het conflict."

Inderdaad uit deze Berlijnsche houding sprak niet
meer de toenaderingswensch, maar het oude verlangen naar
een diplomatieke overwinning der Midden-Europeesche
mogendhedengroep, zooals er een behaald was in 1909,
toen Rusland het veld had geruimd voor Oostenrijk's Bos
politiek nadat Duitschland verklaard had, in „schim--nische
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merender Weher" aan de zijde van den bondgenoot te
zullen staan. Zulk een diplomatieke overwinning was op
een Londensche conferentie zekerlijk niet te behalen en
daarom moest Grey's voorstel verworpen worden. Alleen
door dreigen met oorlog, door intimidatie als in 1909, door
de politiek van de gepantserde vuist, door een uitdaging
dus, kon een herhaling van het in 1909 gebeurde ver
worden. Of men werkelijk gemeend heeft dat op-kregn
die wijze, zander oorlog, het Midden -Europeesch verbond
zijn macht zou kunnen toonen, vertrouwend op Engeland's
onzijdig blijven; dan wel of men den oorlog als PräventivKrieg positief gewild heeft, is voorhands nog niet uit te
maken. Dat zal eerst mogelijk zijn als wij weten, wat er
in Juli 1914
. tusschen Berlijn en Weenen bepraat is, en
niet onmogelijk is het dat de eene staatsman positief oorlog wilde, de ander vertrouwde dat Rusland, niet zeker
van Engeland's steun, de uitdaging niet zou aanvaarden.
Tot die laatste groep moet dan de kanselier behoord hebben, wiens woede tegenover Engeland, uitgekomen in het
gesprek met gezant Goschen (het gesprek waarin de kanselier over „het vodje papier" sprak) hierdoor ten volle verklaard zou worden.
Hoe het zij, Lichnowsky die het terrein, in de Ententelanden kent en die begrijpt dat Engeland niet neutraal
zal blij ven, krijgt den indruk dat Berlijn den oorlog wil
en als hij desondanks voortgaat met in samenwerking met
Grey pogingen aan te wenden tot afwending van het onheil,
dan geschiedt dit toch in het bewustzijn dat het vergeefsche moeite is. Diep tragisch is, wat wij daarover lezen in
het gedenkschrift. Zelfs op 1 Aug. nog doet Grey een
poging en vraagt of Duitschland neutraal zal blijven als
Frankrijk hetzelfde zal doen. Lichnowsky echter begrijpt
de vraag verkeerd, seint haar onjuist naar Berlijn over en
geeft op die manier aanleiding tot groot misverstand.
Maar inmiddels verneemt men in Berlijn dat Rusland gemobiliseerd heeft en slingert zijn ultimata naar Petersburg
en Parijs. Dan is het onheil onafwendbaar en na Belgié's
verkrachting staat ook Engeland's deelneming vast. Grey
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en Lichnowsky spreken elkander nog eenmaal en gaan
uiteen als oude vrienden die voor immer scheiden; de
Koning stuurt den gezant een vertegenwoordiger om leed
zijn vertrek uit te drukken ; een prinses schrijft-weznovr
hem persoonlijk; mevrouw Asquith en andere vrienden
komen afscheid nemen; een eere- compagnie doet in Harwich
Lichnowsky uitgeleide. „Ik werd behandeld als een vertrekkend souverein. Zoo eindigde mijn Londensche zen
Zij mislukte niet door de boosheid der Britten, maar-ding.
door de boosheid van onze politiek."
Uit het bovenstaande blijkt, dat — zooals ik reeds
zeide Lichnowsky's mededeelingen zeer weinig nieuw
feitelijk materiaal aanbrengen, en voorzoover zij dit doen
berust hetgeen verteld wordt meer op hooren zeggen dan
op eigen waarneming. Wanneer dus de Entente-pers, die
natuurlijk in de wolken is over de nieuwe „onthulling",
als uit één mond uitroept dat nu toch Duitschland's en
Oostenrijksche volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid voor den oorlog als een paal boven water staan, dan
is dat .... nu ja, omdat wie eenmaal vast overtuigd is van
een ding elke aanwijzing aanvaardt als een nieuw onomstootelij k bewijs. Maar toch, ook voor ons zijn Lichnowsky's
aanteekeningen, al brengen zij dan geen nieuwe overtuigende
feiten aan, toch wel heel belangrijk voor onzen kijk op
de gebeurtenissen van Juli—Augustus 1914, want zij toonen
nog eens weer, dat men in die dagen in B e rl ij n in e 1k
geval niet weten wilde van een waarlijk minne1 ij k e s c hi k k in g. De eerlijke pogingen van den Duitschen
gezant om in samenwerking met de Engelsche regeering een
vreedzame afleiding van de crisis te bewerken, werden tegen
diplomatieke overwinning moesi-gehoudn,wat
behaald worden, op gevaar af van den oorlog,
zing te meer voor DuitschEn dat is wel een ernstige aanwijzing
land's verantwoordelij kheid voor het u it b r e k e n van den
oorlog.
De eigenlijke schuldvraag evenwel ligt toch dieper
omdat op stuk van zaken de bondgenootschapspolitiek zel
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de oorzaak van den oorlog is geweest en voor haar immers
niet alleen Duitsche en Oostenrijksche staatslieden verantwoordelijk waren, maar Engelsche, Fransche en Russische
evenzeer. Ook wat die dieper liggende vraag betreft
schrijft Lichnowsky merkwaardige dingen, want ook déze
verantwoordelijkheid werpt hij op de diplomaten van zijn
eigen land. Zelfs de in Duitschland algemeen erkende
grieven tegen Koning Eduard's omsingelings- politiek zijn
naar zijn meeping ongegrond en de omsingeling wordt
door hem geweten niet aan de Engelsche diplomaten, maar
aan de onbekwaamheid van Duitschland's eigen diplomatie.
Had zij niet door dik en dun vastgehouden aan het bondgenootschap met Oostenrijk, de belangen der Donaumonarchie niet immer tot de hare gemaakt, belangen die in
waarheid de hare niet waren, dan zou er nimmer van
omsingeling sprake geweest zijn. En met instemming citeert
Lichnowsky . Sasonof's uitlating: „Lachez l'Autriche en nous
lacherons les Francais". Wat heeft Duitschland in Oost Europa, in West Azië te maken?
„Onze toekomst

-- schrijft L. — ligt op het water.

Juist zoo, dus niet in Polen, België, Frankrijk en Servië.
Dat is terugkeer tot het Heilige Roomsche rijk, tot de dwalingen van Hohenstaufen en Habsburgers. Midden- Europa is
Middeneeuwen, Berlijn- Bagdad een weg die doodloopt, niet
de weg naar de vrijheid, naar onbegrensde mogelijkheden,
naar de wereldzending van het Duitsche volk. Ik ben geen
tegenstander van Oostenrijk, maar wel van de drievoudig
politiek. Dat was geen Duitsche, maar K. U. K. Huis--verbonds
politiek, die door de Oostenrijkers gebruikt werd om naar
welgevallen uitstapjes in het Oosten te maken.

Mij dunkt, menig Duitscher, zal in deze woorden van
den teleurgestelden staatsman rijke stof tot overpeinzing
vinden. Vijftig jaar diplomatie, ingeleid door Bismarck
zelf, worden hier veroordeeld met een zoo plausibele, zoo
aantrekkelijke argumentatie. Duitschland zonder Oostenrijk
als bondgenoot had Rusland niet als vijand te duchten en
met Engeland als vriend was het veilig tegen Fransche
„Revanche-Gelüiate" .... Men heeft het anders gewild en
O. E. XVIII 5
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het volharden bij de bondgenootschaps -politiek heeft mede
geleid tot den gruwelij ken oorlog langs twee fronten met
volledige afsnijding van Duitschland van het wereldverkeer.
Edoch, door politieke fouten van de tegenpartij worden eigen misslagen goed gemaakt, en zoo heeft het „hooge
spel der Entente", waarover ik in mijn vorige aanteekening
schreef, voor 't oogenblik een einde gemaakt aan Duitschland's benarde positie in Europa, omringd door machtige
vijanden. Maar n i e t geëindigd is Duitschland's isolement in
de w ere 1 d, ja ten gevolge van den duikboot - oorlog dezer
dagen Ludendorff als persoonlijke verdienste aangerekend! staat het eenzamer dan ooit te voren. En misschien juist
daarom schijnt thans de diplomatie te Berlijn zich te willen
bewegen in de richting die Lichnowsky de Middeneeuw
noemt: uitbreiding van macht te lande, in Litthauen,-sche
Finland, de Oekraine, Koerland, Lijfland, Estland, zoodat
Duitsche legioenen de wet voO-rschrijven van de Zwarte
Zee af bijna tot aan de Noordelijke IJszee toe.
Maar op de were 1 dz e e zal geen Duitsche handelsvloot
meer varen zonder Engeland's en Amerika's goedkeuring,
en dit blijft de sterke troef in geassocieerde handen, ook al
mochten de Duitsche troepen straks doorbreken naar Calais
en Parijs veroveren. En Duitschland's toekomst ligt immers
inderdaad op het water?
Groningen, 21 April 1918.
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J. P. Lotsy. „Over Oenothera Lamarckiana als type van
een nieuwe groep van organismen, die der kernchimèren."
's Gravenhage. Martinus Nijhoff. 1917.
Dr. Lotsy zet in deze korte verhandeling van slechts 52 pag.
zijn strijd tegen de Vries' mutatieleer voort. Het is aan leeken
niet geraden in dezen strijd partij te kiezen. Zij kunnen de
draagwijdte van de verschillende argumenten niet beoordeelen.
Toch is het volgen van den strijd ook voor hen belangwekkend,
en krijgen zij den indruk, dat van beide zijden belangrijke argumenten worden in het midden gebracht, die aantoonen hoe het aan
het scherpzinnig wetenschappelijk denken gelukt scherp gedefinieerde
gevolgtrekkingen te maken uit op het eerste gezicht vage en
gecompliceerde verschijnselen. W.

Verzen door P. Otten, in 1917 bij P. N. van Kampen en Zoon.

P. Ottens poëzie, den trouwen lezers van Onze Eeuw uit ver
bladzijden van dit maandschrift wèl bekend, heeft voor-schilend
mij eene groote bekoring. De gronden daarvoor zou ik niet beter
kunnen aangeven dan door het aanhalen van twee verzen uit den
hier besproken bundel, het eerste om zijnen diepgang, het tweede
om zijne frissche blijdschap. Ten eerste dus dit nachtlied:
De nacht is nader dan de dag
Tot Gods omdroomde, lichte heerlijkheid —
Verloren glorie uit een verren tijd,
Toen ziel den Vader nader lag...
Al moog' de morgen zalig zijn
Van zilveren dauw en vogelengezing,
En zoet des middags borne mijmering,
En schoonst de gouden avondschijn —
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Op iedre bloem valt wreed
De schaüw van donkeren, naderenden dood;
Geen lach heeft ooit tot wederlach genood,
Die niet verstierf ten eenzaam leed.
Maar in uw luisterijke woon,
0 nacht, vergaat al smart en vreudigheid
-•-- Het blinde jagen van den fellen tijd --Voor diepe rust om eindloos schoon.
En toch -- de luchters, die uw wand
Verlichten met hun stralenfonkeling,
De nevlen-ijle, verre schemering
Van uw opalen hemelband:
Al schoonheid van uw starrig huis
Is Godlijk zaad gevang' in donkre ♦oor —
Zoo bergt één bonte schelp voor 't luisterend oor
Schuimender zeeën groot gedruisch.

Dit schoongebouwde lied, uit de schoonheid des daags in zoo
voortreffelijken gang opstijgende tot den nachtvrede (de Euphroné
der Grieken) om te eindigen in een lofzang van stille aanbidding,
is tevens een loflied aan onze eigene taal. Het riep mij eenige niet
onbekende versregels van Montgomery in de gedachte: het lied
getiteld the starry heavens, dat eindigt in deze woorden:
Nature is hushed, as if her works adored,
stilled by the presence of her living Lord;

en het was me eene vreugde te gevoelen dat de hollandsche dichter,
rijker in beeldsprakige vertolking van die gedachte, tevens vrijer
van rhetoriek is dan de engelsche poëet uit de vorige eeuw.
Maar nu in de tweede plaats een lied in geheel anderen toon :

u

Mijn hart zal
wel vinden,
Al gingt ge verder dan ge placht
De koele paden van den blinden,
Sterren-donkeren nacht.
Misschien kan het gebeuren,
Dat ik uw grillig dolen mis,
En bij het weifiend keuren.
Mij in den goeden weg -vergis.
Maar als de lage morgen
De leege velden even blondt,
Dan lacht wel, in de vert' geborgen,
Een vogelblijde mond.
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Over het jonge koren
Roep ik uw korten naam zoo zoet,
En rep mij langs de rulle vore
Uw komen tegemoet
Achter struweel verholen
Tikkelen bloote voetjes gauw —
Daar danst gij aan, op hooge zolen,
Uw haren nat van dauw.
En uwe vereche lippen
Genezen al geleden zeer ... .
Gij moogt mijn vreugde een wijl ontglippen,
Ik vind u weer.

Van dit prettige ochtendlied, met zijn rijke blijmoedige visie,
en al zijn veel - vertellende, beloften-volle bij voeglij knaamwoorden
is zeker een der aantrekkelijke eigenschappen dat de dichter u
niet zegt wie de jonkvrouw met haar korten naam is, die hij —
niet vruchteloos — najaagt. Gij behoeft hem niet te vragen „An
Phoebi soror an Nympharum sanguinis una?" --- Hij zal het u
niet zeggen, maar u laten in de sfeer van belangstellende onwetendheid die dit half-mythische liedje beoogt.
Twee zijden van Otten's dichterskarakter zijn door de aangehaalde verzen in het licht gesteld, niet zijne geheele veelzijdigheid.
Moge de lezer zelf die zoeken door de aandachtige lectuur van
den rijken bundel. K. K.
Verzen door Thora Rietbergen. Amsterdam. P. N. van
Kampen en Zn.

De uitgave van deze verzen eener jonge, vroeg gestorven
dichteres is eene daad van piëteit, en mijne bespreking van dezen
kleinen liederenkrans wordt geschreven onder den indruk dat
hetgeen door mij gezegd wordt niet kan worden gelezen door haar
die er in de eerste plaats eenig belang in zou stellen: Noch de
dank voor de stemming in welke sommige dezer kleine gedichten
mij hebben gebracht, noch de beoordeelende opmerkingen die een
wensch — wellicht een wenk — aan de dichteres zouden kunnen
overbrengen, vinden hier eene rechte plaats. De lezer die dit
boekje met zijn zacht geluid en zijn eenvoudig zuivere levens waar
neemt, komt ras in die stille avondstemming die-dering,tha
Thora Rietbergen zelve beschrijft:
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„En onbeweeglijk zit ik in 't gewijde
zwijgen en luister naar de stille stem,
de stem, die in den diepen vrede spreekt,"

en hij aarzelt, zich de vraag voor te leggen, door welke eigen
deze liederen het bereiken, dat hij met eenigszins dieper-schapen
aandacht luistert naar hunnen klank, dan naar honderd andere
zangen die aan zijne ooren voorbij ruischen. Toch wil ieder opmerkzaam lezer die vraag beantwoorden, dat feit voor zich zelf verklaren.
Een van de oorzaken is zeker het bewustzijn dat hier eene stem
spreekt die niet meer spreken kan, dat in dit kleine bundeltje een
reeks van stemmingen en gedachten is uitgebeeld, welke een afgesloten geheel — een „leven" vormen. Maar naast die gedachte,
die toch eigenlijk slechts een tijdelijk en min of meer toevallig
karakter heeft en die zich slechts sterk zal doen gevoelen bij hen
die de dichteres eenigermate hebben gekend, bestaat hier eene
andere minder persoonlijke grond van waardeering. De verzen
van Thora Rietbergen zijn buitengewoon echt. Hier is volkomen
ongekunstelde uiting gegeven aan een zeer fijn schoonheidsgevoel

en aan eene zeer treffende waardeering voor de natuur. Geenszins
vindt weliswaar daarbij de dichteres altijd met volkomen zekerheid
van greep den reinsten en volsten citherklank; wie naar haar
luistert, gevoelt als zij zelve, dat hare woorden soms beneden hare
gedachten zijn gebleven:
Maar 't oven voelen weet ik nauwelijks te denken
En blijven mijn gedachten mij als iji en verre.

Maar ook in de oprechte bekentenis dezer onvoldaanheid vindt
de lezer, als eens zijne belangstelling is gewekt, een trek van de
persoonlijkheid der dichteres, hem welgevalliger dan hare hier en
daar aan den dag tredende pogingen om hare lier te stemmen op
den toon van anderen, b.v. van Hélène Swarth.
Zie hier een van Thora Rietbergens lenteliedjes.
De lucht ligt open, wijd en blauw,
of nooit. meer onbegrepenheid
zou zijn tusschen mijn God en mij,
of 't leven blank zou zijn en vrij
— blank als der luchten zonnigheid -en 'k nooit meer twijgen zou,
Ie dan de kommer en de pijn
voorbij, en ligt het levenspad
nu klaar gestrekt om vast te gaan ?
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Of was het leed een vreemde waan,
waarin ik mij geweven had,
en kan voor mij ook vreugde zijn?

Noch de stemming, hier vertolkt, is ongewoon, noch de woordkeus
of het rhythme. Maar beiden zijn natuurlijk, ongezocht en oprecht,
en daardoor geven zij, naar ik meen een juist béeld van de dichteres.
K. K.
Jonge Verzen door Jan van Rossem. Delft. W. U. Mei
-dema,197.
Uit welke overweging de dichter van dezen bundel zijne
verzen jong noemde, zal ik niet wagen te beslissen; maar de
karakteristiek schijnt mij juist — althans onder een voorbehoud.
Jolig zijn deze gedichten omdat ze, en dit met eene groote duidelijkheid van omlijning, in gelukkig gevonden, niet gezochte en
slechts zelden gemaniëreerde taal, welluidend en eenvoudig eene
stemming vertolken die in Jong-Nederland, dichterlijk en ondichterlijk, verre van zeldzaam is: een zekere afgematheid, een vaag
gevoel dat de jeugd, de liefde, het onbezorgde levensgenot lang
voorbij zijn, dat eigenlijk reeds de voor ontgoocheling gevrijwaarde
ouderdom is gekomen. Bij sommigen is dat geblaseerdheid, bij
anderen modezucht; doch weer bij . anderen — en tot dezen mag
wellicht de dichter van den hier besproken bundel worden gerekend — geeft die stemming den indruk van ongeveinsdheid, als
b.v. in de volgende korte mijmering:
Zou wellicht een late liefde
Voor mijn hart nog moog'lijk zijn?
Als een tinteling van herfstgoud,
Geurig als belegen wijn ?
Zou nog in mijn leven komen
Zachte troost voor oud verdriet ? ... .
'k Zie de uren vlietend vluchten,
En ik wacht, en weet het niet.

Op zulke vragen verwacht de dichter geen antwoord van zijnen
lezer, ook niet van hen die werkelijk oud zijn. Misschien zou hij,
als we om hem te troosten, wezen op het bemoedigende epicureïsme
van den vierden versregel, ons glimlachend, en een weinig ironisch
antwoorden: „ziet ge dan niet dat dit slechts een verbeelde stemming is, ook deze een uitvloeisel van mijne jeugd, mijne litteraire
ervaring en mijne zelf bepeinzing? En dit korte gedicht geeft toch
niet den hoofdtoon van mijne „jonge verzen" aan?
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Dit laatste zou ik slechts ten deele beamen. Het is waar, dat
deze dichter de melancholie niet zoekt. Men krijgt den indruk dat
zijne liederen van zelf tot hem komen. Hij zelf schetst dat aardig:
Wanneer ik ga door 't korenland,
Dan doe ik als de kinderen:
ik hoor de halmen zinderen,
Laat ik ze glijden door mijn hand.
De halmen buigen zachtekens,
En rijzen, en zij rusten niet,
Maar begeleiden met hun lied
Den stroom van mijn gedachtekens.
Die gaan zoo ver, zoo hemel-wijd,
Die peinzen van zoo menig ding
Dat mij in u verloren ging,
Die zeer nabij -- èn Terre zijt. -•—

Men ziet het: in 't ruischen van het golvend graan is dit
zuivere lied van zelf tot den dichter gekomen; de lezer speurt
geen naden en voegen; het gedicht is gaaf en eenvoudig en harmonisch. Maar in zijne slotregels brengt het weer den weemoedigen
toon der zelf- overpeinzing.
Hoe zou het nu komen, dat in het algemeen die verzen uit
van Rossem's dichtbundel ons het meest treffen en ons ook het
best geslaagd voorkomen, in welke die toon van weemoed, soms
zelfs de klacht van berouw, van spijt over verloren of verspeelde
levensuren doorklinkt? — Zou het zijn, omdat levenssmart zooveel
gemakkelijker uiting vindt zonder tot banaliteit te vervallen, dan
levensvreugde? Indien wij een dergelijke verklaring van den titel
„Jonge Verzen" den dichter zelven in den mond mochten leggen,
dan zou zij eene goede en welkome belofte behelzen, want dan.
mogen wij na dezen bundel zangen van blijdschap van hem ver wachten. Dat hij die geven kan, toont ook reeds menig gedicht
in dit veertigtal. K. K.
Jhr. Mr. H. Smissaert. Holland's Economische Weerbaarheid. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1918.

Het behoeft nauwelijks te worden gezegd — ieder die de
economische geschriften van den heer Smissaert kent weet het —
dat hij ook in de thans voor ons liggende artikelen met duidelijke
argumenten aantoont, hoe verkeerd alle fiscale bescherming is voor
de ontwikkeling onzer bronnen van bestaan; terwijl daarentegen
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voor die ontwikkeling veel kan worden gedaan door andere middelen : deugdelijk vakonderwijs ; voorlichting, gebaseerd op juiste
kennis ; goede wetgeving, zorg voor de verkeerswegen te land en
te water, enz. enz.
Met dit alles stem ik gereedelijk in, maar ik meen mij toch
een paar aanteekeningen te mogen veroorloven.
Terecht zegt de Schr. dat onze scheepsbouw, in 1873 j ammerlij k in verval, sedert tot grooten bloei is geraakt: er stonden mannen aan het hoofd (zoowel van de scheepswerven als van de groote
ondernemingen, die voor hun bedrijf schepen behoefden) die voor de
ontwikkeling der nationale nijverheid open oog hadden. Maar . . .
die ondernemingen, — de Stoomvaartmaatschappij Nederland, de
Rotterdamsche Lloyd, de Koninklijke Paketvaart — werden opgericht met, zij het bescheiden, steun van de Regeering; en in de
overeenkomst met laatstgenoemde werd bepaald, dat minstens
twee-derde deel der vloot op Nederlandsche werven moest worden
gebouwd. De genoemde scheepvaart-ondernemingen hebben zich zoo
krachtig ontwikkeld, dat zij sinds lang geen geldelijken steun, in
welken vorm ook, meer behoeven; zij ontvangen nu alleen betaling
voor de diensten waartoe zij zich verbinden. En sedert j aren bouwen
zij, als regel, al hunne schepen op Nederlandsche werven.
Dit is, zou ik meenen, een gevolg van eene beperkte bescherming, die slechts ten doel heeft eene onderneming, die het alge
(nationaal) belang dient, door de eerste moeilijke jaren-men
— moeilijk, zoowel door de te overwinnen mededinging van den
vreemdeling als door het feit, dat in menig opzicht leergeld moet
worden betaald -- heen te helpen.
Een ander voorbeeld van, wat ik zoude willen noemen „verstandige bescherming" ziet men in de Java-China-Japanlijn. De
verbinding van de hier genoemde drie landen (en enkele tusschen
liggende plaatsen) was sinds lang voor den handel noodig; men
had beproefd, haar tot stand te brengen, maar de geldelijke uit
proefnemingen hadden dat belet.
-komstendr
Toen kwam de Regeering te hulp: zij gaf over een tijdvak
van 15 jaar een afloopend subsidie, in totaal 3 ?/4 millioen, terug te
betalen wanneer de winst daartoe gelegenheid bood.
En het gevolg? De uitkomsten der eerste jaren toonen -duidelijk
aan dat de onderneming, gesteld dat zij al was opgericht, zonder
den steun der regeering een armelijk bestaan zoude hebben geleid,
en zich niet tot een krachtig lichaam had kunnen ontwikkelen; nu
is dit laatste wel geschied, en was zij reeds vóór den aanvang
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van den wereldoorlog in bepaald günstigen toestand. Door dien
oorlog is die toestand nog veel verbeterd, zoodat alle genoten subsidie in afzienbaren tijd zal terugbetaald zijn, maar is hare beteekenis voor de Indische gemeenschap ook te helderder in het
licht getreden, óók door de op West-Amerika geopende geregelde
vaart.

Zoo zou ik op meer voorbeelden kunnen wijzen, om te doen
zien dat de „verstokte doctrinairen" (waartoe de heer Sm. zeker
niet behoort) ongelijk hebben wanneer zij, als anti- protectionisten,
zich verzetten tegen het verleenen van een tijdelijken regeeringssteun, dienende om ondernemingen van werkelijk algemeen nut
levensvatbaar te maken. E. B. K.
Onze Koloniën. Serie III N ° . 1. G. F. de Bruyn Kops.
Over Bali en zijne bewoners. Baarn. Hollandia- drukkerij, 1918.
Van dit boekje, samengesteld door een bij uitstek bevoegde
hand, is niets dan goeds te zeggen; het geeft, in beknopten vorm,
een duidelijk overzicht van de toestanden, de zeden en de ge
eiland Bali.
-wonteph
Wanneer ik mij eene opmerking — geen aanmerking! —
mocht veroorloven, dan zou het deze zijn: jammer dat de Schrijver,
door den opzet van „Onze Koloniën" gebonden aan een beperkt
aantal bladzijden, over onze geschiedenis op Bali niet wat uit
wezen kon. Ik denk b. v. aan de expedities van 1846—'49,-voerig
die door verkeerd beleid leidden tot een uitkomst, al bitter weinig
geëvenredigd aan onze groote krachtsinspanning; de machthebbenden destijds waren tevreden met halfwerk, — zij offerden aan den
schijn. Of aan die van 1868, ontstaan door eene, overigens zeer
verschoonbare fout van ons bestuur.. .
Bij het lezen van de bijzonder waardeerende woorden, door
den Schrijver gewijd aan den lateren stedehouder van Karang
Asem, komt mij , in de gedachte hoe, na de overvalling onzer
troepen op Lombok in Augustus 1894, die man vrij algemeen beschuldigd werd van verraad; in „'s lands vergaderzaal" werd hij
(6 Dec. '94) nog voor een Mephistopheles gescholden. Wie er al
dadelijk anders over dacht, o.a. op grond van hetgeen, bij de ver
houding van ons-volginaKrëBt-on(186—'7),de
goedgezinde regenten had geleerd, werd — in het Alg. Handelsblad van 7 September '94 -- terecht gewezen door „een Kreool",
die meende „het karakter der inlanders" grondig te kennen. Wie
van dat karakter zoo weinig begreep, deed beter te zwijgen.. .
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Maar de geschiedenis der sedert verloopen jaren heeft doen
zien dat, voor de beoordeeling der daden van inlandsche vorsten
en hoofden, de kennis van hetgeen onder min of meer overeen
omstandigheden elders is geschied, van meer waarde is,-komstige
of althans kan zijn, dan het feit dat een Europeaan in zijne jeugd
met Javaansche jongetjes heeft gespeeld. Het is een geluk geweest,
dat de Indische Regeering zich in 1894 niet door zulke „deskundigen" van de wijs heeft laten brengen. E. B. K.
Onze Koloniale landbouw, XII. Vezelstoffen, door Prof.
Dr. G. van Iterson Jr. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink &
Zoon, 1917.

Van de vorige deeltjes dezer reeks „populaire handboekjes
over Nederl.-Indische landbouawproducten" heb ik geregeld melding gemaakt, en zoowel de samenstelling als de uitvoering geprezen; ik meen nu te kunnen volstaan met te zeggen dat de rij
op waardige wijze door het thans verschenen geschrift van Prof.
van Iterson wordt gesloten.
Hoezeer deze handboekjes de aandacht trekken, blijkt wel uit
het feit dat van eenige, nu ook van N°. VII (de koffiecultuur),
reeds een tweede druk noodig was. E. B. K.
Onze Koloniale Mijnbouw, III. De Steenkolenindustrie,
door Ir. R. J. van Lier. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink &
Zoon, 1917.

De „handboekjes" over den mijnbouw zijn geheel op dezelfde
wijze bewerkt als die over den landbouw: de onderwerpen worden
duidelijk behandeld en met goede plaatjes toegelicht. Ik heb op
het thans voor mij liggend werkje slechts een paar opmerkingen,
die echter buiten de „steenkolenindustrie" om gaan. De eerste is,
dat de Schrijver wel wat meer zorg aan de taal had mogen
besteden; als ik op blz. 82 lees dat droge distillatie optreedt, dat
uittreding van distillatieproducten in gasvorm zeer snel intreedt
en dat broeiïng optreedt, dan schud ik even mijn grijze hoofd. En
de tweede is, dat de Sehr. niet altijd gelukkig is met zijn beeld
hij heeft (bl. 83) den brand „onder de knie", zegt (bl. 85)-sprak:
dat het pad van den mijningenieur, die zich bezig houdt met kolenmijnbouw, niet met rozen bestrooid is (neen, eerder met kolengruis
denk ik!) en dat men „de mijn den weg van bloei" opleidt..
E. B. K.
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Josef Cohen en Wijtze Keuning. Ons mooi en nijver
Nederland. Vier deeltjes. Groningen—Den Haag. J. B.
Wolters, 1917.
De letterkundige Josef Cohen en de onderwijzer Wijtze Keu
hebben in Selma Lagerlöf's „Niels Holgerson's Wonderbare-nig
Reis" den meest gewenschten vorm gevonden om ook voor Hol
kinders de aardrijkskunde aantrekkelijk te maken. Zij-landsche
hebben daartoe Jan Bosma, die op school het al heel slecht met
dat lastige vak kan stellen, een jongen ooievaar laten redden; tot
belooning wordt hij dan zelf ooievaar en gaat in afwisselend gezelschap van mede-ooievaars een tocht door (of liever: over) ons
land maken. Zoo ziet hij ons land in den meest letterlijken zin
„in vogelvlucht" en heeft gelegenheid tot het „envisager d'un peu
haut" van ons mooi en nijver Nederland. Maar vluchtig is zijn
kennismaking niet, want de praatgrage reisgezellen weten hem
heel wat te vertellen: van land en volk, van landbouw, nijverheid,
fabrieken, van bloemen en planten en dieren, van den bodem, van
folklore en van de geschiedenis.
Zijn de schrijvers in hun streven geslaagd? Ik weet het waar
niet, durf het noch te ontkennen, noch te bevestigen. Wel-lijk
kan ik zeggen dat ik voor mij het verhaal met genoegen heb gelezen (ook met nut, want er is ook voor oudéren aardig wat uit
te leeren) en het was zeker goed gezien van de auteurs, veel
ruimte aan „het verhaal" te geven. Maar de groote vraag is natuur
schrijvers terecht gelooven „dat de kinders er door ge -lijkofde
onwillekeurig in de omgeving verplaatst zullen worden,-boeidn
waarin wij ze wenschen te brengen." Op die vraag zullen ten slotte
de kinders zelven zoo vrij zijn het antwoord te geven. Maar ik
heb toch wel goeden moed, dat dit antwoord bevredigend zal uit
-valen.HS
-

Marie 1 ) Metz-Koning. Winnie. (Uit het Artistenleven).
Slothouwer's Keurbibliotheek I. Amersfoort. G. J. Slotbouwer.
Wanneer mevrouw Marie Metz-Boning in onze letterkunde nog
naam moest maken, dan zou zij met dit verhaal niet daarin slagen.
Daarvoor is het te opzettelijk. Wij hooren in dit dagboek van den
jongen kantoorbediende telkens de schrijfster, die haar held dic1) Op omslag en titelblad staat: Morie. In een keurbibliotheek doet
zulk een drukfout niet heel keurig aan.
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teert. Het ook psychologisch niet belangrijk geschiedenisje van
Winnie, de piano- virtuose met 9 vingers, van den „ik ", die verzen
maakt, van den schilder en zijn vrouw plus den grooten maëstro,
heeft zekere democratische allures: de menschen reizen natuurlijk ade
klasse ( „wij, met onze principes, zouden ons geschaamd hebben om
iets anders te doen "), zeggen dadelijk jij -en -jou tot elkaar. Ook is de
vrouw van den schilder „geen „juffrouw die-en-die", wier waarde
voornamelijk bestaat in haar afkomst, maar een gewezen model
gerijpt in 't leven zelf, tot vrouw gewijd in haar toewijding aan
„Sjors" en aan zijn kunst." Maar deze moderne en artistieke dierbaarheid kan het verhaaltje niet belangwekkend maken.
H. S.

G. K. Chesterton. Avonturen van Pater Brown. Geäutoriseerde vertaling van W. Nieuwenhuis. Bussum. N. V.
Uitgevers-Mij. v. h. Paul Brand, 1917.
In „The Innocence of Father Brown” geeft Chesterton een
10- of 12 tal boeiende verhaaltjes uit het leven van den merk
zin,-wardigenpt,moenschki,wjgren
niets veronachtzamende opmerkingsgave en buitengewoon combinatie
grootste misdadigers te ontmaskeren en de geheim -vermognd
geschiedenissen te verklaren weet. Een vrij hoog staand-zingste
soort van detective- verhalen, telkens met een zielkundigen achtergrond.... Uit dezen bundel zijn er vier in het Nederlandsch vertaald. Het spijt mij, niet te kunnen zeggen dat de beste zijn gekozen en dat de vertaling vlekkeloos is. H. S.
-

Dr. C. te Lintum. De geschiedenis van het Amerikaan
volk, geographisch - historisch. Zutphen. W. J. Thieme-sche
& Cie., 1918.
Dit is een belangrijk boek.
Men moet zelf wel eens aan dergelijken arbeid zich gewaagd
hebben, om te kunnen beseffen hoeveel ernstige vóórstudie daaraan is voorafgegaan, hoeveel materiaal daartoe moest worden
verzameld en, vooral, verwerkt; en dan zal men den Schrijver
zeker zijne hulde niet onthouden. Hij heeft bovendien gezorgd,
ook door vergelijking der toestanden met die in ons vaderland en
daar buiten, voor eene heldere voorstelling; nergens vervalt hij in
het droge of vervelende genre. En ook dit is, bij dergelijk werk,
geen geringe verdienste.
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Of er dan geen aanmerkingen op te maken zijn? Waarschijnlijk wel; een ander auteur, met dezelfde kennis gewapend, zou
sommige onderdeelen wat meer, andere wat minder uitgewerkt
hebben, en zijne beschouwingen zouden allicht hier en daar van
die des heeren te Lintum afwijken. Maar wie zou dan nog beslissen,
aan welke zijde de zaak het beste was ingezien?
Terloops merk ik op, dat het boek eenigen tijd geleden
geschreven is, en dat de Schrijver, de Amerikaansche staat
prijzende, niet weten kon wat sedert is geschied en onge--kunde
twijfeld, hier te lande althans, den graad van waardeering dier
staatkunde belangrijk heeft doen dalen.
Afgescheiden hiervan (de tijdgenoot is zelden geheel billijk
in zijn oordeel!) komt het mij voor dat het boek van den heer
te Lintum, al kan men wellicht op fouten wijzen, als geheel beschouwd wel bijzondere aandacht verdient.
Jammer alleen, dat de tusschen den tekst opgenomen ,, illustraties" het boek waarlijk niet „illustreeren" ; zij missen, enkele uitgezonderd, wel alle aantrekkelijkheid. E. B. K.
P. J. Blok. Geschiedenis eener Hollandsche stad. -- Eene
Hollandsche stad in den nieuweren tijd. Met een kaart.
-- 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1918.
Het is nog geen anderhalf jaar geleden dat ik, in dit tijdschrift
(December 1917) de aandacht vestigde op het derde deel van Blok's
Geschiedenis van eene Hollandsche stad, waarin werd verhaald
wat „onder de Republiek" binnen Leiden's muren voorviel; thans
reeds ligt het vierde en laatste deel voor mij, dat ook tot titel
zou kunnen dragen: de geschiedenis van Leiden in de negentiende
eeuw, of, juister gezegd, sedert 1795.
Lessing's telling Der Historiker kann in Grunde nur die Geschichte
seiner Zeit erzählen is, geloof ik, wel betwistbaar, en de hoogleeraar Blok eindigt zijn werk dan ook feitelijk met den aanvang
der 20e eeuw; de ,;allernieuwste periode ", zegt bij, kan „uiteraard"
nog niet volgens de beginselen eener streng historische methode
worden beschreven." Veel van wat thans om ons heen gebeurt,
wordt ons eerst later, soms veel later, geheel duidelijk. Maar, van
den anderen kant; wanneer men de aangehaalde woorden wat ruim
opvat, is er toch ook wel veel waars in: wie een goed deel van
het voorgevallene mede heeft doorleefd en beter dan zij, die na hem
komen, toestanden en personen heeft gekend en doorgrond, heeft
veel vóór. Dit ligt in den aard der zaak; wie er nog aan twijfelen
:
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mocht, zal wel overtuigd worden wanneer hij het bovengenoemde,
goed gedocumenteerde werk leest.
De geschiedenis van eene stad zal natuurlijk het meest de
belangstelling wekken van hare tegenwoordige en vroegere bewoners.
Mogen echter ook anderen haar hunne aandacht waardig keuren;
ik vertrouw dat zij zich over den tijd, aan de lezing besteed, niet
zullen beklagen. E. B. K.

Dr. Harry Stürmer. Zwei Kriegsjahre in Konstantinopel.
Verlag Payot & Co. Lausanne, 1917.
De naam van den uitgever zegt in dit geval reeds veel voor
den inhoud van het boek, want bij Payot in Lausanne is ook
„J'accuse" verschenen en nog vele soortgelijke werken: de Duit
zich kanten tegen de politiek van hun vaderland en-scherdi
die den moed hebben hun gevoelens te uiten, maar het in hun eigen
land niet kunnen, en daarom den gastvrijen Zwitserschen grond
hebben opgezocht, vinden bij Payot gelegenheid om hun gedachten
wereldkundig te maken.
Met „J'accuse" is dit boek het best te vergelijken wegens de
diepe verontwaardiging tegen Duitschland's ongelijk en de overtuiging van het goede recht zijner tegenstanders. De inhoud is overigens zeer verschillend, want hier wordt geen pleidooi gegeven maar
worden feiten meegedeeld. De schr. is twee jaar lang correspondent
van de Kölnische Zeitung in Konstantinopel geweest en wat hij daar
gezien heeft van Turksch wanbeheer en wreedheid, geduld door de

Duitsche bondgenooten en machthebbers, heeft zijn reeds bestaande
vijandigheid tegenover het tegenwoordige Duitschland (niet tegenover het Duitsche volk als zoodanig) tot een overtuiging gemaakt,
zoodat hem niet anders te doen stond dan uit te wijken en van
neutralen grond uit zijn propaganda te beginnen.
Wat hij vertelt over de uitmoording der ' Armeniërs bevestigt
ten volle de berichten die men daaromtrent reeds van anderen
kant bezat. Het kan inderdaad niet anders of de Duitschers zijn
aan dezen gruwel medeplichtig. v. 0.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken:
Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck. Vaderland. Amsterdam. Em.
Querido.
Carla van Lidth de Jeude. Haar erfdeel. Amsterdam. P. N. van
Kampen & Zoon.
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William J. Locke. De Geliefde Vagebond. Hollandsche Bewerking door
E. T. Laer. Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij. Rotterdam.
Leonid Andrejew. De Gedachte. Uit het Russisch vertaald door S. van
Praag. Uitgave Em. Querido. Amsterdam, 1917.
I. Ch. G. J. van der Mandere. Geschiedenis van het Nederlandsche
Roode Kruis, 1867-1917. Amsterdam. Algemeene Uitgevers-Maatschappij.
D. H. T. de Graaf. Beschaving en Zending (Synthese, IV, 1). Haarlem. De Erven F. Bohn, 1917.
A. Don en Th. W. van der Woude. Het boek van den alcohol. Tweede
druk. Amsterdam. S. L. van Looy, 1917.
W. G. C. Byvanck. Bataafsch Verleden. (Dorus droefheid). Zutphen.
W. J. Thieme & Cie., 1917.
W. G. C. Byvanck. Bewogen Tijden. Kronieken en beelden. 1916—'17.
Tweede Bundel. Zutphen. W. J. Thieme & Cie., 1917.
H. Dunlop. The supreme will or the danger of a premature peace.
The Hague. Martinus Nijhoff, 1916.
J. Visser. Het pacifisme en de oorlog. Amersfoort. Drukkerij de
Eembode.
Karel van den Oever. Hollandsch- Belgische toenadering, 1917.
Jhr. Mr. W. H. Alting von Geusau. Neutraliteit der Overheid in de
Nederlandsche Koloniën jegens godsdienstzaken. Haarlem. H. D. Tjeenk
Willink & Zoon, 1917.
Volkenkundige Opstellen. (Koloniaal Instituut. Mededeeling No. IX,
Afdeeling Volkenkunde No. 3), 1917.
Prof. R. Allier. Frankrijks roeping. Rotterdam. J. M. Bredee's Boekh.
en Uitg. Mij., 1917.
A. J. Toynbee. Turkije: verleden en toekomst. Londen. The Menpes printing & engraving Co., 1917.
J. T. Parfit. Mesopotamië, de sleutel tot de toekomst. Londen. Hayman,
Christy & Lilly, 1917.
A. Pearce Higgins. Defensief gewapende koopvaardijschepen en de
duikbootenoorlog. Londen. Idem.
Sir Stanley Maude. Bericht (over) Mesopotamië. London. Harrison and
sons, 1917.
W. B. Selbie. Christelijk nationalisme. Londen. Evangelical Information
Committee, 1917.
Fernand. Passélecq. De „oprechte kanselier ". Londen. The complete
press, 1917.
J. Koopmans. Bibliotheek van Nederlandsche letterkunde, No. 7. (Mariken van Nieumeghen). Groningen—den Haag. J. B. Wolters, 1917.
Dr. B. Wielenga. Moderne letterkunde. Willem Kloos en Louis Couperus.
Kampen. J. H. Kok, 1917.
Kriegergräber im Felde ünd daheim. Munchen. F. Bruckmann A.-G.
Dr. P. J. Waardenburg. Erfelijkheid en verwante begrippen. Synthese
III, No. VI. Haarlem. De Erven F. Bohn.
Fernand Passelecq. Les déportations Belges à in lumière des documents
allemands. Paris—Nancy. Berger Levrault, 1917.
Léon van der Essen. L' Invasion Allemande en Belgique. De Liège à
1' Yser. Paris. Librairie Payde et Cie., 1917.
André de Ridder. Bii Louis Couperus. Amsterdam. L. J. Veen.

Overneming verbo den.

JEAN CHRISTOPHE
DOOR

J. L. VAN TRIC HT.

Een onuitputtelik rijk boek als „Jean Christophe "kan
men natuurlik op de meest verschillende manieren behandelen. Van uit welk gezichtspunt men 't ook beschouwt,
.altijd is 't de moeite waard. Hier wil ik 't trachten te
bezien, uitgaande van de vraag naar zijn levensbeschouwing.
Om tot een juiste beoordeling van het boek te komen
is het nodig iets te zeggen van wat, naar ik meen, Romain
Rolland tot schrijven drong, van de psychologiese achterrond van 't boek. Voor een deel is dit te vinden in de
voorreden van verschillende delen; voor een ander deel is
het de conclusie uit 't boek zelf getrokken.
Als ik goed zie kunnen we drie momenten onder
-scheidn
drang, die R. R. tot schrijven noopte:
le. In zijn bundel „Musiciens d'Aujourd'hui" 1 ; zegt
hij, sprekende over Wagner:
„On se trompe en cherchant dans les oeuvres d'un
grand artiste l'explication de sa vie. Cela n'est vrai que
par exception. 11 y a gros à parier, le plus souvent, que
ses oeuvres diron t exactement Ie contraire de sa vie — ce
qu'il n'a pas pu vivre. L'objet de fart est de suppléer a
ce qui manque à l'artiste." Hij haalt dan aan het gezegde
van Wagner zelf: „L'art commence oü la vie cesse", wijst
1) Pag. 63.
O. E.XVIIi6

17
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er op hoe deze zijn „Meistersinger" schreef in een der
droevigste en moeilikste perioden van zijn leven en hoe
b.v. de 9e Symfonie van Beethoven, de symfonie van de
Vreugde, in letterlike zin is : „un enfant de la misère ".
't Is, dunkt me, niet gewaagd te veronderstellen dat
wat Rolland hier zegt van de kunstenaar tamelik in 't
algemeen, ook van hem zelf zal gelden, zoo niet geheel
dan toch wel als moment. Dan hebben wij in Jean Christophe, de hoofdpersoon van 't boek, dus te zien de belichaming van wat Rolland niet leven kon en toch wilde
leven; van de overwinning, die hij niet behalen kon.
Zooals Ibsen van „Brand" heeft gezegd: „Brand ben
ik zelf in mijn beste ogenblikken", zoo kunnen wij van
Jean Christophe zeggen: Jean Christophe is Romain Rolland,
zooals hij wilde zijn maar niet was. Of beter: Jean Christophe is de in zekere zin ideële gestalte, waarin R. R. dat
gedeelte zijner persoonlikheid heeft belichaamd, dat hij 't
moeilikst realiseren kon. De Romain Rolland van de werke
hebben wij dan veeleer te zien in Olivier, de vriend,-likhed
die Christophe in Parijs ontmoet. Zoals Olivier gebukt gaat
onder wat R. R. „de valse élite" noemt, zoals Olivier dreigt
onder te gaan in de benauwde atmosfeer van „La Foire
sur la Place" en zoals Olivier dan telkens vertwijfelt, zijn
blijdschap verliest, eindelik maar berust en zich terugtrekt,
zo zal 't telkens Romain Rolland zijn gegaan; en nu
schept hij zich Jean Christophe, de overwinnaar over al
datgene waarmee hij zelf te worstelen had, dat hem zelf
menigmaal dreigde te verstikken , en waartegen hij zelf
menigmaal niet op kon.
2e. Toch is dit boek allerminst alleen de projectie
van een onmachtig verlangen; het is tegelijkertijd ook
geweest en dit is het tweede een middel tot overinning. Het is de afrekening van R. R. met zijn verleden,
met al de angst en vrees, alle zwakheid en nederlaag, al
het onklare ook, dat hem in zijn jeugd benauwde. Als hij
zijn werk heeft voltooid, is als 't ware de last van het
verleden van hem afgewenteld. Hij heeft door allerlei duistere doolgangen zich omhoog geworsteld tot 't licht, al
-
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scheppende aan zijn Jean Christophe. Het is de zelf bevrjding van al wat hem knelt, al wat hem gebonden hield
en hem verhinderde zich zelf te zijn : al scheppend heeft
hij er zich doorheen geslagen, zich losgemaakt : als 't
boek voltooid is staat hij als vrij man aan 't begin van
een nieuwe levensperiode.
3e. En ten slotte heeft hij de zelf gevonden bevrijding
willen meedelen aan anderen. Hij weet het immers al te
goed, hoe daar duizenden dezelfde strijd, hetzelfde lijden
doormaken als hij zelf. Hij weet immers, dat er in 't hart
van zijn volk schatten verscholen liggen, schatten van edele
kracht, religieus leven, idealisme, kunstzin, en hoe dat
alles er niet uit kan komen, omdat er enkelen zijn, de
charlatans van de rumoerige kermis, die de toon aangeven,
het geld, de macht en de pers hebben en tegen wie zij
niet op kunnen. En nu wil hij hun de helpende hand toesteken, hun moed geven om te volharden, opdat zij niet
ondergaan. Nu wil hij ruimte maken voor het echte,
edele leven, dat er wel is, maar dreigt te vergaan voordat
't tot ontplooiing komen kan. Nu wil hij een weg banen
door de wildernis van een door en door bedorven samenleving naar een nieuwe, waarachtiger toekomst.
't Is dus ook waarachtige liefde voor zijn volk, voor
de menschheid; 't is iets van het profetiese geroepen-zijn,
dat „Jean Christophe" heeft doen geboren worden.
Uit dit alles volgt dat „Jean Christophe" niet de
rustige, objectieve beschrijving is van een kunstenaars
Maar 't is een boek, uit nood en worsteling geboren;-levn.
het heeft tot achtergrond de strijd tegen al de vijandige
machten, die 't leven van de schrijver met ondergang
bedreigden.
Om zijn doel te bereiken geeft nu R. R. de geschiedenis van een muzikaal genie, Jean Christophe Krafft, uit
Vlaamsche ouders geboren, die echter wonen in Duitsland.
Tot goed verstand van hetgeen volgt is 't nodig met
enkele woorden de loop der geschiedenis aan te geven.
In de eerste drie delen worden wij uitsluitend beziggehouden met de jeugd van Christophe. Het leven van
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Beethoven, voor wie R. R. een grote verering heeft, heeft
verschillende biezonderheden geleverd voor dat van Christophe : beider jeugd wordt vergald door huns vaders dronkenschap, beider muzikaal talent reeds vroeg uitgebuit;
beiden dragen veel te spoedig de lasten van een miserabel
leven.
Die eerste drie delen vertellen ons van zijn strijd, zij n
eenzaamheid, zijn verwachtingen en teleurstellingen, zij n
eerste vriendschap en zijn eerste liefde, het ontwaken en
de groei van zijn muzikaliteit en ten slotte zijn worden
tot man. Als het 3e deel eindigt is de overgangscrisis
voorbij : dan heeft Christophe zich zelf als 't ware gevonden en begint zijn optreden als zelfstandig mens.
Het 4e deel, „La Révolte", schildert ons de strijd van
Christophe met zijn omgeving; en die omgeving is de
Duitse cultuur van een niet -on kunstzinnige stad, bij wier
beschrijving R. R. waarschij nlik Bonn voor de geest stond.
Doordat Christophe zich van zich zelf bewust geworden is,
ontdekt hij nu eerst de wereld om zich heen en gaat hij
kritiseren al wat hij tot nu toe als heel gewoon aanvaard
heeft. En nu voelt hij zijn eigen roeping daar tegenover
en met jeugdige, naieve onbesuisdheid wil hij bekeren
gaan: de botsing kan niet uitblijven, miskenning evenmin
en weldra is hij vereenzaamd, onbegrepen, gehaat en ver
gedoemd. Hij kan 't niet meer-volgd,tmaches
ziet
hij naar Frankrijk, het land
uithouden en verlangend
der vrijheid : daar zal hij de gelegenheid vinden tot volle
ontplooiing van zijn talenten, meer nog: van zijn persoon
Als hij ondanks dit verlangen ten slotte gezwicht-likhed.
is voor de tranen van zijn moeder, die hem zo liefheeft
maar hem niet begrijpt en hem niet missen wil, en hij
met wanhoop in 't hart dan maar in vredesnaam zal blijven,
dwingt een vechtpartij met soldaten in een naburig dorp
hem te vluchten over de grens : die vlucht is zijn verlossing.
Zo komt Christophe te Parijs. In de eerste delen, die
zijn verblijf aldaar beschrijven, is de psychologiese ontwikkelin g van Christophe geheel bij zaak : hij is middel
geworden om het Franse cultuurleven te beoordelen. vooral
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in Deel V, „La Foire sur la Place". Dit is een symboliese
naam, aangevende dat 't hier gaat om de Franse beschaving, zoals die aan de buitenkant is, daarom iedere vreemdeling onmiddellik opvalt en daardoor ten onrechte voor
de Franse cultuur gehouden wordt. Achtereenvolgens komt
Christophe in aanraking met de muziek, het toneel, de
litteratuur, de politiek en de uitgaande wereld, en kritiseert dit alles, het metende aan de normen, die hij zelf in
zich draagt. Die kritiek is niet mals, wat ons niet ver
geest, die in dit 5e deel openbaar wordt,-wondert,a
is de geest die R. R's. jeugd heeft vergald en de atmosfeer, waarin hij leven moest, bedorven. „La Foire sur la
Place" is de grote afrekening met de „valse élite", die de
ware élite onderdrukt en niet tot haar recht laat komen.
Aan 't einde van dit deel ontmoet Christophe Olivier
Jeannin, een jong dichter, met wie hij vriendschap sluit
en gaat samenwonen. Olivier's geschiedenis tot op 't ogenblik, dat Christophe hem ontmoet, geeft ons Deel VI,
„Antoinette".
Olivier is de vertegenwoordiger van de ware élite, die
leeft in 't verborgene, wier stem niet wordt gehoord in 't
rumoer van de markt, wier scheppingen zich moeizaam
moeten zoeken, hier en daar, de enkelen die ontvankelik
zijn; wier idealisme machteloos en dadeloos blijft, omdat
zij niet de kracht hebben tot de strijd met de brutale
charlatans van de kermis. Door Olivier leert Christophe het
werkelike Frankrijk kennen en de beschrijving daarvan
draagt ook een symboliese titel: „Dans la maison ", dat wij
't best met „Binnenshuis" kunnen vertalen: 't is zowel
het „Huis vol menschen", waarin de beide vrienden hun
simpele kamers hebben, als de binnenkant van 't Franse volk.
Intusschen begint Christophe sukses te krijgen en 't
behoort zeker niet tot de minst vermakelike gedeelten
van 't boek, waar 't ons wordt duidelik gemaakt wat 't
sukses van een kunstenaar eigenlik betekent, hoe 't tot
stand komt en van welke omstandigheden het afhankelik
is. Tengevolge van zijn sukses ontvangt Christophe allerlei
invitaties bij de leden van de uitgaande wereld. Bij een
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van de families, bij wie hij aan huis komt, vindt Olivier,
die hem vergezelt om hem te behoeden voor de intriges,
vooral van de dames uit die kringen, zijn vrouw, Jacqueline. De beschrijving en de schitterende analyse van dit
huwelik, met grote illusies begonnen maar langzamerhand
uitlopend op ontbinding, neemt een groot deel van Deel
VIII in beslag.
Daarnaast vernemen wij iets van de ontwikkeling van
Christophe's kunstopvattingen, die de idealen van R. R. zelf
zijn en zeer sterk- onder de invloed staan van Tolstoi's gedachten over een kunst voor, en in contact met het volk. Ten
slotte maken wij er kennis met verschillende vrouwen, die
in zijn leven een min of meer belangrijke plaats innemen en
waaraan dit deel zijn titel „Les Amies" te danken heeft.
Als Olivier hersteld is van de slag, hem door de ontbinding van zijn huwelik toegebracht, gaat hij zich met
Christophe interesseren voor de revolutionaire beweging,
maar spoedig daarop volgt zijn dood bij een oproer op de
le Mei, waaraan Christophe een werkzaam aandeel neemt.
Christophe hoort van de dood van zijn vriend eerst in
Zwitserland, waarheen hij heeft moeten vluchten om niet
in handen der politie te vallen, daar hij zelf een agent
heeft gedood. De vlijmende smart daarover jaagt hem als
een radeloze voort, totdat hij uitgeput naar lichaam en ziel
te Basel bij een oude vriend, dokter Braun, een gastvrij
onderkomen vindt. Eerst langzamerhand herstelt hij zich
van zijn smart, maar innerlik blijft er een wonde, die hem
geestelik minder weerbaar maakt. Juist dan laait in hem
de passie op voor de vrouw van zijn vriend, Anna Braun,
en zonder veel weerstand geven zij zich over. Diep rampzalig verlaat hij eindelik het gastvrije huis en tracht vergetelheid te vinden in de eenzaamheid, hoog in de bergen.
Na een lange tijd van strijd en vertwijfeling beleeft
Christophe wat wij nu maar voorlopig zijn bekering zullen
noemen. Hij vindt er zijn inn erlik even wicht weer en, meer
dan dat, een bewuste religieuze levensbeschouwing, die
voortaan zijn leven beïnvloeden zal.
Na een langdurig verblijf in Zwitserland, gedurende
'
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hetwelk zijn roem als componist in Europa gevestigd wordt,
ontmoet hij een vroegere vriendin, Grazia, nu de jonge
weduwe van een gezantschapsattaché met haar twee kinderen. Met haar gaat hij naar haar vaderland, Italië,
waardoor R. R. gelegenheid krijgt ons ook met het Italiaanse
cultuurleven in aanraking te brengen.
Maar de laatste jaren van zijn leven brengt hij te
Parijs door. Grazia blijft hem met haar grote vriendschap
trouw terzijde. Als zij sterft blijft hij vrijwel alleen. Ook
geestelik, want een nieuw geslacht is dan aan 't opkomen,
dat ons getekend wordt in Olivier's zoon, Georges, en voor
dit geslacht heeft Christophe's grootheid afgedaan. Dan
sterft hij, alleen in zijn schamele kamer, door de mensen
vergeten, maar in vrede.
Als ik nu „Jean Christophe" naar zijn geestelike
eigenaardigheden wil trachten to karakteriseren, en wil
trachten duidelik te maken wat er de geestelike achtergrond van is, dan geloof ik dat niet beter te kunnen doen
dan aan de hand van twee begrippen, die de fundamenten
aanduiden van Christophe's levensbeschouwing en wel:
„vita lité" en „sincérité ". Dit zijn de beide normen, waaraan
de held van 't boek beantwoordt en waaraan 't leven om
hem heen voortdurend gemeten wordt. Beide begrippen
zijn als diamanten met vele facetten ; telkens vertonen ze
weer een andere kant en in de meest verschillende omstandigheden kan daaruit een bepaalde levenshouding worden
afgeleid.
„Vitalité" ! 't Is niet zo gemakkelik in een formule te
zeggen wat dit presies is. 't Is een mystiek begrip, dat
meer aangevoeld dan vertaald en verklaard kan worden.
't Is ongeveer dit: bezield zijn door 't Leven, geïnspireerd
zijn door 't Leven, in innige gemeenschap zijn met 't Leven;
telkens Leven met een grote L. En het Leven is 't ver borgen geheimzinnig Iets, dat in alle dingen is, dat zich
openbaart in de natuur als groeikracht en zich ontvouwt
in duizenderlei vormen en geuren en kleuren, dat de dieren
uitdrijft in onbewuste levensdrang, dat klopt en dringt en
stuwt in de hartstochten, de begeerten, de daden, de
-
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ontroeringen en gedachten der mensen, kortom : de mysterieuze achtergrond van al wat er aan levensvormen
bestaat.
Eerste voorwaarde voor 't ware menseleven is nu
dit, dat de mens met 't Leven in contact blijft, er door
wordt bezield. Schijnbaar is dat van zelf sprekend; 't
schijnt dat een mens, als hij maar ademhaalt, als 't bloed
maar door zijn aderen klopt, van zelf „vitalité" bezit, omdat
zijn levend-zijn immers uit.die geheimzinnige levens- achtergrond . is geboren.
Toch is dit niet zo. Een ademhalend, dus een fysies
gesproken levend, mens kan toch wel niet levend zijn in
die mystieke zin van 't woord, kan toch wel niet in
gemeenschap staan met 't Leven.
„vitalité" wordt daardoor een kwaliteit, die niet 't
vanzelfsprekend bezit is van iedereen en toch is 't absoluut
noodzakelike om een waarachtig mens te zijn : „La vie est
par elle-même une teile vertu, que qui en est dépourvu,
fut-il doué de toutes les autres vertas, ne sera jamais un
honnête homme tout a fait, car il n'est pas tout a fait un

homme" 1 ).
Een „levend" mens zal dan allereerst iemand zijn, die
fris blijft, wiens gevoelens niet afstompen, die niet machinaal leeft, maar altijd weer van uit een zekere bezieling,
een telkens weer nieuwe levensdrang.
De grote vijand voor de mens is in dit geval de
gewoonte, de slijting der dagen („I'usure des jours "), het
wennen aan 't leven en zijn openbaringen. Een mens, die
deze vijand niet weerstaat, wordt een machine-mensr R. R.
zegt 't naar aanleiding van zijn beschrijving van de oude
,

Justus Euler 2 ) : „ La plupart des hommes meurent a vingt
ou trente ans; passé eet age, ils ne sont plus que leur
propre reffet ; le reste de. leur vie s'écoule a se singer euxmêmes, a répéter d'une facon de jour en jour plus mécanique et plus grimacante, ce qu'ils ont dit, fait, pensé on
aimé au temps oil ils étaient."
1)
2)

Deel X, bldz. 254.
Deel III, bldz. 40.
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Jean Christophe, de vitale, is juist 't omgekeerde : hij
is de belichaming van al wat jong, nieuw, fris is ; hij staat
open voor alles wat 't leven openbaart. Hij leeft uit een
nooit hem in de steek latende inspiratie.
Vandaar o. a. de botsing met zijn Duitse omgeving!
Want daar heerst de conventie, het verdorde, machinaal
geworden leven: uit conventie gaan de mensen naar 't
concert; uit conventie vinden zij bepaalde componisten
mooi; uit conventie zijn zij godsdienstig; en zo, tot in 't
oneindige.
Vitaal zijn, dat brengt verder van zelf mee: krachtig
zijn, energiek zijn. Deze levenskracht treedt heel sterk bij
Jean Christophe op de voorgrond. Het leven klopt in
hem met krachtige slag, van 't begin af aan. Dat is 't wat
hem in alle ellende er bovenop houdt. Als wij denken aan
de omgeving waarin hij opgroeit: een dronken vader, voor
wie hij weldra niets geen eerbied heeft; een zwoegende,
zich afslovende moeder, die zich niet veel met hem bemoeien kan, zodat er van intimiteit tussen beide geen
sprake is; een leven van voortdurende zorg op zijn
veertiende jaar is hij feitelijk de enige verzorger van het
gezin en voortdurende inspanning: repeteren als violist
in 't orkest, lessen geven, 's avonds uitvoering van 't orkest,
daarna tot laat in de avond spelen op 't kasteel, want de
Groot- Hertog had hem tot Hof- musicus benoemd, toen hij
als wonderkind van acht jaar een concert had gegeven .. ,
als wij aan dat alles denken, schijnt zijn psychiese ondergang zeker. Als hij toch niet ondergaat ligt dat aan zijn
vitaliteit, zijn enorme levenskracht. Hij laat zich eenvoudig
niet overwinnen. Maar door de reactie van zijn vitaliteit
op zijn miserabel leven met zijn vernederingen en onrecht
groeit hij al vroeg tot zelfstandigheid en tot-vardighen,
opstandigheid, groeit in hem een zeer sterke heldhaftige wil.
Dat is wel 't kenmerkende van zijn jeugd: het bezielende leven openbaart zich in een sterke, heldhaftige
levenswil, die hem, 'ondanks alle ellende, telkens weer ophoudt. Dit komt uit in de toekomstdroomen, waarmee
hij zich troost over 't heden: straks zal hij zijn grote daden
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doen ; dan zal hij zich wreken op 't leven voor alles wat
hij nu moet lij den. Zelf weet hij eigenlijk niet wat hij doen
zal ; hij voelt alleen, onbewust, dat er iets sterks en machtigs
in hem is dat nu no niet tot zijn recht komt, maar straks
zal zegevieren. En zijn grootste vrees is : te zullen sterven
vóór hij de overwinning heeft behaald. Angst voorde dood
overtreft al 't andere dat hem kwelt; als 't hem maar
vergund zal zijn 18, 20 jaar te worden, dan zal hij zijn
grote daden hebben gedaan, zooals zijn helden, Napoleon,
Alexander de Grote en zoovele andere, van wie zijn oude
grootvader hem vroeger had verteld, de hunne.
Voorbeelden van die sterke wil kan ik slechts aanstippen. Hij wil niet buigen voor de rijke oom Theodoor,
voor wie de rest der familie zich strij k en zet vernedert.
Hij weigert naar school te gaan, omdat de meester een
toespeling heeft gemaakt op de dronkenschap van zijn
vader, en hij wil thuis niet zeggen waarom hij weigert, ook
al ranselt zijn vader hem ; en als hij met geweld naar
school is gebracht, dan breekt hij alles stuk wat hem
onder de handen komt en als de meester hem opsluit in
een donker hok, scheelde 't niet veel of hij had zich zelf
gewurgd, en de meester moet hem ten slotte wel naar huis
sturen: Christophe heeft 't gewonnen.
Ik denk ook aan dat ogenblik, als hij zit bij 't lij k
van zijn vader,' die in zijn dronkenschap in 't water is gelopen ; juist verkeert hij in grote wanhoop over 't einde
van zijn eerste liefde, maar nu roept de aanblik van dit
jammerlik mislukte leven plotseling zijn wil om te zege
een tijdlang gesluimerd heeft, weer wakker; hij-viern,d
gordt zich weer aan om iets groots van het leven te maken,
hij hoort de stem van zijn God, die hem zegt dat 't niet
gaat om geluk, maar om 't volharden in de strijd en door de
worsteling een man te worden: dat is de Wet van 't Leven.
En zo is 't, wanneer hij straks strijden gaat met de
grote wereld daarbuiten: ondanks alle onbesuisdheid een
toch heroieke wil om 't niet op te geven, stand te houden,
zelfs in eenzaamheid en verlatenheid, in Bonn zoowel als
in Parijs.
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Misschien is een van de mooiste voorbeelden van deze
heroieke levenswil wel te vinden aan 't slot van Deel V,
wanneer Christophe, uitgeput door gebrek, omdat al zijn
pogingen om geld te verdienen telkens weer schipbreuk
lijden, rondloopt door Parijs met een hevige ziekte onder
de leden. Zoals hij zich dan verzet tot het uiterste! Opzettelik langs de langste weg sleept hij zich voort naar
zijn kamer. Eu als hij daar sidderend van koorts eindelik
is aangekomen, en 't is er koud en onbehagelik, dan wil
hij niet naar bed, ondanks de hallucinaties, die hem komen
verwarren. Hij wil zijn lichaam dwingen om stand te
houden. En ook als hij eindelik 't niet meer uithouden
kan en zich op zijn bed geworpen heeft, geeft hij 't niet

op: „Il ne désarmait pas, il n'ótait pas de ceux, qui,
quand ils sont malades, s'abandonnent a la maladie; il
luttait, il ne voulait pas être malade et, surtout, il était
parfaitement décidé a ne pas mourir. Il avait sa pauvre
maman, qui l'attendait la -bas. Il avait son oeuvre a faire:
il ne se laisserait pas tuer. Il serrait ses dents, qui claquaient, il tendait sa volonté qui lui échappait : ainsi un
bon nageur, qui continue a lutter au milieu des vagues,
qui le recouvrent" 1 ).
En hij geeft 't niet op vóór hij 't bewustzijn verliest.
Van uit deze vitaliteit nu wordt ook Frankrijk beoor-

deeld. Enkele trekken van deze beoordeling wil ik noemen
om de betekenis van de vitaliteit beter te doen uitkomen.
Allereerst het openbare Frankrijk. Hier mist Christophe
overal juist dat sterke, de moed om de ellende en de strijd
op zich te nemen en zo eigen levensbezit, eigen bestemming
te verwerkeliken; in één woord: het energieke heroïsme.
't Is altijd en op elk gebied het slappe, 't zoeken van de
behagelikheid, culminerend in een verderfelike genotzucht.
Waar 't leven niet klopt met krachtige slag en 't
leven zelf geen onmiddelike bevrediging meer geeft, daar
ontstaat een innerlike leegte en 't is om die innerlike leegte
te vullen dat 't genot wordt gezocht.
1) Deel V, blz. 286.
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In de kunst openbaart 't zich in de neiging alleen
dat te zoeken wat de zinnen streelt, erger, de zinnen
prikkelt. De muziek moet de mensen in een aangename,
dromerige stemming brengen : Christophe verwijt de moderne
muziek haar mistige, wazige slapheid. Er is niets in, dat
een beroep doet op de wil, dat tot activiteit prikkelt: ze
doet de - mensen veeleer inslapen.
In de uitgaande wereld een perverse jacht naar altijd
nieuwe prikkel, in de conversatie en in de onderlinge
verhoudingen, een genotzucht, die de vrouw verlaagt tot
„la dispensatrice du plaisir" en haar alleen daarom een
grote plaats inruimt 1 ).
En nu is dit van belang: hij veroordeelt de zeer vrije
verhouding tussen de geslachten niet op grond van wat
ik maar kortheidshalve de burgerlike moraal zal noemen,
maar op grond van zijn: „vitalite". Het is niet de onwettige
verhouding tot de vrouw, die hij veroordeelt, maar de
innerlike kwaliteit van zo menige verhouding. Want zelf
staat hij in betrekking tot verscheidene vrouwen, die een
tijdlang een rol in zijn leven spelen: Ada is wel de eerste,
niet de laatste geweest.
Ik wil daar iets van zeggen, omdat de sympathieke
manier, waarop deze liaisons beschreven 'zijn, veler ver
zo niet afkeuring heeft opgewekt. Er schijnt een-bazing
tegenstrijdigheid te bestaan tusschen Christophe's verontwaardiging over anderer genotzucht en zijn eigen gedrag.
Toch geloof ik dat deze tegenstrij digheid er niet is en
't komt er op aan dat te begrijpen. 't Is j uist zijn „vitalité",
die de verhouding van Christophe met 't andere geslacht
tot iets anders maakt dan die van de eerste de beste uit
de mondaine -kringen van „La Foire sur la Place". Ik
zeide: „vitaal-zijn is geinspireerd-zijn door het Leven".
Welnu, zo is 't bij de hartstocht. Wat Christophe met de
vrouw verbindt, is de passie, een groot, sterk gevoel; in
de brand van de hartstocht gaat hij onder, verliest hij zich
zelf; daardoor bezield geeft hij zich volkomen aan de vrouw,
die hij liefheeft.
1) Deel V, bldz. 143-
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De genotzuchtige daarentegen verlaagt de ander tot

middel. In de genotzucht is niet het gegrepen-zijn, de overgave aan 't grote, machtige gevoel, aan de drang van de
wild-bruisende levenstroom, waarddor 't leven wordt opgevoerd tot intensiteit; in de genotzucht is de mens er op
uit zich kunstmatige bevrediging te verschaffen, kunstmatig,
opgezocht, omdat hij juist buiten de machtige levenstroom
staat, van 't leven en zijn bezieling is afgesloten en zich
opgesloten heeft in 't eigen -ik; en de enkeling gaat er niet
in onder, wordt niet als 't ware tot een deel van dat
bruisende, machtige Leven gemaakt, maar bij blijft die en
die bepaalde enkeling, die alleen maar, koud en zelfzuchtig,
de streling zijner zinnen begeert.
Daarom vindt Christophe in het uitleven van zijn passie
niets verkeerds. Immers, alles wat onmiddellik uit de bron
van 't Leven stamt, is goed. „Tout est pur chez les forts
et chez ceux qui sont sains" 1 ). En: „tout est bien ce qui
eialte la vie" 2 ).
De genotzucht daarentegen is vrucht van levensarmoede
en vergiftigt 't leven in plaats van 't te verhogen: „La
luxure n'était pas pour lui un péché comme les autres.
C'était bien le grand Péché, celui qui souille les sources
de la vie" 3 ).
Ook het echte Frankrijk wordt betrapt op gemis aan
„vitalité, zij 't ook weer op andere wijze.
Olivier en al de vele bewoners van „'t huis vol menschen" lij den aan gebrek aan levenskracht, activiteit,
zelfvertrouwen, strijdlust, lijden aan „peur de vivre". Zij
bergen schatten van mooi, rijk leven in zich; zij weten
dat Frankrijk is op de verkeerde weg; zij ondervinden
dageliks tot hun smart de onderdrukking van de valse
élite met haar handlangers : en zij steken geen hand uit
om die tirannie van zich af te schudden, hun denkbeelden
te doen zegevieren, het ware Frankrijk van de ondergang
te redden. In plaats daarvan trekken zij zich terug in zich
1)

Deel III bldz. 238.

Deel VII bldz. 208.
3) Deel V bldz. 271.

2)
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zelf, kruipen zij in hun schulp. Zij schuwen de strijd om
de ruwe middelen, die de strijd meebrengt. 't Handelen op
zich zelf staat hun tegen, 't in aanraking komen met 't
harde, ruwe, lelike van de grote wereld. En zo leven zij
in trotse eenzaamheid, afgezonderd van de wereld en gescheiden van elkaar: „Ils paraissaient plus occupés de
conserver en eux la pureté de leur flamme intérieure que

de la communiquer aux autres" 1 ).
Christophe vindt 't heel mooi, maar 't is alleen
goed, vindt hij, „pour ceux qui n'ont plus de dents" 2 ). 't Is
dan ook wel 't omgekeerde van zijn aanpakken van de
wereld, om ze te dwingen te luisteren naar zijn stem en te
gehoorzamen aan zijn idealen.
En dan hun fatalisme! Waarom zouden zij zich inspan
is is 't zeker wel goed. Frankrijk zal zich-ne?Zoals't
wel weer oprichten: o, ze kunnen met glanzende ogen
over de toekomst spreken! Maar ze doen niets om die toekomst nader te brengen. Christophe komt er tegen in
opstand: zoo komt die schone toekomst nooit! Er is geen
fataliteit! er is de menschelijke wil, daar komt 't op aan!
Span je in, aanvaard de strijd, verzet je tot 't uiterste en je
bent zelf de heer en de meester en je overwint. R. R. zou
't elders 3 ) zo zeggen : „La fatalité, c'est l'excuse des ámes
sans volonté". Geloof toch niet datje niets kunt : een sterk
geweten, dat zich zelf handhaven durft, is een grote macht!
Zo spreekt de sterke, de levende mens. En 't is
prachtig getekend hoe door die ene levende mens 't leven
wordt gewekt, minder nog door redenering dan door een
te zijn die hij is, in de harten van al die mensen-voudig
met hun levensvrees. Als een stormwind gaat 't door al
die levens. Hij is „un foyer de large et puissante humanité,
dont les rayons pénétraient lentement la maison" 4 ).
En dat kan immers ook niet anders, 't is juist een
kenmerk van 't leven, dat 't nieuw leven schept!
1)
2)
3)
4)

Deel VII bldz. 86,
Deel VIl bldz. 95.
In „Au dessus de la mêlee, pag. 6.
Deel VII bldz. 220.
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't Mooiste voorbeeld hiervan is misschien wel wat
Mme Germain, een der bewoners van Christophe's huis,
ondervindt. Zij is weduwe en heeft enige tijd geleden haar
enig dochtertje verloren. Sintsdien leeft zij in een soort
verdoving. Zij interesseert zich voor niets en niemand meer.
Zij omringt zich met de souvenirs en portretten van haar
kind. Zij wil alleen nog maar denken aan haar; dwingt
zich zelf aan niets anders te denken; en zo lang heeft zij
de portretten bestaard, dat zij zich 't levende kind niet
meer voor ogen kan stellen: „Les images mortes tuaient
l'image vivante; eile avait acheve l'oeuvre de la mort" 1 ).
De aanblik van andere kinderen kan zij niet meer verdragen, zij haat ze zelfs en Christophe, die wel eens gaat
wandelen met een buurmeisje, schrikt van de harde blik,
die zij 't kind toewerpt.
En nu is 't Christophe's muziek, die haar redt. Zij
hoort hem spelen; eerst ergert zij zich, zij sluit de ramen
en trekt zich terug in een donkere hoek: zij voelt die
muziek, bruisend van leven, als een belediging. Maar ten
slotte wordt ze overwonnen en voor 't leven gewonnen.
Op een zomeravond, dat de muziek weer van boven tot
haar doordringt, is 't plotseling alsof haar innerlike starheid breekt: ze kan weer schreien, wat zij in geen maanden
heeft gekund. 't Is alsof een zwarte sluier voor 't leven
wordt weggetrokk e n en langzamerhand neemt zij 't weer
in zich op, begint zij er weer belang in te stellen. Als dan
kort daarna haar buurman sterft en diens aangenomen
dochtertje moederziel alleen achterblijft, komt Madame
Germain plotseling binnen en verzoekt het arme kind tot
zich te mogen nemen. Een paar weken later gaat zij met
't kind naar buiten en bij 't afscheid zegt zij tot Christophe: „Vous m'avez sauvêe !" en Christophe begrijpt daar
niets van, evenmin als van 't portret, dat zij hem zendt
van haar eigen gestorven meisje, met het onderschrift
„Ma petite morte vous remercie".
En dat is juist 't mooie, dat hij 't niet begrijpt, omdat
,

1) Deel VII bldz. 213,

272

JEAN CHRISTOPHE.

't alles zo heel onopzettelik geschiedde : de gezegende,
onwillekeurige invloed van een vitaal mens.
Er zou een zeer wezenlik moment aan de beschrijving
van de „vitalité" ontbreken, als wij 't nu ook nog niet
zich zagen uiten als een sterke levensliefde. Een mens, in
wie het leven klopt met zo sterke slag, die bezield is door
't Leven, zal 't leven ook liefhebben. Er is een mystiek
levensgevoel, dat 't feit van te leven alleen als een heer
doet ervaren. Christophe heeft dit in sterke mate.-likhed
't Best zal dit uitkomen, niet wanneer alles voorspoed is,
maar juist wanneer de donkere kant van 't leven op de
voorgrond treedt. Onder alle ellende door verlaat hem
toch nooit in de diepte van zijn ziel het besef, dat't leven
een heerlikheid is, en dit gevoel, dit gehecht-zijn aan 't
leven ondanks alles, dringt hem telkens weer de wanhoop
uit en 't leven in.
De meest karakteristieke plaats daarvoor is te vinden
in Deel IV. Christophe staat op 't toppunt van zijn mis
teleurstellingen. Hij staat volkomen alleen:-lukinge
hij heeft zich geen enkele vriend, slechts vijanden gemaakt.
En sints hij bij het Hof in ongenade is gevallen, wordt
hij onbarmhartig van alle kanten bestookt, geen vernedering wordt hem bespaard. En nu heeft hij juist weer een
nieuwe vernedering ondergaan: een kapelmeester heeft
beloofd een werk van hem te zullen spelen, maar op de
grote repetitie, waarvoor in 't geheim zeer velen genodigd
zijn, wordt 't werk opzettelik verknoeid, zoodat 't een belachelike indruk maakt. Christophe zit er machteloos bij.
En in zijn wanhoop, en nadat hij te vergeefs heeft getracht
de kapelmeester te lijf te gaan, loopt hij 't veld in. Alles
schijnt hem verloren ! Niets dan 't goede heeft hij bedoeld
met zijn strijd tegen de heersende toestanden en denkbeelden, en 't enige, dat hij oogst, is de algemene haat.
Diep rampzalig voelt hij zich en als hij merkt dat hij bij
de molenbeek gekomen is, wil hij er maar een eind aan
maken.
Maar op dat ogenblik begint er een vogeltje te zingen,
vlak bij hem, te zingen als in vervoering. Hij moet er
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naar luisteten en plotseling dringen allerlei levensgeluiden
tot hem door : 't murmelen van 't water, 't ruisen van 't
koren, 't ritselen van de populieren, 't gonzen van de bijen.
En als zijn ogen opengaan voor wat hem omringt, ligt
daar voor hem de aarde in haar lenteschoonheid en alwat
hij hoort en ziet, getuigt van vrede en vreugde. Daardoor
komt hij tot bezinning: bij omarmt de boom, waartegen
hij stond geleund; hij werpt zich in 't gras en kust de
grond en lacht van geluk; en hij voelt 't, dat hij 't leven
altijd zal lief hebben, en dat niemand 't hem ontroven kan.
„Je t'ai. Tu es à moi. Its ne peuvent pas t'enlever a
moi. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent! Qu'ils me fassent

souffrir ! .... Souffrir, c'est encore vivre !" 1 )
Dit is de ware levenshouding: geen piekeren over een
mogelike zin des levens, geen zich aftobben om toch maar
de redenen te vinden, die 't leven rechtvaardigen, zooals
de mensen in „Dans la maison "; het leven is een heerlik
goed in zich zelf, 't brengt zijn eigen rechtvaardiging mee
in de vreugde in 't hart van hem, die 't leven in zich
kloppen voelt: „Quand on est très vivant, on ne demande
pas pourquoi l'on vit; on vit pour vivre, parceque c'est
tine fameuse chose de vivre !" 2 )
Tot dat leven behoren ook smart en lijden. Smart en
vreugde zijn immers onafscheidelik. Ook de smart verdiept
het leven, maakt 't intenser en daarop komt 't immers
aan. Ook hier geldt: „Tout est bien, ce qui eialte l a vie !"
Trouwens, de smart brengt rijke vruchten voort. Het
lij den brengt de mensen, verwijfd door de weelde, terug
tot de ernst van 't leven. Het vormt 't karakter en is de
bron van echte, ware kunst. Want echte kunst is geen
„fleur du luxe", maar „le fruit sacré de la peine humaine" 3 ).
En daarom moeten ook de smart en het lij den aan vaard; daarom moeten ook zij delen in de levensliefde van
,de levende mens. En dus moet men zich niet van 't leven
terugtrekken, omdat 't ook moeilik, smartelik kan zijn, er
1)

Deel IV bldz. 216.

Deel VII bldz. 94.
3) Deel VIII bldz. 49.

2)

0. E. XVIII 6

18
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niet aan vertwijfelen, er zich niet door laten buigen en er
niet voor op de vlucht gaan, 't leven moet men in zich
opnemen met zijn licht en zijn duisternis, en er aan ontworstelen, in heroieke strijd, de schatten, die 't in zijn
schoot verborgen houdt.
Als Olivier Christophe eens twijfelend vraagt: „La
vie, qu'est -ce que la vie ?" dan antwoordt hij: „Une tragé-

die ! Hourrah !" 1 ).
Maar als die levensliefde, geboren uit niets dan een
machtig levensgevoel, volkomen zal zijn, dan moet daarbij
sterk de nadruk worden gelegd op het aanvaarden van de
werkelikheid, zoals die is. Er kan ook een zich verheugen
zijn over 's levens heerlikheid, omdat men de ogen sluit
voor de zwarte kant ervan. Men durft de realiteit niet aan
in al haar hardheid en dikwijls gruwbaarheid, omdat zij
de gemoedsrust, de levensblijheid verstoort; daarom verdraait men de realiteit, vervormt ze, onbewust, naar eigen
wensen, versluiert 't harde en lelike ervan, en troost zich
met de illusie van een zelfgeschapen wereld, die niets op
de werkelike gelijkt, maar prettiger is en 't behagelikheidsgevoel niet schokt.
Daar is 't blinde meisje, Modesta, dat midden in haar
bloeiende jeugd door een ongeluk blind is geworden.
Christophe heeft innig medelij den met haar en wil haar
troosten. Maar Modesta is daar niet van gediend: zij wil
niet getroost worden, zij wil haar blindheid niet erkennen,
weigert er over te spreken en praat met Christophe over
de natuur en de dingen om hem heen alsof zij ze zag.
En Christophe heeft grote eerbied voor haar. Er zit
heldhaftigheid in, zooals Modesta de duisternisse i, waarin
zij gaat, eenvoudig lochent, en zich het licht schept en
de natuur en de mensen en 't leven, omdat zij wil geloven,
dat zij ze ziet. Er zit heldhaftigheid in, maar 't is niettemin
in Christophe's ogen een leugen, een onwaarachtigheid.
Iemand, die zo doet, is: „un héros qui ment" 2 ). En dit is
toch ook eigenlijk weer lafheid: „Le mensonge héroïque",
1)
2)

Deel VII bldz. 240.
Deel IV bldz. 349.
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zegt R. R. in de voorrede van zijn „Michel Ange", „est
tine lácheté. Il n'ya qu'un héroïsme au monde : c'est de
voir le monde tel qu'il est et de 1'aimer."
Het leven zien zoals het is en 't zo liefhebben: dat is
de ware levensliefde.
En zo zijn wij dan van zelf aangeland bij die andere
fundamentele eigenschap, die ik noemde : „la sincérité".
„Sincère" zijn, dat wil dus zeggen : waar zijn, oprecht
zijn. Christophe haat de leugen, overal waar hij die tegenkomt. Hij haat ze in 't gewone verkeer met de mensen :
hij zegt hun liever de waarheid in 't gezicht, al moet hij
dat ook menigmaal zwaar boeten. Hij haat ze b.v. in 't
kunstleven van Bonn en deze haat is een der hoofdredenen
van zijn strijd tegen de daar heersende sfeer: 't concertpubliek huichelt maar muziekliefde, in werkelikheid begrijpt
het er niets van, kan 't geen goede van slechte muziek
onderscheiden, gaat 't in zijn oordeel eenvoudig af op de
mening van een eveneens onbevoegde pers, voelt 't zich
alleen maar veilig en durft 't alleen maar een stuk mooi
vinden, wanneer 't minstens 20 jaar oud is en algemeen
als mooi is erkend. Maar 't allermeest haat hij de leugen
in de kunst zelf, en zijn eigen grootste worsteling is
om waar te zijn in zijn eigen scheppingen.
't Is Oncle Gottfried, die deze eis hem 't eerst open-

baart. Grootvader Jean-Michel heeft met begrijpelike trots
de muzikaliteit van zijn kleinzoon ondekt en hem, de kleine
jongen, tot componeren gebracht. Even begrijpelik is 't,
dat deze biezonder gevleid is door de lofuitingen van
Grootvader en dat hij op een avond zijn composities laat
zien aan zijn oom de marskramer, die zo heel mooi zingen
kan. Het oordeel van Oncle Gottfried luidt:
„Comme c'est laid! mon pauvre Christophe. Pourquoi
as-tu fait cela ? C'est si laid ! Personne ne 't obligeait a le
faire" 1 )
Christophe is buiten zich zelf; hij weet geen ander
antwoord te geven dan dat hij „iets moois" wilde schrijven.
1) Deel I bldz. 200.
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En dan zegt Oncle Gottfried de woorden, die zich diep
griften in zijn ziel en feitelik het richtsnoer zouden worden
van heel zijn leven, als mens en als kunstenaar:
,,Voilà ! Tu as écrit pour écrire. Tu as écrit pour être
un grand musicien, pour qu'on 't admirát. Tu as été orgueilleux, tu as menti : tu as eté puni .... Voilà ! On est toujours
puni lorsqu'on est orgueilleux et qu'on ment en musique.
La musique veut être modeste et sincère. Autrement,
qu'est -ce qu'elle est ? Une impiété, un blasphème contre
le Seigneur, qui nous a fait present du beau chant pour
dire des choses vraies et hone Bêtes !"
Neen, Christophe zou dat nimmer vergeten. Hij haatte
eerst Oncle Gottfried, die zijn jonge ijdelheid zo bitter had
gekwetst, maar hij voelde dat hij gelijk had, en schaamde zich.
En menigmaal werd een compositie verscheurd, omdat zij
voor het aangezicht van deze woorden niet kon bestaan.
Dit is „sincérité" : waar zijn, precies zeggen wat men
voelt en zooals men 't voelt. Zich niets inbeelden, zich
niets wij smaken ; niet onder traditionele grote woorden,
die eens werden gesmeed in 't vuur van grote, machtige
gevoelens, eigen kleine, machteloze gevoelentjes verbergen;
niet van de werkelikheid een middel maken tot kitteling
van de gevoeligheid, omdat 't zo heerlik is weg te smelten
in weke aandoenlikheid, zonder eerbied voor deware
werkelikheid, die op zich zelf ontroerend genoeg is, en te
schoon, te sterk en te edel om slechts te dienen tot sentimenteel genot van slappe zielen.
Dit is de zware eis, waaraan de kunstenaar moet vol
bij zijn scheppen en waaraan elk mens moet voldoen-doen
bij iedere levensuiting op welk gebied ook.
Maar er is ook nog een andere kant aan dat begrip
„sincérité". Het kan ook betekenen: echt zijn, de dingen,
het leven en de mensen „au sérieux" nemen.
Echt zijn, dat wil zeggen: niet poseren, geen rol spelen,
zijn zooals men is, eenvoudig zijn, zich geven aan zijn

het leven als een ernstig ding beschouwen. Het
staat dan tegenover wat wij misschien 't best ,,dilettantisme" kunnen noemen.

gevoelens,
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Christophe is heel „echt" in deze zin. Als kind al
maakt hij ernst van zijn spel, wat trouwens alle kinderen
doen die niet bedorven zijn. Hij leeft met heel zijn ziel
in zijn gevoelens, hij is er heelemaal in, 't wordt alles
onmiddellik een heilige zaak voor hem. Zijn eerste vriendschap voor Otto Diener, zijn eerste liefde voor Minna von
Kehrich, dat is maar niet een spelletje of een aardig tijd
maar heilige ernst.
-verdijf,
Duidelik is 't ook in die humoristiese geschiedenis
van 't duel met Lucien Lévy-Coeur, een zeer gezien type
uit de Parijs mondaine kringen. Christophe kan hem niet
uitstaan; en geen wonder, want hij is juist op ende op
de dilettant; bovendien meent Christophe persoonlike
redenen te hebben op hem vertoornd te zijn ; hoe 't zij, na
een scène daagt Lévy-Coeur hem uit tot een duel op de
revolver. Voor Lévy-Coeur is dit eenvoudig een vorm;
er wordt een keer geschoten, zonder dat iemand wQrdt
gekwetst, en de secondanten verklaren plechtig dat aan
de eer is voldaan. Maar Christophe? Eerst staat hij zich
uren achtereen te oefenen in een schietgelegenheid, net
zolang totdat hij de roos raakt, met hardnekkige volhar
een betere zaak waardig. En als 't duel dan plaats-ding,
heeft en de secondanten willen er op bovengenoemde wijze
een einde aan maken, dan is hij woedend; hij denkt er
niet aan zijn tegenstander de hand te geven, maar werpt
zich op hem en als de anderen hem niet hadden tegen gehouden, zou hij 't gevecht met de vuisten hebben voortgezet. Levy-Coeur wilde vechten? Welnu, dan zal hij
ook goed vechten, vechten met alle ernst, op leven en dood!
R. R. heeft m.i. op voortreffelike wijze ons geschilderd
in „La Foire sur la Place", hoe 't openbare leven in
Frankrijk geen groter vijand heeft dan 't dilettantisme.
Voor Christophe is 't leven een ernstige zaak, waarmee
men grote dingen moet doen; voor die Fransen is 't leven
een tamelik zinloze geschiedenis: 't enige dat je er mee
doen kunt is: je, er mee amuseren.
Al die mensen spelen dan ook een rol, waarin zij zelf
niet geloven. Hun theorieën zijn spelletjes van 't vernuft,
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waar ze zelf geen duit om geven. Hun houding tegenover
hun medemensen wordt . bepaald door de zucht zich te
vermaken, zooals die Sylvain Kohn, die de mensen enkel
waardeert naar de mate van amusement, dat ze hem kun
verschaffen. Is 't wonder dat Christophe telkens een-ne
bespottelik figuur slaat, omdat hij met grote hartstochtelikheid zijn ernstige meningen verdedigt in een dergelike
sfeer ? Of omdat hij onmiddellik geloof slaat aan de betuigingen van vrienschap en hulpvaardigheid, aan de uit
een Kohn en anderen, als zij zich van hem-vluchtena
af willen maken ? Het komt niet bij hem op, dat iemand
iets anders zeggen kan dan hij denkt en voelt.
Niet anders is 't in de politiek, waar de politici op
de tribune de volksvriend uithangen, maar in hun binnenkamer smalen op dat zelfde volk en op de partij, die zij
heten te dienen, terwijl 't hun nergens anders om te doen
is dan om een lucratief baantje of de streling hunner
ijdelheid.
En de mondaine heren en dames? Die hebben maar
één „culte", zegt R. R., en dat is: „le culte du moi" 1 ).
Alwat zij doen, doen zij voor een publiek. Hun manier
van lopen, spreken, roken, 't lezen van de krant, 't houden
van 't hoofd, 't groeten van elkaar, 't is alles berekend op
een publiek, dat hen gadeslaat.
En ten slotte is ook de kunst verlaagd tot een amusement voor een . verdorven „élite", aan wier grillen en perverse smaak moet worden voldaan, in plaats dat ze is het
scheppen, omdat de nood is opgelegd, omdat 't hart is
aangegrepen door ontroering, omdat de kunstenaar in
eerlike zelf- overgave zich geeft aan de scheppingsdrang,
die hem bezielt.
Midden in deze wereld nu staat Christophe; en hij is,
als mens en als kunstenaar, de door en door ernstige,
die 't leven niet gebruikt, maar er zich aan geeft met hart
en ziel.
Dit moge voldoende zijn om een indruk te geven van
1) Deel V bldz. 173.
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het leven, wanneer het bepaaldwordt door „vitalité" en
„sincérité".
Maar nu rijst de vraag of deze beide normen voldoende
zijn om 't ware leven te bepalen. Wij zouden kunnen
denken, dat dit R. R's bedoeling was, wanneer 't boek
eindigde midden in 't 9de deel en Christophe b.v. stierf
in plaats van Olivier bij 't Mei-oproer. Want tot dan is
't de geschiedenis van de sterke mens, wiens kracht onuitpu ttelik en onbreekbaar is. Als een god gaat hij door
't leven, ondanks zijn misère, aan niemand verantwoording
schuldig, door geen Hogere geleid, slechts trouw aan zich
zelf, aan eigen genialiteit en inspiratie. 't Zou al heel
vreemd zijn als wij de schoonheid ervan niet voelden.
Grote bekoring gaat ervan uit. Sommige mensen zijn zo,
altans gedurende een tijd van hun leven; voor oneindig
veel meerderen is 't een ideaal: zo te zijn, de sterke mens!
En dit is nu 't aangrijpende: dat deze mens er zo niet
komt, dat zelfs deze geniaal sterke mens wordt gebroken.
En dat is niet alleen tragies, want 't is nu eenmaal zo,
ook al willen zij, die zich sterk wanen, ook al wilde Christophe zelf, het niet geloven, dat het ware leven en de
werkelik onoverwinnelike kracht eerst , daar wordt geboren,
waar 't eigen ik en de eigenwilligheid gebroken zijn.
De prediking van 't eerste acht en een halve deel
schijnt te zijn : als 't maar levend is en als 't maar echt
is dan is 't goed. Laat 't leven zich maar uitleven, mits
het echt is: alles wat dan te voorschijn komt is goed.
Christophe leeft feitelik naar deze regel. Wat er uit 't
schuimende leven, dat hij in zich draagt, te voorschijn
spat, laat bij ongebreideld tot uiting komen. Vandaar
zijn hartstochtelikheid. Vandaar ook zijn hardheid, zelfs
tegenover de mensen die hij liefheeft, zijn „Rücksichtslosigkeit."
Maar dan komt de grote verandering. 't Is de eerste
Mei; Christophe heeft Olivier meegesleept de straat op,
half tegen zijn zin; hij heeft Olivier gehoond toen deze,
die pas ziek was geweest, maar liever naar huis wilde gaan,
omdat 't hem al te rumoerig werd; hij heeft aan niets
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anders gedacht dan aan dat bruisende leven, dat daar in
de saamgepakte menigte kookte en dadelik losbarsten zou,
en hij heeft zich zelf zonder terughouding overgegeven
aan de krachten, die uit de diepte van 't leven zich hebben losgewoeld : daar was hij immers in zijn element! De
intensiteit van 't leven liet er niets te wensen over.
't Einde is Olivier's dood en Christophe's vlucht naar
Zwitserland, waar hij dan uitgeput en rampzalig te Basel
terechtkomt bij zijn oude vriend . Braun, die hem aller
ontvangt.
-harteliks
Waar 't nu allereerst op aan komt is dit: de dood
van zijn vriend is dan de eerste werkelik grote smart in
zijn leven, waarbij al 't andere, dat hij heeft doorgemaakt,
niet kan worden vergeleken.
Hoe zal hij nu dit zware lij den dragen ? Hij heeft met
een hoera! het leven tot tragedie verklaard; hij heeft met
souvereine zelfbewustheid gezegd de smart in het aangezicht
te willen lachen; hij heeft beweerd dat men ook het lij den
in zijn levensliefde moet begrijpen, omdat 't lijden 't leven
intenser maakt: zal nu niets dan zijn sterk levensgevoel
zijn ziel redden uit de vertwijfeling ? Natuurlik niet in
eens, maar dan toch, zij 't allengs, zo dat deze smart hem
werkelik als mens, als levend mens, rijker, dieper en
sterker maakt ?
De eerste dagen is 't de verdoving, de volslagen
duisternis. De eerste dagen ligt hij maar in zijn bed,
uitgeput, gebroken, innerlik verscheurd door machteloze
smart. De eerste dagen is er niets dan de leegte, de
afgrijselike leegte, nu deze éne mens, die zozeer al zijn
liefde had, uit zijn leven is weggenomen.
En weer grijnst het eeuwige raadsel van de dood hem
aan, dat hem als kind reeds had gekweld. De dood was
al meer dan eens in zijn leven geweest, maar alleen wanneer
werkelike liefde er mee gemoeid is, wanneer een mens
wordt ontrukt een wezen, dat ' met zijn innigst leven is
verbonden, alleen dan wordt 't mysterie van de dood
werkelik benaderd. Zo is 't nu bij Christophe. 't Is zo
ontzaggelik zinneloos de dood van deze mens, die ten
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koste van oneindig veel liefde en offers 't zo ver had gebracht en dan plotseling, midden in zijn veelbelovend leven,
wordt vernietigd.
Voor Christophe heeft 't leven nu alle zin verloren.
Zelfs bij de eenvoudigste bezigheden, bij opstaan en zich
aankleden, doet zijn innerlike moeheid, zijn innerlike
onverschilligheid hem vragen: Waarom ? Waartoe dient
't eigenlik P
Wel wordt de greep van de ergste smart losser, wel
krijgt 't leven hem schijnbaar terug; zijn droefheid ver
niet langer te leven, waartoe zijn overvloedige-hindertm
levenskracht hem trouwens wel dwingt; hij gaat lessen
geven om niet alleen genadebrood te moeten eten bij
Braun; hij kan zelfs weer lachen. Maar en dat is juist
de grote „maar ", waar 't op aankomt — er blijft binnen
in hem iets knagen, er is binnen in hem iets verwoest.
Zijn eigenlike, meest innerlike levenskracht is gebroken
en voor zijn vroegere levensliefde is in de plaats gekomen
de innerlike twijfel, een voortdurend vragen: „A quoi bon P"
waarom hij Olivier en diens geestverwanten zo had ver
omdat „quand on est tres vivant, on ne se demande-ordel,
pas pourquoi l'on vit; on vit pour vivre parceque c'est

une fameuse chose de vivre':"
Dit alles toont, dunkt mij, onmiskenbaar duidelik, dat
ook de sterke mens niet uitkomt met een levensaanvaarding, enkel en alleen op grond van een krachtig levensgevoel. Wij hebben iets anders nodig. Wij hebben nodig,
allen, ook de sterken, een algenoegzaam levensdoel, 't grote
dat ons leven zin en waarde geeft, altijd, in alle omstandigheden, ook wanneer't levensgevoel is weggeslonken; ook wanneer ons uiterlik leven in stukken ligt; 't grote levensdoel,
't objektieve Goed, waaraan wij desnoods met ons weten, met
ons willen kunnen vasthouden, al blijft ons gevoel vleugellam
in de laagte; dat ook in de uren van diepste vertwijfeling
ons bij blijft, misschien heel diep verborgen, misschien
alleen maar als een vermoeden, maar dat ons niettemin
verhindert volkomen te vertwijfelen; en dat, als 't weer
met bewustheid kan worden aanvaard, als wij er ons aan
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overgeven, ons er voor bewaart innerlik geschonden te
blijven, ook al dragen wij de lidtekens voor goed met ons mee.
De .vitalite" van Christophe brengt 't niet verder dan
uiterlik weer aan 't leven te gaan, maar met een gebarsten,
een gebroken ziel, waaraan 't leed voortdurend blijft knagen,
zodat de meest innerlike levensbron, waaruit hij zijn wil,
zijn energie moet putten, waardoor hij. gewoon was zich
te verheffen boven de omstandigheden, zijn vroegere frisheid en kracht heeft verloren.
Maar de mens, die de zin des levens had gevonden
en die zich daaraan gegeven en verloren had, kon zeggen:
„wij zijn verzekerd dat noch dood noch leven ons kan
scheiden van de Liefde Gods in Jezus Christus, onze Heer."
(Rom. 8 : 38).
Zo spreekt de mens die geheel overwon; Christophe
lijdt, ondanks zijn levensliefde, de nederlaag.
Maar er valt nog van een andere nederlaag te spreken,
al staat die met 't vorige ook in 't nauwste Verband.
Wij hebben gezien, dat Christophe, consequent „vitalist", zijn echte passies altijd heeft uitgeleefd, zonder
gewetenswroeging. Want . als 't maar echt en als 't maar
levend is, dan is 't goed, en de mens kan „selbstherrlich ",
zegevierend, zijn weg gaan. Maar wat er nu gebeurt, toont,
dat als een mens aan geen andere normen gehoorzaamt,'t
einde geen zege, maar nederlaag is.
't Is begrijpelik, dat juist die toestand van innerlik
verzwakt-zijn hem onbeschermd laat tegen de hartstochten,
tegen al 't zwoele, wilde en woeste, tegen de chaos, die
sluimert op de bodem van iedere menseziel, en zeker op
de bodem van een kunstenaarsziel. Als nu de passie in
hem wordt ontketend, zal - ze geen weerstand hebben te
overwinnen: 't land van zijn ziel ligt open, onverdedigd.
En de passie laait in hem op, heviger, geweldiger,
woester, tyrannieker dan ooit, waarbij al 't vorige maar
kinderspel is. En degene, die de passie in hem wekt, is de
vrouw van zijn vriend, Anna Braun. Of liever: zij wekken
de passie bij elkaar.
't Is een wonderlike verschijning, die Anna. Zij is
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opgevoed met de vrees voor de hel, met minachting voor
alle natuurlike levensvreugde. Zwijgend, bijna altijd met
neergeslagen oogen, in smakeloze kleding, gaat zij haar weg,
schijnbaar als een, die van de wereld is afgestorven, maar
diep van binnen sluimeren donkere begeerten, die zij niet
wil zien; diep van binnen gloeit het vuur van de hartstocht en broeit een wilde, machtige levensdrang. De stijve,
sombere Anna is niets dan een masker voor de werkelike Anna.
Eerst ziet Christophe natuurlijk niets dan 't masker
en neemt hij nauweliks notitie van haar, maar haar ware
wezen uit zich in de muziek die zij samen maken. En van
dat eerste ogenblik, dat Christophe met verbijstering de
macht van haar passie tot uiting heeft zien komen in het
lied dat zij zong, is hun lot bezegeld. Met meesterlike
kunst heeft Rolland getekend hoe langzamerhand, bijna
geleidelik, als met ijzeren noodwendigheid, de hartstocht
in hem wordt gewekt en groeit in hevigheid en macht,
totdat hij beiden als willoze slaven meesleurt in zijn wer-

velstroom.
Aangrijpend is de grenzeloze ellende geschilderd,
waarin zij nu worden gestort. Anna, gekweld door de vrees
voor de hel, die nu wel onafwendbaar lijkt; gekweld door
haar angst voor de spionage van al die vrome, deugdzame
burgers van Basel; opgejaagd door de vrees dat straks bij
't Carnaval alles aan den dag zal worden gebracht, dank
zij vooral haar dienstbode, een sataniese figuur, die met
vlij mende hoon „Bäbi" is genoemd. Christophe, gekweld
door gewetenswroeging ditmaal: hij had altijd echtbreuk
als de onwaardigste van alle misdaden beschouwd en nu
heeft hij er zich zelf aan schuldig gemaakt, en dat nog
wel tegenover de vriend van wie hij niets dan goeds had
ondervonden, en dat nog wel met een vrouw, die hij niet
kende en niet lief had.
Toch drijft de passie hen telkens weer tot elkaar,
ondanks hun ellende, ondanks zelfs een gevoel van haat,
dat hen tegenover elkander vervult.
Christophe probeert weg te gaan, maar na veertien
dagen wordt hij met onweerstaanbaar geweld weer terug-
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gedreven. En dan eindelik zullen zij er een eind aan
maken, omdat 't zo niet meer te dragen is en er geen
andere uitkomst schijnt, ook al verweert Christophe's vitaliteit zich heimelik tegen de dood. En dat wordt dan
't jammerlikste van al. De revolver, die zij in Braun's
schrijftafel vinden, weigert en er is wel niets tragieser dan
deze vergeefse pogingen 't lot toch nog te nemen in
eigen hand, al is 't dan ook alleen om de dood te ontmoeten ; niets is troostelozer dan de aanblik van die beide
mensen,wanhopig omdat zij niet sterven kunnen.
't Einde is dat Christophe in een laatste samentrekking
van zijn beetje overgeschoten wilskracht weggaat, en Anna
achterblijft, gebroken, „ravagée par la passion". En in
een boerderij, eenzaam, hoog in de bergen, wil hij trachten
vergetelheid te vinden, door onrust en walging verteerd,
zonder scheppingsvermogen.
Mij dunkt, wij hadden van deze mens, op grond van
zijn vroegere levensverhouding, iets anders kunnen ver
Immers: deze passie is echt en levend tegelijk;-wachten.
't is er grimmige ernst mee en ze is geweldig van leven
als een wild dier. Als nu toch werkelik deze beide normen
voldoende waren, dan zou Christophe vrij van gewetens
hebben moeten zijn en zich niet slachtoffer, maar-wroegin
overwinnaar hebben moeten voelen.
Waarom zou de „vitale" zich bekommeren om 't ver
aan een vriend gepleegd? Waarom zou de „vitale"-rad
vragen naar de hogere, geestelike waarde van zijn gevoelens,
en 't als iets minderwaardigs beseffen, dat hij Anna niet
liefhad? Waarom gaat hij niet „rücksichtslos" zijn weg,
alleen maar wetend van zijn grote hartstocht en die uitlevend met souvereine, trotse minachting van alle denkbare skrupules, zeker van zijn eigen kracht, zeker zo eerst
een echt mens te zijn ?
Wij zeggen: omdat er nu eenmaal andere normen zijn,
die niet straffeloos worden verlochend, omdat de meest
wezenlike, de diepste menselikheid niet bevorderd wordt
door een zich uitleven van alle hartstochten, hoe echt en
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levend ze ook zijn, maar door de zelfovergave en de gehoor
aan een hoger goed.
-zamheid
't Lijdt geen twijfel, dat R. R. dit bewust heeft willen
aantonen. In een brief aan Paul Seippel zegt hij : „Chacun
travaille a sa propre fatalité. Christophe ne s'est jamais
défendu contre les entrainements de la passion. Il le paye.
Et puis, il fallait non seulement qu'il souffrit, mais que,
dans sa souffrance son orgueil filt enfin brisé. Il était
trop sur de soi et de sa volonte. Il fallait qu'il apprit,
que Fon n'est rien sans Dieu 1) !"
Christophe boet, dat hij nooit tegen zijn hartstochten
gestreden heeft. W-elnu, daarmee wordt de noodzakelikheid van nog een andere norm aangegeven. Als Christophe,
volgens R. R., tegen zijn echte, levende passies moet strijden, dan betekent dat, dat er boven de mens en zijn
passies een Hogere Wil staat, een Hoger Goed uitgaat,
dat gediend en gehoorzaamd moet worden. En wat kan
dat Hogere Goed anders zijn dan geestelike levensrijkdom ?
En wat kan dan die Hogere Wil anders zijn dan een
geestelike

Macht?

Maar dan kan God ook niet zo maar gelijk zijn aan
't Leven, 't ongedifferentieerde Leven, waaronder immers
ook de hartstochten begrepen zijn; maar dan moet God
in Zijn hoogste openbaring worden beseft als de Heilige

Geest.
Valt nu Christophe de openbaring van deze waarheid,
van deze God ten deel? Dit is de volgende vraag, die ons
moet bezighouden.
Teneinde raad, zagen we, heeft Christophe zijn toevlucht in de eenzaamheid gezocht. Zijn hart is als een
slagveld, waar zijn passie en de afkeer ervan elkaar met
woede te lijf gaan. De wanhoop over Olivier's dood is
weer teruggekeerd met vernieuwde kracht: 't beste bewijs
dat ook die niet werkelik was overwonnen.
En dan 't ontzettende dat hij niet componeren kan:
de bron der inspiratie, die altijd zo overvloedig was, is
1) Paul Seippel. Romain Rolland, pag. 225.
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opgedroogd. En omdat hij nu zoo lijden moet, gaan zijn
ogen open voor het lijden om hem heen ; hij ziet de levenstragedie tot op de bodem en 't martelt hem. De schone
vrede van 't woud verbergt voor de ingewijden de woedende
strijd op leven en dood. En 't ergste van al : het lij den,
dat de mensen de dieren aandoen, gedachteloos. Het grijpt
hem aan, zo menig banaal schouwspel, duizendmaal al gezien.
Maar hoe bitter zijn wanhoop ook is, hij geeft 't niet
op, hij blijft strijden, o-ok al wil hij bewust eigenlik niets
liever dan er maar uit te zijn, en aangrijpend klinkt zijn
smeking: „Mais terrasse moi donc! Pourquoi ne me terassestu pas?"
Eindelik komt de verlossing. 't Is tegen Pasen, de
aarde wacht op 'de komst van de lente, op 't nieuwe leven
dat zo heel lang uitblijft. Heel de dag dwaalt Christophe
rond door de bossen, totdat hij plotseling in een wonderlik
doods woud, waar alle leven wel schijnt uitgestorven, de
nadering bespeurt van de foehn, die de lente vooraangaat.
Sidderend staan er de doodse boomen en door een geheimzinnige angst voortgejaagd, sluit hij zich in zijn kamer op.
En 's nachts breekt de foehn los met donderend geweld
en Christophe hoort hem komen aanrazen van over de
bergen en eindelik beukt hij tegen 't huis, het raam springt
open en Christophe ontvangt de aanstormende wind in
zijn volle borst. „C'était comme si dans son áme vide se

ruait le Dieu vivant. La Résurrection !" 1 )
Die foehn is natuurlik maar de aanleiding, die 't
allengs rijp geworden innerlik proces tot uitbarsting brengt.
De eigenlike inhoud van zijn ervaringen is neergelegd in
een twee- gesprek tussen Christophe en zijn God, die ein
teruggekomen is en Christophe opnieuw roept tot-delik
de strijd :
„Je ne suis pas tout ce qui est", zegt Gods stem.
„Je suis la vie qui combat le Néant, je ne suis pas le
Néant. Je suis le feu qui brille dans la Nuit, je ne suis
pas la Nuit; je suis le Combat éternel et nul destin éternel
1) Deel IX. Bldz. 320.
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ne plane sur le combat. Je suis la Volonté Libre, qui lutte
éternellement. Lutte et brülle avec moi !" 1 )
En iets verder : „Il faut toujours combattre. Dieu combat, Lui aussi. Dieii est un conquérant. Ii est un lion qui
dévore. Le Néant Penserre et Dieu le terrasse. Et le
rythme du combat fait 1'harmonie supreme."
Dit is de God, die Christophe in 't Brandende Braambos
ontmoet. .Hij is de strijdende God en Hij roept de mensen,
de wetenden en gewilligen, de helden op om te strijden
-

aan Zijn zijde. Nooit zullen ze meer alleen zijn wanneer
zij aan die roepstem gehoor geven. Ook als zij de nederlaag
lijden, zijn ze onoverwinnelik: zij behoren immers tot het
goddelik leger, dat moet zegevieren. Nooit ook behoeven
zij te vertwijfelen, zich moeizaam af te tobben met een
„A quoi bon P"; want dit is de grote waarde van hun
leven geworden: van hun trouw in de strijd zal de uitslag
afhangen van de Goddelike worsteling.
En aan de andere kant: de mens kan niets zonder
God; en de kunstenaar minder nog dan enig ander. De mens
is volkomen af hankelik. Niemand is zijn eigen meester.
't Is zelfs niet voldoende dat een mens wil, dat hij worstelt : hij moet zich verootmoedigen, zijn hart openstellen
voor de Onbekende God, zich aan Hem wijden en overgeven, de Onbekende God, die blaast waar hij wil en wanneer hij wil: alleen dan vindt hij zijn gemeenschap.
„Et Christophe comprit la sagesse du vieux Haydn,

se mettant a genoux chaque matin, avant de prendre la
plume. Vigila et Ora. Veillez et priez. Priez le Dieu, afin
qu'il soit avec vous. Restez en communion amoureuse et
pieuse' avec l'Esprit de la Vie" 2 ).
Hoe hebben wij nu over deze dingen te oordelen?
Wat is er de betekenis van? 't Lijdt geen twijfel, dat
hier diepten worden gepeild en klanken gehoord als slechts
zelden in de profane literatuur. Hier is waarachtige religieuze ervaring: de mens die leert zich te verootmoedigen,
de sterke, trotse, heldhaftige mens, die zijn hoofd buigt
1)
2)

Deel IX. Bldz. 324.
Deel IX bldz. 336.
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en begrijpen leert dat hij leeft bij genade ; dat hij juist
tegenover het allerhoogste niet anders staan kan dan met
grote demoedigheid, omdat 't alles wordt geschonken.
Hier beleeft ook een mens zijn roeping; hij leert zijn
leven zien als een dienen in gehoorzaamheid; hij leert de
waarde van zijn leven hierin vinden, dat hij deel mag
hebben aan de Goddelike strijd van de Eeuwige, en daarin
stellen zijn vertrouwen, en daarin vinden al zijn kracht en
al zijn troost.
Hiermede wordt R. R's boven aangehaald woord vervuld: „Ii fallait que, dans sa souffrance, son orgueil füt
enfin brisé. I1 était trop sur de soi et de sa volonté.
I1 fallait qu'il apprit, que l'on n'est rien sans Dieu !"
't Nieuwe is niet, dat Christophe God ontmoet. God
was voor hem geen vreemde, en hij heeft 't recht te zeg
-tu enfin revenu ?" 1 )
-gen:„Es
Want deze God, die uit de vlammen van 't Brandende
Braambos tot hem spreekt, is geen andere dan het Leven,
vanwaar uit hij tot nog toe heeft geleefd. Maar zijn verhouding tot deze God is hem altijd iets vanzelfsprekends
geweest, hij heeft er zich nooit bewust rekenschap van
gegeven. Nu daarentegen komt hij in een bewuste persoon like betrekking tot deze Levensmacht te staan; hij beseft
zijn af hankelikheid, en tegelijkertijd het onzekere van
Gods gemeenschap, en gaat zijn eigen werk en strijd zien
in verband met de ' Macht, die 't grote geheel der dingen
bezielt.
Maar wij missen iets anders. Wij missen juist de openbaring van 't geestelik karakter van God en van Zijn Werk;
de openbaring van die Hogere Norm, van dat Hogere Goed,
waartegen Christophe gezondigd had, toen hij zijn passies
maar uitleefde en zich niet verweerde „contre les entrai-

nements de la passion".
In de eerste plaats komt niet duidelik uit, dat Christophe nu ook beseft, dat hij „boet ". Hij voelt zich geen
schuldige, wel slachtoffer. En hij wijdt toch eigenlik geen
1) Deel IX bldz. 323.
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gedachte aan zijn slachtoffers : hij had dan toch bij 't oproer,
verblind door zijn hartstochtelike woede, een mens gedood;
,en hij heeft dan toch maar Anna rampzalig en voor goed
gebroken achtergelaten.
En in de tweede plaats missen al de namen, waarmee
God wordt genoemd: de Orde, die de Chaos, het Leven
dat „le Néant" bestrijdt, toch juist het geestelik accent.
Zij laten ons niet voelen, dat 't om geestelike levensrijkdom gaat, hoe men die nu ook aanduiden wil. Dat Christophe's verhouding met Anna een val was, die hem bijna
tot verderf geworden was, komt er niet in uit. Voorzover
't die namen betreft, zou Christophe ook na de openbaring
van 't Brandende Braambos in dezelfde omstandigheden op
dezelfde manier kunnen handelen, zonder ontrouw te zijn
,aan zijn God; want waarom zou deze God van hem eisen,
-dat hij zich verdedigde „contre les entrainements de la
passion" ?
Maar als wij deze in zekere zin inhoudsloze woorden
vullen met Christophe's werkelike ervaringen; als wij
bovendien zien wat voor mens er nu uit Christophe groeit
na en door deze ervaringen, dan kan ik niet anders dan
denken: al wordt 't dan ook niet in zovele woorden gezegd, 't moet zijn gevoeld door R. R., dat de God, die hij
Christophe in 't Brandende Braambos laat ontmoeten, de
Eeuwige Geest is; dat zijn strijd, voor 't bewustzijn van
ons, mensen, allereerst is de strijd tot realisering van
geestelike waarden; en dat de Wil en het Werk van de
Geestelike God de toch formele begrippen „Leven" en
„Orde", enz. eerst hun wezenlike inhoud geven.
Indien dit zo is, dan zal dit uit Christophe's later
leven moeten blij ken, dat beschreven wordt in „La nouvelle
Journ ée" ; dan zal moeten blijken dat de trouw en gehoor
aan de God van 't Brandende Braambos hem-zamheid
geestelik rijker maakt.
Die laatste tijd van Christophe's leven staat geheel in
't teken van Grazia.
Grazia is voor hem de belichaming van „la divine
bonté", de hoogste menselike deugd in zijn ogen. En
,

,
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daardoor komt zij hem tegemoet in zijn intense behoefte
aan tederheid.
Zij is ook de belichaming van de sereniteit, van de
innerlike vrede, die Christophe's laatste jaren kenmerken
zal: het verheven zij n ' boven onrust en vrees, boven lij den
en teleurstelling.
Christophe's leven staat in 't teken van Grazia, nietalleen omdat liefde hen samen verbindt, maar bovenal
omdat zij de verpersoonliking is van de zielerij kdom, die
uit de strijd en de zonde en de woeling van, zijn vorig
leven langzamerhand in hem rijpt. Juist daardoor heerst
er in dat laatste deel zulk een mooie harmonie.
Christophe is geweest de hartstochtelike, onbesuisde,
opbruisende: wij hebben gezien hoe hij daarop juist schipbreuk leed. En nu is daar uit de vroegere hartstochtelikheid de tederheid gegroeid, de gewijde liefde, die verre te
boven gaat alwat Christophe vroeger met vrouwen verbond.
Alle zelfzucht is er uit verdwenen. Vroeger was hij maar
zijn eigen weg gegaan, zijn eigen geniale weg, zonder te
denken aan anderen. Hij heeft dikwels genoeg, zonder 't
te bedoelen, de mensen door zijn egoïsme gekwetst: Rosa,
Peter Schulz, Olivier. Nu wordt 't anders, nu strijdt hij
met dat eigen-ik en 't neemt hoe langer hoe geringer
plaats in zijn leven in.
„Si vous saviez, combien mon moi m'inportune !"
schrijft hij aan Grazia 1 ).
Als deze hem bezoekt te Parijs, raadt hij onmiddellik
dat zij een geheime nood met zich draagt: de bevrijding
van zijn egoïsme heeft hem helderziende gemaakt; nu denkt
hij niet aan zijn eigen teleurstelling, omdat haar aandacht
niet helemaal voor hem is, maar met voorzichtige tederheid tracht hij haar te helpen, hij, de bruuske, veeleisende
van weleer.
En 't schoonste van al: als Christophe's grootste wens,
een huwelik met Grazia, onvervuld blijft, eerst omdat
Grazia zelf 't niet wil, later, als zij er toe besloten heeft,
1) Deel X bldz. 83.

JEAN CHRISTOPHE.

291

omdat haar zoontje uit onbewuste haat tegen Christophe
't verhindert, dan is daar geen aanklacht, geen wrevel,
maar een heroieke berusting, een totale overwinning van
zich zelf, een afstand doen van eigen geluk, en zijn liefde
wordt er sterker en geheiligder door. Als hij op zekere
dag Grazia een nieuwe bundel composities aanbiedt met
de woorden: „nos enfants", dan ligt in die enkele woorden
heel zijn zelfverlochening, heel zijn abdicatie.
Ja, gewijde liefde en grote tederheid! Eens zal Grazia
Christophe een bezoek brengen op zijn kamer: hij mag er
niets aan veranderen, alles moet net zo blij ven als 't is,
wanneer hij er leeft. En dan komt ze en ziet dat schamele
vertrek, zonder enige behagelikheid, laat staan luxe. En als
ze dan gaat zitten in de stoel waarin hij altijd zit en ze
neemt haar naaigerei om een paar knopen vast te maken
aan zijn overjas en ze laat Christophe thee zetten, waar
zij 't benodigde ook al heeft meegebracht,- en als hij-vor
dan voor de piano gaat zitten en voor haar gaat spelen,
voor haar alleen, de wonderbaarste dingen, dan zegt R. B.:
„Elle comprit la beauté de cette chambre, tonte vêtue
de divines harmonies: elle entendait, comme s'il battait
en sa poitrine, ce coeur aimant et souffrant" 1 ).
Christophe houdt op en ziet haar ontroering en neemt
haar hand in de zijne. En beiden blijven een ogenblik zo,
de ogen gesloten, hand in hand; „et le temps s'arreta".
En als zij weg gaat, kan Christophe zijn ontroering,
al de tederheid van zijn hart niet meer bedwingen, en hij
knielt voor haar neer en kust haar voeten.
En dan, wanneer Lionello, Grazia's zoontje, voor zijn
gezondheid naar Zwitserland moet . en Christophe haar,
van wege de publieke opinie, niet mag vergezellen: dan
gaat daar in 't vreemde land, gekweld door zorgen om
de steeds verergerende toestand van haar kind, al haar
verlangen naar hem uit en, intuïtief dat voelend, reist
Christophe haar na; eerst durft hij niet binnengaan en na
lange aarzeling schelt hij schuchter aan. Dagen achtereen
-

1) Deel X, pag. 152.
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waken zij samen aan Lionello's bed, totdat 't gevaar geweken is en als zij dan, overweldigd door dankbaarheid
en geluk, een ogenblik met hem alleen naar buiten gaat
en zij samen onder de koude sterrehemel wandelen, en ze
spreken nauweliks: geen enkele toespeling op hun liefde;
... , dan is er niets dan dit éne, wanneer zij op 't punt
zijn weer naar binnen te gaan, dat zij zich naar hem toekeert en zegt: „Mon eher, eher ami !" 1 )
Dat is alles, maar zij voelden, dat de band, die hen
verbond, geheiligd was.
En als zij dan terug zijn in Parijs, dan is hun ver
inniger geworden : niets verbergen zij meer-houding
voor elkaar en Grazia verspreidt in zijn leven haar grote
tederheid. „I1 en sentait le souffle autour de lui, a toute
heure du jour; le matin, il n'ouvrait pas les yeux, il ne
les fermait pas le soir, sans une muette prière d'adoration
amoureuse. Et elle, qüand elle s'éveillait, ou que, la nuit,
elle restait, comme il lui arrivait souvent, des heures sans
dormir, elle songeait:
Mon ami pease a" moi.
Et un grand calme les ento arait" 2 ).
Behoort 't niet tot. 't allergrootste in een menseleven
tot zulk een gewijde liefde in staat te zijn ?
En dan zijn demoed. Die is er niet alleen geweest
dat ogenblik, dat God hem ontmoette: 't is een kenmerkende trek van zijn karakter geworden, van zijn wedergeboren karakter. 't Is 't eerste wat Grazia treft, als zij hem
weer voor 't eerst hoort spelen ; „1'humilité de coeur de
eet homme, qu'elle avait connu orgueilleux et violent" 3 ).
En dat maakt hem ook zo anders tegenover de mensen.
Hoe heeft hij hen veroordeeld! Hoe heeft hij hen zijn
souvereine minachting getoond! Hoe heeft hij hen gestriemd
met zijn verontwaardiging en zijn spot!
En nu? Hij durft niet meer streng zijn tegenover de
1) Deel X, bldz. 167.
2) Deel X, bldz. 179.
3) Deel X, bldz. 20
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mensen, omdat hij gedachtig is aan wat hij zelf heeft
gedaan 1 ).
Als hij zich afvraagt waarom hij niet is ondergegaan
als zovele anderen, dan luidt 't antwoord, dat hij 't toch
bovenal te danken heeft aan God, die hem heeft geholpen.
En 't zijn niet alleen woorden: hij brengt 't in praktij k
zelfs tegenover zijn ergste vijand, Lucien Lévy-Coeur.
Menigmaal kwam hij hem tegen met zijn dochter, een
fleurig meisje van 18 jaar, maar zij deden altijd alsof zij
elkaar niet kenden. Maar als Christophe op reis is geweest
en na zijn terugkomst hoort dat dat meisje is gestorven
en als hij dan Lévy-Coeur weer tegenkomt met zijn door
smart verwrongen gelaat, dan is alle vijandschap vergeten,
dan is er niets in zijn hart dan een grote, innige deernis
en hij blijft staan, grijpt , zijn handen en stamelt een paar
woorden van echte sympathie 2 ).
En Christophe voelt dat 't zo moet zijn, omdat „du
plus bas au plus haut la distance n'est pas grande" 3 ).
En als hij straks op zijn sterfbed ligt, dan zal zijn
ziel in zijn laatste ogenblikken vragen: „Seigneur, n'es-tu
pas trop mécontent de ton serviteur? J'ai fait si peu" 4 ).
En wanneer ik nu nog gewaag van zijn diepe vrede,
van de sereniteit, die langzaam neerzonk in zijn ziel, dan
wordt toch wel duidelik, dat R. R. ons in Christophe iets
gegeven heeft van 't hoogste menselike, dat wat alle
heiligen gemeen hebben.
Die innerlike vrede zien wij, wanneer wij de rust
bewonderen, waarmee Christophe 't draagt, dat 't jonge
geslacht over hem heen gaat, hem als ouderwets en afgedaan beschouwt. Hij heeft er volkomen vrede mee, dat
nu een nieuw geslacht zijn leven is begonnen, in 't besef
dat ook zijn werk en zijn leven noodzakelik is geweest
om dat nieuwe leven te doen geboren worden: „Par nos
bras fut frayée la voie triomphale, oil nos fils vont marcher.
;

1)
2)
3)
4)

Deel X, bldz. 81.
Deel X, bldz. 290.
Deel X, bldz. 101
Deel X, bldz. 311.
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Nos peines ont sauvé 1'avenir. Nous aeons mend l'Arche
au seuil de la Terre Promise. Elle y pénétra, avec eux et
par nous" 1).
Maar 't allerschoonst openbaart zich die vrede wanneer
hij de dood van Grazia verneemt. Onbewegelik zit hij in
zijn stoel en hij tuurt naar de daken en de avondhemel
en er ligt zulk een glans over zijn gelaat, dat Georges,
die gekomen was om hem te troosten, niets zeggen durft
en, met zijn houding verlegen, maar weer heen gaat. En
als hij daar dan zit, alleen, dan is 't of hij haar ziet, haar,
die hem alles geweest is in al deze jaren; en 't is alsof zij
hem haar handen toesteekt en glimlachend zegt: „Maintenant tu as passé la région de feu !" 2 ) en een grote vrede
daalt in hem neer.
Grazia alleen, zegt R. R., hield hem nog vast aan
deze zijde van de muur, want allengs had hij zich van de
wereld losgemaakt. En nu Grazia er ook niet meer is, nu
is 't alsof geen enkele band hem meer gebonden houdt;
hij voelt zich volkomen vrij, van niets meer afhankelik.
Hij voelt zich ook verheven boven de strijd: in de verte
verbleekt de gloed van 't Brandende Braambos. En hij
ziet dat hij niet veel dichter bij de top gekomen is, die
.ij al bijna meende bereikt te hebben toen 't Braambos
voor hem opvlamde: hij ziet nu in, dat de eeuwigheid er
mee is gemoeid om de top te bereiken. „Mais quand on
est entré dans le cercle de lumière, et qu'on sait qu'on ne
laisse pas derrière soi les aims, 1'éternité n'est pas trop
longue pour faire route avec eux" 3 ).
Voelen wij in deze sereniteit, in dit los-zijn van de
wereld, niet iets van „de vrede Gods, die alle verstand
te boven gaat "?
Dan komt 't einde. En schoon als zijn leven is zijn
sterven. Eenzaam ligt hij op zijn leger; alleen een klein
meisje komt zo nu en dan eens naar hem kijken. Hevige
koortsen grijpen hem aan, vizioenen rijzen voor hem op
1) Deel X, bldz. 255.
2) Deel X, bldz. 238.
3) Deel X bldz. 239.
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en hij ziet terug zijn ouderlik huis en 't zoldervenster,
waardoor hij de Rijn kon zien, en 't is hem alsof daar
zijn leven voorbij gaat, zooals die stroom; en daarboven
zweven allerlei gezichten, gezichten van allen, die hij heeft
liefgehad.

Dan komt de Dood: „Et Christophe faisant un su
vit le fleuve débordé,-prêmefotuslvaêe,
courant les champs, presque immobile. Et comme une
lueur d'acier, au bord de' 1'horizon, semblait courir vers
lui une ligne de Hots d'argent, qui tremblaient au soleil.
Le bruit de 1'Océan .... Et son coeur, défaillant, demanda:
Est -ce Lui?
La voix de ses aimés lui répondit: C'est lui.
Tandis que le cerveau, qui mourrait, se disait: La
porte s'ouvre.... Quels espaces nouveaux.... nous conti
-nuerosdmai.
0 joie, joie de se voir disparaitre dans la pair souveraine de Dieu, qu'on s'est eflorcé de servir, toute sa vie!...
Seigneur, n'es -tu pas trop mécontent de ton serviteur ?
J'ai fait si peu! Je ne pouvais faire davantage ... ,j'ai
lutté, j'ai souffert, j'ai erré, j'ai créé. Laisse-moi prendre
haleine dans tes bras paternels. Tin jour je renaitrai pour
de nouveaux combats !" 1 )
Dit zijn de vruchten van die openbaring in het Brandende Braambos. En ik moet zeggen: ik begrijp het niet,
dat als de woorden, waarmee Christophe's ervaringen worden beschreven, daar de zuivere weergave van zijn, 't ooit
tot dit leven kon komen.
Nergens, ook niet in het 10e Deel, vinden wij de
erkenning van de geestelike norm, vinden wij 't uitgesproken, dat er een zin der wereld is, dat 't, voorzover
wij mensen kunnen zien en 't ons eigen leven betreft, gaat
om de realisering van geestelike waarden.
Juist in 't 10e deel is de wereldbeschouwing, die
Christophe ten beste geeft, een heel andere: er is geen
1) Deel X bldz. 311.
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hoger en lager, er is alleen maar 't anders-zijn ; ieder heeft
zijn eigen plaats en zijn eigen rol ; al die charlatans van
„La Foire sur la Place", die hij allerfelst heeft bestreden,
moesten er zijn en moesten zijn, zoals zij waren.
„J'ai appris aussi a voir", schrijft hij aan Grazia, „que
rien n'existait d'inutile, et que les plus ' vils ont leur role
dans le plan de la tragedie. Les dilettantes dépravés, les
fétides amoralistes, ont accompli leur fache de termites
il fallait démolir la masere branlante, avant de réédifier.
Les pires corrupteurs, les destructeurs ironiques qui ruinent
nos croyances du passé, qui tuent nos worts bien-aimés,
travaillent, sans le savoir, a l'oeuvre sainte, a la nou
1 ).
-veli"
En elders: „Le scepticisme et la foi ne sont pas moins
nécessaires. Le scepticisme, qui rouge la foi d'hier, va préparer la place à la foi de demain" 2 ).
Op dezelfde wijze erkent hij de noodzakelikheid van
Georges' lichtzinnigheid, zo heel anders dan zijn eigen
ernst: ,,L'humanité serait trop pauvre et de couleur trop
grise, si elle était uniformément revêtue du sérieux moral,
de la contrainte héroïque dont Christophe était armé. Elle
avait besoin de joie, d'insouciance, d'audace irrévérencieuse à l'égard des idoles, de toutes les idoles, même des
plus saints" 3 ).
Duideliker kan 't bestaan van een absolute norm niet
worden gelochend. Ik kan 't niet helpen, maar ik voel
heel deze beschouwing in schrijnende tegenstelling met
Christophe's eigen persoonlikheid. Heel mijn wezen weigert
te erkennen, dat Christophe alleen maar anders zou zijn
dan een Sylvain Kohn of een Lucien Lévy-Coeur. Al is
't misschien honderdmaal waar, dat al 't kwaad dat zij
stichten, heel hun onsympathieke wezen, tenslotte toch
nog ten goede wordt gebruikt, 't is niettemin ook waar,
dat Christophe oneindig veel beter en hoger en rijker, en
oneindig veel meer waard is dan zij, ook in Gods oog.
1) Deel X bldz. 82.
2) Deel X bldz. 256.
3) Deel X bldz. 256.
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Lijnrecht in tegen wat 't verstand ook beweren mag, behoeven wij hun beider persoonlikheden slechts naast
elkaar te plaatsen, om onmiddellik de absolute norm in
eigen bewustzijn te zien oprij zen.
En als Christophe ons wil doen geloven, dat Gods
werk als 't ware opgaat in dit steeds veranderend en zich
vernieuwend levensproces, zonder dat er iets bereikt moet
worden, zonder dat 't gaat om de realisering van hogere
bedoelingen; en als hij geneigd is heel de betekenis van
een mens zich te laten uitputten in de daden, die hij verricht, de werken die hij tot stand gebracht, de scheppingen
die hij voortgebracht heeft. („Qu'importe celui qui crée ?
Il n'ya de réel que ce qu'on crée” 1 ) ), dan denken wij:
hoe wonderlik dan toch, dat wij tien delen lang worden
bezig gehouden met die éne persoonlikheid, die meer dan
onze sympathie, die onze liefde en verering wint, terwijl
wij toch van zijn werken zo goed als niets weten.
Christophe zelf is bijna altijd het beste argument tegen
zijn eigen theorie.
Wij zouden 't ook zo kunnen zeggen: wij missén
Christus in Christophe's wereldbeschouwing. Ik bedoel
niet de naam, ook niet de Jezus- gestalte der Evangeliën,
maar de bewuste erkenning als hoogste norm van de geestelike realiteit, die wij met de naam Christus aanduiden.
En toch en dit is 't wonderlike --, leeft Christus in
't hart van deze mens. Zijn leven is doortrokken van 't
heiligste, waarvan wij weten; wij vin den er in terug, wat
wij zoeken, wat wij bidden voor ons zelf: de grote, gewijde
liefde; de verlossing van eigen ik; de echte, sterke demoed en nederigheid des harten; en de innerlike, onwankelbare rust.
En als ik nu tracht daarvoor een verklaring te vinden,
dat voor mijn besef het leven zich niet dekt met de levens beschouwing, dan geloof ik die te kunnen vinden in 't feit,
dat R. R. van 't Christendom niet weten wil. Hij heeft 't
1) Paul Seippel, pag. 149.
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leren kennen in karikatuur. Hij kent 't niet anders, zegt
Paul Seippel, dan .,,à travers les vitraux opaques que les
moines du mogen-áge enchassèrent dans les baies de leurs
cathédrales, pour n'y pas laisser pénétrer le soleil". En
wie het voorwoord leest van zijn „Michel Ange", bemerkt
wel, dat voor R. R. Christendom gelijk is aan levensvertwij feling, aan levensvlucht, en bezig is voor goed van deze
aarde te verdwijnen. 't Is dan ook telkens in het boek,
alsof er een heimelijke afweer is tegen alles wat met 't
Christendom samenhangt.
Maar als 't leven, zoals dat in Christophe's laatste
levensperiode openbaar wordt, voor R. R. 't hoogste menselike is, dan zeg ik: voor mij ook; alleen zie ik 't zelfde
nog zuiverder, gaver en machtiger in de Christusgestalte,
die hij niet kennen wil. En ik weet, dat ik niet tot dat
leven komen kan, en dat bijna geen mens daartoe komen
kan, zonder de bewuste erkenning van die geestelike
realiteit als de zin van wereld en eigen bestaan.

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM
ALS GODSDIENST
DOOR

Dr. N. ADRIANI.

II.
DE INVLOED VAN HET HEIDENDOM EN ZIJNE
HOUDING TEGENOVER HET CHRISTENDOM.
Men teekent dikwijls den invloed dien het Heidendom
heeft op zijne belijders, af met het woord „vrees ". Dit is
volstrekt niet onjuist, maar het is onvolledig en in zooverre weder wel onjuist. Het Heidendom is in het leven van
zijne belijders niet als iets afgeronds te grijpen, het is
overal tusschen, in, op en onder, als verstrooide gedachten
van iemand die zich niet kan concentreeren. Evenmin nu
als het Heidendom eene geloofsbelijdenis, eene dogmatiek
of een geregelden eeredienst heeft, zoodat het zich, als
godsdienst, niet met korte trekken laat schetsen, evenmin
is zijn invloed in een paar zinnen samen te vatten. Evenals
bij het bespreken van den godsdienst zelf, zullen dus ook
nu . enkele dingen moeten uitgekozen worden, om iets duidelijk te maken van den invloed dien het Heidendom heeft
op zijn belijders.
In de eerste plaats wil ik de aandacht vestigen op
een zichtbaar monument van het Heidendom n.l. den
tempel, dien men op Midden-Celebes in elk belangrijk dorp
kon vinden. Het Minahassische Heidendom had geen
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tempels, maar in de plaats daarvan had elk dorp eenige
groote steenen, die als eene soort van hunnebed midden
in het dorp lagen. Vlak bij die steenen waren begraven
in een nieuwen kookpot, een aantal latjes, die de gunstige
vogelkreten voorstelden welke gehoord waren door de
stichters van het dorp. Wilde men een nieuw dorp stichten , dan moesten eerst de goden daarboven hunne goedkeuring geven en dit deden zij bij monde van de vogels,
die immers tusschen hemel en aarde invliegen en daarom
de boden der Hemelgoden zijn. De priester bepaalde
het aantal vogelkreten dat voor de gelegenheid noodig
Was. Als nu ook nog de gunstige dag tot het opnemen
daarvan was uitgekozen, ging een vogelhoorder (dit was
ook al een beroep) met een paar helpers er op uit. De
vogelhoorder mocht volstrekt niet met water in aanraking
komen, want dat zou van hem afspoelen Wat hij juist moest
zien te verkrijgen. Niet alleen over eene rivier die men
moest doorwaden werd bij dus door zijne helpers gedragen,
zelfs over een plas op den weg waar hij niet om heen kon
loopen. Hij mocht niet opkijken en had daarom het hoofd
met een doek bedekt, om concentratie mogelijk te maken
tots het uitsluitend vestigen van zij ne aandacht op de bepaalde
kreten van bepaalde vogels om welke het hem was te doen.
Was men op een geschikte plek in 't bosch gekomen, dan
zetten de vogelhoorder en zijne helpers zich zachtjes
neer en met een zelf gemaakt fluitje, bootste hij dan zeer
nauwkeurig het vogelgeluid na dat hij wilde hebben. Had
hij dit eenige malen gedaan, dan kwam de vogel wiens
geluid men wenschte, wel aanvliegen en antwoordde op
elken kreet die hem werd voorgefloten. En na iederen
kreet die verkregen was, brak- een der helpers een latje
door en legde dat neer. Dit * diende niet alleen om. de
vogelkreten te tellen, maar ook om ze te belichamen en
ze zoodoende vast te houden, als de documenten van de
toestemming der goden. Waren er nu zooveel kreten van
dezen en zooveel van dien vogel gehoord en in de latjes
vastgelegd, dan konden de vogelhoorder met de zijnen
terugkeeren. De latjes werden ingepakt in een nieuwen
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kookpot en begraven bij de Heilige Steenen. Eveneens
werden daar begraven eenige voor die gelegenheid gesnelde
menschen- hoofden. De Minahassers onderhielden, om koppen te krijgen, eene vaste vijandschap met de bewoners
van Mongondow. En de steenen moesten dat alles weder
vasthouden ; ze werden dan ook genoemd : het heil en de
kracht van het dorp. Een andere naam van die steenen
was: „De Roepers ". Doordat ze de concentratie waren
van de levenskracht der bewoners, konden ze de zielen
der dorpelingen ook tot zich roepen, want gelijk trekt
gelijk. Als dus iemand uit het dorp zich naar den vreemde
begaf en verlangen kreeg naar zijne woonplaats, dan wist
hij dat dit kwam omdat de Roeper zijne ziel had geroepen,
zoodat deze reeds naar het dorp was teruggekeerd en zijn
lichaam nu ook een onweerstaanbaren lust had terug te
gaan. Had deze gedachte eenmaal bij den man post gevat,
dan zou hij ook alles doen om spoedig naar zijn dorp
terug te keeren erg het aangename gevoel dat hij daar
weer kreeg, als zijn heimwee gestild was, zou voor hem
het vaste bewijs zijn dat hij zijne ziel had teruggekregen
in het dorp waarheen zij hem was vooruitgesneld. Ware
hij niet teruggekeerd, hij zou uit gebrek aan zielestof zijn
gestorven. Het eenige middel om zijne ziel tegen de verlokkende roepstem van den Roeper te beveiligen, was een
weinig aarde mede te nemen van den grond waarop de
Roepsteen lag, want die was doortrokken van de zielestof
die in en om den Roeper lag opgehoopt en als men daar
wat bij zich had, zou de Roeper niet zulk een aan -van
meer kunnen uitoefenen.. Waarschijnlijk-trekingsach
komt den lezer hier te binnen een trek uit eene schets
van Augusta De Wit, in De Gids van 1916, waarin wordt
verteld van een Inlander die zijn vaderland moet verlaten
en die om beveiligd te zijn tegen heimwee een weinig
aarde van zijn geboortegrond meeneemt naar den vreemde.
De Roepsteenen der oude Minahassers hadden dus wel
de beteekenis van eene plaats van concentratie van de
levenskracht der dorpelingen, maar in nog veel sterkere
mate was dit het geval met den tempel van het Toradja'sche
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Heidendom. Zulk een tempel was een groot stevig gebouw,
op zware houten palen, waarin eenige honderden menschen
konden verblijven en zelfs dansen uitvoeren waarbij op
den vloer werd gestampt. De tempel was in de eerste
plaats de woonstede der goden aan wie de bescherming
van het dorp was opgedragen. Deze patroons van het
dorp waren de geesten der oorspronkelijke stichters en
van diegenen hunner nakomelingen, die zich door dapperheid, mildheid en nakomelingschap voor hunnen stam
hadden verdienstelijk gemaakt. Aan hen werden dan ook
de gesnelde koppen gewijd en zoo werd de tempel het
heiligdom der koppensnellers. Van elk medegebracht hoofd
werd de schedel in den tempel opgehangen, nadat hij eerst
plechtig aan de tempelgeesten was gewijd.
Het koppensnellen was een van. de zuilen van het
Heidendom. Het was eene daad die in hoog aanzien stond
bij de vergode voorouders, waarbij men dus, mits naar den
regel handelend,. op den zegen dier voorouders kon rekenen. Er was dan ook alles aan gelegen, om de toestemming
en de medewerking der tempelgeesten te verkrijgen. Want,
zoo heet het, wanneer iemand met een zwaard een houw
die raak is toebrengt aan den vijand, dan heeft hij zelf
dien houw niet gegeven, maar de voorvader die achter
hem staat.
.Bij het koppensnellen nu kwam sterk naar voren het
geloof dat in het Animisme zit vastgeworteld, dat de deugd
beloond en de ondeugd bestraft wordt. Deugd is het
opvolgen van den wil der voorouders, het in stand houden
hunner instellingen, het volgen van hun voorbeeld, het
zweren bij hunne woorden. En ondeugd is het omgekeerde
van dat alles. De trouwste conservatief is dus de grootste
deugddoener. En zooals wij ons beroepen op Bijbelplaatsen
of wetsartikelen, zoo beroepen zich de animistische volken
op overleveringen en uitspraken der voorouders% op voor
uit vroegeren tijd die als authentiek gelden en die-valen
men bij verschillende gelegenheden kan hooren aanhalen
als bewijsplaatsen van wat men zou kunnen noemen: de
geloofsartikelen van het Animistisch Heidendom.
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De tempelgoden nu, de zielen der overleden koppen
bewaken de schedels in den tempel en handhaven-snelr,
de gewoonte van het koppensnellen, dat zij zelf zoo trouw
hebben beoefend, een voorbeeld ter navolging voor hunne
nakomelingen. Onder de tempelgoden waren er ook die in
den strijd gesneuveld waren en wier zielen dus voortdurend
om wraak bleven roepen. Wanneer men nalatig was in
het volbrengen van den plicht om het koppensnellen in
eere te houden, dan was ziekte, dood, misgewas of een
andere ramp daarvan het onvermijdelijk gevolg. Ophouden
met koppensnellen zou dus den ondergang van den stam
tengevolge hebben.
De vijand, die steeds was aangewezen als degene bij
wien men zijne slachtoffers zocht, had zijn grondgebied ten

Z.-O. van het Toradja-land. Het waren de To Kinadoe,
een complex van stammen die in taal nogal sterk verschillen
van de Toradja's. Dezen grondden hun recht om telkens bij de
To Kinadoe te gaan koppensnellen op het volgende verhaal:
„In vroegeren tijd gingen eens twee van onze hoofden
met eenige slaven naar de To Kinadoe, om handel te
drijven. Toen zij daar eenigen tijd waren geweest, werden
zij allen door de To Kin adoe overvallen en op wreedaardige
wijze ter dood gebracht. Het lange uitblijven van het
reisgezelschap wekte groote ongerustheid op bij de ver
zond eenige lieden van den stam er op-wantem
uit, om bericht omtrent hen te krijgen. Er gingen een
paar vrouwen mede, om den schijn te wekken dat men
met vredelievende bedoelingen kwam. Een deel der uit
kwam in een der dorpen die aan den moord-gezond
schuldig waren. Men was daar juist aan 't feestvieren
en de aangekomenen deden natuurlijk dadelijk mede. Des
nachts werd een groote kring gevormd; mannen en vrouwen voerden reidansen uit. Ook de hoofdman van het
vreemde gezelschap werd toegezongen en wel aldus:
Eet en drink zooveel ge kunt,
Spijs en drank zijn u gegund.
Is het eind van 't feest gekomen,
't Bloed zal door den tempel stroomen.
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Dat was voor den gast geen orakelspraak ; hij begreep
dat deze dreigende taal moest afkomstig zijn van de moordenaars van zijn bloedverwant, zoodat hij zich midden onder
de schuldigen bevond op wie hij wraakrecht had. In het
duister sloop - hij weg en ging hij langs de huizen van het
dorp die alle leeg waren, omdat de geheele bevolking
feestvierde. In een der huizen zag hij een slapenden man;
dezen hakte hij het hoofd af. In zijn overmoed ging hij
terug, nam weder zijne plaats in bij den reidans en beantwoordde het op hem gezongen versje aldus:
Houd die planken eens op zijde,
Ziet eens wat daar af komt glijden.
't Is een vrucht die 'k heb geplukt,
Van den stengel afgerukt.

Ook dit antwoord werd volkomen begrepen en terstond werden er eenige mannen in hinderlaag gesteld, om
den koppensneller om te brengen. Maar de belaagde en
zijne gezellen waren op hunne hoede. Als zij voorbij de
hinderlagen kwamen, fluisterden zij aan de belagers toe dat zij
ook de . opdracht hadden om in hinderlaag te gaan en zoo
ontkwamen zij naar hun dorp, waar zij de tij ding brachten
dat de moordenaars ontdekt waren.
Een andere troep speurders kwam in een dorp waar
alle menschen naar hunne akkers waren gegaan, zoodat zij
alleen een troep spelende kinderen aantroffen. De kinderen
speelden „houtsleepertj e" en terwijl zij een paar palmtakken voorttrokken, zongen zij:

Tetemboe hebben wij bedrogen
Hij heeft zich in het gat gebogen,
Toen hebben onze mannen allen
Een paal op hem doen nedervallen.

De aangekomenen riepen nu de kinderen bij zich,
lieten hen het liedje nog eens zingen en hoorden daarop
dat men hunnen stamgenoot een gat had laten graven om
daarin den hoofdpaal voor een nieuwen tempel op te richten.
Onder zulk een paal moet een menschenhoofd worden
begraven, opdat door dezen toevoer van zielestof de tempel
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duurzaam worde. Toen hij in het gat was afgedaald om
het nog dieper uit te graven, liet men plotseling den paal
in het gat zakken en verpletterde hem daaronder. En
meteen hoorden de berichtzoekers dat het andere hoofd in
een ander dorp in de smederij was gezet, met de beenen
in het smidsvuur. Toen had hij deze plechtige vervloeking
uitgesproken : Als de achterteen der honden op den grond
zal komen, als de rijstblokken loten zullen schieten en de
varens vruchten dragen, eerst dan zullen mijne nakomelingen ophouden uwe nazaten te bevechten."
Zoo is het dus in volle gehoorzaamheid aan den uit gedrukten wil der Voorvaderen dat de Toradja's bij de
To Kinadoe tot voor korten tijd koppen gingen snellen.
Het is de gewoonte dat degenen die op een sneltocht uitgaan eerst in den tempel aan de zielen der dorpsbeschermers
en der gesneuvelden gaan kennis geven van hun voornemen
om uit te trekken, opdat de tempelgoden met hen mogen
medegaan. Men spreekt dan aldus: „0 goden, wij zullen
weder uittrekken op het pad der mannen; wij zullen de
To Kinadoe overvallen; want zij hebben schuld en wij niet;
:zij hebben onze voorvaderen verraderlijk vermoord; den
een hebben zij onder een paal fijngestampt, den ander
hebben zij in de smidse verbrand. Daarom houden wij niet
op hen aan te vallen. Wij zullen zorgen dat er altijd kop pen zijn, geleidt ons op wegen van gemsbuffels en wilde
zwijnen. Vergezelt ons, o goden ". Vooraf was eene offergave
van sirih en pinang voor de tempelgoden neergelegd en
als men nu het dorp uitging om den tocht te beginnen,
werd de tempel gesloten. Niemand mocht er meer in, totdat de koppensnellers waren teruggekeerd. Immers het huis
der goden stond nu leeg en zij moesten er op aan kunnen
dat niemand hunne woning betrad zoolang zij afwezig waren.
Was men nu in het vijandelijk land, dan mocht men
niets van de voortbrengelen van dat land wegnemen zonder
vergoeding. Zelfs wanneer men uit een beekje dronk, zou
men er nog een kraal of een duit in werpen om het water
te koopen. Tot• in 't overdrevene toe wilde men eerlijk zijn,
want alleen de schuldelooze overwint. Wie overwonnen
0. E. XVIII 6
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wordt heeft altijd schuld, maar de overwinnaar is ook
steeds een rechtvaardige, anders zou hij niet overwonnen
hebben. Wanneer de koppensnellers dus terugkeerden en
men wees hen op het minwaardige van het sluipend overvallen van onschuldige lieden, soms oude vrouwen of
kleine kinderen, dan was steeds het antwoord : Hoe kunnen
die lieden onschuldig zijn ? Zij zijn overwonnen; wij hebben
hen kunnen dooden. Als zij onschuldig waren, zouden wij
hen niet hebben kunnen dooden en als wij schuldig waren,
zouden wij zijn gedood.
Dit beginsel komt in alles uit. Wie voorspoed heeft,
tot welvaart komt, gezond en sterk is, oud wordt, welbespraakt en dapper is, zoodat hij goed van zich kan afpraten
en afslaan, die staat in de gunst der goden. Maar die
goden zijn menschen, wel is waar gestorvenen, hoog vereerd
als voorouders, maar toch menschen, noch heilig, noch
onfeilbaar en van geen hooger zedelijk bestaan dan ieder
gewoon mensch. Wat hun mishaagt, is verkeerd, dat blijkt
hieruit dat zij het straffen ; wat zij door de vingers zien of
ongestraft laten, dat kan geen kwaad. Wie voorspoed heeft
en in gezondheid oud wordt, is dus een gunsteling der
goden en daarom ook een braaf man. Zijn voorspoed is de
belooning zijner vele deugden. Aan den anderen kant is
een ongelukkig mensch een verschoppeling der goden.
Zijne ziekte, zijn vroege dood, zijn gebrek aan welbespraaktheid, zijn tegenspoed in 't geen hij onderneemt wijzen hem
aan als een die schuld heeft, van welken aard dan ook.
Deze ongelukkige overtuiging wordt nu niet altijd
streng volgehouden, want er zijn genoeg goedhartige menschen onder de belijders van het leerstuk dat wien het
goed gaat goed is en wien het slecht gaat slecht is, die
toch een ongelukkige niet in den steek zullen laten. Maar
de verderfelijke invloed van dit geloof kan toch ook dik
aan den dag komen. Iemand wien plotseling een-wijls
onheil treft, door een val of een krokodillenbeet of een
op hem vallenden boom of waardoor dan ook, wordt dik
uit vrees in den steek gelaten. Dat onheil is van de-wijls
goden, dat is een straf, eene bezoeking; men mag er niets
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aan doen, niet tusschenbeiden komen, want de goden zijn
in hun recht en men mag hen niet dwarsboomen. Anders
zou men tezamen met den schuldige worden getroffen. Het
is mij, als ik zulk een ongeluk bijwoonde en hulp wilde
verleenen, alleen gelukt de menschen te bewegen om mij
bij te staan bij het helpen van den getroffene ; dezen te
helpen om zijns zelfs wil, vond men te gevaarlijk.
Dat dit geloof ook een groote mate van eigengerechtigheid en zelfingenomenheid kweekt, is niet te verwonderen.
Zich zelf prijzen en wijzen op zijne gezondheid, zijn ouderdom, zijn voorspoed en daaruit de gevolgtrekking maken:
ik ben een braaf man, dat is onder de Toradja's dan ook
verre van ongewoon.
Het toppunt van naieviteit bereikt deze eigengerechtigheid wel hierin, dat men zich zelf van zijne schuld ontdoet, indien men vreest onder de kwade gevolgen te lijden
te zullen hebben. Moet men over eene brug, die uit een
half rotten boomstam of een gebrekkig lianen-vlechtsel
bestaat, dan vreest men dat zij zal instorten. Maar dat zal
niet gebeuren als men niets op zijn geweten heeft. En de
Toradja kan zich zelf gemakkelijk door redeneering overtuigen dat hem geen schuld aankleeft. Men zondigt ook
wel eens in onwetendheid, maar daarmede houden de goden
niet altijd rekening. In ieder geval, wat men dan aan schuld

op zich moge geladen hebben, daarvan wenscht men zich
te ontdoen. Daartoe neemt men een tak of een planten
zich vertakt heeft in de hand en roept: „0 goden-stengldi
aan den opgang en aan den ondergang der zon en aan de
beide zijden der zonnebaan, hoort mij, dat ik spreke. Indien
ik heb gezondigd met het oog in 't zien, met den voet in
't gaan, met het oor in 't hooren, met den mond in 't
spreken, met de hand in 't grijpen of met het geheele
lichaam, rekent het mij dan niet toe. Ik ruk dezen gevorkten stengel uiteen en eerst als de afgescheurde deelen
weder aaneengroeien, eerst dan zullen mijne zonden weder
op mij kleven." Daarna scheurt men den zij tak van den
stengel, werpt den eene naar 't 0., den andere naar 't W.
en gaat nu onbezorgd de wankele brug over, want men
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is vrij van alle schuld, en heeft geen kwaad te vreezen.
Ook het geloof aan de voorbeschikking mag wel een
punt der belijdenis van he Animisme worden genoemd.
Dit richt zich in de eerste plaats op den dood. 's Menschen
levensduur is bepaald, door den Schepper, want hij die
hem den adem heeft gegeven als orgaan van zijn levensduur, hij kan dien adem ook wegnemen; de mensch heeft
daar zelf geen zeggen over. En toch kan hij er invloed op
uitoefenen, want de keuze van een lang of . een kort leven
en de wijze waarop hij zal sterven, mag hij zelf kiezen.
Maar de keuze wordt hem voorgelegd als hij nog geen
verstand heeft, of er wordt alleen in 't omgekeerde naar
zijne keuze gehandeld. De oude Minahassers hadden een
god wiens naam beteekende: „Hij die de inkervingen aanbrengt". Wanneer nu een kind geboren werd, dan vroeg
die god aan het wicht: „Waar wilt ge dat ik het merk
van uwen levensduur zet ?" Als het kind antwoordde:
„Zet het bovenaan ", dan zette de god het merk onderaan
op den kerfstok die den levensduur van het kind voorstelde
en dan had het kind een kort leven. Antwoordde het kind:
„Zet het onderaan", dan gaf de god de inkerving bovenaan
en het kind had een lang leven. Zoo komt het, dat wij
menschen nimmer onzen zin krijgen wat onzen levensduur
betreft.
Ook - de Toradja's gelooven, dat aan het kind in de
wieg de keuze van zijn dood wordt voorgelegd door een
der dienaren van den Schepper en dat het kind, als het
lacht, toestemmend antwoord geeft op de vraag die hem
vanwege de goden wordt gedaan: Wilt gij op deze of op
die wijze aan uw eind komen. En nu tracht de Toradja'sche
moeder dit geheim uit te vorsehen, door allerlei mogelij kheden van sterven aan het kind voor te leggen, totdat
het eveneens tegen haar lacht en zij weet wat de oorzaak
van den dood van haar kind zal zijn. En dat deze voorbeschikte dood onvermijdelijk is blijkt uit het volgende
verhaal,waarin we weder een Toradja'schen locus probans
hebben. Eene moeder zat eens naast de wieg van haar
zoontje en deed het wicht allerlei vragen omtrent de
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oorzaak van zijn toekomstigen dood. Zult ge van ouderdom
sterven P Zult ge verdrinken, zult ge door koppensnellers
worden gedood P Zal een omvallende boom u verpletteren ?
Zal een weerwolf uwe lever opeten P Zult ge in een ver
land aan heimwee sterven P Het kind bleef onbewogen bij
al die vragen, totdat de moeder vroeg : Zult ge door een
krokodil gedood worden P Nu lachte het kind en de
moeder wist waarvoor zij moest oppassen. Toen het ventje
opgroeide, mocht hij nooit naar het water gaan; zijn
bad nam hij tehuis en op alle mogelijke wijzen werd
er tegen gewaakt dat hij ooit in het bereik van een krokodil zou komen. Nadat hij reeds groot geworden was,
ging hij op een middag slapen aan den voet van een stijl
binnenshuis. In dien stijl was een pen geslagen en daaraan
hing een snoer van amuletten, zooals de Toradja's die
dragen op gevaarlijke reizen. Daarbij was ook een groote
krokodillentand. Het pennetje schoot los, het snoer viel
op den - slapenden jongen en de krokodillentand drong hem
in het oog. Daardoor ontstond eene verzwering, die den
dood van den jongen tengevolge had. Zoo ziet men, dat
men zijn voorbeschikt lot niet kan ontloopen.
't Is niet te ontkennen dat de kwestie van den invloed
van 's menschen wil op zijn levenslot hier op handige wijze

tot

eene soort van oplossing is gebracht. Den mensch

wordt de vrije keus gelaten van zijn levenseind. Dit geschiedt wel als hij nog geen verstand heeft, maar die
keuze moet toch ook aan 't begin van 's menschen leven
geschieden; dat brengt de noodzakelijkheid mede. De
Minahassers hebben het nog wat erger gemaakt, door te
zeggen dat de goden juist het omgekeerde doen van wat
de menschen kiezen. In ieder geval: de mensch heeft
geen reden tot klagen; hij heeft zelf zijn lot gekozen en
moet dus wel aannemen wat hem wordt toebedeeld.
Zooals bekend is, wordt in den Islam het leerstuk der
voorbeschikking sterk op den voorgrond geplaatst. De
Toradja's die tot den Islam overgaan, nemen dan ook
dadelijk den naam en de omschrijving van dit dogma over,
omdat het hunne vage begrippen daaromtrent vastheid
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geeft, terwij 1 het denkbeeld zelf hun reeds geheel eigen was.
Dat de dood de overgang is tot een nieuw leven, is
in het Animisme een vanzelf sprekend iets. Maar hier is
het al zeer moeilijk om de bestaande begrippen in eenigszins duidelijken vorm te brengen. De kracht die alles
bijeen houdt, die dus evengoed aanwezig is in wat wij
noemen : de onbezielde natuur als in de bezielde, wordt
weder vrij wanneer het lichaam dat zij bezield heeft, uiteen
valt. Juist dat uiteenvallen, b.v. het vergaan van een lijk,
maar evenzeer het verrotten van een boom of het ver weeren van een steen, is het bewijs dat de zielestof, het
onpersoonlijke leven, daaruit is verdwenen. Maar die
wezens die als persoonlijkheid kunnen gedacht worden,
b.v. menschen, dieren, groote boomen, alleenstaande, grillig
gevormde steepen, hebben een dubbel bestaan, dat men
zich min of meer afzonderlijk kan denken en dat juist
daarom, eer - los dan vast met het lichaam is verbonden.
„Ga niet boven op de trap zitten," zoo waarschuwden de
oude Minahassers elkaar, „opdat uw lichaam niet naar
beneden geduwd worde door uw tweede ik." De duizeligheid die iemand een onweerstaanbaren drang kan geven
om zich van de trap te laten vallen, werd door hen ver
als een streek dien het tweede ik, het geestelijk-klard
dubbel van den mensch met zijn lichaam wil uithalen.
„Als ik een mooi huis en eene welgevulde rij stschuur heb,
kan ik niet sterven ", zegt de Toradja en hij stelt zich
daarbij de verhouding tusschen het tweede ik en het
lichaam voor als een huwelijk, waarin beide partijen elkaar
niet zullen verlaten zoolang zij het goed bij elkaar hebben.
Komt er tweespalt tusschen hen, dan is er kans dat ze
van elkaar gaan, en daarom heeft de lichamelijke mensch
te zorgen, dat zijn geestelijk dubbel het goed bij hem
heeft, zoodat het hem niet zal verlaten. Daarom is men
ook zoo toegevend jegens kinderen, want als zij driftig
worden, staat hun geestelijk dubbel op tegen hun lichaam
en begint twist te maken; het is dus gevaarlijk het zoo ver
te laten komen. Alle magische praktijken werken ook
met dit denkbeeld en berusten er op. Verwensching, het
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ontlokken van de ziel aan andermans lichaam, het hem
op een afstand schaden of dooden, 't gaat alles uit van
de beschouwing dat het zielebestaan is te scheiden van
het lichamelijk wezen en dat de samenhang tusschen die
twee tamelijk los is.
Wanneer nu een mensch gestorven is, valt zijn ontzield lichaam weder uiteen in een verga,nkelij k en in een
min-of-meer onvergankelijk deel. Het lijk wordt bij gezet
in eene goed gesloten kist, maar niet begraven, want de
beenderen vergaan voorloopig niet en de plechtige bijzetting daarvan is dus de hoofdzaak; daardoor wordt zijn
toekomstig lot bepaald. Thans hechten wij aan de begrafenis eene geheel andere beteekenis, maar in de animistische wereldbeschouwing is zij de intrede in het Hiernamaals.
De voorloopige bijzetting van het lijk is dus niet anders
dan een wachten op de begrafenis der beenderen. Het
blijvend gedeelte van den mensch is het, dat het Hiernamaals bereikt en het Doodenfeest dat gevierd wordt met
de opgegraven, schoongemaakte- en ingepakte beenderen
heeft de beteekenis van een afscheidsmaal aan den doode
en eene begeleiding naar het Hiernamaals. De offerdieren
op het Doodenfeest geslacht, worden zijn bezit in het leven
aan gene zijde. Vandaar dat het Doodenfeest ook den
stand van den overledene in het generzijdsche bepaalt.
Hoe reëel dit alles wordt gevoeld, blijkt duidelijk uit
het begin van den Doodenzang, waarin door de priesteres
worden opgeroepen, als de kisten worden-sendo
gehaald uit de grafhuisjes, die op palen buiten het dorp
staan. Deze handeling heeft ten gevolge dat de zielen dier
dooden, die in de Onderwereld ook hunne voorloopige
woningen hebben gehad, nu ook uit die woningen te voor
komen en zich naar de Aarde begeven om het feest-schijn
bij te wonen. Alles heeft immers een dubbel bestaan; het
symbool veroorzaakt de werkelijkheid en alles wat aan de
beenderen der dooden geschiedt heeft noodzakelijk zijne
terugwerking op de zielen, de eigenaars dier beenderen,
die dan ook spreken en handelen als geheel uit beenderen
bestaande:
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Eerst zingen de priesteressen:
Voegt samen uwe leden, staat op, staat op gij dooden,
Trekt op naar onze feesthut, wij komen hier u nooden.

Dan antwoorden de dooden:
Wij willen blijven liggen, maar kunnen hier niet blijven.
Wij zouden willen opstaan, maar stijf zijn onze lijven.
Maakt open onze kisten, dan komen wij naar boven.
Daar kraken reeds de deksels hier boven onze hoofden.

De Priesteressen:
Grootvaders, wilt nu opstaan, wij zijn u komen wekken,
Grootmoeders, Moeders, Tantes, wilt met ons mede trekken.
Ooms, Vaders, Zusters, Broeders, staat op, gaat met ons mede.
Komt weder op de Aarde, blijft toch niet daar beneden !

De Dooden:
Ik tracht mij op te richten, maar stijf zijn mijne beenen.
Mijn hals, mijn rug, mijn armen, ze zijn zoo hard als steenen.
Geeft mij een lendengordel om mij mee aan te kleeden,
Een sirih-zak, een hoofddoek, een zwaard met fraaie scheede.
En mij, geef mij een sarong en baadje aan de leden
Een hoofddoek voor mijn haren, om mij mee aan te kleeden.
En laat zoo spoedig mogelijk het deksel openbreken,
Waarheen ik liggend op mijn rug, zoo ,lang heb opgekeken.
Nu sta ik overeinde, maar 'k kan slechts moeilijk loopen.
'k Ben met mijn stijve leden tot aan de trap gekropen.
Nu daal ik van de trappen voorzichtig naar beneden.
Ik meet met angst mijn passen, bereken mijne schreden.
Nu sta 'k op vasten bodem en wend mij om en om,
En waggel langzaam verder tot ik op d'Aarde kom.

De priesteressen hebben ook haar innerlijk geconcentreerd en zich in den geest begeven naar de Onderwereld,
vanwaar zij de Dooden begeleiden naar de Aarde, terwijl
hare helpers de kisten uit de doodenhutten halen, ze openbreken en de beenderen verzamelen, schoonmaken, inpakken
en naar de feesthut brengen, waar ze worden aangekleed,
neergezet en verder naar den eisch van het ritueel behandeld. Aan het ende van 't feest wordt hun verder uitgeleide gedaan naar het Zielenland, waar ze voorgoed
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zullen verblijven, terwij 1 de helpers weder de beenderen
in kistjes leggen en die in afgelegen spelonken opbergen.
Men ziet het dubbel gebeuren der dingen hier duidelijk
voor zich. Het natuurlijk en het geestelijk geschieden ver
steunen elkaar wederzijds. Maar, zooals van-orzaken
zelf spreekt, de volksmenigte heeft voornamelijk aandacht
voor hetgeen zij voor hare oogen met de voorwerpen ziet
geschieden, terwijl de priesteressen de geestelijke gebeurtenissen leiden.
Terwij 1 men nu tij dens zijn leven in het enge stamverband slechts eene geringe individualiteit heeft, brengt
de dood daarin eenige verandering. Men komt alleen te
staan als men sterft en wint daardoor min-of-meer een individueel bestaan. Maar dit wordt niet als winst beschouwd:
juist het alleen sterven vindt men het ergste en aan iederen
doode wordt dan ook de gezindheid toegeschreven, een
of meer zijner verwanten mede te willen nemen op de reis
naar het Hiernamaals. Tijdens zijn leven hier op aarde
legt men zelfs de kleinste afstanden zelden alleen af; voor
den tocht naar de Onderwereld zoekt de doode op allerlei
wijzen een metgezel te krijgen. Het koppensnellen en de
rouwgebruiken staan met deze gezindheid van den overledene ongetwijfeld in verband. Het communaal bezit
van bijna alle goederen, maakt dat sparen in het geheel
niet gebruikelijk is, behalve voor het Hiernamaals. Wie
goederen verzamelt, ze opbergt en zoo goed als nooit gebruikt, vergadert schatten voor het toekomend leven. Die
goederen moeten den doode in de kist worden medegegeven, opdat hij er in het Hiernamaals van zal genieten;
daar zal hij dus het persoonlijk bezit min-of-meer kunnen
handhaven; hij is er althans meer persoon dan in zijn
aardsch bestaan.
Ik heb van den invloed van het Animistisch Heidendom slechts drie dingen kunnen aanraken: het geloof dat
de goden en voorouders het in stand houden hunner inzettingen beloonen en het overtreden daarvan straffen, de
overtuiging dat men zijn voorbeschikt lot niet kan ontloopen en het geloof aan het voortbestaan na den dood.
,
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Thans rest mij nog te bespreken welke houding dit Heidendom aanneemt tegenover het Christendom.
Do aanraking met het Christendom is, dit spreekt
wel van zelf, uitgegaan van de Zending. Het Heidendom
heeft die aanraking nimmer gezocht. Met de Zendelingen
wilde men handel drijven, en verder op andere wijze iets
aan hen verdienen, maar daarbij wilde men het laten
blijven. Op stoffelijk gebied had men eenig besef van
ti ooruitgang, n.l. zijn bezit vermeerderen. Voor het overige
wenschte men te blijven waar men was, niet begrijpende
dat men op stoffelijk gebied in omgang tredende met veel
meer ontwikkelde vreemdelingen, maar geestelijk geheel
ver van hen blijvende, volslagen in hunne macht zou geraken en zijn ondergang tegemoet zou gaan.
De afwerende houding tegenover al wat vreemd is, is
voor het Heidendom de eenig mogelijke, want de volks
st heeft het van den theologischen godsdienst ge--godsien
heel gewonnen. Het verkeer met de goden der Bovenwereld
onderhouden de priesteressen, omdat zij de eenige deskundigen zijn. De gewone mensch heeft geen aanraking
met die goden, want zij zijn nimmer mensch geweest. Er
bestaat geen verwantschap tusschen hen en de menschen,
geen familieband, dat wil dus zeggen: geen band. De
priesteressen behoeven volstrekt niet door listen of dreigementen de leeken terug te houden van het zich bemoeien
met den bovenaardschen godsdienst. Het volk heeft zijn
eigen eeredienst waarvan het terrein ligt op deze Aarde
en in de Onderwereld, n.1. de vereering der gestorven
voorouders.
Deze toestand is ook in de mythologie uitgedrukt.
Zooals boven is gezegd, de gemeenschap tusschen Hemel
en Aarde werd vroeger onderhouden langs eene liaan, die
van de Bovenwereld naar deze Aarde afhing. Een Hemelling kwam op de Aarde huwen, maar kon het op den
duur niet uithouden onder de aardbewoners omdat zij
voor hem een niet te genieten geur aan zich hadden, zoodat hij langs de liaan weer naar boven klom, maar die
beneden zich doorhieuw toen hij bemerkte dat zijne vrouw
.
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hem naklom. Zoo is dus de Bovenwereld voor den gewonen,
ongeleerden mensch onbereikbaar geworden. Maar de Onder
niet ; daarheen gaan de zielen der gestorvenen en-werld
de weg wijst zich van zelf. Immers iederen avond daalt de
zon neder in het gat, dat de mond is van den tunnel die
de aardschijf doorboort. Wie zich daarin werpt, komt
terecht in de kruin van een hoogen palmboom, waarlangs
hij zich kan laten afglijden totdat hij beneden in de
Onderwereld is aangeland, waar des nachts de zon schijnt
en waar de dooden zich bevinden. Het Westen is dus
de streek des doods; de ondergaande zon neemt de zielen
mede. De tweede helft van den dag, waarop de zon haren
gang naar de Onderwereld begint, is dan ook de gevaarlijke helft. Als men vóór den middag niest, kan het geen
kwaad, maar niest men na den middag, dan wordt er eene
formule uitgesproken die de kwade gevolgen moet keeren.
De gestorvenen komen vaak op de Aarde terug, althans
zoo lang het doodenfeest nog niet voor hen is gevierd. Zij
verschijnen dikwijls aan hunne nabestaanden in den droom.
Zij blij ven tot den stam behooren en zijn in zekeren zin
het voorname deel daarvan, althans het vergoddelijkte,
het vereerde deel. Zij behouden hun aandeel in het familiebezit, dat niet wordt verdeeld. Men erft niet van de dooden,
men gebruikt hunne nagelaten bezittingen, en bezit die
met de gestorven eigenaars te zamen. Zij leven, als schimmen , mede met den stam en waken voor de instandhouding
der oude zeden en gebruiken, die geheel als hunne inzettingen worden beschouwd, ontstaan ten gevolge van hunne
uitspraken. Aan zijne Voorouders nu is de animistische
Heiden innig gehecht. Zijne naaste familieleden zijn de
voorwerpen zijner liefde; de verdere familieleden, tot alle
stamgenoot.en toe, zijn zijn schut en schild, de waarborgen
van zijn eigen ik. Daarom moet alles blijven zooals het is;
elke nieuwigheid brengt verandering en is daarom eene
gevaarlijke afbreking van de samenleving met de gestorven
voorouders, die de levensvoorwaarde is van de animistische
maatschappij .
Het Christendom komt dus met den volksgodsdienst
,
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in botsing en niet zoo zeer met den bovenaardschen godsdienst, zooals men dat eigenlijk verwachten zou. .Tegen
botsing nu is deze maatschappij niet bestand. Zij berust
op een omgang met doode en levende familieleden en wat
geen familie is daarvoor heeft zij ook geene plaats. Zij
verweert zich door zwijgen, afkeer toonen, gesloten zijn en
een enkelen keer ook door reactie, in 't kort: met de
wapenzen van het conservatisme.
Intusschen ontstaat er eene verhouding met de Zendelingen, die van anderen aard is dan die met de Chineesche en Mohammedaansche kooplieden aan de zeekust,
met wie men alleen handelsbetrekkingen heeft. Men wil
die aanvankelijk ook met de Zendelingen hebben, maar
dit gelukt niet. Toch is er omgang, want de Zendelingen
zoeken dien. En uit dien omgang ontstaat vriendschap,
later vertrouwen, nog later: aandacht voor de Evangelie
als men heeft opgehouden in den Zendeling een-predikng,
vreemdeling te zien.
Want juist in dat vreemdeling-zijn zit de moeilijkheid.
Hoe zal er een band ontstaan,* als er geen familieband
wordt gelegd, b.v. door een huwelijk met eene vrou* van
den stam ? Hoe zal men gemeenschappelijke voorouders
verkrijgen, daar ieder toch zijne eigene voorouders heeft
en die vereert?
Aanvankelijk onderstelt de Animist dat ook de Christen
zijne voorouders tot goden heeft, zoodat hij eerst niet
begrijpt dat het den Zendeling ernst is hem belangstelling
voor het Christendom te doen krijgen. De pogingen daar
wekken bij hem in 't eerst denzelfden weerzin als wij-toe
gevoelen bij het aanhooren van de lotgevallen eereer familie
die ons niet interesseert. Zulk eene periode is moeilijk om
er doorheen te komen. De samenkomsten die men dan
heeft, zijn moeilijke oefeningen, van weerszijden. De toenadering is dan ook lang van weerskanten ongelijk,
de gezindheid is op dat punt nog zoo goed als geheel
eenzij dig. Maar er geschiedt reeds iets van belang en dat
is het naar voren komen der meest beteekenenden in ge
zijn natuurlijk in de animistische maat--moedslvn.Er
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schappij ook naturen wier gemoedsleven diepere behoeften
heeft dan de groote menigte, dikwijls zonder dat zij het
zelf weten. De volslagen afwezigheid van al wat naar
onderwijs gelijkt en niet minder ook het altijd bij elkaar
leven in die groote huizen waar steeds vier, zes of acht
gezinnen bijeen wonen, zoodat men nooit alleen is en daardoor ook niet alleen durft zijn, is eene zware belemmering
voor nadenken en concentratie van gedachten. Eene communistische maatschappij werkt in hooge mate nivelleerend.
Gelijk men de stoffelijke goederen in gemeenschap bezit
en zoo goed als niets in persoonlijk eigendom heeft, zoo
is het ook met het geestelijk bezit. Men denkt, gevoelt
en spreekt uit wat iedereen denkt, gevoelt en uitspreekt.
De persoonlijkheid komt niet tot haar recht; men is vóór
alles lid der familie - gemeenschap. Met zijne diepere gevoelens weet men vaak geen raad; men onderdrukt ze en
laat ze niet aan 't woord komen. Al is de kring nu niet
zoo groot, men leeft toch publiek en voor intimiteit is
bijna geen gelegenheid. Men kan de karakters in zulk
eene maatschappij niet eens gesloten noemen, men zou ze
eer stom of liever „infantes ", nog onbespraakt, moeten
heeten. Door aanraking met het Christendom nu krijgen
de diepere naturen begrip van de taal des harten, waardoor zij leeren zich te uiten.
Natuurlijk ontbreekt die taal des harten niet geheel.
Tusschen tallooze gebeden om lang leven voor den offeraar
en zijne verwanten, om voorspoed en snellen groei van
kinderen, vee en veldgewas en het tegenovergestelde voor
de andere stammen, treft men b.v. bij de oude Minahassers
deze verzen aan:
0 Goden die ons vergezelt, geleidt ons langs de rechte paden.
Doet ons niet dwalen, dat wij niet bewandelen den weg ten kwade.
Ons menschen is beschikt door 't lot op u, o Goden te vertrouwen.
Zoo lang wij nog op aarde zijn, zijt gij het slechts op wie wij
(bouwen.
De God die over ons regeert, bepaalt ons willen en ons denken.
Hij leidt ons al naar dat hij wil ons 't goede of het kwade schenken.
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Maar zulke uitingen zijn zeer zeldzaam. Meestal zijn

de gebeden gesteld in een overmatig familiaren toon, geheel
zooals men dien onder verwanten aanslaat en zonder ver
-hefingo
diepte.
Er zijn ook wel spreekwijzen die toonen dat men niet
altijd alleen aanziet wat voor oogen is. Op Midden- Celebes
noemt men iemand an ondervinding: „een Wien de teekenen van slagtanden in het hart staan ", waardoor men
toont te beseffen dat ervaring alleen het deel is van hen
die het leed op hun hart hebben laten inwerken. Maar
in het algemeen is men met zijne teedere gevoelens zóó
verlegen, dat men ze vaak inkleedt in termen die deze
gevoelens moeten beschermen tegen de opmerkingen van
Jan-en- alleman. Een geschenk uit dankbaarheid wordt
dan b.v. aangeboden met deze woorden: Dit geef ik u,
opdat het u niet moge vervelen om van tijd tot tijd eens
naar mij om te kij ken.
Het zijn dus de met een rijker gemoedsleven dan de
groote menigte begaafden, die het eerst door de Evangelie
worden getroffen. Maar dit openlijk toonen-verkondig
zullen zij niet licht doen. Zoo iets zou min of meer als
verraad jegens de eigen maatschappij worden beschouwd.
De eigen godsdienst behoort bij het leven in den eigen
stam; de godsdienst van den Hollander behoort bij diens
stamverband en wat zou men er bij winnen om in stam
te treden ? Hun gelijke wordt-verbandmtHols
men toch niet; men blijft hun mindere. Een volwaardige
Toradja wenscht geen minderwaardige Hollander te worden.
De strandbewoners, die van de Boegineezen den Islam
hebben overgenomen, noemen zich nu ook „nakomelingen
van Boegineezen"; het verband met de stammen tot welke
zij in hunnen Heidensehen tijd behoorden, hebben zij opgegeven. Treedt men in een stam, b.v. door huwelijk, dan
komt men in familiebetrekking tot de stamgoden en neemt
dus, geheel van zelf, den godsdienst van den stam aan.
Omgekeerd dus behoort men niet meer tot zijn stam, als
men een anderen godsdienst aanneemt.
Deze redeneering wordt niet met evenveel woorden
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uitgesproken, maar zij is geheel aanwezig in het bewustzijn
der Heidenen, die ernstige aanraking met het Christendom
beginnen te gevoelen. In eene animistische maatschappij
heeft men dan ook geen overgang van enkelen te wachten;
de overgang tot het Christendom geschiedt bij geheele
families, maar het spreekt van zelf dat het de bijzondere
personen zijn op wie ik zoo even heb gewezen, die den
eersten stap doen.
Zij doen dien echter ook weder niet alleen. In alle
dingen is men gewoon elkander te kennen. Geen dorpshoofd zou ook maar den geringsten maatregel op eigen
gezag bevelen. De gezinshoofden van het geheele dorp
moeten hunne instemming geven, anders zijn zij niet verplicht om tot de uitvoering van den maatregel mede te
werken. Men wil één blijven met zijne familieleden, en
zoolang men nog niet kan hopen op het meedoen der
familie, stelt men den beslissenden stap uit en blijft zoolang hinken op twee gedachten. Zelfs tracht men dan
wel syncretistisch te werk te gaan en een soort van compromis tot stand te brengen, waarbij men wel verklaart te
gevoelen dat het Christendom de ware weg is, maar nog
niet kan besluiten om de vereering der voorouders als
goden op te geven en voor het Christendom te kiezen en

den Zendeling als zijn geestelijken leidsman aan te nemen.
Zich verdedigen tegen het Christendom doet het Animistisch Heidendom in het algemeen niet. De boven
godsdienst heeft geen vat op de gemoederen; van-ardsche
den volksgodsdienst gevoelt men wel dat er geen verheffing in zit, maar men is er aan gehecht, omdat hij zoozeer de vergoding van het eigen familieleven is. „Het is
geen godsdienst, het is een stel zeden en gewoonten ",
hoorde ik eens een tot den Islam overgeganen Toradja
zeggen tot zijne geloofsgenooten, die hem verweten dat
hij zoo trouw de Heidensche feesten bezocht. Tegenover
Christendom en Islam gevoelt men het gebrek aan ver
aan diepte in dien familiaren familie - cultus.-hefi.ng
Het gaat daarmede als met talen, die in zeer afgelegen
streken worden gesproken, en zich niet tegenover andere
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talen behoeven te handhaven. Ze worden een zoo familiaar
onder-ons-taaltje, en gaan in verkorting, afkorting en
andere slordigheden hoe langer hoe verder, omdat de
sprekers elkaar allen kennen als goede verstaanders, die
niet meer dan een half woord noodig hebben. Behoud
als bewarende kracht niet veel waard en zoo bergt-zuchtis
het Animistisch Heidendom ook geen kiemen tot zelfvernieuwing in zich. Het is geen geringe moeite geweest,
een beeld te verkrijgen van de beteekenis der verrichtingen
op de feesten die de hoogtepunten vormden van den ani
Midden -Celebes.-mistchenrd Toaj'svn
Verklaring of rekenschap konden ook de ontwikkelden en
nadenkenden ons niet geven, de priesteressen zoo min als
de anderen. Talrijke malen moesten we een feest bijwonen,
eer we wisten en :begrepen wat er gebeurde. En als we
dan onzen uitleg aan de Toradja's voordroegen, was men
doorgaans verbaasd over hetgeen al die ceremoniën te
beduiden hadden.
De gedachten die het eerst moesten veroverd worden,
waren vooral deze: de voorouders blijven voorouders, ge ,

,

ëerd en bemind, maar zij zijn menschen en geen goddelijke

wezens; ons geestelijk en stoffelijk bestaan heeft een ander
doel dan angstvallig in stand te houden wat de voorouders
hebben gedaan; zij zijn niet onze hoogste voorbeelden;
niet de dooden regeeren de levenden. Er bestaat een
andere band dan die der bloedverwantschap, de band des
geloofs, die eene gemeente vormt, die door stam- en ras
zich niet laat beperken, die de menschen als per--verschil
sonen tot elkaar brengt, al zijn zij individueel ook nog
zoo verschillend.
In Midden -Celebes deed zich bij den overgang tot het
Christendom nog eene formeele kwestie voor. Het ligt in
den aard van een volk dat in communisme is opgegroeid,
om een zeer sterken afkeer te hebben van het dragen van
verantwoordelij kheid. Alles is van iedereen; men gebruikt,
leent, stelt zich tijdelijk in bezit van de dingen, maar voelt
er zich toch niet voor verantwoordelijk, omdat men in
nagenoeg geen enkel opzicht een afzonderlijk persoon is.
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hetzelfde ziet men ten onzent, bij kinderen die in gestichten
zijn grootgebracht. En nu wilde men tegenover de Voorouders liever niet de verantwoording dragen van de ver
houding die men te hunnen opzichte ging aan -.ander
Dit drukte men uit in deze woorden: „We hebben-nem.
met onze Voorouders nog geen twist gehad." 7nlandsche
bedienden, die jarenlang eene Europeesche familie hebben
gediend en er tegen op zien om zulk eene familie den
dienst op te zeggen, leggen het er dikwijls op aan om de
ontevredenheid van hunnen beer gaande te maken, opdat
deze maar het eerste woord zal zeggen dat leidt tot ver
verhouding. En zoo wilden dan ook diegenen-brekingd
die den stap van overgang tot het Christendom zouden
wagen, aan het gedrag der gestorven voorouders een reden
ontleenen om hun den eeredienst op te zeggen.
De oplossing is ten slotte op echt Toradja'sche wijze
.gevonden. Men heeft aan de dooden een afscheidsmaal
aangeboden om op deze wijze vriendschappelij k van hen
te scheiden. Evenals op een doodenfeest de gestorvenen
nog een keer met de levenden maaltijd houden, voordat
zij voorgoed naar het zielenland vertrekken, zoo werd ook
een laatste eerbewijs aan de voorouders gegeven, ter beeindiging van de vroegere verhouding op eene wijze, die
alle gedachte aan kwaadwilligheid, vergelding of oneerbiedigheid uitsloot.
,

In drie voorname „leerstukken" is hierboven iets
getoond van den invloed van het Animistisch Heidendom.
Het eerste is geformuleerd als het geloof dat de deugd
beloond en de ondeugd bestraft wordt, een leerstuk dat
het bolwerk is van eigengerechtigheid en zelfingenomenheid;
het tweede is het geloof aan de voorbeschikking, het derde
dat aan het voortbestaan van den dood. Verder heb ik
een denkbeeld trachten te geven van de eerst afwijzende,
maar bij werkelijke aanraking toch zwakke houding van
het Heidendom tegenover het Christendom en de overi nn i n g die dit laatste behaalt in de dieper aangelegde
naturen, die ten slotte gaan gevoelen dat zij geroepen zijn
0. E. XVIII 6

21

322

HET ANIMISTISCH HEIDENDOM ALS GODSDIENST.

om den stap te wagen, maar dit niet doen voordat zij
weten dat de hunnen het voorbeeld zullen volgen en hen
niet alleen laten.
In "welken toestand treedt nu de animistische Heiden
het Christendom binnen en wat blijft aanvankelijk nog
bij hem leven, ondanks en nevens het Christendom? Het
is niet gemakkelijk hierover te spreken, al is het dikwijls
op uiterst gemakkelijke wijze gedaan, maar de ruwheid die
dergelijke beoordeelingen kenmerkt, moet eene ernstige
waarschuwing zijn, om te bedenken dat we hier met een
teeder onderwerp te doen hebben.

EEN OORLOGSHELD IN DE LITTERATUUR
DOOR

Prof. Dr. R. C. BOER.

III. (Slot.)
Toen Strindberg zijn „Karel XII" uitgaf, was hij reeds
achterhaald. In 1897-98 verscheen Verner von Heidenstam's
dubbele verzameling beelden uit het leven en de oorlogen
van den soldatenkoning onder den titel „Karolinerna" (De
volgelingen van Karel). Hier is de eenzijdigheid opgegeven.
Het boek is niet een doorloopend verhaal maar een
reeks tafereelen, die toch een samenhangend beeld geven.
Wat terstond inneemt, is de diepe historische studie, die
er aan voorafgegaan zijn moet, en als gevolg daarvan niet
slechts des dichters groote kennis van bijzonderheden, maar
ook zijn vermogen, om zich in den tijd in te denken en
het gevoelsleven mee te leven van een geslacht, dat voorbij
is gegaan. Daaraan is het ook te danken, dat de vorst niet
als eene alleenstaande :figuur bezien wordt, maar als de
zuiverste uitdrukking van iets, wat ook in zijn volk leefde,
en dat zoodoende het Zweedsche volk tot den eigenlijken held
van den roman is geworden. Broeder Göran spreekt het
bij 's konings begrafenis tegenover een twijfelaar uit: „Zijn
dan je oogen nog niet geopend, dat je niet ziet, dat het
onze eigen verzwegen wil en lust was die hij verdedigde
tegen onzen eigen twijfel als een standaard tegen een oproerige wacht ?"
Telkens en telkens stelt de dichter zich de vraag: wat
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is het, dat maakt, dat een vorst, die de ruïne van zijn land
en zijn volk veroorzaakte, toch bij dat volk in dankbare
herinnering leeft ? En hij vindt, dat die tegenspraak hoe
moeilijk op te lossen, toch juisteenbewijsvoordeskonings
grootheid is : „Waar zag ik een grafschrift zoo groot als
dit, dat ons geslagen volk nu over hem grift : hij maakte
ons niet gelukkig en toch beweenen wij hem als niemand
anders !" Karel XII heeft zijn volk leeren lijden : „Geliefd
zij dat volk, dat in den val zijner grootheid zijne armoede
voor de wereld geëerd maakte !"
Dit zijn merkwaardige gezichtspunten, en er is heel
wat litteraire kunst noodig, om deze ook maar voor de
phantasie waarschijnlijk te maken. En toch gelukt dit dezen
schrijver. Hij zoekt dit doel niet te bereiken, door de politiek van Karel te verdedigen; over zijne onderhandelingen
met vreemde mogendheden, over de aanleidingen tot de
oorlogen, die hij voerde, over de vele kansen, om een
goeden vrede te sluiten, die de koning liet voorbijgaan,
handelt in dezen lijvigen roman geen enkele bladzijde; van
te voren is iedere poging, om Karels handelwijze van het
standpunt der redelijkheid goed te praten, opgegeven.
Maar het volle licht valt over de vlam, die in des konings
ziel brandde, en de trouw, waarmee hij zijn ideaal heeft
vastgehouden. Dit heeft dus veel overeenkomst met de
stemming, die bij Tegnér aan het woord komt, maar het
verschil is dit, dat Heidenstam den koning niet spaart, dat
hij ook oog heeft voor de zware schuld, die deze op zich
laadde, en dat dit dubbel inzicht uitdrukking vindt in
twijfel, zoowel bij de getrouwen als bij Karel zelf. Dezen
twijfel ziet men opkomen en groeien, naarmate de moeilijkheden toenemen, maar met den twijfel groeit ook het geloof aan de waarheid van de eigen zaak, een geloof, dat
de koning ten slotte met zijn bloed bezegelt.
Bij Karel uit de twijfel zich het eerst en het sterkst
in wantrouwen tegenover zijn omgeving. Een der eerste
momenten in deze crisis, zich voordoende op den tocht
door Rusland, wordt, als volgt, beschreven: „Reeds sedert
de grappen van zijn kinderjaren bevangen in zijn voortijds-
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achtige verbeeldingswereld, zat hij doof voor de snijdende
noodkreten langs zijn weg, en hij werd wantrouwend jegens
ieder, die een gevoeliger gehoor toonde. Heden als vroeger
bemerkte hij nauwelijks, dat men hem het paard had
geboden, dat het best uitgerust was, en de meest versche
broodkorst, dat men van morgen een beurs met vijfhonderd
ducaten in zijn zak had gestoken, en dat de ruiters bij
het eerste tumult een kring om hem zouden slaan en zich
offeren aan de duizend dooden, die hij opgeroepen had.
Daarentegen bemerkte hij wel, dat de soldaten hem begroet hadden met een onheilspellend stilzwijgen, en de
ongelukken hadden hem achterdochtig gemaakt, zelfs
tegenover hen, die hem het naast stonden. De voorzichtig
tegenspraak, de meest bedekte afkeuring merkte hij-ste
op, zonder zich te verraden, en ieder woord bleef bewaard
en knaagde aan zijn ziel. Ieder uur meende hij een officier
te verliezen, op wien hij vroeger vertrouwd had, en zijn
hart werd steeds kouder. Zijn gekrenkte eergierigheid
wrong zich en bloedde onder het gewicht van de mislukking, en hij ademde lichter, naarmate hij het hoofdkwartier
verder achter zich had".
Deze kwellingen doorstaat de koning op een doelloozen rit, dien hij midden in het vijandelijk land ondernomen heeft met een vijftal mannen, van welke na een
paar uren rij dens nog slechts een vaandrig in leven is.
In den loop van den dag bereiken de beide ruiters een
afgelegen huis, waar zij een paar kozakken dooden en
een Holsteiner bevrijden, die gevangen genomen en gebonden
was, en dien men een molen liet trappen. De drie mannen
hebben maar twee paarden, en de koning besluit, daar te
blijven, tot men een derde zal hebben buit gemaakt. Hier
voeren nu de Holsteiner en de vaandrig gesprekken, die
een beeld geven van de wisselende indrukken, welke de
omgeving van den koning ontvangt.
„Könich Carolus lachte verrukt ", zegt de Holsteiner
in een mengsel van gebroken Zweedsch en Duitsch, „toen
de brug ineenzakte en menschen en dieren ellendig verdronken. Geen hart in de borst. Zum Henker met hem!
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Könich Carolus een klein Zweedsch demi -genie, dat de
wereld ingeloopen is en de trommel sloeg en paradeerde
en fiasco maakte, en het parterre foot ! Uhi !"
„En juist daarom gaan de Zweden voor hem in den
dood, antwoordde de vaandrig, juist daarom ".
De Holsteiner vormt zich wel een zelfstandig oordeel.
Hoort: „Hij gaat maar en gaat en zucht zwaar als een
mensch in zieleangst. Zoo schijnt het nu voor goed te
zijn. Majesteit slaapt nooit meer 's nachts. De comediant
gevoelt, dat hij te klein voor zijn rol is, en van de kwalen
van het leven is die van de geblesseerde eerzucht de
bitterste ".
Maar als de Holsteiner daarop den koning een tijd
lang gezelschap gehouden en gezien heeft, hoe deze
op de gevaarlijkst denkbare plaats in koude en honger
zijn volle aandacht schenkt aan alle mogelijke onderwerpen
behalve alleen aan de vraag, hoe voor de veiligheid gran
den nacht te zorgen, als de heeren elkander onderhouden
hebben, eerst met dubbelzinnige verhalen, maar dan met
gesprekken over den afstand der sterren van de aarde,

over het heelal, over de onsterfelijkheid der ziel, over den
zonnewijzer, dan keert de man tot den vaandrig terug en
uit zich heel anders dan straks: „Pardonneer, vaandrig!
Wir Teutschen letten niet op onze woorden, als de wonden
van de touwen nog pijn doen, maar ik strijk het wapen
en geef mijnheer de victorie, want ook ik kan bloed voor
dien man laten. Of ik hem lief heb ! Niemand verstaat hem
ooit, die hem niet gezien heeft ". De man heeft plotseling
een diepen blik in 's konings ziel geslagen. „Majesteit
valt niet voor eigen kling maar verlangt naar die van een
ander ". En toch den volgenden morgen nieuwe twijfel.
De vaandrig, die den geheelen nacht op wacht stond, is
dood gevroren. Het eenige wat de koning daarop zegt,
is: „Daar wij nu maar met ons tweeën zijn, is er voor
ieder een paard en kunnen wij ons op weg begeven, zooals
gezegd is".
„De Holsteiner staarde hem recht in de oogen met
nieuw ontwakenden haat en bleef staan, als had hij niets
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gehoord ". Maar als de koning zijn paard in galop zet,
zijn wangen zich kleuren, zijn sabel schittert, verandert de
Holsteiner nogmaals van meening en prevelt in zich zelf,
en nu in zijn eigen taal: „Das ist nur die Freude eines
Helden, den schönen Tod eines Helden zu sehen. Merci,

kamerad".
De nood neemt toe; de hoop op uitkomst heeft
men sedert lang laten varen. Bij Poltawa voert Karel niet
alleen de rest zijner getrouwen naar de slachtbank, hij
voert ze ook verkeerd aan, en ten slotte laat hij zich be
wegen, met weinigen te vluchten, terwij 1 het gros der
overlevenden den vijand in handen valt. Hoe spreekt nu
een der getrouwen, die in gevangenschap geraken? Hoort
den schutter Morten, die den bijnaam Jrediker" draagt:
„hij alleen is de misdadiger! Gij in rouw gekleede moeder
of weduwe, draai zijn beeltenis aan den muur om! Verbied de kleinen, zijn naam uit te spreken! Jij kleine
Dunja, die met je speelkameraden weldra bloemen op de
graven plukt, bouw van doodshoofden en paardekoppen
een gedenkteeken voor hem! Jij verminkte, sla met je
kruk op den vochtigen grond en daag hem, om rekenschap
af te leggen, daarheen, waar de duizenden, die hij offerde,
hem wachten! En toch weet ik, dat wij eenmaal voor

den rechterstoel der rechtvaardigheid allen op onze houten
beenen en krukken naar voren zullen strompelen en zeggen:
Vergeef hem, vader, zooals wij hem vergeven hebben, want
onze liefde was zoowel zijn overwinning als zijn ondergang ".
En als een oogenblik later het bericht komt, dat de koning
gered is, buigt Morten Prediker zijn knie en stamelt bevend: „Geloofd zij de vorst der heerscharen. Is de koning
gered, dan wil ik eiken last dragen, dien het lot mij
oplegt ". En de Zweden prevelen hem na: „Ja, ja, geprezen
zij de vorst der heerscharen ", en langzaam nemen zij de
hoeden van hun hoofden.
Steeds paradoxaler gedraagt Karel XII zich. Met het
overschot van zijn leger in het Turkenrij k aangekomen,
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wordt hij goed opgenomen, maar opnieuw laat hij iedere.
gelegenheid, om met behulp van zijn gastheer tot een
draaglij ken vrede te komen, voorbijgaan. Zijn eigen land
laat hij van de verte uit uitpersen ; de gastvrijheid van
den vreemdeling misbruikt hij, en hij brengt het zoo ver,
dat de Turk genoodzaakt is, geweld te gebruiken. Nu pas
voelt Karel zich weer in zijn element. Nu is er weer een
overmacht, waartegen hij kan vechten. „Riga, Pernau,
Reval, Viborg, Keksholm.... Iedere naam, die door zijne
herinnering trok, wees op verloren steden en provinciën.
Wat zou het, of hij viel! Het aardsche leven was kort,
maar de eer van krijgsdaden eeuwig ". Onder psalmgezang
begint hij den ongelijken strijd, waarin hij ten slotte overwonnen en gevangen genomen wordt.
Maar al begrijpt Heidenstam dezen zielentoestand, hij
geeft den koning geen gelijk maar stelt hem in het hoofdstuk,
dat „Lejonburen" (De Leeuwenkooi) getiteld is, aangezicht
tot aangezicht met Num Eddaula, den mohamedaanschen
waarheidspreker, die het voornemen heeft, zich in handen van
den sultan te geven, om vergeten te sterven. Lang zocht de
sultan hem te dooden; morgen zal hij zich zelf aanmelden,
maar eerst wil hij zich sterken door den aanblik van den
beroemden krijgsman. Bij deze ontmoeting is het niet
twijfelachtig, aan welken held de prijs der zedelijke overinni n g toekomt. Aldus spreekt Num Eddaula: „Ik behoor
tot de broederschap der waarheidsprekers en mag mij geen
deugden toeschrijven, maar antwoord gij mij, gij, die een
held zijt. Indien uw eerste leeraar u gezegd had: dood
niet, dood niet eens in een kolenvuur het leelij kste en gemeenste der dieren ... Indien de hooge pascha's om u en
alle menschen iederen morgen tot u zeiden: dood niet, want
dat is zonde. Blijf thuis in uw rijk en zorg voor den oogst,
ofschoon gij daarmee geen roem verwerft... Zoudt gij
daartoe moed hebben? Hebt gij in het ongeluk moed, om
u te verootmoedigen, te erkennen, dat gij overwonnen zijt,
en uwe vijanden en beulen te vergeven ?"
En iets verder: „Misschien heeft uw volk vele groote
mannen en koningen voortgebracht, maar kon wel één
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onder hen van den beginne meer tot een strijdsman van
het licht geschapen zijn dan gij ? Gij vreesdet de vergetelheid. Een ster zou op uw graf ontstoken zijn en duizend
jaar geschenen hebben. Maar het geluk wendde zich tegen
u, want God wilde u en uw volk slaan. Volbreng dan uw
heldenwerk! Schuif den ijdelen roem ter zijde, gelijk gij
de wijnkan en de vrouwen versmaad hebt. Doe het nederig,
of doe het troisch, wat gij het best kunt. Ga en neem
plaats in den hoek der overwonnenen en der verarmden. Ga
en zet u als Job op de aschhoop. Gij kunt uw gelaat beheerschen, beheersch ook u zelf. Gij kunt meer, dan gij
volbrengt. Dat is iets, wat God een held nooit vergeeft.
Nooit verhief hij op zijn rechterhand een schitterender en
reiner edelsteen dan u, en nooit slingerde hij in toorn zijn
eigen werk zoo diep neer in de duisternis ... en daarom
heb ik u lief, want ik ben een mensch ...
En verder: „Ik wil alleen onderzoeken, hoe ver uw
moed reikt, daar gij een held zijt. Hebt gij den moed,
vergeten te sterven ?"

„Dan is er toch veel, waartoe uw moed al te gering is."
De dichter heeft hier zich wel op een afstand ge plaatst van het romantisch ideaal der onverzettelijkheid.
Hier komt het niet alleen op de geconcentreerdheid en de

macht van den wil aan, maar op de reinheid van den wil.
En deze wordt niet uitsluitend verkregen in den strijd met
de wereld daarbuiten, maar in de eerste plaats in den
strijd met zich zelf.
Er komen onheilspellende berichten uit Zweden. Daar
heerscht ontevredenheid, daar dreigt opstand; er is zelfs
sprake van, Karel van den troon vervallen te verklaren.
De koning bereidt zich tot zijn avontuurlijken tocht met
niet meer dan twee kameraden door Oostenrijk en Duitschland naar het Noorden. Wat duizend moeilijkheden en
gevaren voor oogen niet vermochten, hem tot omkeer te
bewegen, dat vermag nu het ééne bericht, dat het eigen
volk tot vijand dreigt te worden. Hij zal dan naar Zweden
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gaan, om dezen moeilijksten van alle vijanden te bestrijden.
Eerst naar Stralsund, om de stad te verdedigen en te ver
dan op de vlucht naar de kust van Skaane. Hier-liezn;
volgt een beeld van de stemming bij Karels aankomst.
„De klokken luidden niet. Er werd in de paleizen
geen schoonmaak gehouden, en geen vuren werden aangelegd. Terwij 1 de nachtelijke regen in de dakgoten plaste,
sliepen de Zweden in hunne woningen en vermoedden niet,
dat hun koning na vijftien jaar van fabuleuze overwinningen en namelooze ellende en met den wrok der mislukking
in zijn ziel nu den bodem van zijn rijk betrad, door
niemand ontvangen of begroet. Hij zag niet langer terug,
alleen maar vooruit. Wraak! Dat woord slingerde zijn gedachte als een hamer, wraak op de brekers van beloften,
wraak op die wereld, die hem gemaakt had tot een voort vluchtigen stakker zonder munt, zonder macht... maar
een groote, koninklijke wraak! Hij wist, dat den volgenden dag velen van zijne onderdanen zouden jubelen, maar
ook, dat velen bevend voorspellingen zouden doen van
galgen en gerechtsplaatsen. Hij lachte daarom. Zijn verbittering was die van de schaamte en de gekwetste liefde.
Daarom was het, dat hij in de laatste jaren zoo ontwijkend
over Zweden gesproken had. Hij wilde deze laatste
vijanden straffen en overwinnen, maar niet op het schavot.
Kalm en bevelend was hij voornemens te gaan door het
land, dat zij gedreigd hadden, hem te ontrukken. Hij wilde
gaan staan tusschen de duistere gezichten. Even zorgeloos
als een herder tusschen de struiken van het bosch zou hij
slapen tusschen de samengezworenen, als die er waren, en
hen nog eenmaal dwingen, de vlag te strijken en hem te
volgen, waar hij ging. Hij wilde de Zweedsche vijanden overwinnen, door hun te toonera, dat zij hem nog trouw waren."
Dit beeld van den ongelukkigen koning bevat groote
trekken. Geloof heeft hij, te midden der diepste vernedering,
geloof in zich zelf, in zijn roeping, in zijn vermogen, om
de taak, die hij zich voorstelt, te volbrengen. Die taak is
in zijn oog niet langer, zijn volk ter overwinning te voeren,
maar tot trouw in het uiterste. En hij heeft het geloof in
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zijn volk, dat het hiertoe gevoerd kan worden. Maar ziek
is hij ; zijn zieleleven is verbitterd, en een schoone dood
is het eenige, niet alleen wat hij verwachten, maar ook
wat hij wenschen kan. Wij begrijpen nu, waarom hij oorlog
noodig heeft. Voor de werken des vredes is hij minder
geschikt dan ooit ; de nederlagen, die hij leed, dragen kan
hij evenmin als, gelijk Num Eddaula hem ried, zijne
vijanden vergeven; hem blijft slechts over, een vijand te
zoeken, onverschillig welken, en op het veld zijn leven te
laten. Met Tegnér, maar in gansch anderen zin, kan Heidenstam zeggen: „Hij kon niet wij ken, slechts vallen kon hij ".
Maar Heidenstam kan ook met Strindberg zeggen:
Karel XII mislukte, omdat hij tegen de ontwikkeling
streed. En wij begrijpen nu, wat dan met de ontwikkeling bedoeld is. Karel XII is een vorst met wiking- idealen. Maar
wat in den wikingtij d past, past niet in de achttiende
eeuw. De wikingtijd is een periode, waarin bij de Noordsche
volken het persoonlijk zelfbewustzijn voor het eerst overstroomt en alle banden breekt; het was een strijd van
allen tegen allen, waarin ieder het natuurlijk vond, dat
de beste vechter ook de eerste man was, en geen traditioneel of ander recht was zóó machtig, of het moest wijken
voor dat recht, dat geschapen werd door de eenvoudige
omstandigheid, dat men in den strijd zijn meerdere vond.
Die tijd bood ieder gelijke kansen, en ieder waagde zijn
leven gaarne voor de kans op succes. De achttiende eeuw
kent geconsolideerde staten, die elkan der wel niet altij d
respecteeren, maar toch niet al te lichtvaardig tot den
oorlog overgaan. Men heeft reeds geleerd, dat er cultuur
zijn, die langzaam gewonnen worden, en dat,-warden
waar de oorlog den arbeid van vele jaren in ééu dag vernielt, la guerre pour la guerre een brooddronkenheid is.
Daarom krijgt de man, die met zijn oorlogen geen ander
doel najaagt dan bevrediging van persoonlijke eerzucht en
die niet de grenzen van zijn kunnen berekent, ten Slotte
allen tegen zich, al is hij misschien ook reiner van ziel
dan zijn tegenstander, die als een goed diplomaat tevreden
is, wanneer het hem gelukt, met zoo weinig mogelijk op-
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offering een stuk land van zijn buurman te kapen. Maar
die belangeloosheid in het stoffelijke is toch een ideale
trek, die zich aan de omgeving van den onpractischen held
meedeelt, en daarom wordt hij vergood op hetzelfde oogenblik, dat hij verguisd wordt.
Die ongeschiktheid voor het practische, die met Karels
idealiteit samenhangt, blijkt ook uit kleine trekken, die
de dichter met veel tact in het licht stelt, -- zijn ver
zijn onhandigheid, zijn jongensgestalte, ja-legnhid,
ook zijn gebrek aan gevoeligheid voor vrouwelijk schoon
is in dit licht te beschouwen. Het is, alsof hij geheel in
eene denkbeeldige wereld leeft, en of, wat tot het gewone
leven behoort, maar half tot hem doordringt. Eene ver
komt ook in ,,Karolinerna" voor. Een als-leidngsc
page verkleede schoone vrouw is den koning naar zijn
slaapkamer gevolgd. Maar hij geraakt niet in den vulgairen
jongensstr**d tusschen begeerte en deugd; zijn eenige verlangen is, de dame van zich af te houden, wier aanraking
hij als een hem aangedane beleediging gevoelt, en als hij
in strijd geraakt, dan is het met zijne vormelijkheid en
zijn verlegenheid, tot het gevoel van zijn waardigheid
bovenkomt en hij den page bevel geeft, zijn vrienden te
waarschuwen, met wie hij feest wenscht te vieren. Eigenaardig is het, dat deze zelfde koning wel luisteren wil naar
verhalen, waarin het geslachtsleven een rol speelt. Hier
is het mysterie der geslachtelij kheid naar het gebied der
phantasie overgebracht, waar hij zich beter thuis voelt.
En nog een der duisterste trekken in het beeld van
Karel XII wordt verzacht, wanneer men hem in het licht
van zijn ongeschiktheid voor het practische leven beschouwt,
namelijk de valschemunterij, waaraan hij zich schuldig
gemaakt heeft. Karel XII heeft nooit de waarde van het
geld gekend en ook voor zich geen rijkdom begeerd. Waar
hij waarde aan hechtte, dat was roem, en roem werd door
oorlog verkregen. Maar nu stuitte hij in de praktijk telkens
weer op dat inferieure bezwaar, dat er, om oorlog te voeren,
geld noodig was. Men moest het dus nemen, waar het te
vinden was. Indien zijn onderdanen van hem waren, dan
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waren ook hun bezittingen van hem. En wanneer zij niets
meer bezaten, wat bleef er dan anders over, dan schulden
te maken en waardelooze papieren uit te geven? Indien
een man als Görtz zich hiertoe aanbood, dan had hij dezen
slechts de noodige macht te geven, om die practische
moeilijkheden voor hem op te lossen. Hij kon zich dan
verder bezig honden met wat hij gewichtiger achtte.
Wie Karel XII begrijpen wil, hij moet ook de Karolinen kennen, want zij zijn het, die op hem, en op wie

hij een stempel gezet heeft. Het is ongetwijfeld waar, dat
Karel zoo getrouwe volgelingen niet zou hebben gehad,
indien dat, wat bij hem in eenzijdigheid tot kolossale dimen
sie uitgegroeid was, in hun boezem in het geheel niet
levend was geweest. Karel XII had geen Macedonisch leger
met zich meegekregen, evenmin als Alexander de Groote
een Zweedsch. Is Karel XII de laatste wiking geweest,
ook de Zweden hebben hun wikingtijd gehad, en de lust
tot avonturen sluimerde nog in hun hart; was hij een
droomer, die sprookjes tot werkelijkheid wilde maken, ook
zijn volk heeft zich dikwijls in sprookjes en poëzie rijk
gevoeld, waar de werkelijkheid hard was; was hij kuisch
en beschroomd van natuur, bij zijn onderdanen keeren
dezelfde eigenschappen terug. En wat bij hem vasthoudendheid is aan zijn doel, uit zich bij hen in trouw, zoowel
tegenover den koning, wat hij zich ook ten schulde laat
komen, als tegenover het vaderland. Maar wat hij hun
geeft, is een gemeenschappelijk doel, dat den onderlingen
band versterkt en hen den onderlingen naijver doet vergeten. Broeder Göran leest bij Karels begrafeiiis in het
gewelf der IRidderholmskerk eene oude monniken-inscriptie, noemende de oorzaken van Zwedens ongelukken:
„eigenbaat, valsche haat, minachting voor de wet, onverschilligheid voor het algemeene wel, kortzichtige genegenheid voor vreemdelingen, koppige afgunst op landgenooten",
en hij vraagt zich af, of het eenmaal met de overige woor
den zal gaan als met dat over minachting voor de wet,
dat b ijna uitgewi scht is. Bij de Rarolinen zijn die ondeug-
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den, indien zij aanwezig waren, door het groote gevoel
van wapenbroederschap en door de gemeenschappelijke
rampen op den achtergrond gedrongen. Roerend zijn de
beelden van trouw en plichtsbetrachting, van onderlinge
hulp, van heimwee, van ongekunstelde religieusiteit, die
bij het lezen van dit boek voor onze oogen treden. Ik
noem luitenant Lejon, die als gevangene in Tobolsk berucht is voor zijn uitgelaten vroolij kheid en zijn neiging
tot dronkenschap, maar achter wiens luidruchtigheid zulk
een pijnlijk heimwee verborgen is, dat hij zich zelf den
dood geeft, om „thuis" te zijn. Ik noem den zeventigjarigen
staatsminister Piper, die den oorlog ontraden heeft maar de
schuld op zich neemt en de schande draagt, en die zich
niet wil laten loskoopen, daar zijn plaats is bij zijn gevangen landgenooten. Eén voorbeeld uit de vele wil ik iets
uitvoeriger meedeelen. „Duinma Svenskan", „de domme
Zweedsche" wordt eene krijgsgevangen vrouw genoemd,
die door een slavenhandelaar naar Turkije gebracht en
aan de moeder van den sultan verkocht is, om dienst te
doen in den harem. Terstond bij haar binnentreden wordt
buiten haar schuld de haat tegen haar gewekt van den
portier, een bedrieger, die den spotnaam „de Afgedankte
Messias" draagt, en deze wenscht haar toe, dat slangen
en schorpioenen haar dood zullen veroorzaken. Schoon
wordt zij niet gevonden; haar voeten zijn te groot, haar
beweging is niet gracieus genoeg; voor dansen heeft zij in
het geheel geen aanleg. Haar wordt opgedragen, de papegaaien te verzorgen, en in deze taak zal zij een jong schoon
Tsjerkessisch meisje „Het Licht der Avondster", dat in
den harem een toekomst heeft, aflossen. Van deze zal zij
onderricht ontvangen, hoe zij haar taak heeft te volbrengen. Tusschen de twee vrouwen ontstaat een korte vriendschap, die echter niet duurt, daar de bekwaamheden en
de belangstelling van beiden van zoo verschillenden aard
zijn. De „domme Zweedsche" geeft zich geheel aan haar
plicht en draagt vooral een goed hart toe aan den oudsten
en voornaamsten papegaai, omdat die zoo ongelukkig is.
Zij tracht hem te leeren, den naam van haar man .Anders-
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son" uit te spreken, maar vergeefs ; het dier is stug en
onvriendelij k.
Op een avond krijgt zij de opdracht, een feest bij te
wonen ter eere van de sultane. Er zal gedanst worden ; haar
rol is, de dansen onhandig te imiteeren en zich te laten
uitlachen. ,,Dumma Svenska" wordt boos en antwoordt in
haar eigen taal met een vloed van ontevreden woorden, maar
krijgt te hooren, dat het zóó goed is; zóó moet zij straks
ook doen, dan zal er gelachen worden. Aan het einde moet
zij een mand met een rozenstruik, die gereed staat, op een
tafel zetten, die voor den voornaamsten papegaai staat.
Het feest begint, er worden toespraken gehouden, er
wordt gedanst; het schoonst danst Het Licht der Avondster. Dumma Svenska staat er bij en weet zelf niet, hoe
schoon zij daar staat in haar armoedig werkpak. Zij dankt
God niet, dat haar trekken helder en open zijn en haar
haar zoo zacht als de zijde, waarvan de vrouwen in Broessa
de beurs van den sultan maken. Koppig ziet zij neer op
de mat, maar zij gevoelt den ontevreden blik der opper
zich rusten. Dan herinnert zij zich de op--hofinestrp
dracht, die zij kreeg, om in het spel de nar te zijn. En
zij doet, wat van haar verlangd wordt, onder het fluisterend
gelach der aanwezigen. Dan draagt zij de mand met den
rozenstruik naar de tafel, die voor den voornaamsten papegaai staat. Maar haar handen beven, en de mand glijdt
van het gladde tafeltje op den grond. Een schare schorpioenen kruipt over den rand, en uit de aarde op den
bodem verheft zich een slang met een platten kop. Een
oogenblik wiegt het dier op en neer; dan verheft het zijn
opengesperden en sissenden muil naar den papegaai. De
verschrikte vogel sloeg tegen het net van de kooi, als om
bescherming te zoeken bij zijn oppasseres. Schreeuwend
uit hij het eene woord, dat zij hem zoo ijverig geleerd
heeft: „Andersson ! Andersson! Andersson !"
„Daar zei je wat !" mompelde Dumma Svenskan. Zij
was van den bodem opgestaan, en in een droom zag zij
dat oogenblik in de koude schemering, toen de Afgedankte
Messias de slang en de schorpioenen onder de wortels van
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den rozenstruik in de mand verstopte. Maar zij was zich
niet langer bewust, dat verschrikte toeschouwers om haar
heen stonden, gekropen op kussens en divans langs de
muren van den zaal.
Voorzichtig greep zij de mand vast en droeg die
naar het open venster. De slang wendde haar kop naar
haar en likte de lucht met de tong. Hooger en hooger
lichtte zij de mand op, om, kracht te krijgen. Maar toen
zij de hand terugtrok, had de slang zich om haar arm gewonden. Het dier beet haar bij de pols, zoodat bloed er uit
druppelde, en het liet zijn beet pas los, toen zij het tegen
den grond drukte en zijn kop met haar grooten voet stuk
trapte. Zij deed een paar stappen ter zijde en bleef staan
met den rug tegen den muur.
De witharige sultane nadert en onderzoekt den bloedenden arm.
„Mijn lieve kind, zeide zij stil en omarmde en kuste
de stervende Zweedsche slavin. Je hebt met je leven mijn
lievelingsvogel gered .... Maar je hebt ook ons allen een
diep raadsel gegeven, om over na te denken. Hoe hebben
wel je plichten en je vervelend dagelijksch werk met zijn
onafgebroken eenerlei je zoo dierbaar kunnen worden,
dat alles, waar wij naar haken, je als leege dwaasheid en
spel voorkomt ? Men heeft met den vinger naar je gewezen, omdat je de geheimen van den dans niet verstond . .
Ach, mijn kind! Zij zijn gemakkelijker te leeren, dan jou
raadsel te raden is. Prijzen zou ik den god onzer vaderen,
als hij ooit zulke moeders onze zonen liet opvoeden !".
Joen later de lampen uitgedaan werden en de duisternis heerschte, zat het kleine Licht van de Avondster
wakker op haar slaapmat. Was er dan werkelijk iets in
de wereld, dat nog meer waarde bezat dan sjaals en sieraden ?
Waarom had niemand dat vroeger gezegd ?
„Je zoudt de doode slavin niet zoo bitter missen,
(fluisterden eenige der vriendinnen, als je niet van haar
gehouden en haar toch verdriet gedaan had. Voor zoo iets
is er geen herstel ".
- „Je zoudt niet zoo over haar treuren, fluisterden zij
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den volgenden nacht, als je te voren een man had liefgehad.
Nu heeft zij je heele hart gekregen .... Jullie bent zoo
brandend, jullie Tsjerkessische vrouwen ".
„Maar de sultane zeide:
„Je hebt donkere kringen onder de oogen, en ik raad
,je, je lippen te gaan kleuren, want krijgt de padisja je
te zien, zooals je er nu uitziet, dan kan je lang wachten
op je kiosk met roode damasten tapijten".
„Het Licht der Avondster stierf, en op de helling
boven het klooster der dansende derwisjen bij Skutari
werd zij begraven onder dezelfde accacia als de Zweedsche
vrouw. De derwisjen plantten hyacinten om den boom en
verzorgden hem lang, en zij noemden de plaats „Het Graf
-der twee Zusters ".
„Daar liggen twee princessen, vertelden zij, die heel,
heel lang geleden leefden. De oudste meende, dat God
woonde in vrome handelingen, en de jongste, dat hij in
den dans woonde, maar daarom werden zij ook zusters genoemd, omdat zij beiden wedijverden, om hem te dienen ".
,

,

Aan zulke vertellingen is het boek rijk. Ieder hunner
is een kunstwerk op zich zelf en draagt toch bij tot den
totaalindruk. Ook Dumma Svenska, al heeft zij den koning

nooit ontmoet, behoort tot de Karolinen, die het verstonden,
hun plicht te doen, te lij den, te sterven, en die door hun
resignatie imponeerden, ook waar zij niet begrepen werden.

Nog breeder is het werk. Het geeft niet alleen een
beeld van Karel en zijn volgelingen en zijn volk, het
laat ons ook eenige malen zijn grootsten tegenstander
.Peter den Grooten zien, in zijn orgieën, in zijn buien van
.goedmoedigheid en willekeurige zachtheid, in zijn plotselinge
aanvallen van woede en wreedheid, ten slotte in zijn ver
stukje, getiteld : „Moedertje Katerinuschka"-latenhid.I
wordt hij zich deze verlatenheid op aandoenlijke wijze bewust. Hij weet, dat hij niemand vertrouwen kan; zijn zoon
verlangt naar zijn dood, zijn liefste gunsteling, die plannen
van verraad smeedde, heeft zich pas verwijderd, om zelf 0. E. XVIII 6
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moord te plegen, ten einde niet in de handen van den
Czar te vallen. Peter wordt plotseling getroffen door den
geringen afstand, die er is tusschen hem en zijn vijand.
„Katerinuschka., mijn kind.,... Waar men ook in heel
Europa een gedenkpenning slaat of een vlugschrift drukt,
stelt men mij als een zot voor! Wat heb ik gedaan, om
eenzaam te worden? Het is een even eenzaam man, die nu
in Zweden zijn troepen verzamelt en ze tegen de Noorsche
bergen voert.... Daarheen moesten wij dan beiden komen
langs verschillende wegen. ..
Hier ontvangt de lezer den indruk, dat Karel grooter
is dan Peter. Waardoor? Door zijn tegenspoed. Indien al
de sterke wil niet voldoende is, om een geheelen mensch te
maken, met het succes wordt nog minder bereikt. De
tegenspoed wordt licht een zedelijke factor, de voorspoed
zelden. En terwijl de ongelukkige tyran toch nog zijn getrouwen heeft, die zijn rampen deelen, is de voorspoedige
tyran slechts omgeven door gelukzoekers.
Keeren wij tot ons uitgangspunt terug en vragen wij,
hoe Heidenstam over Karel XII oordeelt, dan blijkt het,
dat zijn oordeel niet een soort midden houdt tusschen de
beide uiterste oordeelvellingen, maar dat het beide inhoudt
en vereenigt in een hoogere eenheid. Al gebruikt hij geen
scheldnamen als „boef", Fwij krijgen toch uit zijn werk.
een veel duidelijker indruk van Karels schuld dan uit
Strindberg's invective. En toch is hij het tegelijk volkomen
met Tegnér eens. Met het eene woord „schuldig" of „niet
maakt men zich van een gecompliceerd karakter-schuldig"
niet af. En dit begrijpen ook de mannen, die na des konings
dood zich rekenschap trachten te geven van hun eigen
sentimenten. Een keukenmeester spreekt:
„Haat je hem dan ? Wat zou ik daartoe wel zeggen, ik,
een vreemdeling ? Is het niet wonderlijk met dien vorst, dat
niemand hem kan haten ? Twee verbitterde menschen kunnen
niet elkander ontmoeten en hem laken, zonder dat zij beginnen te twijfelen aan hun eigen woorden, wanneer zij
uiteengaan, en den volgenden keer, als zij samenkomen,
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spreken zij over hem met ontbloot b oof d. Zijn wij dan zelf
dwazen? Duizenden menschen staan van avond zwijgend
langs de straten, maar er is niet één, die hem haat. Bij
het eerste dreigende woord zouden zij zich verzamelen om
de lijkslede en die verdedigen, zonder zelf goed te kunnen
zeggen, waarom. Zie jullie, kameraden, soms leggen wij een
mensch op de eene weegschaal en al onze wijsheid op de
andere, maar toch bemerken wij, dat de schaal volmaakt
stil staat. Weet jullie, wat dat beteekent? Dat beteekent,
dat bij dien mensch een droppel van de eeuwige rechtvaardigheid is, want die droppel is zwaarder dan goud en lood,
en wij hebben geen gewichten, om dien te wegen. Mogen
wij tot ijzer omgieten alles, wat wij meenen, dat die mensch
misdaan heeft, klaar ligt toch die droppel op zijn voorhoofd
en die schaal roert zich niet ".
Nog duidelijker wordt dezelfde gedachte uitgesproken
door Tolle Aarason, den jongeling, die het plan opvatte,
den koning te dooden, maar op het beslissende oogenblik
als door een onzichtbare hand werd teruggehouden. Hij
ziet het zwaard, dat de gesneuvelde vorst nog stijf in zijn
hand knelde, en hij vraagt : „Tegen wien werd dit zwaard
getrokken P. Ik weet het nu zelf. Tegen wien, vraag ik.
Tegen allen. Is dat antwoord ons niet genoeg ? Is dat
niet de manier, waarop een held moest sterven ? ... Hij
geloofde. Hij geloofde aan de rechtvaardigheid van zijn
zaak ... Zulke trotseerders vergeeft God de Heer... Zulke
trotseerders vergeven zelfs de menschen !"

De epische roem van Karel XII berust op zijn vroegen
dood. Van zulke helden maakt de poëzie van alle tij den
zich meester. En wanneer zij hen niet in de historie vindt,
dan maakt zij hen en idealiseert hen. Neem Sigurd den
drakendooder. De overlevering weet aanvankelijk niets meer
van hem, dan dat hij een draak versloeg, eene slapende
princes wekte en zich met haar verloofde, daarna eene
andere vrouw nam en zijne eerste geliefde aan zijn zwager
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afstond. Voorwaar geen daad, om roem op te dragen. Maar
hij wordt later op aanstoken van dien zwager vermoord,
en ziet, de poëzie vergeeft hem niet slechts zijne ontrouw
tegen zijne geliefde, zij praat die ontrouw ook goed, ja
ontkent ze, en weldra is hij de voortreffelijkste an alle
helden. Met Achilles is het niet anders. Zeker zou hij niet
zoo ver boven alle Grieken hebben uitgeblonken, indien
hij zoo oud als Nestor geworden was. De vroege, gewelddadige dood geeft den held een nimbus, dien geen jaren
van nuttigen arbeid kunnen schenken. Karel XII hebben
wij korter bij ons dan Sigurd en Achilles, die misschien
nooit geleefd hebben, en het is een minder onmogelijke
taak, hier te onderscheiden tusschen geschiedenis en verdichting. Toch is ook dit niet gemakkelijk, want ook de
geschiedschrij ver is poëet, en ten slotte kan ook hij personen en zaken slechts geven, zooals hij ze ziet. Alleen
in het factische kan hij nauwkeurig zijn. Maar dat vermag
ook de dichter, al stelt hij zich dikwijls met weinig materiaal tevreden. Dit verwijt kan Heidenstam niet treffen.
Ik wil echter niet de vraag beoordeelen, of zijn beeld van
den koning historisch juist is; poëtisch juist is het zeker.
Zijn Karel XII kunnen wij ons voorstellen als een mensch
van gelijke bewegingen als wij, slechts van ongewone
proporties, en het lot, dat den vorst treft, kunnen wij
begrijpen als uitvloeisel van zijn karakter. Onze bewondering kunnen wij hem niet onthouden, al zou ons oordeel,
indien wij hem in het leven ontmoetten, harder luiden
dan hier, waar de afstand van twee eeuwen en de suggestieve macht van den dichter dat oordeel verzachten.
Niettemin, nog na 200 jaar een dichter op deze wijze
te bezielen, is niet iederen vorst gegeven, ook niet, indien
hij oorlogen gevoerd heeft. Daarvoor zijn eigenschappen
noodig, die de phantasie aan het werk zetten. En, gelijk
ik reeds opmerkte, dat de koning zijn leven voor zijn
geloof heeft gegeven, al was het dan ook maar het geloof
aan zijn eigen goddelijk recht, dat is een krachtige hefboom
voor de poëzie.
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Wie in deze dagen zijn aandacht aan Karel XII schenkt,
aan hem dringen zich twee vragen op. In dit jaar is
opnieuw een eeuw over het graf van den krijgervorst
heengegaan. Wat zal het jaar 1918 van hem zeggen ? Zal
men hem huldigen, gelijk de romantiek deed? Zal men
met Strindberg hem eenvoudig een „boef" noemen? Of
zal men meenen dat Heidenstam met zijn psychologisch
opvatting het laatste woord over hem gesproken-dichterljk
heeft? Bedrieg ik mij niet, dan zal men er toe komen, zijn
volgelingen hooger te stellen dan hem zelf, en in zooverre
voortgaan, maar verder, op den weg dien Heidenstam opging,
toen lij zijn boek naar de volgelingen noemde. Tusschen
„Karolinerna" en 1918 liggen gebeurtenissen, die ons onmiddellij k in herinnering brengen, welke verantwoording de
man op zich laadt, die den oorlog ontketent. Wij hebben
ons kunnen versterken in de overtuiging, dat het eenige
doel, dat den oorlog rechtvaardigt, is de verdediging der
onafhankelijkheid. Maar wij hebben ook tallooze scharen
bewonderd, die onder alle omstandigheden hun plicht deden
en trouw bleven tot het einde. In het scherpe licht der
realiteit van heden moet de lauwerkrans om de slapen van
Karel XII verbleeken.
De andere vraag, waaraan men zich niet onttrekken
kan, is deze: wat zullen de dichters over tweehonderd jaar
zeggen van de gebeurtenissen, die wij thans beleven ?
Ook thans hoort men wel mompelen, ja meer dan
mompelen, over de goddelijke zending van een vorst. Zou
dat genoeg zijn voor blij venden roem ? Of zou het nageslacht
liever de herinnering bewaren aan een koning, die zonder
andere zending dan de inspraak van zijn hart, in de voorste
loopgraaf kwam, een soldaat zijn geweer ontrukte, en niet
heenging, voor hij een handvol patronen verschoten had?
Wie weet het? Misschien brengt eenmaal eene organiseerende
fantasie de daden van den laatsten op den eersten over.
Maar of de boeken, waarin dat gebeurt, overtuigende
kracht zullen bezitten?
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Lachend liepen zij de groote brug over van het kanaal
van Gent naar Brugge, de twee vriendinnetjes. Het
grootste meisje, een aardig blondje met blozende wangen,
had een bouquetje in de hand. Zij knikten de Duitsche

soldaten, die de wacht over de brug hielden, vriendelijk
goedendag. Zij kenden elkaar immers zoo goed. Vier
maal per dag moesten de meisjes de brug over, want de
school lag aan den anderen kant van het dorp, de Zus
„Blümchen !” riep de soldaat, „voor wie die-terschol.
Blümchen?" „Niet voor u", schertste het blondje. „Doch ",
riep de soldaat en liep de kinderen na, die gierend van
pret met fladderende haren hem vooruit holden.
„Dag, Blümchen ", zeide de Duitscher, toen de kinderen
om 12 uur naar huis gingen. Margriet en Marie keken
elkaar aan en lachten, want nu hadden zij toch geen
bloemen in de hand. Van dat oogenblik af werd Margriet
steeds „Blümchen" door den soldaat genoemd. En zij
vond het een mooie naam, er klonk muziek uit en er trok
een schaduw over haar gezichtje als een ander zijn plaats
had ingenomen op het oogenblik dat zij de brug over
moest. Vooral als het die dikke zwarte was, die hen
altijd zoo grimmig aankeek en nooit terug groette. En

„BLÜMCHEIQ'S EERSTE COMMUNIE "

.

343

wat had hij Margriet hard bij den arm van de leuning weggetrokken, toen het kind er over heen hing om naar de
jonge vischjes te kijken ! Zij had er blauwe plekken van
op haar arm gekregen.
Op zekeren dag maakte de jonge soldaat weer eens
een praatje met de kinderen en vertelde dat het „morgen"
zijn „geburtstag” was. Jarig zijn en geen geschenken van
huis, geen „sträuszchen" en zelfs geen brief, niemand om
hem geluk te wenschen, .... , uit medelij den met zich zelf
kreeg hij bijna de tranen in de oogen. „Zal jij me gratulieren, Blümchen?" vroeg hij. „Wat is dat gratulieren?"
vroeg het kind en toen de soldaat het haar had uitgelegd
beloofde zij het en Marie ook. En zingend vervolgden de
kinderen hun weg:

„Kom, Schepper- Geest, daal op ons neer,
Bezoek de harten van uw volk
En met genade van omhoog
Vervul die Gij geschapen hebt.`
Blümchen's vader was hovenier op een „kasteelke",
dat de eigenaars hadden moeten verlaten, toen de granaten door de lucht floten, de machinegeweren flitsten en
de bruggen opgeblazen werden. Het torentje van het
kasteelke was weggerukt en heel de voorkant van het
huis door bommen vernield. Margriet kon met gloeiende
wangen en glinsterende oogen vertellen van dien vreeselijken dag toen de „meesters" van het kasteelke in een
droge sloot verscholen lagen met de „mem" en twee kleine
kinderen, terwijl de kogels hun over 't hoofd vlogen. Margriet zelf zat met haar drie broers in een greppel vlak
achter het hoveniershuisje en had niet anders gedaan dan
om haar moeder roepen, die haar keuken maar niet ver
wilde, terwijl vader op het land van zijn meesters-laten
het vee in veiligheid ging brengen. Ten slotte waren de
meesters gevlucht, Meneer op de vélo, Madame met de
kleine kinders in een „kortewagen ", die door de „mem"
werd voortgeduwd. „Zuu een rijke Madame in een korte
naar Gent !" Maar het „wreedst" was-wagenhlm
toch de vlucht geweest van de jongens uit de buurt. Al de

344

„BLÜMCHEN'8 EERSTE COMMUNIE ".

jongens van 13 tot 16 jaar, waren met een bundeltje
kleeren in de hand en hun geel „geboorteboeksk e" in den
zak, te voet naar Frankrijk gevlucht. Alles uit angst om
door den „Duitschm.an" meegenomen te worden. Moeder
had „toch zoo wreed geschreeuwd" toen Jean, Marcel en
Felix weg gingen, want Cyriel, Arthur en Camiel waren
immers ook reeds in dienst van het vaderland ? Moesten
al haar „mannekes" haar dan ontnomen worden ? Neen,
moeder was niet te troosten geweest. Wie moest de konijnen
eten geven nu Félix er niet was, wie zou hout kappen om
haar stoof aan te maken, nu Marcel weg was en wie zou
Jean's plaats op het veld innemen ? Heel de oogst zou
moeten bederven en het hooi zou niet op tijd binnen kun
zijn. Na langen tijd kwamen de ouders toch te weten-ne
dat de jongens na acht dagen zwerven in Frankrijk waren
aangekomen en werk hadden gekregen bij boeren totdat
het vaderland hen opeischte. De drie oudste zoons lagen
nog steeds in de loopgraven, die waren dan toch nog in
leven, al was het er ook een „leven" na! Iederen dag bad
moeder „uw wil geschiede op aarde en onder de aarde" . .
Eerst durfde moeder niet goed. Je mocht het schoone gebed
van onzen Heer toch maar niet zoo uit je zelf veranderen.
Maar de goede, oude pastoor stelde haar gerust. „A la
guerre, comme à ] a guerre", zei hij, terwij 1 hij zelf iederen
dag een extra glaasje wijn dronk om zijn voorraad wat
sneller te doen verminderen. Want je kon nooit weten.
Wat er in Leuven gebeurd was, kon elders ook gebeuren .. .
De tijd viel moeder lang. De dagen kropen voorbij en
vader had „toch" zooveel te doen, nu hij al het werk
alleen moest afmaken. Maar tegen het voorjaar zou de
oorlog wel uit zijn. Doch toen het voorjaar verliep en de
zomer daarop en de winter eveneens en er nog steeds geen
hoop op vrede was, toen zuchtte moeder en zeide: „Maar
met Margriets eerste communie, dan zijn de jongens toch
heel zeker thuis." „Zeker ", zeide de hovenier. „En we
zullen er God om bidden", zeide de pastoor. De hovenier
en zijn vrouw waren er altijd zoo troisch op geweest, dat
. zij op hun leeftijd nog een eerste communicante zouden
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hebben. De oudste dochters, die in de stad dienden, spraken
ook altijd over „Margriets eerste Communie ", als een mijlpaal op hun aller levensweg. Léonie had tegen haar Madame
gezegd, toen Madame genoodzaakt was Léonie's loon wat
te verminderen : „Och, Heere toch, och Heere toch
Madame, als God wil dat al mijn broers gezond uit den
oorlog wederkeeren, zal ik u heel mijn leven dienen voor
niets. Maar het moet zijn v66r Margriet's eerste Communie." Dat was de conditie. „Natuurlijk, voor Margriet's
eerste Communie, dan komen ze allemaal hier bij u in de
keuken dineeren", antwoordde Madame. En Léonie begon
al „te peinzen" over „de menu". Ondertusschen liep Margriet
blozend en blij in het dorpje rond. Het maakte wel indruk
op haar dat de soldaat haar zoo vriendelijk had aangekeken en haar gevraagd had om hem toch vooral te „gratulieren". Het kind beschouwde de soldaten, die zij immers
overal zag, bijna niet meer als vijanden. Bij alle boeren
waren ze ingekwartierd en ze konden toch zoo mooi zingen.
Zij stond dikwijls met haar vriendinnetjes te luisteren als
er uit een boerenwoning „Morgenrotte, -- mor -gen-ro-oth",
klonk en het liedje van de „Kamerad", nou dat kende
ze al even goed als de soldaten zelf.
„Vader ", zei Margriet, toen zij van school kwam,
„morgen vroeg moet ik een schoone bouquet bloemen hebben. Maar schoone, zulle ". „Voor wie is het nu al weer?"
vroeg de hovenier. „Voor, voor.. , . Masoeur Eléonore",
loog Blümchen, want zij wist wel dat vader geen bloemen
zou geven als hij hoorde dat het voor een Duitschen „piot"
zou zijn. Vader begreep niet waarom Margriet zoo opgewonden was toen zij 's morgens haar „bloemenbouquet" in
den hof kwam halen. En hij vond ook dat zijn klein meisje
zijn blik ontweek. Maar „Blümchen" haastte zich weg en
holde met een „ik heb ze" naar Marie, die stond te wachten. Blümchen's blanke wangetjes bloosden en haar handjes
trilden, toen zij den jongen soldaat, die op de brug stond
uit te kijken, de bloemen met een „proficiat zulde" in de
handen duwde. ,,Blümchen! Blümchen !" riep de soldaat
en rende de meisjes achterna, die hem met haar vlugge
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voetjes echter de baas waren en hem ontsnapten. Maar
om twaalf nur, toen de kinderen uit school terug kwamen,
nam hij Blümchen in zijn jongensarmen en kuste hij haar
op de rozenwangen. „Blümchen, dank! Liebes Blümchen ".
„Proficiat ", zei Blümchen weer; zij wist niet anders te
zeggen, die hartelijke zoenen hadden haar wel wat aan 't
schrikken gemaakt.
„Kom ne keer hier ", zei de hovenier streng, toen Blümchen thuis kwam. „Wat zei Masoeur van de bloemen P"
„Ze vond ze toch zoo schoon vader, ze had van heel
haar leven zulke schoone bloemen niet gezien ", jokte
Margriet.
„Kind, ge en spreekt de waarheid niet. Ge hebt de bloemen niet aan Masoeur gegeven ..." Hoe kwam vader ook
altijd alles te weten P --- Toen Margriet om half twee weer
over de brug ging, was het maar goed dat de jonge sol
er niet was. Want toen zagen haar oogjes rood, in-dat
plaats van haar wangetjes.
Het duurde niet lang of de soldaat maakte plaats
voor een ander en kwam niet meer terug. Maar Blümchen
bleef Blümchen voor iederen soldaat die nog oog had voor
een lief gezichtje en een vroolij ken lach. In het dorp riepen
zelfs de jongens haar na: „Blümchen! Blümchen !" Die
hadden het gauw genoeg overgenomen van „de Duitschmans."
Blümchen werd groot en flink en Blümchen leerde
voor haar eerste Communie. Nu mocht er niet langer gewacht, meende de pastoor. „'t Zal vrede zijn vóor dien als
God het wil ", zeide hij.
De groote zusters in de stad hadden alle hoop op een
„schoon feest bij Margriets eerste Communie" reeds opgegeven. De meesters van Léonie brachten eenige maanden
in Holland door. Madame zou niet eens den dag weten
waarop Margriet haar eerste Communie zou doen. Als er
toch geen feest in de keuken kon zijn met de broers, was
het eigenlijk maar beter dat Madame er niet was en er
niets van wist.
Een schoon kleed zou Margriet echter hebben. Léonie
had er al jaren voor opgespaard. Een schoon kleed en een
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schoon ,,boekske". Léonie had met haar Madame al dik
witte kleedjes gegarneerd in gedachten met zijden-wijls
plissé's en fijne kantjes en al zoo heel erg dikwijls ook
de breedte van de witte ceintuur besproken. Want wit
mag het toch wel zijn, al is het maar een kind van buiten
niet waar Madame P En een „boekske” van-mensch,
„ivoor" droomde Léonie. „Van mij krijgt ze het zakneusdoekje", had Madame gezegd „en van Meneer heel zeker
een zilveren médaille van Onze lieve Vrouwe". En nu
liep Léonie alleen de winkels langs in de bedrukte stad,
waar vroeger zooveel leven en vroolijkheid heerschte. Van
een „wit" kleed had zij al lang afgezien. Donker was veel
beter. En geen dun goed. Stevig goed dat wat lang duren
zou... En de witte mousselinen jurk met wit zijden ceintuur, veranderde in een zwart fluweelen, effen jurk. Er was
heelemaal geen garneersel op en toch kostte „het kleed"
nog over de tachtig francs. Enfin het geld was er, maar
liet was toch wel wat veel voor een kind van twaalf jaar.
Als het ook niet voor de eerste Communie geweest was,
zou Léonie het er nooit voor gegeven hebben. Het „boekslee"
zou dan maar „een gewoon" boekske wezen, niet van „ivoor".
Een zakneusdoekje moest er ook bij, nu Madame het niet
geven kon, en de broers konden nu ook geen geschenken
geven ... Arme Margriet! „Uw wil geschiede op de aarde
en onder de aarde", bad Léonie haar moeder na...
Léonie zou zelf „het pannenkleed" naar Margriet gaan
brengen. Een ouden jurk had tot maat gediend. Léonie
mocht de stad niet uit zonder pas, en een pas kreeg zij
niet om alleen maar „een jurk te gaan brengen ". Daarom
wandelde Léonie met haar pakje gewapend cordaat zonder
pas naar het dorp aan het kanaal van Gent naar Brugge.
Zij zou de wachten wel weten te ontwijken. De vogels
zongen, de weiden zagen groen, de torenklokken sloegen
zeven uur toen Leonie op weg ging. Zij was nu wel aan
de stilte gewend, drie jaar geleden viel het veel meer op
dat er geen vrachtwagens over den steenweg rolden, geen
melkwagens met vroolij k schitterende kannen en blaffende
honden voorbij reden, en dat de fabrieken niet snorden en
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de stoomtram niet blies. Geen „gerij" kwam Leonie tegen,
geen enkelen „vélo". Zij kwam met een omweg behouden
met haar pakje bij haar ouders aan en Margriet werd in
„haar nieuwe kleed gestoken ". „Het zal een triestige dag
zijn", meende moeder. „Ik zal er bij zijn," pochte Léonie
„en wafels bakken, ik heb bloem gespaard."
Toen Léonie het dorp verliet viel zij in handen van
de wacht. „Och, Heere toch, daar hè 'k m'n pas vergeten", trachtte zij nog te jokken, maar „zij was er aan."
Den volgenden dag moest zij voor het gerecht verschijnen
en werd veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf,
of vijf en tachtig francs boete. „Ik ben maar een dienstmeid," zeide Léonie „ik kan geen vijf en tachtig francs
betalen."
Daar zij niet brutaal was, zooals een ander meisje voor
het gerecht geweest was, kwam zij er af met veertien dagen
gevangenisstraf.
Toen zij haar straf had uitgezeten zeide zij : „Ik had
het er goed en ik ben er fier op, want als het vrede is
gaat er een stoet uit van al de meisjes die in het gevang
gezeten hebben en ik zal er bij zijn. Maar Margriet's eerste
Communie heb ik misgeloopen, dat is spijtig voor mijn
ouders."

E D DA~ P ROB LE MEN'
DOOR

Prof. B. SYMON S.

Onder de handschriften, die de IJslandsche bisschop
Brynjólfur Sveinsson van Skálholt in het jaar 1662 aan
koning Frederik III van Denemarken ten geschenke zond,
bevond zich een verzameling van oude Noordsche liederen,
hier en daar door proza aangevuld, die thans als Codex
Regius no. 2365, 4° onder glas prijkt in de Groote Kon.
Bibliotheek te Kopenhagen. Aan den voet der eerste bladzij de leest men het monogram van den bisschop LL (d. i.
Lupus loricatus = Brynjólfr „gepantserde Wolf") en het
jaartal 1643. Aan het door hem vermoedelijk in dat jaar
verworven handschrift, van welks vroegere lotgevallen we
niets weten, gaf Brynjolf den naam Edda Saemundi multiscii
(Swmundar Edda hies fródha). Hij was door een reeks van
onjuiste combinaties, die ik vroeger eens in onze Afdeeling
heb besproken 2 ) en thans laat rusten, tot dien naam gekomen. Zijn „Soemund" hebben we sinds lang over boord
geworpen, maar den welluidenden naam „Edda", hoewel
feitelijk evenmin te rechtvaardigen, hebben wij behouden.
1) Voordracht gehouden in de Vereenigde Vergadering der beide
Afdeelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen op 27 April 1918.
2) „Over afleiding en beteekenis van het woord Edda": Versl. en
Med. Afd. Letterk. IV, 3, 6-32; zie verder de Inleiding op mijn Eddauitgaaf (1906), blz. LXXXII v.v. met de daar vermelde literatuur.
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Zelfs hebben wij den term „Eddaliederen" of „Eddische
poëzie" uitgebreid tot andere soortgelijke gedichten, die,
zij het in beperkt aantal, in andere handschriften bewaard
zijn. „Eddisch" is een letterkundig begrip geworden. De
29 poëtische stukken van den Codex Regius zijn gedeeltelijk mythische liederen (b.v. de beroemde Völuspá, „De
Voorspelling der Profetes ", het grootsche schilderij van het
ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst der goden- en
menschenwereld naar de opvatting van het ten einde
spoedende, reeds met christelijke voorstellingen verzadigde,
Noordsche heidendom), voor een ander deel heldenliederen
(waaronder een reeks van liederen en fragmenten, door
proza verbonden, die in chronologische volgorde de sagen
van Sigfrid en van de Nibelungen verhalen), ten slotte gnomische of ethische liederen, waarin de levensbeschouwing
en de maatschappelijke moraal der oude Noormannen zich
uiten (ik denk hier in 't bijzonder aan de twee merkwaardige
spreukgedichten, die met andere stukken onder den titel
Hávamál „Spreuken van den Hooge" zijn overgeleverd) 1 ).
Hoe groot ook tusschen deze gedichten de onderlinge verscheidenheid is toch behooren zij onmiskenbaar tot één
1) Ziehier twee strofen, om het rhythme te karakteriseeren.
Hay. 59 Ar skai rzsa sas annars viii d.i. „Vroeg moet opstaan wie eens
/é edha fjör ha/a;
anders geld of leven wil hebben;
zelden pakt een liggende wolf
sf aldan liggjandi ul fr laer um getr
een ham of erlangt een slapende
né sofandi madhr sigr.
man -den zege."
De interpretatoren der 17de eeuw vinden, niettegenstaande deze en
dergelijke niet bepaald altruïstische levensregels, in de Háv. de gedachte
belichaamd : „atque inimicis etiam esto pacificus."
Háv. 68 Eldr es beztr medh yta sonum d.i. „Vuur is het beste voor de
menschenzonen en dat zij de
ok sólar syn,
zon mogen zien; daarbij, zoo
het kan, gezondheid van lichaam
en een leven vrij van smet."
Reeds Heusler (Berl. Sitzungsber. 1917, V, 119 v.) heeft daarmede een
Grieksche strofe vergeleken, die als tafellied in oud- Griekenland zeer populair was (Th. Bergk, Poetae lyrici graeci, 1289), waarin de Griek als de
vier hoogste goederen noemt: gezondheid, schoon uiterlijk, rijk worden op

heilynde sitt, e/ madhr ha f a náir,
an vidh löst at li f a.

eerlijke manier, jong zijn onder vrienden.
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en dezelfde familie, die zich van de Noorsch-IJslandsche
skaldenpoëzie onderscheidt door hun stoffen, hun metrischen
vorm, hun stijlmiddelen en hun volstrekte anoniemiteit.
Deze criteria veroorloven ons, tot dezelfde literaire groep
ook andere gedichten of fragmenten van gedichten te
brengen, die in andere handschriften zijn overgeleverd of
in prozaverhalen, de z.g. Fornaldarsögur, zijn ingelascht 1 ).
Zoo is dus „Eddische poëzie" een term der Skandinavische
letterkunde geworden in tegenstelling tot „Skaldenpoëzie".
De geleerden van de l7de eeuw, de mannen der Noor
beweging, hadden uiterst merkwaardige-schernai
voorstellingen omtrent den ouderdom en het vaderland der
Edda. Zij leefden in het tijdsbesef van den Bij bel en van
de klassieke oudheid. Gelijk zij verband zochten tusschen
de runensteenen van het Skandinavische Noorden en de
steenen tafelen van Mozes, zoo zagen zij er geen bezwaar
in, de Edda onmiddellijk na den zondvloed te dagteekenen.
In de Völuspá, waarmede de Codex Regius begint, vond
men aanwijzingen van het scheppingsverhaal en de geschiedenis van het paradijs, die een völva, een profetes in tegen
aan de verzamelde menigte bericht.-wordighevanO
En sprak niet in het tweede stuk van het oude handschrift,
de „Spreuken van den Hooge" (Hávamal), Odin zelf de
geheimzinnige raadseltaal: „Ik weet dat ik hing aan den
windbewogen boom, negen nachten lang, door den speer
gewond, aan Odin gewijd, ik zelf aan mij zelf .... Niet
brood bood men mij noch een hoorn tot lafenis; vorschend
zag ik neer, ik nam de runen op, schreeuwend nam ik ze,
dan zeeg ik weder neer" 2 ) In oude geschriften stond te
lezen, dat de Asen, met Odin aan hun hoofd, uit Azië
naar Skandinavië waren gekomen, niet als goden natuurlijk, maar als tooverkundige priesters en stichters van dynastieën. Met deze volksetymologie van een halfgeleerd
?

1)

Zij zijn gedeeltelijk van oudsher in de Edda-uitgaven opgenomen

(Baldrs draurnar, Rigsthula, Hyndluljódh, Grottasóngr, Svipdagsmal); het
overige vindt men bijeen in de „Eddica minora" van Heueler en Ranisch
(Dortmund 1903).
2) Hávamál str. 138 v.
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werk, die op één lijn staat met de geliefkoosde theorie
van de herkomst der Franken uit Troje, maakten de euhemeristische geleerden, in wier gezichtskring de Edda trad,
thans bitteren ernst. De Asen zelve hadden ze meegebracht
naar het hooge noorden, en zoo was de Edda bewaard gebleven, misschien wel in denzelfden vorm, dien Odin, de
uitvinder der runen en der dichtkunst, aan die verzen
had gegeven, voortgeplant in mondelinge overlevering door
dertig generaties heen tot op den eersten grootkoning van
Noorwegen, Harald Schoonhaar, onder wiens regeering
(sinds 872) IJsland gekoloniseerd werd. Saemund de Wijze
verscheen als een nieuwe Mozes: hij had de eddische wijs
ontraadseld en opgeteekend voor het nageslacht. Zoo-heid
beginnen de Edda- studiën met te grijpen naar het hoogste:
de Edda is IJslandsch alleen door de taal, maar in haar
wezen niet -IJslandsch, niet -Noordsch, zelfs niet -Europeesch,
maar Vooreuropeesch; een nationaal bezit, doch tevens
boven - nationaal, een pendant van de Genesis en van de
Sibyllijnsche boeken.
Fantasieën, die een taai leven hebben gehad; toen in
1787 de Vita Saemundi van Arni Magnusson gedrukt
werd 1 ), was zij, hoewel bijna een eeuw vroeger geschreven, nog
allerminst verouderd: wel een bewijs, hoe weinig de geheele
18de eeuw voor een beter inzicht in de . Edda had gedaan.
Eerst met de romantiek, de bevruchtster van de nationale strevingen in wetenschap en kunst, braken ook voor
de eddische studiën voorspoediger tijden aan. Men begon
in te zien, dat liederen in Noordsche verzen meer kans
hadden in het Skandinavische Noorden thuis te behooren
dan in Azië. Zij 'moesten dus voortbrengselen zijn van het
Noordsche heidendom, die men nu natuurlijk wegens hun
ouderwetsch karakter zóó vroeg zocht te dateeren als met
historische gegevens overeen was te brengen. Daar nu
volgens de toen heerschende opvattingen der Skandinavische
archaeologen Germanen in Skandinavië eerst zouden zijn
1) In het eerste deel der „Edda Saemundar pins fródha. Edda rhyth-

mica sen antiquior, vulgo Saemundina dicta". Pars I. Hafniae 1787. Sumtibus legati Magnaeani. 4°.

EDDA - PROBLEMEN.

353

opgetreden in de derde van de door hen onderscheiden
perioden, in den z.g. ijzertijd, kwam men voor de Eddaliederen tot de dagteekening : „het oudere en het middelijzer- tijdperk ", d. i. cca 250 700, gemiddeld omstreeks 500
Ti. Chr. Daarover werd men het spoedig eens, maar ten
-opzichte van het land, dat aan dezen nationalen schat het
aanzijn zou hebben geschonken, ontspon zich een vinnige
:strijd tusschen Noorwegen aan de eene en Denemarken
aan de andere zijde. Een Noorsche historische school nam
de Eddaliederen voor Noorwegen in beslag. De Denen
daarentegen, Svend Grundtvig in de eerste plaats, legden den nadruk op het f cellesnordisk, bet „gemeennoordsche"
karakter dezer poëzie en meenden haar eigenlijken bodem
te moeten zoeken in het zuidelijke Skandinavië met zijn
destijds hoogere beschaving, vooral in Denemarken. De
Zweden hielden zich in dezen wetenschappelijken twist
tamelijk afzijdig.
Het is duidelijk, dat de Noorsche hypothese op den
duur moest zegevieren: immers, de taal der Edda is We s tnoordsch, en in hun bewaarden vorm kunnen de liederen
dus in elk geval slechts op een gebied tot stand zijn gekomen, waar Westnoordsch werd gesproken en geschreven,
derhalve in Noorwegen, op IJsland of op de Britsche
eilanden. Toch lag aan de Deensche theorie een juiste
gedachte ten grondslag of liever een juist gevoel, een
„Ahnung ", voorshands slechts vaag omlijnd, nog niet tot
helder inzicht uitgegroeid en die eerst in onze dagen vrucht
zou dragen. Het was het besef, dat de st o f f e n der Eddaliederen, der heldenliederen met name, verder wijzen dan
de bergen en de gletschers van Noorwegen. Maar, moeten
wij er bij voegen, sommige ook verder dan Denemarken,
dan Skandinavië. Ik licht mijn bedoeling aan een voorbeeld toe. In de A tlakvidha, het oude lied van den ondergang der Boergondiërs door de Hunnen (de stof van het
tweede deel van het Nibelungenlied), weigert Gunnarr
(Gunther), de laatst overgebleven held der Boergondiërs
(Nibelungen), de uitlevering van den Nibelungenschat aan
Atli (Etzel-Attila): „De Rijn moge hoeden het twistgoud
,
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der helden, de snelle stroom den goddelijken schat der

Nibelungen; in het golvende water mogen de ringen glanzen, liever dan aan de handen der Hunnenzonen !" Van
waar de Rijn met zijn in de diepte lichtenden schat, het
Rijngoud, van waar de Hunnen der Theissvlakte in deze
Noórdsche verzen ? Ook de Deensche geleerden stelden
zich die vraag, moesten haar stellen, maar bij haar beantwoording bleven zij halverwege staan. De overeenstemmingen tusschen de Noordsche liederen en het Duitsche epos,
de Zuidgermaansche lokaliteiten verklaarde men als Oudgermaansch erfgoed, dat de Skandinaviërs uit de gemeen
bakermat zouden hebben meegenomen. De-schapelijk
Aziatische droomen hadden hun macht over de geesten
nog niet geheel verloren.
Een nieuwe (derde) periode van het . Edda- onderzoek
werd ingeleid door een in het Duitsc.h geschreven opstel
van den Deen Edvin Jessen in 1871 1 ) en voor goed vastgelegd door een voordracht van den grooten Noorschen
filoloog Sophus Bugge op het eerste Noordsche Filologencongres in Kopenhagen van 1876 2 ). In scherpe tegenstelling tot de algemeene beschouwingswijze van zijn landgenooten bepleitte Jessen de Noorsch-IJslandsche herkomst
der Edda, die hij, behalve uit de taal, vooral tracht aan
te toonen uit de beslist Westnoordsche opvatting der
natuur, die in deze poëzie leeft. Het dagelij ksch verkeer
met het hooggebergte is overal tastbaar: het komt tot
uiting in de beelden en vergelijkingen, in de zegswijzen
en spreuken, het stiliseert het landschap, ook dat der verbeelding. Tegen dit gedeelte van Jessens sterk gedokumenteerd betoog was weinig in te brengen. Ook de overdreven
denkbeelden omtrent den ouderdom der Eddaliederen vonden in hem een krachtigen bestrij der. Van het „oudere
1) „Ueber die Eddalieder. Heimat, .Alter, Charakter" : Zeitschr. für
deutsche Philologie 3 (1871), 1-84; vgl. reeds Jessen's „Smaating om oldnordiske digte og saga. En indsigelse". Kbh. 1868 (uit Histor. Tidsskr. lII,
6, 226 v.v.)
2) Beretning om det förste nordisk Filologmöde i Kjöbenhavn 1876,
bl z. 144 v.v.
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en het middel-ij zer-tijdperk" wil hij niets weten : oud zijn
slechts de stoffen, de liederen zelve zijn volgens hem
grootendeels jonge IJslandsche bewerkingen van verloren
origineelen, enkele niet ouder dan de 12de of 13áe eeuw,
slechts zeer weinige Noorsch, d.w.z. ouder dan de kolonisatie van IJsland en uit het moederland meegebracht. Hier
spelen smaak- en gevoelsargumenten een rol. En toch liet
zich juist op dit punt, de zoo gewichtige bepaling van
den ouderdom der Eddaliederen, een strikt filologisch bewijs
leveren. Dat heeft Bugge gedaan. Met een enkel woord
wil ik trachten duidelijk te maken waar het hier om gaat.
Wij kennen het Skandinavisch in een ouderen vorm
dan de literaire overlevering der oudste handschriften dien
geeft. Het zijn de runeninscripties in het langere, gemeen
runenalfabet. Wij noemen dezen taalvorm-germansch,
het „Oernoordsch", dat van het Oergermaansch blijkbaar
nog niet sterk was afgeweken: de taal, die in de Noord
landen heerschte in het „oudere en middel-ijzer-tij d--sche
perk", dus juist in den tijd, waarin men het ontstaan der
Edda placht te plaatsen. Een nieuwe periode in de ontwikkeling van het Skandinavisch, waarin de tot dan vrij
uniforme taal zich sterker differentieërt en zich geleidelijk,
onder snel verloopende klankprocessen, in de afzonderlijke
West- en Oost-Noordsche literatuurtalen splitst, begint dan
met den Wikingtijd, dus in de eerste helft der 9de eeuw.
Nu onderscheidt zich het Oernoordsch van de jongere
taal o. a. hierdoor, dat het in de zwak betoonde uitgangen
nog de korte vokalen a en i kent, die later gesynkopeerd
worden. Het Oudij sl. dagr „dag" heette destijds nog dagah,
binds „hij bindt": bindin, gest „den gast" : gash, de naam
van den god Thórr moet runisch ThonaraR hebben geluid:
derhalve tweesilbige, soms zelfs driesilbige taalvormen zijn
in den Wikingtij d tot éénlettergrepige verschrompeld.
Indien nu de Eddaliederen inderdaad zoo oud zijn, als men
aannam3 dan moeten zij zich een overzetting uit den jong vorm, waarin de IJslandsche handschriften ze overleveren, in het Oernoordsch kunnen laten welgevallen.
Dit is echter, gelijk Bugge en na hem anderen onweerlegbaar
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aantoonden, geenszins het geval. Tegen deze kunstbewerking
verzet zich met alle beslistheid de metriek der Eddaliederen,
zooals die inmiddels gedeeltelijk door Bugge zelf maar
vooral door Sievers was vastgelegd. Elke poging om een
Eddischen tekst te transscribeeren in de taalvormen der
runeninscripties vernietigt het metrum. De gevolgtrekking
ligt voor de hand: geen Eddalied kan in zijn bewaarden
vorm ouder zijn dan c. 800 of 850 n. Chr.
Uitteraard is dit slechts een terminus post quem. Men
is dan echter verder gegaan en heeft een reeks van andere
criteria taalkundige, stilistische, aan den sagenvorm
ontleende, en vooral kultuurhistorische in het veld gebracht voor het bewijs, dat de Wikingperiode aan de Edda
het leven geschonken heeft. De tweede helft der 9de, de
.Ode en de 11de eeuw beschouwde men thans als den tijd
der eddische poëzie, zonder nochtans te ontkennen, dat
enkele liederen nog jonger zijn, en van den anderen kant
zonder voorbij te zien, dat de stoffen zoowel van de
goden- als van de heldenliederen naar oudere tijden wijzen.
Men mag dit de heerschende meening noemen. Finnur
Jdnsson in zijn gezaghebbende Literatuurgeschiedenis acht
zich zelfs gerechtigd, binnen het genoemde tijdsbestek de
verschillende liederen naar kwarteeuwen, enkele zelfs op
tien of vijf jaren nauwkeurig te fixeeren 1 ). Deze lijst uit
het jaar 1894 komt mij ook thans, na bijna een kwart
eeuw, nog voorbarig voor.
Inmiddels zijn echter aan den horizon van het Edda-

onderzoek nieuwe vraagstukken opgedoemd, aanvankelijk
nog ij 1 en flauw van omtrekken, maar gaandeweg zich
ontplooiende tot grijpbaarder vormen. Oude problemen
werden nieuw, nadat gebleken was, dat zij uit een anderen
gezichtshoek bezien moesten worden: een verjongingskuur,
waarbij menige waarneming uit vroeger dagen haar diepe ren zin eerst kon openbaren.
1) F. Jónsson, Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie, I
(Kbhvn. 1894), 65 v. — Uitvoerig vindt men alle hier slechte aangestipte
criteria voor de ouderdomsbepaling der Eddaliederen besproken in § 28 van
mijn Edda- Inleiding (p. CCXLVIII—CCLXXXVIII).
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Bij alle erkenning van de resultaten, door Jessen,
Bugge en anderen verkregen, bleef er in onze kennis een
hiaat. Even onmiskenbaar als het Noorsch-IJslandsch
karakter der Eddaliederen in hun overgeleverden vorm, die
ze tot geestelijke voortbrengselen van den Westnoordschen
stam in de Wikingperiode stempelt, moest voor onbevooroordeelde, niet nationalistisch gekleurde, waarneming het
feit zijn, dat de inhoud der liederen, in elk geval der
heldenliederen, naar ander Germaansch gebied en naar
vroeger tijden wijst. Nauwelijks één No o r s c h e held wordt
daarin verheerlijkt, wel Deensche en Zweedsche. Dat de
Nibelun genliederen naar Duitschland wij zen, hun stof en
hun milieu, was reeds in 1829 voor W. Grimm geen geheim, wanneer hij verklaarde: „Ich gebe diesen eddischen
Liedern unter den Zeugnissen für die einheimische Sage
einen Platz, weil nach meiner Ueberzeugung ihr Grundstoff deutsch ist" 1 ). Het oude lied van den Hunnenslag,
waarvan de Her vararsaga een fragment gered heeft, verplaatst ons zelfs naar Zuidrusland in het rijk der Goten,
en tegelijk naar Gallië.
Men meende, en sommigen meenen nog thans, dat het
tooverwoord „sage" voldoende was, om de gaping te overbruggen tusschen vorm en inhoud, tusschen het verhaal
en het verhaalde. „Sage" was een vorm van voortplanting,
waarmede 'in de meeste gevallen geen literaire voorstel-

ling gepaard ging, die zeeën doorwaadde en bergen overschreed, zonder merkbare beletselen te ontmoeten, die de
hutten der boeren en de burchten der koningen gelij kelij k
voor zich open vond, wanneer zij toegang vroeg tot den
schat der nationale poëzie. Het ging met de sage, als
vroeger met de taal: zij scheen een eigen legen te leiden.
Met deze abstractie dient echter even beslist te worden
gebroken, als dit in de taalwetenschap sinds lang geschied
is. Zoo min als de taal ergens anders leeft dan in de ziel
en op de lippen van hen die ze spreken, evenmin is „sage"
denkbaar zonder konkreten vorm. Sagengeschiedenis is
1) W. Grimm, Die deutsche Heldensage, 3. Aufl. (1889), b1z. 4.
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literatuurgeschiedenis. De stof der eddische heldenliederen,
de zoogenaamde „heldensage ", d.i. dichterlijk vervormde
historische overlevering, kan slechts voortgeplant zijn door
poëzie. Zij bewaart met verbazingwekkende trouw volks en persoonsnamen, lokaliteiten, landschappen, zelfs bijkomstige trekken uit lang vervlogen tijden en ver verwijderde
streken, terwij 1 vormlooze traditie, geschiedkundige herinnering, zooals de ervaring leert, reeds na enkele generaties
onkenbaar wordt of geheel verdwijnt. Trouwens, wij kennen de heldensagen niet anders dan in poëtischen vorm,
zoowel in het noorden als in het zuiden, en zoowel hun
karakter als hun bouw maken het onwaarschijnlijk, zoo
niet onmogelijk, dat ze ooit in anderen vorm aanwezig waren.
Door de onderzoekingen van Ker en Heusler 1
hebben wij op het Oudgermaansche heldenlied een beteren
kijk gekregen. Deze schepping van de eeuwen der volksverhuizing, het allitereerende episch-dramatische lied, half verhalend, half dialogisch, zonder schilderingen, zonder psychologische ontleding, straf van opzet, sterk monocentrisch,
vindt in eenige Eddaliederen, die wij door de verbeterde
)

methode der stijlkritiek als de oudste hebben leeren be-

schouwen, haar beste en echtste vertegenwoordigers. In het
Wielandslied, het oude lied van Hamdir, de overblijfselen
van het gedicht, dat den grooten veldslag tusschen Goten
en Hunnen bezong, het oude Sigurdslied (Siyurdharkvidha
en forna) en het oude Atlilied (Ailakvidha) ademt in Noorsch
gewaad die tragische, zwaarmoedige Germaansche epische
kunst, karig met woorden, vol ingehouden stemming, opgebouwd op de eenvoudige motieven van den heldentijd,
beheerscht door het onafwendbaar noodlot, die door een
wereld gescheiden is zoowel van de jongere IJslandsche
„heroic idyls" als van de ridderlijke romantiek der latere
middeleeuwen.
1) W. P. Ker, Epic and Romance; essays on medieval literature,
London 1897, 2d. Ed. 1908; A. Heusler, „Der Dialog in der zltgerm. erzählenden Dichtung": Zeitachr. für deutsch. Alt. 46 (1902), 189 v.v.; Lied
und Epos in germ. Sagendichtung, Dortmund 1905; Artikel „Dichtung" in
Hoops' Reallexikon der germ. Altertumskunde I, 439 v.v.
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Deze oudste Eddische heldenliederen zijn slechts formeel
en uiterlijk produkten der Noorsche Wikingperiode; innerl ij k en naar hun dichterlijk karakter zijn zij afkomstig uit
den tijd der Germaansche volksverhuizing. En dit is niet in
figuurlij ken, maar in eigenlij ken zin bedoeld. Door een gelukkig toeval is op een vliegend blad uit de 16de eeuw voor
ons gered een Nederduitsch lied van Koninc Ermenrikes dot;
het vertoont, gelijk ik elders heb aangetoond 1 ), met het Eddalied van Ermanariks dood (Hamdh'sm ul) de merkwaardigste
overeenstemmingen niet alleen in zijn algemeenen inhoud,
maar in de opeenvolging der tooneelen (het scenarium), de
poëtische motieven, zelfs in allerlei bijzonderheden. Hier is
slechts één verklaring mogelijk : het Nederduitsche lied is
een laatste uitlooper van een oud Saksisch heldenlied, dat
ook naar Skandinavië kwam en waarvan het Eddalied een
Noorsche blijkbaar trouwe -- bewerking is. Een overoude Gotische heldensage, die Jordanes verhaalt, heeft als
heldenlied over Nederduitschland haar weg naar het Noorden
gevonden. Gotische sage hebben wij ook in het lied van
den Hunnenslag ; het is, zooals R. Heinzel het eerst heeft
gezien, een poëtische nagalm van den geweldigen veldslag
in de Catalaunische vlakte (451); ook in dit geval echter
komen we er niet met een vaag beroep op de „sage", maar
zijn wij genoodzaakt, een Zuidgermaanschen voorganger
van den Eddapoeët aan te nemen, wiens sporen in de
taal dan ook niet ontbreken 2 ). In het lied van den
smid Wieland (Völundarkvidha) wordt een eenigszins
geoefend oor telkens getroffen door onskandinavische
woordvormen en vooral woordbeteekenissen, die als survivals
van een oorspronkelijk Nederduitschen 3 ) of, naar ik eerder
denk, Angelsaksischen tekst verklaard zullen moeten worden.
1) „Das niederdeutsche Lied von König Ermenrichs Tod und die
eddischen Hamdhismál" : Zeitschr. für deutsche Philologie 38 (1906), 145 v.v.
2) Heinzel, Ueber die Hervararsaga (Wien 1887) blz. 51 v.v. (= Sitzungsber. der Wiener Akad., phil, -hist. kl., 114, blz. 465 vv.); Eddica minora
p. XIV; G. Neckel, Beiträge zur Eddaforschung (Dortmund 1908), blz. 263.
3) F. Niedner, Zeitschr. für deutsch. Alt. 33 (1889), 36 v.; R. Koegel,
Gesch. der deutsch. Litt. I, 1 (1894), 99 v.; G. Neckel, Zeitschr. für den
deutsch. Unterricht 30 (1916), 92 noot 2.
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Dat de Nibelungenliederen der Edda, die voor een deel
trouwens slechts in proza - omschrijving bewaard zijn, herhaaldelij k en juist in bijzonder sprekende passages letterlijke
overeenstemming met het Nibelungenlied en de Thidrekssaga vertoonen, is reeds lang bekend en meer dan eens
voor verschillende gevolgtrekkingen gebezigd 1 ). Het
indrukwekkendste voorbeeld is het oude Atlilied (A tlakvidha),
de oervorm van het tweede deel van het Nibelungenlied,
de sage van den ondergang der Boergondische helden in
het aunnenland in haar oorspronkelij kste overlevering.
Wie kan b.v. het verband miskennen tusschen Gunnars
reeds vroeger aangehaalde weigering: „Alleen bij mij is
gansch verborgen de schat der Nibelungen (hodd Niflunga
= der Nibelunge hort) ; niet leeft meer Högni ; steeds had ik
twijfel, toen wij beiden leefden: die is voorbij, nu slechts ik
nog leef ", en wat daar volgt (blz. 353 v.), en Hagens beroemde
woorden in het Nibelungenlied (str. 2371 B), wanneer hij
de uitlevering van den Nibelungenschat aan Kriemhild
weigert: den Schatz den weiz nu niemen wan got ende min; der
sol dich, valandinne, immer wol verholen sin? De rollen zijn
verschoven: niet meer Gunther is de protagonist, maar
Hagen, de katastrofe is anders gemotiveerd en het tegenspel is in andere handen overgegaan, maar onvervreemdbaar was de tekst van het oude Frankische lied op zijn
dramatisch hoogtepunt; hij heeft de wisseling van tijd en
smaak getart van de 5de tot de 13de eeuw. Ook het Noorsche
Atlilied kan niet anders zijn dan een vernieuwing naar
taal en vorm van een heldenlied uit den tijd der volks
ook Denemarken komt thans weer zijn-verhuizng.E
aandeel opeischen in de Eddische poëzie. Nadat het aan
de genialiteit van den te vroeg gestorven Deenschen
dichter- filoloog Axel Olrik gelukt is, uit Sago's gezwollen
hexameters en karige IJslandsche fragmenten Deensche
1) A. Edzardi, Germania 23 (1878), 91 v. en reeds W. Grimm Hds.
blz. 12; zie voorts R. C. Boer, Untere, über die Nibs., II, 29 vv. en
elders; G. Neckel, Zeitschr. für deutsche Phil. 39 (1907), 293 v.v.; H. Ussing, Om det indbyrdes forhold mellem heltekvadene i geldre Edda, gbh.
1910; F. Panzer, Sigfrid (München 1912) blz. 189 v.v., e.a.
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heldenliederen der 10de eeuw te doen herrijzen 1 ), moet
opnieuw de vraag gesteld en overwogen worden, of niet
onder de eddische • liederen, die Deensche en Zweedsche
stoffen bezingen de liederen van Helgi Hundingsbani,
Grottasöngr, Hjalmars doodslied (Eddica minora no. 7) O o s tnoordsche origineelen verborgen liggen.
De Eddaliederen zijn weder meer dan ooit het centrale
probleem der Oudgermaansche literatuurgeschiedenis ge-

worden. Het gemeenschappelij k Germaansche element in
deze poëzie, hoe groot of klein het dan ook zijn moge,
vergt onze aandacht en belooft nieuw licht te werpen ook
op de resten der Westgermaansche epische kunst. Saksers
en Nederfranken moeten reeds sinds de 6de eeuw de heldenliederen van de Donau en den Rijn naar het Skandinavische Noorden hebben gedragen, maar even goed mogen
we ons voorstellen, dat strofen, die door Skandinavische
zangers in den Deenschen koningsburcht van Lejre op
Seeland of aan een der vele kleine Noorsche hoven werden
gevormd en gezongen, aan de Wezer en de Elbe in den
mond van Noordduitsche zangers voortleefden. Immers,
scherpe taal- en kultuurgrenzen aan de Eider zijn eerst
tot stand gekomen door de onderwerping der Saksers door
Karel den Groote. Voordat Karel de Saksers inlijfde in
zijn christelijke rijkseenheid, vorm den zij met de Friezen,

de Denen en de andere Skandinaviërs een betrekkelijk
gelijksoortige massa, dat gedeelte van den Germaanschen
stam, dat ook na de volksverhuizing de oude toestanden
het langst trouw en zuiver bewaard heeft, meer verbonden
dan gescheiden door de zee, die zij gemeenschappelijk als
piraten bevoeren, en die voor hen, meer dan een volks g r e n s,
een novios werd, een straat der volkeren 2 ).
Wij willen allerminst den edelen Noorschen stam zijn
Edda rooven. De zorgvolle handen in het moederland, op
IJsland en op de Britsche eilanden, die het uit den vreemde
ingevoerd gewas hebben opgekweekt tot een nationaal
bezit, hebben er recht op, dat wij de Eddaliederen blijven
1)
2)

A. Olrik, Danmarks Heltedigtning, Del I—II., Kbhv. 1903/1910.
Vgl. G. Neckel, Beiträge zur Eddaforschung blz. 190 v.v
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beschouwen als een schepping van den Noorschen geest.
Evenmin als de IJslandsche saga, die andere bewonderenswaardige creatie van den Noorschen stam, verloochenen
de liederen der ongenoemde Eddapoëten uit en na den
Wikingtijd de kunst van karakterschildering; de fijnheid
van psychologische ontleding, met één woord de soms
eenzijdige belangstelling voor den mensch met zijn hartstochten en zielskonflikten, die ook het werk der groote
moderne Noorsche dichters kenmerkt. En toch van den
anderen kant zijn zij, niet slechts door hun stoffen, ook in
hun dichterlijk temperament en in hun poëtische idealen,
hun oorsprong niet ontrouw geworden. Hoe betrekkelijk
modern en gedeeltelijk onmiddeleeuwsch ons de Eddapoëzie
in enkele van haar beste voortbrengselen moge toeschijnen,
toch blijft zij een erfstuk uit het Germaansche heldentij dperk, maar een erfstuk, dat een geestelijk eigendom
van den Noorschen stam is geworden naar het voorschrift
van den dichter: „Was du ererbt von deinen Vätern hast,
erwirb es um es zu besitzen".

VERZEN
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

CIO CHE M'INCONTRA NELLA MENTE MORE
(Uit de „Vita Nuova" van DANTI).

Al wat mij smart, al wat mij vreugde scheen,
't Sterft, als mijn oog, o schoone vreugde, u ziet,
In uw nabijheid leeft de liefde alleen,
„Zoo 't leven", zegt ze zacht, „u lief is, vlied."
En, waar ik wankel aan de wanden leen,
Toont mijn gelaat mijn staat, mijn kleur verschiet.

'k Hoor in mijn waanzin zelfs den dooden steen
Het „sterf !" herhalen, dronken van verdriet.
Wel schuldig hij, die mij aldus aanschouwde,
Die mij in dezen droeven toestand zag,
En mij zijn troost, zijn deernis zou onthouden,
Die deernis, door uw wreeden spot verslagen,
Waar ze verwekt werd door de smart, die lag
In de oogen, die slechts dit: te sterven, vragen.

GODSVERLANGEN,
Ció the m'incontra nella menie more
Quando vegno veder voi, bella gioia.

a

DANTE.

Zoo mijn gedachten, God, zich tot U keeren,
't Sterft alles wat mij vreugd of droefheid scheen,
In Uw nabijheid leeft de liefde alleen Leeft naar Uw liefde, God, het groot begeeren.
Ik heb als sneeuw, die voor de zon verdween,
Voor U mijn hoop, mijn onrust zien verteren,
En met de volheid van Uw zoet ontberen
Gevuld het ledig in me en om mij heen.
Wanneer ik uit het duister opwaarts zag
En tot U riep, zoo zijt Gij niet gekomen,
Maar met Uw bijzijn vulde ik mijn droomen
En met Uw afzijn v tilde ik mijn dag ... .
En in den teedren spot van Uwen lach
Voelde ik, mijn God, mijn glimlach opgenomen.

HET ZONNESPECTRUM.
Ik hield een prisma in de hand
En wierp een schijnsel op den wand,
Dat, schoon het zonlicht, doorgaans wit,
Uit zijnen aard geen kleur bezit,
Zoo velerhande kleuren droeg,
Dat ik mij zelve, peinzend, vroeg,
Hoe toch dit klaar, doorschijn end glas,
Dat zelf volkomen kleurloos was,
Al deze kleuren scheppen kon
En halen uit het licht der zon.
Het licht, dat door dit prisma viel,
Werd mij het beeld van mijne ziel,
Die eveneens een prisma vond,
Waardoor zij hare stralen zond,
Een glas, waarmee ik heb gespeeld,
En dat haar wezen düs verdeeld,
En dus gekleurd heeft en getint,
Dat zij maar nauw zichzelf hervindt
In 't spel ván dezen regenboog,
Die zoo veelkleurig is voor 't oog.
Edoch, omdat het klare glas
Der kunst volkomen kleurloos was,
Vermoed ik, dat haar eigen aard
Dit kleurenspectrum heeft gebaard,
Dat steeds in 't klaar en nuchter wit
Van mijne ziel verborgen zit.

HEMEL.
Ik vroeg: Waar woont Gij, God ? „In mijnen hemel."
Ik vroeg: Waar vinde ik dien? Toen sprak Zijn mond:
„Mijn troon is boven zon en stergewemel
In eeuwigheid gevestigd en de schemel
Voor mijne voeten is dit aardsche rond."
Ik zei: Voorzeker, Heer, maar ach, mij blinde,
Zijn deze woorden vreemd en leeg van zin.
Zeg mij, waar kan mijn liefde Uw liefde vinden?
En God sprak: „In uw hart, mijn welbeminde,
Zoek mij aldaar; ook daar, daar woon ik in."

VREDE.
Ik legde 't boek terzijde
Bij 't duistren van den dag
En staarde naar de weide,
Die voor mij open lag.
Ik zag het zwarten van. het gras,
Waar 't door de zon verlaten was,
Het avondlijk gebeuren
Van sterven en verkleuren.
Een koele wind streek over
De weiden en 't gerucht
Van 't lichtbewogen loover
Doorruischte de avondlucht.
Toen, voor den nacht, die komen ging,
Kwam eene lichte huivering,
Als wind door popelblaren,
Mij door de ziel gevaren.
Ik dacht, hoe ook mijn leven
Als deze dag vergaan
En einden zou en even
Deed dit mij droevig aan.
Als zand, dat door de vingers glijdt,
Verging mijn lente en zomertijd
En mijne najaarsdagen
Vergaten vrucht te dragen.
,,Ik kom met leege handen" .....
Maar al mijn bitterheid
Verging in 't zachte branden
Van Gods afwezigheid.
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Ik wist Hem nergens en alom
En zachtkens sprak mijn ziel: „Ik kom"
En zoet scheen mij mijn schande
„Ofschoon met leege handen."

Als wind door popelbl adere
Bewoog zich iets in mij,
Als waar met Zijn genade
Mijn God mij zeer nabij.
Mijn handen rustten in mijn schoot,
Mijn hoofd was naar het avondrood,
Dat lichtend was gebleven,
In stil geluk geheven.
„Gij zult mijn dagen vullen
Met Uw zeer zoet gemis
En mijne nachten hullen
In Uwe duisternis."
Ik zag het zwarten van het gras,
Waar 't door de zon verlaten was,
En kon niet eens betreuren
Dit duistren en verkleuren.

AANTEEKENINGEN OP DE

WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

III.
Het offensief. —hidden- Eenopa.

,

Indien men zich in Duitschland de illusie gemaakt
mocht hebben, dat na het sluiten der vredesverdragen in
het oosten de veldtocht in Frankrijk en Vlaanderen tot
een spoedige overwinning zou leiden, dan moeten de ge
laatste acht weken wel bittere teleur -beurtnisd
gewekt hebben. En ongetwijfeld hebben velen-steling
zich zulke illusies gemaakt. De Centr. alen, die immers
den zoo zeer gevreesden oorlog naar twee fronten, den
omsingelingsoorlog, zoo „siegreich" hadden doorstaan,
moesten wel oppermachtig zijn nu zig alle krachten vrij
hadden voor den strijd in het westen, en het oorspronkel ij ke veldtochtsplan, dat gebaseerd was op de vernietiging
van den westelijken tegenstander eerst en vervolgens van
den oosteli*ken, maar dat schipbreuk leed in den slag aan
.e Marne, zou alsnog uitgevoerd kunnen worden, ofschoon
dan in omgekeerde volgorde. Deze blijde verwachting
heeft in de laatste maanden de stemming in Duitschland
volledig beheerscht: zij heeft het annexionisme doen triomfeeren over alle pacifistische en gematigde gevoelens,
heeft de ri ksdagsmotie van Juli 1917 weggevaagd, de
Pruisische kiesrechthervorming in groot gevaar gebracht
0. E . XVIII 6
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en de houding der Duitsche diplomatie tegenover het
tot
op zekere hoogte de stemming die in Duitschland sedert
den slag aan de Marne geheerscht heeft vervangen door
den overwinningsroes der eerste oorlogsweken, toen het
scheen alsof binnen een maand Frankrijk weerloos overgeleverd zou zijn aan Duitschland's genade en de diplomaten van Berlijn de nieuwe kaart van Europa te teekenen
zouden h ebbèn.
Dat de nieuwe veldtocht in het westen definitief mis
zou zijn, mag op dit oogenblik zeker nog niet gezegd-lukt
worden, want niemand twijfelt eraan of na de rustpoos
die in deze dagen aan den verdediger gegund wordt, zal
de groote aanval opnieuw losbarsten en wat den eersten
maal niet gelukte kan den tweeden keer slagen. Maar de
onzekerheid omtrent wat komen zal belet niet het gebeurde
te constateeren en conclusies eruit te trekken, en inderdaad is van datgene wat wij in de twee maanden van den
één -fronts- oorlog waargenomen hebben wel dit het meest
treffend: dat het karakter der worsteling in geen enkel
opzicht veranderd is. Zeker, haar omvang is nog ontzag
dan vroeger ooit het geval was; het front is,-wekndr
misschien twee of driemaal zoo breed als bij den mislukten
aanval der Entente- troepen in den vorigen zomer, viermaal
zoo breed wellicht als in den slag bij Verdun en nog vele
malen meer dan in de gevechten van 1915; de troepenmacht aan weerszijden is ongetwijfeld aanmerkelijk grooter
dan ooit te voren en zeker het aantal dooden en ver
niet minder. Maar niets is er gewijzigd in den-minkte
aard en het wezen van den strijd, want juist als bij Verdun,
al $ in den Sommeslag en in het offensief van verleden
jaar is ook thans op de gelukte plaatselijke doOrbraak
slechts een kortstondige bewegingsoorlog gevolgd, die na
aanmerkelijk verlies aan terrein, strijdkrachten en oorlogstuig aan de zijde van den verdediger, vastgeloopen is in
neutrale buitenland sterk beïnvloed. Kortom ze heeft

i

een nieuwen stellingen-oorlog.
Welke conclusie moet daaruit getrokken worden? Allereerst deze, dat het nieuwe Duitsche plan begonnen is met
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te mislukken en de illusie die de stemming in Duitschland
op zoo noodlottige wijze beïnvloed heeft, een illusie en
niets mèèr dan dat gebleven is. Want van een s p o e d i g e
overwinning in den één- fronts- oorlog is nu reeds geen
sprake meer, hoogstens van een verhoogde kans op overwinning op den langen duur. Ja, wanneer na de doorbraak
van de laatste Maart-dagen er met het Engelsch-Fransche
front hetzelfde gebeurd was als met het Russische in Mei
1915; wanneer een algemeene terugtocht noodzakelijk ge
dan zou die spoedige overwinning denkbaar-wordenas,
geweest zijn. Dan zou wellicht Parijs gevallen, het Engelsche leger op de kust teruggeworpen en verpletterd zijn,
en daarmee zouden de Centralen te land den oorlog ge wonnen hebben, en ofschoon geen absolute meesters van
den toestand wegens hun nederlaag ter zee, zouden zij
vermoedelijk in staat geweest zijn hun vijanden te land
volledig te onderwerpen en die aan den overkant der zee
zoozeer te benadeelen dat de oorlog toch zeker voor een
deel gewonnen mocht heeten. Dit gevaar is in eerste instantie door Franschen en Britten afgewend, en ofschoon
het nog immer dreigt, de kans dat het spoedig zoover
komen zal, wordt eiken dag geringer, en als dit doel niet
spoedig bereikt wordt dan vermindert daarmee vanzelf
de kans dat het o o i t gebeuren zal. Want elke dag die
voorbijgaat versterkt het Entente -leger met Engelsche en
Amerikaansche troepen en nog steeds in dezen oorlog
hebben wij gezien dat een offensief dat niet snel tot een
bepaald doel leidde, gaandeweg in kracht afnam en einde lij k heel en al doodliep.
Ziehier dan de tweede conclusie, die zich bij de eerste
aansluit: de Centralen, die zoolang Rusland zich onder
hun vijanden bevond in de minderheid waren, maar niet
zóó dat zij verslagen konden worden, bevinden zich thans
in de meerderheid, maar niet zóó dat zij kunnen verslaan.
Ik herhaal: de mogelijkheid bestaat dat dit verandert en
dat Hindenburg hetzij door inlijving van nieuwe lichtingen,
hetzij door overbrengen van Oostenrijksche troepen naar
het westelijke front, hetzij door andere maatregelen zulk
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een meerderheid weet saam te trekken op het westelijk
front, dat hij wèl kan verslaan. Wij kunnen echter slechts
vaststellen dat dit tot dusver mislukt is en dat dus de
overgang van twee- fronten-krijg naar één- front- oorlog dit
resultaat niet tot stand gebracht heeft. Hiermee wordt
trouwens een verschijnsel bevestigd, dat in den loop van
den oorlog reeds meermalen is opgemerkt : voor de ver
ving van den vijand uit vaste stellingen is een zekere-drij
meerderheid in mannen en oorlogstuig vereischt, en om
beurten zijn Centralen en geallieerden in staat geweest om
zulk een meerderheid op een front van beperkte lengte te
concentreeren. Maar voor de voortzetting van den aanval
is een z66 veel grooter superioriteit in menschen en materiaal
noodig hetzij ten gevolge van de onvermijdelijke ver
waaraan de aanvaller blootstaat, hetzij doordat-zwaking
de nieuwe stellingen waarin de vijand zich verdedigt den
aanvaller nog niet bekend zijn -- dat noch de Centralen,
noch de geallieerden het op het westelijk front ooit zoover
konden brengen. Dat de Centralen hiertoe wèl in staat
zouden zijn then hun leger uit Rusland vrij kwam, was
mogelijk en is vermoedelijk in Duitschland zelf verwacht,
maar de eerste twee maanden van hun offensief hebben
bewezen dat het althans tot dusver nog niet het geval is.
Spoedig zal blij ken of het nog zoover zal komen.
Uit het bovenstaande blijkt niettemin dat de positie
der geallieerden in de eerste maanden vermoedelijk zeer
precair zal blijven, ongetwijfeld véél ernstiger dan verleden
jaar die van de Duitschers was. Ten eerste zijn de deuken
die de Duitschers in het front der Entente gebeukt hebben
aanmerkelijk grooter dan die welke verleden jaar de Entente
maakte in het Duitsche front. Maar bovenal kunnen de
geallieerden zooveel slechter dan hun tegenstanders terrein
missen: de Rijn ligt heel wat verder achter het Duitsche
front dan Parijs en de kust achter het Fransch-Britsche
en de kans dat door een opeenvolging van min of meer
geslaagde stooten de Franschen en Engelschen de Duitsche
grens zullen bereiken is reeds dààrom heel wat geringer dan
dat de Duitschers tot Parijs en Calais en de Vlaamsche
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kust doordringen. Voor de Entente blijft derhalve een
ernstig gevaar dreigen, ook al is de eerste slag gepareerd
en al is de kans op een spoedige overwinning van den
vijand gering geworden.
Mij dunkt, dat wie dit overweegt reden heeft om zich
te verbazen over de stemming die volgens de Reuter- en
Wolff- berichten in de Entente- en de Centrale landen
heerscht. Bezorgdheid zou hier, teleurstelling daar op
haar plaats zijn, maar in stede daarvan leest men niet
anders dan dat zoowel in west als in oost het vertrouwen op
de overwinning ongeschokt blijft. Of daarmee in waarheid
de stemming weergegeven wordt .... wie zal het zeggen?
Zooveel is zeker, dat ook al beziet men om beurten de
zaak zoo gunstig voor de eene en voor de andere partij
als maar mogelijk is, voor geen van beiden reden bestaat
om „ongeschokt" op de overwinning te vertrouwen. Neemt
men aan, dat gedurende dezen geheelen zomer de Centralen tevergeefs zullen pogen Franschen en Engelschen
te doen wijken, dan is daarmee de kans op een FranschEngelsche overwinning nog allerminst groot geworden;
integendeel de mislukking der Duitsche pogingen, ondanks
aanmerkelijke meerderheid, maakt het dan opnieuw waar
dat ook, al komen de geassocieerden dank zij-schijnlk
Amerikaansche hulp weer aan de winnende hand, hun
superioriteit lang niet voldoende zal zijn om de Duitschers
tot den Rijn, laat staan tot Berlijn, terug te dringen, en
zoolang dit niet geschiedt, is er natuurlijk van een Ententeoverwinning geen sprake. Aan den anderen kant, als wij
aannemen dat in den aanval dien men voor Pinksteren
voorspelt de Duitschers doorbreken, Parijs veroveren, de
Engelschen op de kust terug werpen en in zee dringen,
dan is daarmee de volledige overwinning voor de Duitschers
immers nog bij lange na niet bevochten, daar nog immer
geen Duitsche vloot de zeeën doorklieft en Duitschland zijn
„Weltmission" immers niet tot het continent kan beperken?
-

De prognose die men ten aanzien van den uitslag
der volkerenworsteling stellen kan is derhalve nog immer
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dezelfde als voordat Rusland ontviel aan de rij der Ententegenooten : het is niet in te zien hoe ooit een van de twee
groepen in staat zal zijn, de andere tot volledige onder
te brengen. Daarmee schijnt dan de onvermij delij k--werping
heid vast te staan van dien vrede door overleg dien tot
dusver beide partijen met verontwaardiging van de hand
wijzen, en de oorlog zal dus zoolang moeten voortduren
totdat het besef dezer onvermijdelijkheid doorgedrongen is
tot een overgroot deel der vechtende volkeren. Dat er met
dit proces, met dit uitwoeden van de oorlogs-psychose,
jaren gemoeid kunnen zijn, behoeft geen betoog. Elke
nieuwe groote aanval, elk succes van een der groepen,
elke overwinnings- vrede, elke onmenschelijkheid die bedreven wordt, vertraagt het, maar in elke periode van
stilstand ziet men het duidelijk vorderen.
Geen wonder dus, dat toen na de vredesverdragen in
het oosten de Centralen zich op den nieuwen aanval voorbereidden, en vooral in de eerste weken van het offensief
zelf, de voorstanders van den vrede door overleg in alle
kampen tot stilzwijgen gedoemd waren, en dat eerst nu
langzaamaan hier en daar weer de „Stimmen der Vernunft"
zich doen hooren. In Duitschland was na Brest Litowsk
het annexionisme troef en de een na den ander verklaarde
dat de rijksdagsmotie waarbij de vrede door overleg aan vaard was, in dit stadium van den oorlog -- dat beduidde:
nu er weer een kansje was om winst te behalen niet
meer gold. In Frankrijk en Engeland wist men dat een
nieuwe tijd van beproeving naderde, en omdat men daar
in zulk een periode zich weer meer dan ooit de aangevallen
partij voelt die niets anders te doen heeft dan zich te
verdedigen, zijn de voorstanders van den vrede door overleg ook daar wel tot zwijgen genoopt. Bovendien voert
Clemenceau ongenadig zijn campagne tegen het „defaitisme ",
en wie nu in Frankrijk openlijk opkomt voor een vrede
zonder volledige herkrijging van het in 1870 verloren gebied d.i. voor een vrede zonder overwinning — brengt
zijn vrijheid en leven in gevaar.
Evenwel, sinds eenigen tijd zijn er teekenen merkbaar
-
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van een wijziging in de stemming. In Frankrijk durft een
deel van het parlement Clemenceau heftig aanvallen wegens
zijn houding inzake Keizer Karel's brief, en in Engeland
wel is waar mislukten
onderneemt Asquith een
aanval tegen Loyd George, en durven Lord Landsdowne
de laatste is helaas juist dezer dagen
en Lord Courtney
opnieuw woorden van gezond verstand
overleden
spreken of schrijven, ... , woorden die ons door de Engelsche en Fransche agentschappen zorgvuldig onthouden
worden. In Duitschland schijnt wel is waar nog immer
de wind uit den oorlogshoek te waaien, omdat men nog
hoopt op de volledige overwinning te land in dezen zomer
en de zege ter zee dank zij de duikbooten, maar men kan
er nauwelijks aan twijfelen of ook daar komt weer een
keer in de stemming als de volgende stooten die Hinden
toebrengt, met eenzelfde hoeveelheid succes bekroond-burgi
worden als de eerste. Ja, loopt het den Duitschen troepen
mee, dan zal de stemming die nu bij onze oostelijke naburen heerscht nog langer voortduren en dan zal men op
nieuwe tegenslagen voor de Centralen moeten wachten
eer daar een betere wind begint te blazen. Zoodat wie
naar den vrede verlangt, niet anders hopen kan dan dat
alle partijen zoo rijkelijk met tegenslagen worden gezegend,
dat het besef der onmogelijkheid om de overwinning te
behalen zich met onmiskenbare duidelijkheid aan aller
geest opdringt.
Wij neutralen, die voor het grootste deel reeds lang
is niet
van dit besef doordrongen zijn, kunnen ons dikwijls
voorstellen, hoe men aan weerszijden in de oorlogvoerende
kampen nog immer op de volstrekte overwinning speculeert.
En toch, wat anders is datgene wat de Duitsche diplomatie sinds de vredesverdragen in het oosten doet? Daar
wordt nu zoowaar krachtig gearbeid aan dat ideaal van
zoo vele Duitsche scribenten, aan het groote Midden
rijk! Reeds in het eerste oorlogsjaar is dit-Europesch
droombeeld opgedoemd in den geest van velen onzer
oostelijke naburen: gelijk in den oorlog van 1870 het
Duitsche rijk zich tot één vast geheel aaneengesmeed heeft
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rondom Pruisen dat in den krijg de leiding had, zoo zou
zich in dezen oorlog het groote Midden-Europeesche rijk
vastklinken om het leidende Duitschland. „An der WiegéMitten- Europa's" werd het opschrift eener veelbesproken
brochure. Wel is waar bleek men aan Oostenrij ksche zijde
van dit Midden-Europeesche ideaal zeer weinig gediend,
vermoedelijk omdat men in den oorlog zelf den smaak heeft
beet gekregen van de Duitsche leiding en in vredestijd
daarvan liever verschoond blijft, maar niettemin bleef men
er in Duitschland over schrijven en praten en toen de
Entente deze hooggestemde toekomstplannen harer vijanden
ging beantwoorden met plannen tot een economische
boycot, toen waren velen in Duitschland nog maar zooveel
te meer overtuigd van de noodzakelijkheid der toekomstige
Midden-Europeesche wereldmogendheid.
En nu schijnt inderdaad het gebeurde in het oosten
dit plan tot een begin van uitvoering gebracht te hebben.
Daar is men begonnen met de stukken van Rusland die
losgescheurd zijn van het Russische rijk „an zu gliederen".
Met Polen gebeurde het reeds een jaar terug; nu volgden
Roerland, Litthauen, Lijhand, Estland en Finland, en als
het gaat zooals verscheidene diplomaten in Berlijn schijnen
te wenschen, dan zullen al die onafhankelijke landen spoedig
hetzij door een persoonlijke Unie, hetzij door krachtige
verdragen aan Duitschland worden vastgeklonken. Ver
werd Roemenië in het nu juist gepubliceerde-volgens
vredesverdrag vastgeketend aan het toekomstige MiddenEuropa met.... slavenketenen wilden wij schrijven, maar
het woord is te sterk, al herinneren de vredesvoorwaarden
waaraan Roemenië zich heeft moeten onderwerpen in vele
opzichten aan de verdragen waarmee de oude Romeinen
de onderworpen landen bij het Romeinsche rijk inlijfden.
De voornaamste stap echter op den weg naar verwezen
dit ideaal is wellicht dezer dagen gezet tij dens-lijkngva
de keizerlijke bij eenkomst in het Duitsche groote hoofdkwartier, waar Keizer Wilhelm zijn Oostenrij ksch- Hongaarschen bondgenoot ontving, tezamen met de voornaamste
staatslieden van beide monarchieën en waar besloten werd
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tot de vestiging van den Duitsch-Oostenrijkschen „wapenbond". De bijzonderheden die omtrent aard en wezen van
dien wapenbond gepubliceerd werden, zijn nog vaag en
op de bijzonderheden juist zal het aankomen, maar dit
schijnt toch wel zeker dat het de bedoeling is geweest om
de Duitsch-Oostenrijksche broederschap, militair, politiek
en economisch, vast te leggen en te versterken voor den
tijd na den oorlog. Misschien is het waar wat men ontkent : dat dit noodig is geworden omdat Keizer Karel's
optreden in de bekende brief-affaire blijk gaf van neiging
tot ontrouw aan dien kant; misschien is dit niet waar,
maar in elk geval zijn de banden hechter gemaakt en is
dus het ideaal van een Midden- Europa naderbij gekomen.
Dat in waarheid Keizer Karel zich volledig onderworpen
zou hebben aan zijn bondgenoot en de Donau- monarchie
na den oorlog een vazalstaat van het Duitsche rijk zou
worden, gelijk Polen en Litthauen het zullen zijn, wij
kunnen het nog immer niet gelooven. De binnenlandsche
toestand in de Oostenrijk - Hongarije zelf zou dit zeer moei
maken en dwingt de regeerders tot groote voorzichtig--lijk
heid, want de stemming onder de niet-Duitsche onderdanen van Keizer Karel is reeds zoo gevaarlijk, dat een
al te innige overeenkomst met het Duitsche rijk zeer
ernstige gevolgen zou kunnen hebben 1 ). Vandaar dat men
reeds nu in alle officieuze publicaties omtrent de plannen
voor den „wapenbond" een streven kan bespeuren om
diens karakter als zeer onschuldig voor te stellen, in het
bijzonder als uitsluitend van defensieven aard, en allerminst gekant tegen de idee van den volkerenbond. Ver
deze geruststelling gericht zoowel tot de-moedlijks
menschen in Duitschland en Oostenrijk, die van zulk een
uitsluitend Midden-Europeesche politiek niet gediend zijn,
als tot de voorstanders van den overleg-vrede in het
andere kamp, maar zeker zullen weinigen zich hierdoor
laten overtuigen, dat de bedoeling een andere kan zijn
-

1) Ondanks de reorganisatie van het bestuur in Boheme, dat bestemd
schijnt om de Tsjechen onder den duim te houden.
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dan Midden- Europa te maken tot een vastaaneengesloten
blok, onder leiding van Duitschland, en Duitschland's
belangen, Duitschland's grootheid te bevorderen.
Het laat zich dus hoorera, dat indien de geassocieerden
daartoe in eenig opzicht in staat zijn, zij het hooggestemde
Duitsche plan zullen verijdelen, anders gezegd dat de
definitieve verwezenlijking van het nieuw -Duitsche ideaal
afhankelijk is van de overwinning der Centralen. Alle
vredesverdragen, die in Oost- Europa gesloten zijn, dat
met Roemenië inbegrepen, zijn nog slechts voorloopige,
voorwaardelijke regelingen en kunnen alleen duurzaam zijn als zij bij den algemeenen vrede worden bekrachtigd, terwijl aan die bekrachtiging natuurlijk niet te
denken valt, niet alleen als de Centralen verslagen worden,
maar oak als de vrede wordt een vrede door vergelijk in
den waren zin des woords. Duitschland bouwt zijn Midden
paleis midden in oorlogstijd, maar het zal een-Europesch
luchtkasteel blij ken te zijn als de vrede niet wordt een
Duitsche vrede. Want welk nut kan die aaneensluiting
van de Midden -Europeesch landen en, de „Angliederung"
der randstaten voor Duitschland's macht en welvaart opleveren, zoolang Duitschland's vijanden oppermachtig
blij ven op zee? Ook al wordt de weg naar het oosten
opengehouden, al blijft de baan Hamburg-Bagdad vrij,
Lichnowsky's woord blijft juist: dat die weg naar Bagdad
een „Sackgasse" is en Duitschland's wereldzending niet
daar ligt maar aan den overkant der Oceanen. Is het
Duitschland's droom om een twintigste -eeuwsch Romeinsch
rijk te stichten waarin Berlijn de plaats zal innemen van
het oude Rome, dan is het niet voldoende dat het de
volkeren om zich heen door wapengeweld of economische
pressie aan zich onderwerpt, maar het moet ook de zee
beheerschen. Rome kon eerst een wereldrijk worden, toen
Carthago verwoest was, en dat het moderne Rome het
moderne Carthago verwoesten zal, dat Duitschland en zijn
bondgenooten de wereldmacht ter zee van Engeland en
Amerika zal vernietigen, het lijkt er nog niet naar, ... .
al meldt Wolff iedere week eenige tienduizendtallen ton-
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nen aan vernielde vijandelijke scheepsruimte. Maar zoolang
het zoover niet is, zal de Entente ook niet berusten in de
vorming van het moderne Romeinsche rijk te land.
Het spreekt vanzelf, dat ook onze Nederlandsche belangen ten nauwste betrokken zijn bij deze Duitsche toekomstplannen. De ,,.Angliederung" werd tot dusver nog
alleen maar in het oosten voltrokken, maar in de logische
lijn van het plan ligt het om haar ook over het westen
uit te strekken, en dan zijn begrijpelijkerwijze België en
ons land de meest begeerlijke „A.ngliederungs-objecte".
Voorshands spreekt men daar nog niet over: geen verantwoordelijk Duitsch diplomaat heeft nog ooit het verlangen te
kennen gegeven om België voorgoed te behouden en wat ons
land betreft, zelfs de annexionisten zeggen onze onafhankelijkheid te willen eerbiedigen. Men weet immers maar al te
goed dat zonder prijsgeven van België vrede alleen mogelijk
zou zijn bij de meest volslagen overwinning en dat elke
poging om ons land in nauwer relatie tot het Duitsche rijk
te brengen zou afstuiten op onzen vasten wil om onze
strikte neutraliteit te handhaven. Maar dit neemt niet
weg dat indien het Midden-Europeesche plan definitief
mocht slagen, er vermoedelijk neiging zal ontstaan om ook
ons land, zoo mogelijk langs vreedzamen

weg, „au zu

gliederen", •en het is niet geheel ondenkbaar dat bij de
onderhandelingen die thans gevoerd worden tusschen onze
regeering en die te Berlijn, aan Duitsche zijde er naar
gestreefd wordt om met de economische overeenkomst
welke men nu sluiten wil, een eersten stap op den weg
naar de „Angliederung" te doen.
Reden te meer voor ons om ook uit eigenbelang naar
den vrede door vergelijk te verlangen, die inplaats van
deze wereld verdeeld te laten in twee elkaar economisch,
politiek en later ook militair beoorlogende groepen, de
vreedzame samenleving der volkeren-familie mogelijk maakt.
r

Groningen, 18 Mei 1918.
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Dr. M. J. A. de Vrijer. Henricus Regius. Een ,,Cartesiaansch" Hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschoob
Martinus Nijhoff. 's-Gravenhage, 1917.
Deze theologische dissertatie, waarop Dr. de Vrijer, aan de
Rijks-Universiteit van Groningen promoveerde, vond haar aanleiding
in des schrijvers vermoeden, dat een zoo bestreden man als Regius
iets beteekend moet hebben, en heeft ten doel, waar hem de
traditie over Regius onjuist bleek, tot een historisch juist oordeel
over hem te komen.
Dit stelt al onmiddellijk deze vraag; waaraan is dit onjuist
traditioneel oordeel toe te schrijven, een vraag, die de schrijver op
historisch-psychologischen weg zoekt te benaderen; maar juist het
feit, dat hij zoowel door Descartes als door Voetius werd verworpen,

maakt dit antwoord niet gemakkelijk.
Terecht acht de schrijver van groote beteekenis, datgene, wat
hij ons mededeelt aangaande den jongen Regius, zijn strijd met de
Amsterdamsche classis tijdens zijn rectoraat te Naarden, omdat
hierbij reeds die inzichten van Regius openbaar werden, die van
beslissenden invloed zijn geweest voor zijn gansche leven. Daaruit
toch bleek, dat net psychologisch inzicht van Regius, waartoe bij
vóór zijn kennismaking met de beginselen van Descartes reeds
gekomen was, en waarbij hij het afzonderlijk, van het lichaam
printipieel onderscheiden bestaan van de menschelijke ziel wel niet
ontkende, doch het accent legde op het psychische, voorzoover het
uit het lichamelijk materieel gebeuren bleek, al onmiddellijk moest
wekken het verzet van een scholastieke theologie, verzet, in den
aanvang geheel overwonnen door Regius' verklaring, dat hij „simpel
wil blijven bij de schrifture ", maar niet minder, dat dit tenslotte
moest uitloopen op een breuk met Descartes, wanneer deze na een
tijd van zoo groote vriendschap met Regius, moest vreezen dat
diens leeringen, die inderdaad eenige critiek oefenden op Descartes'
psychologie en dus ook op zijn godsleer, als de zijne werden beschouwd.
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De strijd echter werd eerst hevig, wanneer de Cartesiaansche
denkbeelden eerst door Renerius en daarna door Regius invloed
beginnen te krijgen aan de pas gestichte Utrechtsche hoogeschool.
De geschiedenis van dien strijd vertelt de schrijver ons in zijn tweede
hoofdstuk : „De wijsbegeerte aan de Utrechtsche Hoogeschool tijdens
Regius' professoraat ", waarmede hij de hier bovengestelde vraag
historisch benadert. Het is de bloeitijd der disputaties, waarvan
Anna Maria van Schurman zegt, dat zij „menichmaal den duivel
een aangenaam schouspel oprichten, dewijl hij niet zelden voorzitter
is in die twistredeneeringen." (blz. 32)
Dat een dergelijke „luidruchtige beoefening" der wetenschap
het moeilijk maakt, zoowel aan den tijdgenoot als aan ons om tot
een objectief oordeel te komen, spreekt wel vanzelf. Bovendien

is een der hoofdbronnen voor de kennis van dien tijd n.l. de
„Narratio Historica ", een werk in sterk Voetiaanschen geest, misschien
wel door Voetius zelf, geschreven, zoodat het oordeel daarin over
Regius, die van een opvliegend en onbesuisd karakter was, met de
grootste voorzichtigheid moet worden gebruikt. Zoo komt dan ook
De Vrijer tot ein ander oordeel over Regius, dien hij echter niet
eenzijdig verheerlijkt, dan Duker en stelt hij tegenover diens
meening, dat Regius slechts twee uitersten kende voor zijn gedrag,
of kruiperig onderdanig Of schaamteloos overmoedig, de zijne, als
hij in wat Duker kruiperig noemt, een poging ziet om den gevaar lijken vijand Voetius niet noodeloos te tarten. 't Pleit m.i. voor
een juisten psychologischen blik wanneer De Vrijer van deze dingen
zegt: „Wel blijkt ook hier weer, wat men bij Descartes evenzoo
merkt, hoe halfslachtig Regius en ook Voetius waren, hoe onbewust"
(ik cursiveer) „van de klove tusschen de nieuwe philosophie en
de scholastieke theologie ". Voetius toch gaf Regius verlof theses
te laten verdedigen, behoudens paradoxismen en respect voor de oude
geneeskunst. Deze beloofde hem de stellingen vooraf ter correctie
toe te zenden. Men ziet: aan beide zijden principieele onbewustheid,
en intuitief vermoeden van diepgaand verschil. (blz. 34).
Deze psychologische benadering van de gestelde vraag, komt
uiteraard meer nog tot haar recht, wanneer in hfdst. 3 Regius
ons als „Cartesiaan" wordt beschreven, waarin wordt besproken

de briefwisseling tusschen deze beide mannen. Lang vóór Regius
Descartes kende bewoog zijn denken zich in materialistische lijn.
Tot zijne principieel materialistische psychologie was hij door nadenken gekomen. Vandaar de aantrekkingskracht die er op hem
moest uitgaan, van den man van het „je pense, done je suis." En
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toch, zoodra zij elkander nader komen blijkt het diepgaand verschil.
Hun eenheid is ten slotte een uitwendige, om in coalitie den gemeenschappelijken vijand, de scholastiek te lijf te gaan, maar in
werkelijkheid staat Regius even ver van Descartes af als van Voetius.
In de ontwikkeling zijner denkbeelden zien wij Regius een
wegbereider worden van Büchner en Haeckel. De breuk met
Descartes wordt dan ook onvermijdelijk. In zijn „Fundamenta
Physices", het tegen den zin en het advies van Descartes uitgegeven werk, aan Frederik Hendrik opgedragen tot bescherming
tegen gevaarlijk uitziende overheidsplaccaten, verwerpt hij het
ontologisch bewijs en de leer der aangeboren ideeën en tast daarme e dus de kern van Descartes systeem aan, gelijk later Kant
het doen zal.
Zoo wordt Regius ten slotte door de Voetianen en Cartesianen
gelijkelijk verworpen, ook al is de bitterheid, waarmede Descartes
hem openlijk verloochende, later in een meer waardeerend oordeel
verzacht.

Om ons zoo den man te teekenen, die als hartstochtelijk volgeling en vereerder van Descartes, toch zulk een groote zelfstandigheid
tegenover hem behield, dat hij ook bij alles, wat hem met zijn tijd
verbond, de critische philosophie heeft helpen voorbereiden, is heel
veel studie noodig geweest, studie liggend op velerlei gebied en
het is m.i. De Vrij er's verdienste, dat hij dit alles, liggend in het
verleden, levend heeft kunnen maken in een goed leesbaar boek,
levend ook in dit opzicht, dat hij ons doet gevoelen, dat de problemen van toen ook die nog zijn van nu, al staan zij bij ons
onder ander licht.
Daarom vind ik het jammer, dat de laatste paragraaf van zijn
boek gewijd is aan: „Physica en Medicina", omdat nu nog afgezien
van het feit, dat de schrijver als theoloog hier zeer sterk gevoeld
heeft de grenzen zijner bevoegdheid, het daarin behandelde veel
meer van slechts historische beteekenis is, dan Regius' Psychologie
en godsleer, waarvan hij de beschouwing daaraan doet voorafgaan.
Het schijnt mij toe, dat het slot daarvan, uitloopend op een
woord van Prof. Wiersma over het ziel - lichaam probleem een beter
eind van het werk geweest ware, dan de tegenwoordige slotparagraaf,
die, hoe noodzakelijk in het verband met het geheele werk ook,
in deze volgorde te veel appendix wordt en daarom mat aandoet.
Beek bij Nijmegen.

Dr. W. CoaNRAAD.
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Het Sieraad der geestelijke bruiloft van Johannes Ruusbroec den wonderbare, in hedendaagsche taal overgebracht
door Mr. Frans Erens, Nederl. Bibliotheek.

Deze voor onzen tijd leesbaar gemaakte Ruusbroec, aanvaarden
wij met dankbaarheid. De tekstuitgave der Vlaamsche Bibliophilen
(Gent 1868) in welker vrij zeldzaam bezit zich schrijver dezes ver
om haar taalkarakter voor de meesten een bezwaarlijke-beugt,is
lektuur; bezwaarlijk, niet omdat Ruusbroec's proza niet begrijpelijk
en doorzichtig zou zijn (alle diepzinnigheid schuilt bij hem in den
inhoud, de taal is helder als bronwater) maar omdat het middel
taaleigen voor den tegenwoordigen mensch een te zeer-euwsch
eigenen klank heeft, en dus zich tusschen den lezer en den inhoud
in stelt. Men blijft te zeer bevangen in het tijdelij kaspekt der taal
om tot de algemeen-menschelijkheid en 'tijdeloosheid van den inhoud door te dringen. Ook in het oorspronkelijk is Ruusbroec veel
leesbaarder dan proza van P. C. Hooft of Huygens, of Coornhert;
maar in het Nederlandsch dat ons gebruikelijk is, raakt hij ons
van dichter nabij.
Hoe zelden treft de Nederlandsche letterkunde den universeelen dat is vol-meeschel ken toon; hoe vaak is zij provinciaal.
Een klein gewest als de Atheensche republiek schiep een wereldliteratuur zonder dit te bedoelen, doordat de geest universeel was,
uit welken de dichter of denker schiep. Waar ge het boek der
Nederlandsche letteren van ouderen datum opslaat, bijna overal
benauwt u het gemis aan ware universaliteit. Hoewel onze volksaard godsdienstig heet en wij van ouds af theologisch gestemd
zijn geweest, en een stortvloed van godsdienstige en godgeleerde
werken hebben voortgebracht, heeft onze oudere litteratuur niet
één werk opgeleverd dat in menschelijkheid ook maar van verre
met Pascal's Pensées vergelijkbaar ware. Terwijl Duitschland Goethe
en Engeland Byron voortbracht, genoten wij Bilderdijk. Vergelijk
.,,De ondergang der eerste waareld" met Paradise Lost, dan hooren
wij in 't eerste de Vaderlandsche rhetoriek, in het laatste de
menschelijke stem. Onze litteratuur was veelal kerkelijk in plaats
van religieus, aardig in plaats van geestvol, oratorisch in plaats
van verheven, natuur nabootsend in plaats van natuur scheppend,
theologisch in plaats van diepzinnig, deugdzaam in plaats van wijsgeerig. Zij is onvertaalbaar niet door de taal maar door den inhoud.
Eerst zeer laat werd bij ons een universeele geest geboren en
wellicht zijn wij thans het provincialisme te boven. De toon van
Ruusbroec's Chierheit (vertaald met het concretum : sieraad; mij
-
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komt voor dat juister ware het abstractum: schoonheid) daarentegen
is de universeele, aangeheven door den mystischen Geest. Deze
schrijver, schepper van een bewogener Nederlandsch proza dan
Vondel schreef, spreker van een dieper woord dan waarvoor
onze Calvinistische en half-Calvinistische vaderen oor hadden; niet
gebonden door bijbelsche dogmatiek en tale kanaans; niet protestantsch en ook niet Roomsch, al was hij een Middeleeuwer en
zoon der kerk -- even vrijdenkend als Eckart en even oorspronkelijk in de schepping van zijn gezongen prozadicht van de ver
ziel — is zeker de grootste prozaschrij ver der oud--nieuwgdr
Nederlandsche litteratuur. Zijn Nederlandschen vertaler komt de
dank der lezers toe voor hun bekendwording met dezen geest,
die grooter en ruimer is dan Thomas a Kempis, en waarlijk menschelijker dan de eenzijdige kloosterling van den Agnietenberg.
Zeker vergeten wij niet dat hij Middeleeuwer is. Maar in zijn tijd
eigen, dat hij een taal-vakishemzolwrncheijkd
de
levende schoonheid ons ook nu ten
heeft gevonden waarvan
volle ontroert. B. Dig H.
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Overneming verboden.

JOHAN EN CORNELIS DEWITT')
DOOR

H. BRUGMANS.

Twintig Augustus 1672, een dag des toorns, een dag van
Touw, naar de mate der waardeering van de slachtoffers,
hun werk, hun beginsel. In ieder geval een zwarte dag,
zooals onze geschiedenis ze gelukkig slechts weinige kent.
Was het bijgeloof der Romeinen ons deel, men zou op
dezen donkeren dag zeker geen daad van beteekenis hebben beraamd als men onlangs te Dordrecht heeft volbracht.
Dat men niettemin op den 20sten Augustus en juist op
dien dag het monument voor de gebroeders de Witt heeft
onthuld, bewijst ten volle, dat de tijd, de geschiedenis
haar weldadig werk ook aan deze historische figuren heeft
voltrokken, dat wij heden objectief staan èn tegenover het
„execrabel fait" van dezen dag èn tegenover de slachtoffers.
Het einde van Johan en Cornelis de Witt is van een
verschrikking geweest als gelukkig zeldzaam is. Het hoog
en laag gemeen van Den Haag staat schuldig aan een
moord, die ons alleen als een uiting van oorlogspsychose
1) Dit stuk is in hoofdzaak de rede door mij uitgesproken bij de
onthulling van het monument der de Witten te Dordrecht, 20 Augustus
1918. Dat gelieve men bij de lezing in het oog te houden, omdat daardoor
kan worden verklaard, waarom op sommige punten niet dieper is ingegaan;
beperking was te Dordrecht geboden.
0. E. xVIII 10
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begrijpelijk wordt en dan nog niet eens ten volle. Want
veel beter te begrijpen nog is de elementaire uitbarsting
der volkswoede dan het werkeloos toezien der regeeringscolleges, vooral dan de gewaarborgde straffeloosheid en
zelfs de belooning van de hoofddaders. Het ware misschien
beter van deze dingen te zwijgen, maar wij worden er als
van zelf aan herinnerd door het monument der gebroeders.
Immers eerst door hun gemeenschappelij k gruwelijk einde
zijn zij voor goed in onze geschiedenis samengeklonken.
Eerst daardoor zijn wij gewoon geworden beider historische
figuren te samen en onder hetzelfde licht te zien. Eerst
daardoor is Cornelis de Witt tot de hoogte gestegen, die
hem op één plan brengt met den grooten raadpensionaris.
Eerst daardoor werd het mogelijk beiden door één beeldgroep te eeren en te huldigen.
Niet alsof eerst de dood hen heeft vereenigd. Integendeel: er bestaat tusschen de beide broeders een innigheid
van samenleven en samenwerken als tusschen nauwe verwanten van verschillenden aanleg en karakter gelukkig
steeds mogelijk is gebleken. Dat zij hun jeugd daar in
Dordrecht samen hebben doorleefd, spreekt van zelf en zegt
ook niet veel. Meer beteekent het, dat zij samen omstreeks
1635 daar op de illustre school van rector Isaac Beeckman
kwamen. Nog meer spreekt het, tot ons, dat zij tegelij k
den 24sten October 1641 zich te Leiden als student lieten
inschrijven; de jongere broeder Johan bleef den ouderen
blijkbaar gemakkelijk bij, gelijk hij hem in geestesgaven
en daardoor ook in ambtelijke loopbaan later gemakkelij k
te boven ging. De studietijd der de Witten liep in het
najaar van 1645 ten einde. Naar het gebruik van die
dagen gingen de broeders toen een groote buitenlandsche
reis doen; zij bezochten verschillende steden van Frankrijk
en Engeland. Wij kennen hun journaal van deze groote
reis; het is merkwaardig zoowel om wat het bevat als om
wat er niet in staat. Op één dag, 22 December 1645, promoveerden zij te Angers in de rechten. Samen volbrachten
zij hun groote reis; 28 Juli 1647 waren zij in, hun vader
terug.
-stad
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Dat voortdurend samen-zijn tot den volwassen leeftij d
wijst stellig op een innig samenleven. Dat intieme verkeer
is ook blijven bestaan, nadat de wegen der broeders wat
uiteen gaan loopen. In October 1647 laat Cornelis zich
beëedigen als advocaat van het Hof van Holland ; een
maand daarna doet Johan als zoodanig den eed. De oudste vestigde zich natuurlijk in zijn vaderstad, waar hij
reeds het volgende jaar schepen werd en zoo den trap der
ambten besteeg. Hij werd raad, ook burgemeester, lid van
de deputatie ter Staten van Holland, dan van die ter
Staten Generaal, gedeputeerde van dat college op de vloot,
gedeputeerde te velde, rentmeester der domeinen van Hol land, gezant te Brussel, sedert 1654 ruwaard van den lande
van Putten, naar welk ambt hij in den regel wordt genoemd.
Een respectabele loopbaan zeker en die op meer wijst
dan familie - invloed, ook op meer dan gewone bekwaamheid. Maar die natuurlijk moet achterstaan bij die van
zijn jongeren broeder. Johan, in 1647 dus advocaat, ging
niet naar Dordrecht terug, maar ging in Den Haag de
praktijk uitoefenen. Niet voor lang: reeds 21 December
1650 werd hij benoemd tot pensionaris van Dordrecht.
Daarmede begon hij een staatkundig bedrijf van de grootst e beteekeeis. Want de pensionaris van Hollands oudste
stad was niet alleen permanent lid van de dagvaart, maar
ook bij absentie van den titularis waarnemend raadpensionaris. De Witt was spoedig genoeg in de gelegenheid
op deze wijze zich nuttig te maken. De oude raadpensionaris, Jacob Cats, trad in den zomer van 1651 af. Zijn
opvolger Adriaan Pauw werd in October gëinstalleerd. In
het voorjaar van 1652 werd deze belast met de bekende ambassade naar Engeland om den dreigenden oorlog te
voorkomen. Ook daarna was Pauw niet geregeld in Den
Haag aanwezig; ten slotte werd hij in het begin van 1653
ziek; hij stierf 21 Februari. De Witt had dus reeds meer
dan eens het ambt van raadpensionaris waargenomen, toen
hij ten slotte den 23sten Juli 1653 tot dat hooge ambt
werd geroepen.
Realiseeren wij ons een oogenblik dat feit. Een jonge
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man van 28 jaar, die nog nauwelijks drie jaren praktische
ervaring van staatszaken heeft, wordt zonder aarzeling of
strijd geroepen tot het hoogste, beter, het meest invloedrij ke ambt, dat in stadhouderlooze tij den in de Republiek
te vergeven viel. Er is geen aarzeling bij hen, die hem
benoemen, maar evenmin -- niet 'minder kenschetsend
bij den benoemde zelf. Zonder aarzeling of terughouding
grijpt hij de teugels, die hem worden. toevertrouwd. En
dat in welke omstandigheden ! De Republiek was in den
zomer van 1653 gewikkeld in een gevaarlijken, tot dus
niet voorspoedigen oorlog met Engeland. Kort vóór-ver
zijn benoeming schrijft hij aan Beverningh, dat „de gestaltenisse van ons algemeyne lieve vaderlandt staedt naer
mijne opinie jegenwoordich in seer becommerlycke ende
bynaer in desperate pointen, sij nde gelij ck als beseth ende
belegert." Zoo was het inderdaad. Maar geen oogenblik
bracht deze waarneming hem af van wat hij als zijn plicht
zag. Ook later, toen meer dan eens de moeilijkheden hem
dreigden te overstelpen, kent hij nooit een oogenblik van
aarzeling wat hem te doen staat. Rustig en onbekommerd
ging hij zijn weg, onbevreesd ook voor wat hem persoonlij k zou kunnen treffen.
Negentien jaar lang heeft Johan de Witt zijn zwaar
en. verantwoordelij k ambt bekleed; in de zitting van de
Staten van Holland van 4 Augustus 1672 nam hij onder
tie bekende omstandigheden zijn ontslag.
In al die jaren is hij bij zijn steeds toenemende werk
meer dan eens ter zijde gestaan door zijn broeder.-.zamhedn
Geen wonder! Cornelis was als regent van Dordrecht in
.aanzien en invloed; hij kreeg zitting in de hooge colleges
van staat; natuurlijk kwam het tot samenwerking tusschen
de broeders. Een vrij groot deel van de correspondentie
van den raadpensionaris wordt gevormd door die met zij n
broeder; zoowel tijdens Cornelis' burgemeesterschap van
Dordrecht als gedurende zijn deputatie op de vloot en zijn
Brusselsche ambassade stond Johan met hem in geregelde
briefwisseling. De raadpensionaris is tegenover zijn broeder
geheel openhartig in de zaken, waarover hij spreekt. Toch
-
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krijgt men den indruk, dat Cornelis niet heeft behoord
tot de Nederlandsche staatslieden, aan wie de raadpensionaris zijn intieme raadslagen bloot legde of op wiens zaakkundig . advies hij prijs stelde ; als zoodanig komen veeleer
Beverningh en van Beuningen in aanmerking. Te ver
dat waarlijk niet. In gaven van verstand en-wonderis
gemoed stond Cornelis de Witt stellig belangrijk beneden
den raadpensionaris. De hoogheid, die dikwijls zoo duidel ij k tot uiting komt in de brieven van Johan, is bij Cor
laatdunkende trots geworden. Cornelis is een man-nelis
van dezelfde stof als Johan, maar van veel ruwer makelij.
Het evenwichtige, dat bij Johan het kenmerk is van een
hooge geestesbeschaving, is nauwelijks te vinden bij Cor
ruw kan zijn van gedachte en van woord. De-nelis,d
eerzucht, die den raadpensionaris stellig eigen is geweest,
is bij zijn broeder zelfzucht geworden. De treffende gematigdheid, de kenmerkende zelf beheersching van Johan
waren bij Cornelis ver te zoeken.
Ook miste Cornelis daardoor de hoffelijke vriendelijkheid, waarmede de raadpensionaris zoo gemakkelijk vrienden won, waardoor ook zijn huiselijk leven zulk een aan
indruk maakt.
-genam
Er is inderdaad verschil tusschen den fijnen Johan en
den wat groveren Cornelis. Maar gemeen hebben zij beide, dat
zij staan voor hun zaak, staan voor hun eer, staan ook voor
hun vaderland; beide staan zij hun man ; zij hebben de
groote eigenschap van alle waarlijk groote mannen, durf
en moed. Van Johan is dat nooit een oogenblik betwijfeld;
nog in zijn laatste ure in de Gevangenpoort weet hij zij n
vijanden te imponeeren; bedeesd nemen de Haagsche
burgers den hoed af, als zij den raadpensionaris durven
naderen. Van Cornelis' moed bezitten wij het onwraakbaar
getuigenis van niemand minder dan de Ruyter; ook hij
heeft den ellendigen dood door de handen van het Haagsche gemeen onbevreesd onder de oogen gezien.
Bij veel gelijkheid dus zeer veel onderscheid. Zoo
geeft de geschiedenis de broeders te zien ; zoo drukte ook
de uitnemende meester de verhouding uit in het monu-
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ment, dat in Dordt is onthuld. De hoofdfiguur is en
moet zijn de groote raadpensionaris, de wijze denker, in
wiens hoofd de geheele tijdsverhouding in regelmatige
orde en opvolging was geprojecteerd, in wiens hand de
ontwikkeling der dingen voor een niet gering deel berustte, de man van de snelle, vlotte gedachte evenzeer als
van de koene, rappe daad. Naast hem de hooge gestalte
van den ruwaard, van de vroegste jeugd af de trouwe
makker van zijn jongeren broeder, jaren lang studie- en
reisgenoot, tot het einde toe deelgenoot in het staatsbestuur, in dat gruwelijk einde aan zijn zijde. Zoo kunnen
wij ons de broeders denken; zoo staan zij thans voor ons
in hun vaderstad.
Ook op dat punt moet de nadruk worden gelegd.

Johan en Cornelis de Witt waren Dordtenaren van
geboorte en afkomst en zij hebben dat geen oogenblik
verloochend in woord noch daad. Al bleef de ruwaard in
nauwere persoonlijke betrekking tot zijn vaderstad, Johan
heeft haar nimmer vergeten. Dordrecht was de eerste
stad van Holland in de hiërarchische volgorde; het heeft
zich in dezen rang zonder bezwaar kunnen handhaven, ook
toen andere steden van groeiende beteekenis werden. In
de dagen van de Witt was Dordrecht volstrekt niet meer
wat het in den grafelijken tijd was geweest, de groote
koopstad van Holland, het machtige, door den graaf
krachtig begunstigde emporium, de stapelplaats van het
buitenlandsch goederenverkeer. Rotterdam en vooral Amsterdam waren sedert het laatst der zestiende eeuw de
groote koopsteden van Holland geworden. Zij vertegenwoordigden tegenover het oude Dordrecht den nieuwen
tijd op economisch gebied, de periode van het vrije ruil
stapel, den internationalen beurs -verk,dnobpt
commercie zonder privilege, maar met de moge --handel,
l ij kheid dus van onbeperkte expansie. Door dezen wereldhandel, die geen beperking door reglementen of handvesten
verdroeg, werd Amsterdam de groote koopstad van Neder
pakhuis der geheele wereld, een der groote-land,het
handelsmetropolen van Europa. Haar internationale be-
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°teekenis ontleende de Republiek voor een niet gering deel
ga an Amsterdam, waar ook haar cultuurleven zich in leven
bontheid en ook in ongekende diepte ontwikkelde.-dige
Het Amsterdam der zeventiende eeuw geeft de maat aan
van de geestelijke en stoffelijke ontwikkeling, waartoe het
Nederlandsche volk van die dagen in staat was.
Met die ontwikkeling had Dordrecht wel goeddeels,
maar niet geheel gelijken tred gehouden. Stellig, ook daar
waren heel wat middeleeuwsche instituten en verhoudingen opgeruimd ; maar aan den anderen kant hechtten
regeering en burgerij daar nog steeds aan haar oude privilegien, waarom men immers den oorlog tegen Spanje
was begonnen.
Dordrecht bezat zoo nog haar oud stapelrecht, dat
- eigenlijk in een lang voorbij gegane orde van zaken wortelde en daarom ook door de andere Hollandsche steden
scherp werd bestreden. Niettemin handhaafde de Merwestad met fieren trots op haar groot verleden en tegelij k
scherp inzicht in haar wezenlijk belang haar oude rechten
-en trachtte ze nog te vergrooten. Zoo gelukte het de stad
juist in de dagen van de Witt den zetel te verkrijgen van
de Engelsehe laken-importeurs, de Merchants Adventurers;
zoo verkreeg zij een nieuw monopolie en daardoor weer
een nieuw object van strijd met de andere steden.
Aan deze dingen herinner ik, omdat daardoor wat
meer licht kan vallen op tweeërlei, vooreerst het milieu,
waaruit de gebroeders voortkwamen, ten andere de verhouding, waarin de raadpensionaris vooral in de latere jaren
van zijn ambtsfunctie kwam te staan tot Amsterdam.
Dordrecht met zijn sterke traditiën op economisch,
daarnaast ook wel geestelijk gebied, was niettemin of
liever juist daarom een der eerste steden geweest, die het
Spaansche juk had afgeworpen. Kenmerkend is hier al
dadelijk het onderscheid met Amsterdam, dat uit handels
ook om godsdienstig - kerkelijke redenen den-belang
Koning zoo lang mogelijk getrouw is gebleven. In Dor
ging het behoud van de staatkundige en maat-drecht
verhoudingen gepaard met een geestelijke-schapelijk
,
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vernieuwing, die het conservatisme schraagde en adelde.
Calvinisme en Humanisme vonden een vruchtbaren voedingsbodem in Hollands oudste stad. Het is waarlijk geen toeval, dat de beroemde synode juist daar in den Doelen
vergaderde. Maar evenmin is het opvallend, dat Jacob
Cats daar een dichterschool kon stichten van duurzame
beteekenis in ons volksleven.
Cats en de Witt -- zij hebben meer verwantschap
met elkander dan dat zij beide dezelfde hooge ambten
hebben bekleed. Het geestelijk leven van beide beweegt
zich om dezelfde twee polen, Calvinisme en Humanisme,
in opmerkelijke, maar toch goed bezien niet opvallende
harmonie. Dat Johan en wij mogen hetzelfde ook van
Cornelis aannemen -- levenszekerheid en daardoor ook
levensblijheid heeft gevonden in het Calvinisme, b]ijkt
haast uit elk van zijn uitingen. Als zijn oom Zuidpolsbroek
is gestorven, schrijft hij aan diens zoon Pieter de Graeff:
„Maer dewij le wy van jongs aff op geleert hebben ende
met ons daegelij ks gebedt telkens bevestigen, dat onse
wille aen de Sijne moet onderworpen wesen ende dat alles.
gedijt ten beste dengenen, die Godt vreesen, soo moeten
wij in 't selve toeval soowel als in alle anderen, geduldt
nemen." Overal en altijd gevoelt hij niet alleen zich zelf,
maar ook den staat in Gods hand. In 1661 schrijft hij aan
een geestverwant: „verhopende onder Godes genadiger,
zegen de saecken daartoe bestiert te sullen Conn en worden,
dat dezen Staet noch een geruymen tij dt moge blij ven
respireren ende sulx meer ende meer bequaem werden om
't sij ner tijdt, als sulz naer Godes beschickinge inevitabel
soude mogen wesen, eenige nieuwe swaericheden ende
ongemacken met meerder gewichte ende stercker zenuwen
tegen te staan."
Sterke zenuwen — de raadpensionaris had ze en hij
had ze noodig ook. Als hij in 1665 en 1666 met meesterhand de falende orde op de vloot herstelt, beleid stelt in
plaats van, aarzeling, ten slotte de vloot in zee brengt over
de gevaarlijke ondiepten heen welk een beeld van zijn
leven! — dan is zijn trouwe Wendela bezorgd om het leven
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van den geliefden en bewonderden man. Maar dan stelt
hij haar gerust met zijn eigen Godsvertrouwen : „Want=
ick in alles soo wel getroost en gemoedt ben, als ick van
mijn gansche leven in eenige saecke getroost ofte gemoedt
ben geweest, rustende des nachts naer gewoonte sonder
wacker te worden, 't welck ick ook wil hopen, dat TIE.
insgelijks zal wedervaren, soo haest de eerste veranderinge
wat sal wesen gepasseert sonder sich teeghens de aenstaende slach eenigsints te ontzetten, maer op Godt de
Heer te bouwen, en van sij ne handt blij geestig te outfangen al 't geen Hij ons sal gelieven toe te senden:
immers mijnenthalve niet becommert te Wesen, als ver
dat het. mij in leven en sterven altij dt zal-seckrtijnd
welgaan, en in 't laatste geval oneyndich beter als in 't
eerste, sonder dat ick echter daerom sal naerlaten, door
alle betaemlycke voorsichtigheydt volgens Godts wille mijn
leven te conserveeren ten dienste van het vaderlandt en
van mijn familie."
Een man van zulk een sterk geestelijk bestaan gaat.
het leven met blijheid door en versmaadt ook de bloemen
niet, die langs zijn weg ontluiken. Hier naderen wij den
anderen kant van de Witt's wezen, zijn Humanisme. Van
de Ouden heeft hij zeer veel geleerd, echter op bepaa l de,
zelfs beperkte wijze. De Witt was een te beheerschte persoonlijkheid om tot sterke uiting van zijn onmiskenbaar
gevoelsleven te komen. Als de groote levenssm art over
hem komt, het sterven van zijn lieve Wendela, zwijgt hij .
Het gevoel had bij hem dus ook geen drang om zich in
artistieken vorm te uiten. Verbeelding had hij stellig wel,
maar deze steeds beheerscht door zijn oordeel. Nergens
blijkt iets van ontroering, die zich naar buiten met geweld
baan breekt. Zelfs de technische gaven van een Cats ontbreken hem.
Van waardeering van het rijke kunstleven zijner dagen
wij noemen slechts zijn tij dg enooten Rembrandt en
Vondel is bij den raadpensionaris geen spoor te vinden.
De kunst speelt in zijn leven geen andere dan een zeer
accessoire rol.
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Voor de wetenschap gevoelt hij meer, met name voor
de exacte. Johan de Witt is de man, die door fijne en
scherpe redeneering wiskundige problemen weet op te los'sen ; hij correspondeert met Christiaan Huygens, met de
Van Schootens, met Hudde ; hij wordt niet ten onrechte
de stichter van de wetenschap der levensverzekering genoemd ; hij is de beste financier van Holland. Die weten
zijn persoon heeft stellig een sterk-schapelijktrn
humanistischen inslag. Daarbij komt nog iets anders.
De Witt's humanisme is ook sterk juridisch. Het is deze
zijde van zijn karakter, die zoo sterk boeit en die tegelij k
zijn kracht en zijn zwakheid is. Meer Romeinsch dan Grieksch
is de tournure van zijn geest ook in dezen zin, dat hij een
sterke neiging tot het formeele, zelfs tot het formalistische
soms toont. Het geloof aan het alvermogen van de wet,
van het geschreven recht, van het bezegelde staatsstuk is
te zeer een kenmerk van onzen tijd dan dat ik er lang bij
stil zou behoeven te staan. Een edele 'trek, maar toch ook
getuigenis gevend van opmerkelijke kortzichtigheid. Laat
ik er onmiddellijk aan toevoegen, dat deze trek eigen ge
aan de meeste van onze grootste staatslieden: ik-westi
noem Oldenbarnevelt, Hogendorp, Thorbecke. Oldenbarnevelt gevoelde zich volmaakt veilig, zoolang hij werd ge
Hogen--sterkdo luiënStaevHold.
dorp is boven alles de man der grondwet. Thorbecke zag
evenmin scherp wat er omging buiten de grenzen van het
Binnenhof; van het volk achter de kiezers nam hij in den
regel niet veel notitie.
Zoo ook de Witt. Ook hij had een politiek ideaal,
<lat sterk stond op den bodem van zijn juridisch Humanisme.
Het heette in de politieke taal van zijne tijd „de vrijheid" ;
het bloeide op uit zeer eigenaardige Nederlandsche factoren,
die in de zeventiende eeuw reeds een ontwikkeling van
lange perioden achter den rug hadden. De aloude aristocratische regeeringsvorm van onze steden had versterking
en vooral wij ding gekregen door den opstand tegen Spanje.
Die opstand vond voorloopig zijn staatsrechterlij ke afsluiting in de beroemde acte van afzwering, die principieel
,
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inging tegen het monarchaal gezag en zoo het republikeinsche staatsideaal ruim voet gaf. De praktijk van het
staatsleven was daarmede goeddeels in overeenstemming;
wat er nog monarchaals in den staat was gebleven in de
persoon van den Prins van Oranje en diens ambten van
stadhouder, kapitein- en admiraal-generaal, werd daarmede
niet in strijd geacht.
Een gevaar scheen daarin echter op te komen, toen
de macht der Oranjes onder Frederik Hendrik in de breedte
en in de diepte snel toenam. En onder Willem II stond
de realiteit van een militaire monarchie plotseling voor
de verschrikte oogen der republikeinsche regenten. Ook
zonder Loevestein en het beleg van Amsterdam zouden zij
de hand van den sterken meester hebben moeten voelen.
Maar de jonge stadhouder stierf in den opgang des levens :
„magnis excidit ausis" zooals een penning met een zin
zegt: hij stierf na groote dingen te-spelingoPhaét
hebben gewaagd. Toen was voor de regenten het historische oogenblik gekomen: na den vrede van Munster en
den vroegen dood van Willem II stond niets meer de
verwezenlijking van het oud-Nederlandsche republikeinsche
ideaal in den weg.
Zoo dachten de Witt en de zijnen. Den staat, zooals
hij dien inrichtte en bestuurde, zag hij als den meest ge
duurzamen regeeringsvorm van Nederland.-schikten,d
In 1654 acht hij het ideaal reeds bijna bereikt; hij schrijft
dan aan zijn geestverwant Stellingwerff: „Ick sal UE. bij
désen niet voor oogen stellen, dat den tij dt voor de deure
staedt, jae albereyds geboren is, dat door ijver, goede conduite, constantie ende couragie van de vrome en de trouhertige regenten met de hulpe van Godt Almachtich, den
Staedt van ons lieve vaderland in de vasticheyt en de
vrij heyt sal connen worden gebracht, dat wij ende onse
posteriteyt onder Godes zegen daervan lange jaeren met
roste ende tranquilliteyt sullen connen gauderen".
Behoef ik U te wijzen op het logische van den gedachtengang of op het goed recht van deze staatsbeschouwing ? Maar moet ik aan den anderen kant ook
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opmerken, hoezeer hier historische factoren, zedelijke
plichten en elementaire volksgevoelens worden verwaarloosp ? De Witt spreekt in een brief aan zijn vader in 1654
met soevereine minachting van „personen, die een ijdel
geluydt van den naem van een kindt ende de doode letter
van een humbel geschrifte van twee weduwvrouwen sooner
heeft connen intimideren ". Ja, als dat kind den historischen
naam van Willem van Oranje niet had gedragen en als
die beide weduwen zijn koninklijke moeder en zijn prinselij ke grootmoeder niet waren geweest ! Ik mag geen woord
verspillen
U duidelijk te maken, hoever hier de mis
meest intieme gevoelsleven van ons volk-kenigvaht
ging. Maar ik moet er ook onmiddellijk aan toevoegen, dat
men in de kringen der regenten, in het bijzonder in Dor
deze gevoelens van den raadpensionaris van gan--drecht,
scher harte deelde.
Zoo kennen wij de Witt, de de Witten in hun karakter als Dordtsche regenten. Ik wees er reeds op, dat dat
karakter ook hun tegenstelling verklaart tot Amsterdam..
De Witt begreep, dat zonder Amsterdam Holland en de
Republiek niet te regeeren vielen. Daarom had hij van
den aanvang af voeling met Amsterdam gezocht en veelal
ook gevonden. In den grond was zijn huwelijk, dat hij 16.
Februari 1655 sloot, een politiek huwelijk; de uitkomst
heeft bewezen, dat zelfs op staatkundigen grondslag een
gelukkige echt kan worden opgebouwd. Ook bleef de verhouding in den regel goed, zoolang Wendela's oom, de
machtige Zuidpolsbroek in Amsterdam het magnificat in
handen had. Maar deze stierf in 1664 en sedert heeft de
Witt het met Amsterdam nimmer geheel goed kunnen
vinden. Er was niet altijd strij d, ' maar een tegenstelling
was er toch altijd, hoezeer de Witt zijn best deed tot
samenwerking te komen. Ik wees reeds op de economische
tegenstelling tusschen Amsterdam en Dordrecht, die sedert
1650 waarlijk niet in beteekenis afnam. De Witt begreep
ten volle de kracht en beteekenis van Amsterdam in
Nederland;. reeds 1652 schrijft] hij in een brief aan de
Dordtsche regeering, „dat daerenboven de fleur van de
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commercie langs de revieren ende te lande evidentelyck
is dependerende van den welstant der negotie ter zee, en
dat deze geruineert sijnde d' ander ook nootsaeckelyck
moet comen te vervallen". En toch kon hij niet steeds de
economische politiek der Amsterdammers volgen, omdat
hij zich eenmaal niet op het Amsterdamsche standpunt
kon stellen. Want de Witt was nu eenmaal Dordtenaar;
hij was bovendien Hollander, zelfs al Nederlander.
De raadpensionaris was door zijn eed aan Holland gebonden ; hij moest los zijn van de particuliere belangen der
steden. Zoo heeft de Witt met al zijn sterke genegenheid
voor zijn vaderstad zijn ambt steeds opgevat. Maar hij was
veel meer dan Hollands ambtenaar; hij had Holland lief
met de kracht van een sterk gemoed. Ook hij heeft Holland
„g edraegen onder 't hart". Zijn persoon, zijn leven is hij
bereid te geven voor het lieve vaderland, zooals hij altij d
zegt. Als hij in 1665 naar de vloot gaat, schrijft hij aan
zijn zuster, de vrouwe van Zwijndrecht : „Mijne resolutie
om de expeditie met 's Lands vlote bij te wonen, is gefondeert op eene absolute nootsaeckelykheydt tot behoudenisse van ons algemeene lieve vaderlandt, immers om
daeromtrent sooveel te helpen contribueren als in mijn
vermogen sal sijn". In denzelfden hoogst merkwaardigen
brief troost hij zich met „een aengenaeme gedachte, dat
naementlyck Godt de Heere het overgenomen werck
zegenende, gelij ck deselve daar om vierichlyck moet gebeden sijn ende daerbenevens een vast betrouwen op hem
gesielt wesende 's landts vrijheydt daerdoor des te meerder sal worden bevestigt, daervoor wy alle onbeswaert
moeten sijn ons lij ff, leven, goedt ende bloet te waegen
ende op te settee".
Dat heeft De Witt dan ook gedaan. Er is misschien
geen aantrekkelijker gedeelte van onze geschiedenis dan
die van den tweeden Engelsehen oorlog. Wanneer wij de
brieven van den raadpensionaris van de vloot lezen, speuren
wij de prikkelende lucht van . de zee, de vrije zee, de
Hollandsche zee. Hoe licht wordt een burger niet belache-
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lijk te midden van de zeerobben van de vloot ! Er is bij
de Witt geen sprake van.
Het is zeker geen geringe eer voor den raadpensionaris
geweest, dat de Ruyter hem zeer hoog stelde en aan zijn
oordeel de hoogste waarde hechtte. En deze hoogachting
brengt de zeeheld gaarne over op broeder Cornelis, als
deze als gedeputeerde der Staten Generaal 's lands vloot
vergezelt bij den grooten triomf van Chatham en bij de
overwinning van Solebay.
Solebay -- 7 Juni 1672. Wij naderen het einde van
een leven, geheel aan het vaderland gewijd. In de laatste
jaren van zijn ambtsfunctie begonnen zich donkere scha
om den raadpensionaris samen te trekken. De-duwen
kloof begon zichtbaar te worden, waardoor hij met zijn
vertrouwden broeder zou worden verzwolgen. Het is hier
niet de plaats in den breede uiteen te zetten, hoe en waardoor de Witt is gevallen met zoo gruwelijk een val. Die
val is te verklaren door zijn binnenlandsche en door zijn
buitenlandsche politiek. Over de eerste spraken wij reeds.
De Witt's buitenlandsche politiek leed schipbreuk, zoodra
haar de grondslag, het antagonisme tusschen Frankrijk en
Engeland, ging ontzinken. Aan den raadpensionaris dat te
verwijten zou gelijk staan met hem verantwoordelijk te
stellen voor de constellatie der wereld in die dagen; zulk
een verantwoordelij kheid kan zelfs de grootste staatsman
niet dragen. Stellig vertoont de buitenlandsche politiek
van de Witt in zijn laatste jaren niet die breede forsch
voorzichtige gematigdheid, die wij vroeger van-heidn
hem gewoon zijn. Maar even stellig moet worden geconstateerd, dat hij slecht werd gediend en voorgelicht in
deze dagen. Zeker ook heeft hij het gevaar, dat ons land
in 1672 dreigde te overstelpen, niet spoedig geheel overzien. Maar even zeker is ook dit, dat hij te eerlijk was
om de geheime diplomatie, die 1672 voorafging, geheel
te doorgronden. En vooral is ook dit waar, dat hij zijn maatregelen nam, zoodra hij het gevaar had onderkend, en met
een koel hoofd en kalm gemoed alle noodige maatregelen
nam om den geweldigen aanval te stuiten en af te slaan.
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Dat hij en hij alleen toen verantwoordelij k werd gesteld voor den deplorabelen toestand des lands, heeft hij
onmiddellijk begrepen. Reeds 3 October 1670 schreef hij
aan van Beuningen : „Ick wil hopen ende Godt Almach
dat TIE. weder alhier gearriveert sij nde, capabel-tichbden,
sal wesen, om soo grooten verwarringe wat te helpen
effenen, siende anders onfeylbaerlyck tegemoedt, dat wij
met gekruyste armen den slach sullen affwachten ende
dat, die gegeven sijnde, d'een d'ander op 't hevichste sal
beschuldigen daervan oorsaecke te wesen, sonder dat noch tans door 't selve verwijt de saecke eenichsins gerecht ofte
gebetert sal connen werden."
Met scherpen blik heeft hij hier den binnenlandschen
toestand van 1.672 voorzien. Heeft hij alles voorzien wat
hem te wachten stond? Er is eene oude anecdote, dat
een oud, beproefd staatsman den raadpensionaris reeds
onmiddellijk na zijn eerste benoeming in 1653 zou hebben
gewaarschuwd, dat het hem onverschillig moest zijn of hij
in één of in meer stukken in de kist zou komen. Bijzondere waarde heeft dat verhaal niet. Maar is het volgende niet opmerkelijk? In 1665 werd Jan Evertsen na
den ongelukkigen slag bij Lowestoff door het Brielsche
volk ernstig mishandeld; ter nauwernood bracht hij er het
leven af. Naar aanleiding daarvan schrijft de Witt aan

den waarnemenden raadpensionaris Vivien van de vloot,
,.dat het noodig is dergelyke insolentie ten strengste te
straffen, sijnde van de alderhoochste ende dangereuste
consequentie, dat het grauw toegelaeten soude werden naer
haere blinde passie sententie te wijsen ende die de facto
te executeren ".
Rijst ons daarbij niet het visioen van de Gevangenpoort en het Groene Zoodje ? Denken wij niet onmiddellijk
weer aan 20 Augustus 1672? Wij weten, hoe de raadpensionaris en de ruwaard den gruwelijken dood zijn tegemoet
gegaan, met de ijzeren rust, die een goed geweten waarborgt. In dat opzicht zijn alle beschrijvingen van den
„Haegsen Broedermoordt" het eens dat er van vrees bij
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geen van beiden sprake is geweest; ook hun verbitterdste
vijanden hebben dat erkend.
De kalme, men zou haast zeggen koele, zelfs harde wijze,
waarop Cornelis de Witt zich aan een slecht gefundeerde
beschuldiging, aan een zeer partijdige procedure, aan een
pijnlijk scherpe examinatie, ten slotte aan een onteerend
vonnis heeft onderworpen, is bekend genoeg. Maar ook de
raadpensionaris staat vast en sterk, haast onaandoenlijk
tegenover persoonlijk leed ; in de hevigste gevaren blijft hij
rustig en vastberaden.
Wil men bewijs P Johan de Witt is zoo zeker van zich
self in nood en gevaar, dat hij erover kan schertsen. In
1652 is hij in commissie der Staten Generaal naar Zeeland.
De houding der menigte in Middelburg was zeer dreigend
ten opzichte der gedeputeerden, zoodat zij speciaal moesten
worden beschermd tegen de volkswoede. Wat of liever hoe
schrijft De Witt nu daarover aan zijn gelij knamigen neef
Johan ? „Wij hebben alhier onder de gemeynte soodanige
dispositie gevonden, dat wij bemercken, dat men gaerne soodanige sorge voor onse personen sonde dragen, dat wij van
geene Zeeuwsche coortsen ofte andere quellende sieckte lang
gepijnicht wuchten worden, ende dat wij de reyscosten om
't huys te vaeren wel souden mogen spaeren; immers dat
niet noodich sonde Wesen ons jacht met spijs ende dranck
voor onse personen te voorsien."
Wie zoo spreekt in zulke omstandigheden, kent wel
het gevaar, maar niet de vrees. Zoo is ook de signatuur
van den raadpensionaris in 1672. Het is opmerkelijk, hoezeer
de raadpensionaris het hoofd koel houdt te midden der
grootste gevaren. „De regeering radeloos ", zegt het bekende
volksrijmpje ; welnu, er is niets van waar ; zoo van iemand,
dan geldt het stellig niet van De Witt. Hij is dag en nacht
in de weer om leger en vloot te versterken; 4 Juni schrijft
hij aan Beverningh : „Ik schrijve dese met grooten haest
sonder noch ééne maeltydt huyden te hebben gehouden,
alhoewel het nu is ontrent negen uyren in den avondt."
Op zijn aandrang zeilt de vloot uit, die de Engelschen bij
Solebay heeft verslagen. Ook het leger heeft zijn voort-
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durende zorg. Met de grootste gemoedsrust neemt hij alle
noodige maatregelen. Zoo gaat hij voort, totdat de aanslag
van een paar brooddronken jongelieden hem werkeloos
maakt. Tij dens zijn ziekte heeft de omwenteling plaats, die
zijn stelsel omverwerpt. Hij neemt zijn ontslag en meent
verder rustig als raadsheer in den Hoogen Raad den lande
nog nuttig te zijn. Vrees kent hij in het geheel niet.
Maar zijn verbitterde vijanden houden hem in het oog.
Reeds is zijn broeder het slachtoffer geworden van een even
absurde als gemeene beschuldiging. Den 12 Augustus bericht
hij niet zonder bitter en waardig beklag zijn ontslag aan
van Beuningen en aan de Ruyter. Acht dagen daarna
zijn de beide broeders gevallen als slachtoffers van het
Haagsche gemeen.
Het is vooral dit feit, dat men te Dordrecht op den
dag zelf heeft herdacht. Maar toch alleen in hoogeren zin.
Niet den moord, maar de vermoorden herdenkt ons geslacht.
Niet de dood, maar het leven is in onze herinnering. En
zoo rijzen dan de gestalten der gebroeders De Witt voor ons
geestesoog, hoog boven het Haagsche moordtooneel, zooals
:zij waren in hun magistrale kracht. Want met al hun fouten
zijn zij uitnemende vertegenwoordigers van onzen ouden
Hollandsehen stam; zij zijn de typen van den tot regent
gegroeiden koopman, van den tot staatsman geworden
regent. Zoo staan zij thans samen voor ons als voorouders,
-die ook tot ons en onzen tijd iets te zeggen hebben.
Iets, maar dat toch zooveel insluit in deze bewogen
tijden. Want de de Witten zijn voor ons boven alles Neder
vaderlanders. Als Willem de Zwijger vindt Johan-landers
=de Witt het woord „dat men sich op de alliancie met Godt
den Heere aldermeest verlaete." En klinkt er geen ernstige
les voor eigen gevaarvollen tijd door in een woord van
den raadpensionaris, geschreven te midden van den zwaren
tweeden Engelsehen oorlog P
Hij denkt dan aan den zwaren strijd der voorouders tegen
Spanje en put daaruit den moed om ook zijn eigen strij d
met onbezweken volharding en durf voort te zetten. „De
voorouders ", zegt hij, „hebben andere tij den beleeft ende
;
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de swaericheden, daerinne deselve gesteecken hebben, gecompareert tegens de jegenwoordige, hebben geen proportie,
voornaementlyek daerbij in achtinge genomen sijnde
de de
geringe middelen, waermede sij het werck hebben moeten
uitvoeren. Ick wil hopen, datier jegenwoordich bij de regieringe geen minder cordaetheydt ende standtvasticheydt
bevonden sal worden, in weleken gevalle ende eenyder het
sijne contribuerende met lust, ernst en de ijver, aen den
zegen van Godt Almachtich ende aen eene goede uitcomste
niet en is te twijfelen."
Dat kloeke woord moge onze tijd in volle heugenis
houden.

NATUUR EN GEESTESLEVEN
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HA.A.N.

Natuur en Geestesleven de twee bedrijven van
het eene wereldproces.
De wereld is het wereldproces. Zij is een gradatie
van onderscheidene trappen van werkelijkheid, waarvan de
eene trap vooruit wijst op de andere, de andere terug wijst
op de eene. Dit vooruitwijzen en terugwijzen wordt uitgedrukt met de termen lager en hooger. Het vooruitwijzende
heeft alsnog niet bereikt datgene waarop vooruitgewezen
wordt; het is een lagere fase; en andersom. In dit proces
verwerkelijkt zich de Idee volgens het schema harer zelf
welk schema de Wereldorde is, de orde van-ontvuwig,
eenheid, tegenstelling en vereeniging.
Op elk der trappen, in elk der fasen van de werkelijkheid zal dit schema te herkennen zijn; en daarin is
een dramatische beweging gaande. De Idee (Wereldrede)
is zichzelf (dit is hare eenheid als eenheid in zichzelf) ; zij
stelt zich tegen, stelt het andere van zich, zonder hetwelk
geen wereld mogelijk ware, en zonder welke niets ware
dan de Idee alleen (dit is hare zelf-ontkenning) en zij
herstelt zich, herkent zich in het tegengestelde; drukt
zich daarin uit, zoodat de wereld een geordende, door d&
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Idee herkende wereld is (dit is de vereeniging van de
eenheid en de tegenstelling). In alle werkelijkheid is deze
dramatische, dialektische grondgesteldheid te herkennen;
zij 'werkt tot in de fijnste vezelen van het bestaande door.
In de natuur vinden wij haar en in het geestesleven vinden
w ** haar.
Wanneer nu de wereld of het wereldproces in een tal
aantal trappen bestaat, zich bewegende van mineraal tot-los
overmensch en van daarbeneden tot hier overheen dan
vormen deze toch onderling een dramatisch geheel in het
groot; niet slechts elke bizonderheid is dramatisch geschikt;
maar het wereldproces in zijn geheel is een dramatische
douw waarin zich het tegengestelde vereenigt, krachtens
de oergrondelij ke eenheid - en waarin dus eensdeels het
tegenstellige anderdeels het vereenigende overweegt.
Al het bestaande is tezamen in één groote tegenstelling gescheiden en verbonden. De Idee heeft in de ééne
fase van het 'wereldproces voornamelijk haar tegengestelde,
en waarin zij bizonderlij k het zich-tegenstellen uitoefent,
-en in de andere fase hoofdzakelijk het vereenigde en waarin
zij bizonderlij k uitdrukt het met-zich-vereenigen; d.i. haar
hervonden eenheid. De fase waarin zij voornamelijk zich tegenstelt is het natuurbestaan; en de fase waarin zij voornamelij k hare eenheid herstelt is het geestesleven.
Natuur en geestesleven zijn de beide hoofdfasen, de
twee gradeerende trappen an het wereldproces. Al het
bestaande is omvat, verbonden en onderscheiden in deze
groote ordening.
Wij bedoelen dat in de wereldorde (die eenheid, tegen
omvat) de natuur en het geestes -stelingvr
beide hun plaats hebben; maar in de natuur overweegt-levn
de tegenstellende werking der Idee; in het geestesleven overweegt
de zich herstellende werkzaamheid 1
Ook in de natuur is
).

1) Terwijl de wereldorde drie momenten heeft (eenheid, tegenstelling, vereeniging) heeft toch de werkelijkheid twee fasen. De eenheid als
eerste moment der wereldorde is in de Godheid opgeslotene en voorafgaande
voorwaarde der werkelijkheid, terwijl eerst door de tegenstelling (n.l. -van
Idee en verschijning) een werkelijkheid bestaan kan. In de werkelijkheid
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synthese, maar deze is niet het overwegende waardoor zij
natuur is ; de zelf herkenning der Idee en hare zelfspiegeling is daar niet het hoofdkenmerk. In het geestesleven
is ook antithese (de Idee die zich ontkent) maar zij is
daarin het ondergeschikte moment.
Zoo zijn natuur en geestesleven verbonden in één
wereldbeweging; de natuur wijst op het geestesleven vooruit, waarin haar tegenstelligheid wordt opgeheven; het
geestesleven herinnert aan de natuur waarin zijne voorbereiding ligt. Zij zijn de twee groote bedrijven val) het eene
werelddrama.
Zoozeer is nu alles met alles verbonden, dat ook een
natuur, waarin alle geestelijkheid uitgesloten ware, niet zou
kunnen bestaan; evenmin als een geestesleven waarin alle
natuur ware uitgezuiverd. Van het ultra-violet naar het
uiterste infrarood loopt een gradeerende overgang; maar
evenzeer wordt in het eene vooruitgewezen op het andere
als het andere aan het eene herinnert.
De twee groote bedrijven worden niet na elkaar afgespeeld, zoodat het eene kwam als het andere ten einde
was; maar in de natuur is aanvangend geestesleven en in
het geestesleven is zich vergeestelijkende natuur. Het
geestesleven is niet na maar boven de natuur. Zonder
inwoning der Idee (d.i. zonder het geestelijk moment) ware
de natuur chaos, en zonder de aanwezigheid der natuur
ware het geestesleven vervluchtigd.
Een natuur itnmer$, waarin geen rede werkte, zou geheel wetteloos zijn en ware aldus onbestaanbaar, en „en
geestesleven dat van alle natuur (zinnel**kheid) los ware
zou zuiver begrip wezen, maar het begrip kon in niets zich
verwerkelijken en eerst dan kan het louter begrip bereikt
worden, wanneer de verwerkelij king niet is voorbijgegaan
maar voltooid.
Zoo zijn natuur en geestesleven, hoezeer ook onderling
tegengesteld, toch onderling verbonden. Zij zijn twee fasen
van één en hetzelfde proces. Twee fasen, maar het proces
is de eenheid sleohts aanwezig als „vereeniging", dat is na (in logischen
zin gesproken) de tegenstelling.

22

NATUUR EN GEESTESLEVEN.

is één. Eén stroom doorloopt de tegenstellingen, één ver
houdt de tegengestelden omsloten. Al zijn natuur-band
en geestelijkheid door hun verschillende verhouding tot
de Idee onderscheiden, zoo is toch de diepere eenheid
gelegen in den samenhang met dezen zelfden oergrond.
De Idee immers regelt de onderlinge wereldfasen krachtens
hare eenige wereldorde, de orde harer zelf-ontvouwing;
en de dialektische wet -volgens welke het wereldproces zich
toedraagt en de wereld is ingericht, is niet meer dan „wet"
d.i. gedragswijze. In diepste zijn is alle werkelijkheid één;
het geestesleven is geen vernietiging van de natuur, maar
het is een voortbeweging waarin de natuur in al hoogere
graden vergeestelijkt wordt. Ook als het geestesleven tot
een voltooiing komt in het „bovenredelijke weten" is dit
moment niet bereikt zonder dat de natuur doorschreden is.

Het „moment" der natuur; de natuur-zelve;
energie; spontane aandrift.
Voor begrip der verhouding van geestesleven en natuur
is nu niet noodig dat wij het gebied der natuur overzien,
maar dat wij bepalen welk moment de natuur uitmaakt in
het wereldproces, d.i. op welk punt van haar zelfverwerkelijking de Idee natuur is. Wij vragen hoedanig dit andere
is, waarmede het geestesleven als met zijn verwante tegengestelde te doen heeft. Wij hebben dus dit ééne te onderzo ken: waarin bestaat het wat wij „natuur" noemen.
Niet: welk onderscheid bestaat er tusschen mineraal, plant,
dier; maar: welke overeenkomst P Niet: welk ordenend
beginsel werkt in de natuur, zoodat zekere hoeveelheid
waterdamp zich kristalliseert tot sneeuwvlok en zekere
chemische elementen zich verbinden, of zekere gasvormige
en vloeibare stoffen zich omzetten tot plant. Wat orde
voltrekt is geest, denken (in den kosmischen, on--nige
bewusten zin van dit begrip). Het is de Idee die zich in
of aan de natuur doet gelden; niet de natuur zelf. De
natuurorde, die zich in de opstijging der vormen kond doet,
tot ze in het hoogst geordende natuurwezen, den mensch,
e
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tot geestelijkheid overgaat, is niet de natuur zelf. Wij vragen:
wat is de natuur - zelve, die op elk punt der natuurorde
aanwezig is, zoowel in het mineraal als in het dierleven, en
zoowel in de elektrische ontlading als in het ontkiemen
der zaden, zoowel in het leven der organismen als in hun
sterven ?
De natuur zelve is spontane werking alle spontane werking is natuur. Zij is de onmiddellijkheid. Als spontane
werking is de natuur tegengestelde van het geestesleven,
dat denken, bezinning is. Het denken is niet spontaan,
opwellend, grondeloos, maar grondig en grondziende, en
het is niet werkzaamheid, maar inzicht. Er is zeker ook
geesteswerkzaamheid (willen, streven) maar deze is niet
spontaniteit, maar geestelijkheid in aanwending, en waarin
dus het denken als moment der geestelijkheid is verondersteld.
Met dit begrip der natuur als spontane werking stemt
overeen de nieuwere natuurleer, die haar opvat als energie.
De zeventiende eeuwsche natuurleer heeft, bij monde van
Cartesius, natuur vereenzelvigd met uitgebreidheid (extensio,
ruimtelijkheid) . Zij stond in het teeken der mechanische
fysika, daar zij bij de kosmologie begonnen was; Copernicus' beschouwing over de inrichting van het zonnestelsel
opende de natuurstudie der nieuwe geschiedenis. In de
kosmologie nu had men te doen met hemellichamen die
zich in de ruimte bewegen en daarbij behoorde geabstraheerd
te worden van alle andere eigenschappen welke zij ook
zijn, en die met het ruimtelijke bewegen van deze lichamen
niets hebben uit te staan. In de kosmologie als leer van
de „hemelsche omwentelingen" (naar den titel van Copernicus' geschrift: de revolutionibus orbium caelestium) was
het van geen beteekenis of de zon het licht uitstraalde en
de maan het uitgestraalde licht weerkaatste; het was slechts
van belang de banen te berekenen en de afstanden en de
snelheden waarmede de hemellichamen zich langs deze
banen voortbewegen. Deze beschouwingswijs hield aangaande de natuur in het algemeen niet meer in dan dat
zij ruimtelijk is, juist daar het om niets anders dan om
bewegingen ging. Cartesius die de werkelijkheid uit twee
;
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substantieele wezenheden dacht saamgesteld, geest en natuur,
heeft dan ook de natuur als „uitgebreide zelfstandigheid"
aangewezen ; d.i. als die substantie die de uitbreiding is
en niets anders.
Met dit louter -mechanisch begrip der natuur kan echter
in de fysika geen voldoende werk verricht zonder de toevoeging van het stofbegrip, zoodat reeds Newton deze
verbreeding aan het mechanisch natuurbegrip gaf dat zij
is bewegende massa, terwijl de massa uit het gewicht berekend werd ; in deze opvatting werd nu het van de Grieken
afkomstig atoombegrip ingevoerd en daarmede was het
vèrstrekkend perspektief geopend, waarin de nieuwere fysika
haar grootsche ontdekkingen heeft geplaatst, welker hoogte
ligt in de kinetische gastheorie van Bolzmann e.a.-punt
en in de stereochemie (van 't Hoff) die de chemische eigenschappen en verschijnselen verklaarde uit konfiguratie der
atomen in de ruimte. De natuur werd nu begrepen als de
som der volgens mechanische wetten bewegende atomen.
Hier was het einde niet; want het atoombegrip borg m oeilij kheden, zoo het ten einde gedacht werd. Kleinste massa's zijn
onaannemelijk als grondslagen der natuurverschijnselen ;
onverdeelbare ruimtelijke eenheden kunnen wel als hulpbegrip en als werkhypothese ingevoerd, maar niet als een
begrip over het wezen der natuur worden aanvaard, daar
geen ruimtelijk deel en geen massa als de kleinste en als
onverdeelbaar gedacht kan worden. De behoefte om aan
de natuurverschijnselen een ander begrip ten grondslag te
leggen werd levendig in de natuurwetenschappelij ke studie
beseft. Zoo heeft vooral door invloed van Ostwald het
energiebegrip ingang gevonden.
Het begrip der natuur als stoffelijke massa, d.i. als
som van atomen met mechanische werking had bij Buchner,
den populaeren materialist, een kultuur-historisch uiteinde
gevonden. Nadat op zulke manier de geest was uitgedreven
uit de wereld, en de natuur was vergroofd, kon het einde
daar zijn. De resultaten der mechanisch-atomistische natuurwetenschap behouden hun volle waarde, al wordt het
natuurbegrip zelf op_ andere wijze gesteld. De ontoereikend -,
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heid der mechanisch-atomistische natuuropvatting ligt,
principieel beschouwd, hierin dat zij de natuur maakt tot
een statisch wezen. Wel verkeeren de atomen in beweging,
maar zij zelf zijn substantieel, substantie, ding- matig. Op
den bodem der natuurwereld ligt volgens deze beschouwing
het ding. Het ding is in zichzelf levenloos ; het is geen
bron van werkingen, doch drager, aanhechtingspunt. Deze
opvatting is niet ontleend aan het denken dat leven is en
ook niets anders dan leven ziet, maar aan de fantasie, en
wel aan de verschrikte fantasie, die tegen de natuur als
tegen het andere, ónverwante en onbegrijpelijke aanziet.
Het starre, statische atoom - begrip is een renunciatie van
het denken, dat hier zijn einde en grens konstateert en
op verkeerde wijze de natuur aan zich tegenoverstelt. Wel
is de natuur tegengestelde van den geest maar op andere
manier, en niet zoo dat door deze tegengstelling de natuur
tot het levenlooze wordt vastgezet. De fantasie die het
statisch atoombegrip uitvond, reeds bij Demokritus (ode
eeuw vóór Chr.) heeft tegen de atomen a an gedacht, zooals de mensch die steentjes opraapt van den grond, ze als
onwrikbare hardheden in zijn hand houdt. De statische
atomen zijn tot minimale afmeting herleide steentjes, voor
zichzelf besloten en bepaald. Hoe de natuur-werpjsin
met deze een leven zijn kan, is en blijft raadselachtig. De

statisch-átomistische natuur is de levenlooze; maar de
levenlooze natuur is een verzinsel.
De natuur is niet som van stoffelijke .substanties in de
ruimte, maar zij is energie. Het begrip der energie wordt vaak
bepaald als arbeidsvermogen, waarbij men het oog heeft op de
aanwending van deze. Een opgeheven gewicht is in staat
bij loslating het raderwerk van een klok in beweging te
brengen. Is het gewicht opgetrokken zonder dat het alsnog werkt, dan bevat het een vermogen tot dezen arbeid.
In dit geval wordt het vermogen beschreven als arbeidsvermogen van plaats of als potentieele energie; maar er zijn
nog vele andere vormen waarin het „arbeidsvermogen"
kan optreden. Toch kan niet alle energie op deze of andere
wijze aangewend worden (nuttig zijn) ; niet alle is in staat
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tot arbeid ; er is een degradatie der energie, die wij bij
allerlei arbeid waarnemen en waarbij zij voor een gedeelte
afvloeit als warmte -ernergie en geen arbeid verricht; zooals
bij een stoommachine een groot deel der omgezette chemische
energie werkeloos verloren gaat. Naar kwaliteit degradeert
ze ; hoewel, naar men aanneemt, naar kwantiteit, naar
energiehoeveelheid, niets verloren gaat. Gedegradeerde
energie kan geen arbeid meer verrichten.
Energie is dus niet vermogen tot arbeid. Ook de
term „vermogen" is misleidend. Vermogen beduidt „poten
aanleg tot iets. In het kind-tiale"npo s
sluimert de aanleg tot den dichter; in het zaad de aanleg
tot de plant. Potentialiteit is dus het alsnogniet in werking
getreden begrip. „Vermogen" is de Idee der wereld eer zij
zich tot wereld heeft verwerkelijkt. Wanneer wij de energie
beschrijven als vermogen zou het den schijn hebben alsof
de energie zelve potentieele idee ware, die nog eerst tot
werking moest verwerkelijkt worden. De natuurwetenschap
echter kent op haar gebied niet anders dan bepaalde vormen van mechanische verandering die in elkaar kunnen
overgaan, maar waar achter niet een energie als vormelooze
werking (potentieel) gedacht kan worden. Wann eer men deze
vormen groepeert in onderscheidene rubrieken als energie
van beweging, van plaats, van volume; elastische, chemische energie enz. dan zijn hier vormen mee genoemd, buiten
welke de energie niet op zichzelf als louter „vermogen"
voorkomt. Hoogst waarschijnlijk zijn deze -vormen te herleiden tot één gezamenlij ken grondvorm: de elektrische;
maar ook deze is niet „vermogen" maar werking zelve.
De energie in haar elektrischen grondvorm is nu niet
een al-eenige stroom bij wijze van ononderbroken geheel;
maar zij is gebonden aan uitgangspunten, elektronen. De
natuur is de over menigvuldigheid van uitgangspunten
verdeelde energie. Wanneer de natuurwetenschap aan de
elektronen massa toeschrijft vergete zij echter niet dat ook
massa als energie moet opgevat worden. En daaruit volgt
dat de geheele natuur tot het begrip eener om centra geschikte energie moet worden herleid. De natuurwetenschap
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gaat niet verder dan het mechanisch energiebegrip ; maar
de wijsbegeerte wel. Met de substantialiteit der atomen
acht zij de ruimtelijkheid der natuur zelve opgegeven ; zij
wendt hier Kant's leer van de subjektiviteit der ruimte
-aan; het elektron is verschijning in de ruimte van hetgeen
als centrum ruimteloos is ; de natuur is een som van
onruimtelij kheden. Het mechanisch energiebegrip der natuur
moet wijsgeerig herleid tot iets anders n.l. tot-wetnschap
het van centrale punten uitgaande geschieden dat niet in
ruimte maar in tijd plaats heeft. Geschieden, van centra
uitgaande, is werkzaamheid; uit centra, d.i. uit zichzelf
-opwellend. De energie treedt uit haar centra te voorschijn.
De opwellende werkzaamheid is spontane werking, De natuur
is spontane werking. Schopenhauer noemde haar: Wille,
hetgeen met onze opvatting overeenstemt, al nemen wij
zijn terminologie niet over. Wat „spontane werking" is
weten wij aan onze eigene psychische werkingen die wij
verrichten: streven, voorstellen, begeeren. Ook deze zijn
werking, maar zij voltrekken zich niet in de drie afmetingen van het ruimteveld, maar in de eene afmeting
der tijdelijkheid.
Wij kwamen hier als vanzelven op een vergelijking,
die meer dan een vergelijking is. Om het karakter der
spontane werking -als-zoodanig aan te toonen herinnerden
wij aan de psychische werkingen. Wij voegen daarbij nu
deze uitspraak: alle werking is van psychischen aard. De
natuur is een milliardaere menigvuldigheid van werkingen
van elementaer karakter en het elementaere dezer werkingen wordt in elk menscb elfij k bewustzijn rechtstreeks ervaren
als spontane aandrift 1 Zoo komen wij langs den geheelen
omweg der natuurwetenschap terug tot onze aanvankelijke
uitspraak, dat de natuur is spontane werking. En wij ver
-klaren
ons dienaangaande aldus:
Natuur is de milliardaere menigvuldigheid van spontane aandriften. Zij is de voorraad van deze; en uit dezen
,

).

1) Over het psychische karakter der natuur, verg. mijn Weg tot het
Inzicht 2de druk (Amsterdam 1917).
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voorraad is de wereld dpgebouwd. De natuur is van zielmatigen aard.
Nu is de natuur een fase in het wereldproces. Het
wereldproces is de zelfverwerkelijking der Idee, die zich in
twee fasen voltrekt: natuur en geestesleven; welke twee
tot elkander staan in een verband der tegenstelling. Juist
daarom wilden wij het begrip der natuur vestigen, omdat
wij hiervan bij het begrip van het geestesleven gebruik
maken, daar immers het geestesleven verbonden aan zijn
tegenstelling en in verband met deze, uit het begrip der
Idee en der Wereldorde in het algemeen verstaan moet
worden. Geestesleven en natuur in hun algemeenheid
moeten mèt elkaar begrepen worden en zij worden in dit
algemeen verband begrepen als twee fasen van het proces
waarin de Idee zich verwerkelijkt. Daarom was het de
vraag: wat is in dit proces het moment der natuur ? Want
in de natuur als eerste fase van het proces is dit moment
het heerschende, terwijl in de tweede fase (het geestesleven) de geestelijkheid het overheerschende moment is.
Wij hebben nu het moment bepaald dat de natuur is en
bevonden dit te bestaan in spontane aandrift; overal waar
wij spontane aandrift opmerken* als hoofdfaktor der werke lij kheid, herkennen wij „Natuur": overal waar wij bewustheid opmerken herkennen wij geestesleven. Onze menschelijke
honger, geslachtsdrift, toorn, afkeer, begeerte is natuur
evenzeer als de. cohaesie en de affiniteit op het gebied der
fysische en chemische verschijnselen.

De natuur als fase in het wereldproces.
De natuur als fase van 't wereldproces omvat meer
dan het „moment". Zij omvat alles wat de Idee in hare
zelf-verwerkelijking van deze spontane werking maakt,
voorzoover daarin de spontane aandriftigheid de kenmerkende faktor blijft. De Idee woont de natuur in en bouwt
uit haar de verschijning op. Want de natuur is een fase
in het proces der zelfverwerkelij king; zij is een deel van
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het denken der Idee zelve. De Idee doorloopt in het
wereldproces de onderscheidene rijken der anorganische en
organische en der dierlijke wereld, tot de ontwaking van
het zelfbewustzijn toe, waarbij de natuur overgaat tot
geestesleven en de tweede fase van het wereldproces wordt
ingetreden. Zoo is dus in de natuurfase van de werkelij kheid nog wel iets anders dan het „moment" der natuur
alleen; ook de geest doet zich daar gelden; en hij werkt
in de richting van het geestesleven vooruit, zoodat de
hoogere diersoorten alreeds een flauwe voorschemer daarvan
vertoonen. Wie het intelligente huisdier vergelijkt met het
lager dierwezen en dit met de slapende plant, en de plant
met het doodsche mineraal, beseft dat het door de natuur
heengaat tot een ontwaking. Er is dus in de natuur een
andere macht werkzaam dan de natuur zelve: de Idee, die
als wetmatigheid, evolutie en doelstelling zich op het
natuurgebied doet gelden. Maar dit verandert niets aan
het moment der natuur zelve: de natuur als zoodanig is
spontane werking.
Het natuurbegrip, hier voorgedragen, rekent dus het
Denken dat zich op het geheele natuurgebied doet gelden
-als orde en doelmatigheid 1 ) niet tot de natuur zelve. De
wetmatigheid, door de natuurwetenschap opgespoord is
dan ook niet een eigenschap

der natuur zelve, maar der

wereldrede, zoodat ook de natuurwetenschap een wetenschap
is die de rede betreft, een wetenschap des geestes; d.i. een
wetenschap aangaande den komischen geest, voorzoover deze
in de natuur zich verwerkelijkt. De orde in de natuur is een
1) De doelmatigheid is een belangrijke faktor in het natuurleven.
Ook de natuur wordt gedacht; de apriorische afwijzing van het doelbegrip
is wetenschappelijk ongeoorloofd en wijsgeerig onverantwoord. Het doel is
,een tot in details opmerkbare gesteldheid in den bouw der plant; hare
-organen en de bizondere inrichting dezer hebben haar zelfbehoud ten doel;
doch niet zóó als of een alwetend verstand alles op zijn best had ingericht
{Supranaturalistische beschouwing) maar zoo dat een immanent denken
dynamisch, zich ontvouwend en werkzaam, beschermende middelen stelt
-tegen voorziene gevaren en helpende middelen tot uitoefening zijner in een
plant belichaamde verrichtingen. Doel is een faktor van leven. Maar wat,
hier leeft is de Idee en niet de natuur als zoodanig.
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inwoning der Idee in haar. Ook de natuur ligt in de Rede..
De opvatting van Goethe, waarbij juist dit scheppende en
vormende element als het meest wezenlijke der natuur wordt gedacht vermengt beginselen, die wel niet gescheiden
kunnen worden, maar toch als onderscheidene moeten
worden begrepen. In onze opvatting waarbij de wetmatigheid der natuur niet aan de natuur maar aan den geest
toebehoort, zetten wij de zienswijze voort van Kant, die het
verstand als wetgever dacht der natuur. De natuur als,
natuur is spontane aandrift en niet meer dan dit :driftleven.

Tweeërlei waardeering van de natuur voor het
geestesleven de ascetische en de positieve.

de natuur niet meer is dan het loutere levens
spontane aandrift, is tweeërlei waardeering aangaande-feit,d
haar mogelijk. Waardeering beteekent bepaling van de
waarde, die zij voor het geestesleven heeft. Het vraagstuk
dezer waardeering verrijst aanstonds zoo wij de natuur
overdenken niet maar op zichzelf en als zoodanig, maar
Daar

in het verband der wereldorde en dus in het opzicht der

betrekkelijke tegenstelling, waarin zij- tot het geestesleven
staat.
Wanneer wij dus natuur en geestesleven in elkaars,
verband denken, stellen wij aanstonds deze verhouding :.
dat de natuur is lagere, het geestesleven hoogere fase van
het wereldproces. Daarbij beteekent „lagere": hetgeen.
logisch voorafgaat en hoogere: hetgeen bereikt wordt na
doorschrijding van het voorafgaande en waarop het vooraf
ingesteld. Het wereld-proces is een evolutie, een-gandeis
teleologisch stelsel, waarin het doel hooger waarde heeft
dan het middel.
Uit dit gezichtspunt, en overwegend dat de evolutie niet
een rechtlijnige is, maar een dialektische (d.i. zich door
tegenstelling voortbewegend) is de natuur door hen, die de
tegenstelling- eenzijdig verzwaarden, als zonde gedacht.
Daarbij wordt naar eigenlijk voornemen oordeel geveld over
de waarde van het natuurlijke in den mensch, d.i. over het
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zinnelijk element van zijn wezen. Maar dit zinnelijke werd
gedacht als vertegenwoordigend de natuur in haar geheel,
zoodat het oordeel tegelijk het geheele gebied der natuur
betrof. De natuur werd dan ook bezield geacht, door
geestelijke wezens bewoond en bewogen, en de beoordeeling
gold den aard dezer geestelijke machten, waarmee de
mensch door middel zijner zinnelijkheid in het algemeen,
in verbinding staat. Het vleesch strijdt tegen den geest,
leert Paulus; de zinnelijkheid moet negatief gewaardeerd
worden, leert de ascetiek ; de natuur is de sfeer van den
booze vermoedt de Middeleeuwsche spiritualist. Voor het
Middeleeuwsch kerkelijk stelsel, dat in de beweging van
Clugiiy tot uitspraak kwam, is het natuurlijke, de natuurlij ke levenslust, de zinnelijkheid en de drang tot leven een
booze geaardheid. Terwijl het oudere kloosterwezen vóór
en tijdens Karel den Groote zich toelegde op de kultiveering van den bodem, den landbouw, de litteratuur en
het onderwijs, treedt in de tiende eeuw een groote omme
stervensangst van een Bourgondischen edelman-kerin.D
leerde hem het leven, dat zoo vele gevaren bood te ver
wereld met haar natuurlijke levensdrift-afschuwend
te verzaken. Genezen stichtte hij zijn kongregatie van
Clugny (in Bourgondië, 910) waar het ascetisch levensbegrip als regel gold. Binnen weinige eeuwen werd deze
opvatting de algemeen geldige; machtige Pausen bracht.
zij op den zetel, die met investituurstrijd, celibaat en boeteleer het beginsel tot overwinning brachten. Het hoogtepunt der beweging ligt in het beroemde geschrift, aan
Innocentius III toegeschreven en dat omstreeks 1200 verscheen : de contemptu mundi (over de minachting der
wereld). De duistere begrippen, het heksen- en du.ivelgeloof,.
de geringschatting van beschaving en schoonheid, waartegen de l5de en 16de eeuwsche humanisten te kampen
hadden, waren uitstralingen van deze negatieve waardeering
van het natuurlijke, door de Clugniacenser- beweging tot
norm des levens gemaakt.
In de latere wijsbegeerte heeft Fichte een negatieve
waardeering van de natuur voorgestaan, hoewel zonder de
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ascetische grondgedachte. Bij hem is de natuur het niet-ik,
een door het wereldwezen gestelde onzelfstandigheid, die
geen andere waarde heeft, dan dienstbaarheid aan het
geestesleven. Het Ik wil zich verwerkelijken en behoeft
daartoe een tegenstand (Anstoss) welke hij overwinnen
moet. De tegenstand bestaat in niets dan begrenzing van
het Ik ; de geheele buitenwereld, die niet het Ik (de Geest)
is en dus als natuur (objekt) wordt gedacht is een produkt
van het onbewuste voorstellingsvermogen (Einbildungskraft) en heeft op zichzelf geen waarde. Zij is aanleiding
voor de zedelijke plichtsvervulling die dezen tegenstand wil
te boven komen. Zoowel in het menschenleven als in het
wereldleven bestaat deze tegenstand als louter middel der
geestelijke voortschrij ding. Zoo heeft voor Fichte de natuur
op zichzelf geen zin noch waarde; zij is tegengestelde en
niet meer. Wij hebben haar niet te aanvaarden, maar te
overwinnen.
Deze negativeerende opvatting heeft tot kern: ont
kenning dat de existentie als zoodanig, het louter levensfeit,
waarde heeft. Zij ziet voorbij dat daaraan een voorloopige
waarde' toekomt. Zoo de existentie, belichaamd in onze
,spontane levensdrift zinledig is, kan ook een vervulling
van ons leven met geestelijken inhoud niet meer baten.
Het bestaan is alsdan niet waard gevuld te worden. Veel
natuurlijk levensfeit als voorstadium der Idee,-erisht
die zich in de wereld tot geestesleven omhoog werkt te
waardeeren. De waarde van de natuur ligt in haar elementaer
karakter, d.i. in haar spontaniteit. Dit elementaer karakter
zal in het geestesleven opgenomen worden, wanneer het
geestesleven wordt tot onze tweede natuur en het bewuste
dezelfde vanzelfsprekendheid en veerkracht verkrijgt als de
natuurlijke aandrift bezit op lager plan. Juist het elementaere van het loutere levensfeit wordt in de ascetische opvatting veroordeeld. Deze erkent alleenlijk aan de andere
wereld waarde toe, hetzij deze andere wereld als een hier namaals gedacht wordt, hetzij zij een „zedelijke wereldorde" heet (Fichte).
Tegenover de negativeerende opvatting, bizonderlijk
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tegenover de Middeleeuwsch•ascetische, staat de natuur
verheerlijking der Renaissance, welke in de veertiende eeuw
in Italië haar aanvang neemt. Zij blijkt aanstonds in een
bewondering voor het lichaam vooral van den mensch, en
in een belangstellende liefde voor zijn bouw en struktuur;
en niet slechts voor dit, maar ook voor alle waarneembare
voorwerpen. Nergens komt deze liefde sterker uit dan in de
schilderkunst van Italianen en Nederlanders en in de zorg
aandacht waarmee zij boomen, bloemen, vruchten,-vuldige
gewaden, architekturale zaken, lucht en wolken, heeft
bestudeerd en geschilderd ; niet om ze tot symbolische
figuren te schematiseeren, maar om het leven dezer voor
-werpn
te genieten.
Nu dient hier te worden onderscheiden tusschen twee:
de natuur en haar aesthetische vertolking, niet slechts in
de kunst, maar ook rechtstreeks in het dichterlijk gevoel.
Met „natuur" bedoelen wij vaak het landschap als een
aesthetisch geziene groepeering van natuurvoorwerpen; en
daarin herkennen wij het spiegelbeeld des geestes en zijn
dus de natuur te boven. De natuur als schoonheid is ver
natuur. Ook de natuurliefde der Renaissance-gestlijk
bevat dit hooger element, want de kunstenaar vergeestelijkt
wat hij aanraakt.

-

Maar hierin schuilt toch een andere dan de Middel-

eeuwsche opvatting van het natuurlijke, reeds in de M. E.
dichtkunst voorbereid, deze: dat het loutere levensfeit, de
spontane aandrift en spontane werking een positieve beteekenis heeft voor de wereld als zelfverwerkelijking der
Idee. De aesthetische verheerlijking door de kunstenaars
houdt in dat de levende existentie, zelfs van steen, mineraal, plant, insekt, een positieve waarde heeft. Het louter
natuuurlij k levensfeit, dus ook het menschelij k 'driftleven
is onmisbaar in het wereldverband.
Het geestesleven heeft de natuur niet te overwinnen
yonder meer, maar aan te wenden. De zinnelijkheid is niet
de wrange droesem die in de kelk des geestes overblijft
om te worden uitgeworpen, maar zij is de stof waaruit de
geest het geestesleven bereidt. Toch is zij als natuur het
0. E. XVIII 10

3
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tegengestelde des geestes. Maar het geestesleven neemt
het moment der tegenstelling in zich op als springveer
zijner richting opwaarts. Het geestesleven is geidealiseerde,
door de Idee bestraalde, levensdrift en zonder haar ware
het niet mogelijk tot den geest te komen, maar zouden.
wij als tot alleenlijk denkbare schema's -vervluchtigen : dat
ook het denken werkelijkheid en leven is zou zonder
„natuur" niet mogelijk zijn — gelijk Plato's hoogste weten
en hoogste geestesgesteldheid (de schouwing der Idee) zijn
aanvang heeft in de zinnelijke Erotiek. De natuur is in
het zelfbewustzijn tot geestesleven omgezet.
De waardeering der natuur, gelijk wij hier voordragen
is dus een andere dan de ascetische en dan de Fichteaansche.
Maar zij is ook een andere dan de naturalistische. Het naturalisme beschouwt het geestesleven als een verlengde, voortgezette natuur; een hoogere aanpassing aan de natuurlijke ge
wereld. Dat er een omzetting en verkeering plaats-gevnsdr
heeft, waardoor natuur- en geestesleven niet slechts verbonden, maar ook tegengesteld zijn, wordt hier miskend.
Het naturalisme ziet voorbij de dialektische toedracht van
bet wereldproces, waarbij de Idee zich door tegenstelling
voortbeweegt. Daarom vereenzelvigt het geestesleven met
natuur, meenend dat daarin dezelfde wetten gelden en dat
de mensch als hooger gevormd natuurwezen kan begrepen
worden. Hoe armzalig het geestesleven er af komt wanneer
het tot natuur herleid wordt kan men bij Feuerbach zien
of bij Spencer. Zij weten niet dat het geestesleven diepte
heeft. Bovendien steunt het naturalisme op kennistheoretische veronderstellingen die zijn wijsgeerige onmondigheid
bewijzen.
De natuur als eerste fase van het wereldproces (d.i.
van de zelfverwerkelij king der Idee) is voorbereiding tot
èn tegengestelde van het geestesleven dat in de menschelïj ke zelfbewustheid tot werkelijkheid wordt.
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Natuur als waarin de Idee zich tegenstelt; de
loutere eindigheid. Het redelooze als 's levens aan
zelfontkenning der Idee in de-vangst.De
natuur.
De natuur is in de eerste plaats tegengestelde. Daaraan
immers heeft zij haar aanzijn te danken, dat de Idee in
het „moment der natuur" zich aan zichzelve tegenstelt.
Dat ten tweede door deze tegenstelling de weg tot het
geestesleven gebaandwordt (want er zou geen geestesleven
kunnen zijn zoo niet de natuur voorafging; het geestesleven is vergeestelijkte en „omgezette" natuur) en dus de
-natuur uit oogpunt van het geestesleven ook positieve
beteekenis heeft, is het tweede opzicht van haar wezen.
Gelijk het geestesleven zoo moet ook de natuur uit de Idee
begrepen worden, in verband gedacht met de wereldorde;
aldus wordt haar zin verstaan. Nogmaals herinneren wij
dat het ons niet te doen is om de natuur als wereld van
het mineraal, kristal, plant, dier, zonnestelsel; maar om
den zin van het loutere moment der natuurlijkheid áán
deze alle. En hetzelfde wat° hierin natuur is, is ook
natuurlijkheid in den mensch; ook in hem is zinnelijkheid
niets anders dan spontaniteit der aandriften.
Hier nu springt in het oog de tegenstelling.
De spontane werking (het louter levensfeit, de loutere
existentie) waarin de natuur bestaat, is loutere eindigheid,
menigvuldigheid, onbewustheid. Natuur is de wereld in
het opzicht harer loutere eindigheid, menigvuldigheid,
onbewustheid. In zoover wij, menschen, ons driftleven uitoefenen zijn ook wij loutere eindigheid.
De Idee is het Oneindige Zelfbewustzijn in zijne zuivere
eenheid. Om zich te verwerkelijken, moet zij in haar tegen
overgaan. De innerlijkheid welke de Idee is, gaat-gestld
tot uitwendigheid over. Daarom is de ruimtelijkheid haar
symbool en verschijnt de natuur in de voorstelling als
ruimte-wereld. Ruimtelijkheid is buitenzijde. Het ruimtelij ke lichaam is de buitenzijde en veruitwendiging van de
psychische, als zoodanig onruimtelijke driften. Wat recht,
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streeks beseft „honger" heet, wordt voorgesteld als slok
maag, dat is als ruimtelijk voorwerp, waarbij juist-darmen
de uitwendigheid der natuurdrift „honger" tot uitdrukking komt.
Is in deze uitwendigheid de Idee buiten zichzelf, zij
die in zichzelve is de loutere innerlijkheid, dan begrijpen
wij ook van de natuur, dat zij is het buiten-zich treden
van de Idee. Natuur is de Idee die zichzelf vergeet ; zij
vergeet haar eenheid en oneindigheid en verschijnt als een
mateloos velerlei van verschijnselen in tijd en ruimte. Op
zichzelf gedacht is de natuur chaos, gelijk zij ook zich aan
onze bloote waarneming zich aanbiedt, wanneer wij zonder
verband het een e verschijnsel na het andere zien plaats
hebben. Wie een nuchter verhaal opstelt van de kleine
gebeurtenissen die zich op één dag afspelen voor zijn
venster dat uitziet op de straat, beschrijft een onsamenhangende reeks van feiten: nadat een vogel op zijn vensterbank neerstreek, brak het rad van een vrachtwagen, juist
toen een straatjongen vocht met een hond, waarna een
regenbei tegen de ramen kletterde en een minnebrief uit een
openstaand venster hiernaast naar beneden woei. Het verhaal van de opvolging der gebeurtenissen is een redeloos
verhaal. De natuur is redeloos, want zij is de zelfvergetelheid der Idee; de ontzinking der Idee aan haar oneindige
Zelfbewustzijn. In de loutere eindigheid is alle verband
verloren; want verband is inwoning der Idee in de ver
natuur is de wereld als loutere eindigheid.-schijng,ed
De natuur is blind; zij denkt niet en overlegt niet.
Wel wórdt in haar gedacht, want zoodra de Idee in het
„moment der natuur" haar tegengestelde schept, komt zij
aanstonds tot bezinning; maar hoevele trappen moet de
Idee doorloopen eer (in den geestelijk bewusten mensch)
hare redelijkheid verwerkelijkt wordt! Toch is van den
aanvang af de redelijkheid voorbereid; maar in de natuur
als zoodanig zien wij steeds de overheersching van het
onredelijke. De sneeuwval bedelft in het bergdorp ongelukkigerwij s en toevallig de nijverste en intelligentste inwoners, terwijl een idioot, allen ten last, gespaard bleef.
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Bij een spoorweg - ongeluk bezweek de geniale volksleider
eer zijn taak ter heifte was voltooid. Het schoonste dicht
werd in handschrift een prooi der vlammen. Blind-werk
is de natuur. Ze is roekeloos als een wild dier, liefdeloos
als een tiran, harteloos als een gesteente. De pas ontloken
bloesems zijn door één nachtvorst bevroren. De natuur
verwoest wat ze voortbrengt,, en verwaarloost wat ze koestert.
Zij levert den kamp aller tegen allen, en is het worstel
blinde driften. De natuur beoogt niets dan hare-speldr
eigene eindigheid. Zij wil het loutere bestaan, de eindige
existentie zonder meer.
Derhalve is het moment der natuur niet anders dan
dit, dat de Idee, het Wereldwezen, aan zichzelf ontzinkt.
Zij stelt haar antithese, en verbergt zich daarin. Haar
oneindigheid verbergt zij in de eindigheid.
De natuur is de aanvangsstaat der wereld. De wereld
moet bij het moment der natuur beginnen om tot de
geestelijkheid op te klimmen. Deze eerste handeling der
Idee in de wereld is de zelf- ontkenning der Idee, waarvan
in de oude mysterie - religies gewaagd wordt in het religieuse
symbool van de kenósis (Brief aan de Fil. II, 7) of zelfontleding van het Goddelijk wezen. Het goddelijke wezen
in deze religies vereerd, moet lijden en dood doorstaan om

in zijn opstanding tot zegevierende heerschappij te komen.
Dionysus, Osiris, Thammuz, Herakles, zijn ter onderwereld
afdalende en over den dood zegevierende goden. Zij zijn
symbolen van het wereldgebeuren. Zonen zijn zij van de
hoogste Godheid, zooals in de wereld niet de Godheid
zelve en als zoodanig, maar als wereldgrond haar antithese
doorstaat. In het christendom heeft deze kenósis haar ver he venste uitspraak gevonden. Wat bier lij den en dood van
het goddelijk wezen heet, en wat in de Orfische mystiek als
verscheuring van Dionysus wordt voorgesteld, is de natuur,
als moment in het goddelijk wereldleven.
De atomistisch uiteengespleten veelheid van spontane,
uit het oneindig zelfbewustzijn weggezonken aandriften,
uit welke de natuur bestaat, is in waarheid een zelf-ontkenning van de Idee.
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In geheel de natuur als eerste fase van het wereldproces, hoezeer ook de Idee daarin haar licht trapsgewijze
doet toenemen door wetmatige en doelstellende ordening
(natuurwet, organischen bouw, zonnestelsel), blijft toch deze
zelf-ontkenning het overwegend moment. Wanneer de
Wereld-orde these, antithese, synthese gelijkelijk omvat
en zonder deze drie-in-éénen zelfs geen eenvoudig natuurvoorwerp mogelijk is, (alle verschijning is tenminste eenigermate „geordend ") dan blijft toch in de geheele natuur
de anti-these overwegen.
Bizonderlij k in het geestesleven is de natuur (het
menschelijk driftleven) het antithetisch moment.

De natuur in het geestesleven.
Maar het driftleven is natuur zelf en deze wordt in het
geestesleven niet uitgestooten maar aangewend, tot tweede
natuur. Evenals de Idee uit de spontane werking (energie)
hoogere gestalten, planten en dieren schept (het Denken is
eeuwiglij k werkzaam, zich verwerkelijkend), wordt ook in
het geestesleven de natuur aangewend tot geestelijken bouw.

De bouwmeester maakt uit grof gesteente, hout en ijzer
het schoone bouwwerk, alsdus de stof vergeestelijkend;
niet uitwerpend, maar aanwendend gaat hij te werk.
In het moment der natuur is het de Idee als werkend
wezen, actuosa essentia, die haar , werkzaamheid omzet in
spontane aandrift, energie. De spontaniteit daarvan ligt
in niets anders dan in de onmiddellijkheid van het uitgangspunt; de natuur is onmiddellijkerwijze aanwezig; de
energie is onverwijld tot werking gereed, doordat het uit
niet in de verte ligt, niet in de goddelijke-gansput
wereld-eenheid (zooals in de mythische theologie God de
storm . doet opsteken en tot bedaren roept of de zon laat
opgaan, zoodat alle werking van den goddelijken oergrond
werd afgeleid en bij wijze van wilshandeling plaats had,
,en als bizondere doelstelling, waarbij dus de spontaniteit
is verloren) . De natuur-werking heeft niet één verwijderd
uitgangspunt als werkte de energie zelf van een hoogere
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eenheid uit ; maar zij is juist over milliardaere veelheden
,van uitgangspunten (elektronen) verdeeld. Vandaar haar
spontaan karakter. Deze veelheid nu is de Eenheid zelve
in haar staat van verborgenheid. Zonder dit ware de
natuur in haar atomistische menigvuldigheid uit elkaar
gespat. Eén bron is het die in al het bestaande vloeit; en
die eene bron is de oneindige Aktiviteit, die in de natuur
tot veelheid van uitgangspunten is verkeerd. De Idee
is het Denken (wereldloomos) dat zich verwerkelijkt en
het zich -verwerkelijken is Aktiviteit, werkende wezenheid.
In de natuur zet de Idee haar zelfverwerkelijking in; eerst
moet zij natuur worden om boven de natuur uit geestesleven te kunnen zijn. In de natuur het eerst doet zij zich
als Aktiviteit gelden -- maar als verborgene; want de
Aktiviteit is één en is dus verborgen daar waar de energie
over een eindelooze veelheid van uitgangspunten verdeeld
is. Zoo is in de natuur de Idee niet verloren maar omhuld,
en in omhulden vorm is zij aanwezig.
In dezen vorm dan doorleeft zij hare eigene tegen
Oneindige dat zij is, staat ons in de natuur-steling.H
voor oogen als het moment der eindelooze eindigheid,
loutere menigvuldigheid en bloote existentie. Zoo heeft
hier de Idee haar keerzijde en daarin ligt opgesloten het
onlosmakelijk verband tusschen natuur en Idee, maar ook
de onherroepelijke andersheid. Het geestesleven nu heeft
krachtens het verband van natuur en Idee zijn voorgeschiedenis in de natuur; de mensch heeft zinnelijkheid
om te komen tot geestelijkheid; zonder de zinnelijkheid
ware het geestesleven schimachtig gedachtebeeld. Werke lij kheid is het geestesleven doordat het de werkzaamheid
(energie) aanwendt en overbrengt in het bewuste verband
met de Idee. Het tegengestelde is onmisbaar voor de
hoogere éénheid; de antithese voor de synthese. En niet
hij is geestelijke mensch die de zinnelijkheid afwijst, uit
ontkent, maar die haar als werkkracht aanvaardt-bant,
en tot geestelijkheid sublimeert..
,
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Couperus!de meest onhollandsche der Hollandsche
schrijvers. Zoo is wel gezegd; maar ten onrechte. Ondanks
zijn veelvuldig verblijf buiten ons land, en sommige zeker
niet typisch Hollandsche eigenaardigheden van zijn persoonlijkheid, is hij ten slotte juist als kunstenaar wel
echt Hollandsch. Ik denk daarbij vooral aan één zijde
van zijn kunstenaarswezen, zijn liefde voor de uiterlijke
dingen, zijn talent om die met liefdevolle aandacht af te.
beelden. Ook in een boek als het bovengenoemde manifesteert
zich dat tweezij dig karakter van zijn kunst. Het is een
monument van zijn liefde voor 't buiten-Holland-gelegene,,
voor de antieke beschaving, die hij indrinkt als het hem
eigene, noodzakelijke. Maar ook toont hij zich hier als de
Hollandsche kunstenaar met zijn schilders-visie, zijn schil
genot. Hij, die onverschillig staat tegenover Vondel.-ders
en Rembrandt, maar door de minste zuil uit Rome's kei
ontroerd wordt, hij is toch ook weer een zoon van_-zertijd
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het Land van Rembrandt. Welk een afstand tusschen
dezen gecompliceerden, overbeschaafden geest en de naiefopbruisende levenslust der l7de eeuw. En toch, meer dan
eens doet Couperus denken aan Brederoo. Contrasten, als
natuur en kunst, ontmoeten zij elkaar in hun beeldend,
kleurig vieren van het bonte, woelige leven. Het volksleven
in de Romeinsche Suburra, met Nilus' overvolle taveerne,
het ochtend - gedrang in Rome's straten, het is met dezelfde
levenslust gezien en geschilderd als zoo menig straattooneel,
als het kleurrijk marktgewoel van Brederoo's Amsterdam.
Couperus is hier, hoe anders ook in vele en belangrijke
bijzonderheden, toch evenzeer de Hollandsche kunstenaar,
scherp waarnemend de realiteit met die liefde voor 't detail,
die 't geheel zoo warm en levend maakt, maar tegelijk de
dingen aanschouwend met de oogen van den droomer, die
al 't moderne, storende weg denkt, en heel het landschap,
het leven terug kan droomen tot een visioen van vroeger
eeuw. Het Rome van den keizertijd, hij heeft het gezien,
er in geleefd. En in zijn boek leeft opnieuw Rome met
zijn zonnig gewoel en zijn feesten in stralend morgenlicht,.
leeft het werkende, bouwende Rome met zijn gedrang van
advocaten en gewriemel van bezige slaven, het Rome van
het keizerlijk paleis met zijn huiveringwekkende pracht
van opperste weelde zonder levensvreugde, het nachtelij k
Rome ook met zijn vreemde witte stilte in maanbeschenen
zuilen - wouden. Een enkel detail, één beeldend woord soms
en voor onze fantasie staat het visioen van den dichter,
reeël en scherp - omlijnd. Onze vage en verwarde voor
verhelderen zich en genietend dwalen we door-steling
't Rome van den Keizertijd en laten we de sereene rust
over ons komen van Plinius' villa aan de zee. Dit alles
is ten slotte de schildering van het uiterlijke, maar 't is
niet de geringste aantrekkelijkheid van dit in veel opzichten
zoo bekorende boek, des te aantrekkelijker omdat we hier
niet méér vragen dan alleen deze bekoring en dus geen
gevoel van onvoldaanheid volgen kan. Wat wèl mogelijk,
soms onvermijdelijk is bij de schildering van tijd en menschen,
bij het herscheppen van dat vroeger leven, met zijn geweldige
-
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tragiek van machtige maar ondergaande beschaving. Of
Couperus hier in 't weergeven der psychische gesteldheid,
der geestelijke atmosfeer historisch zuiver is gebleven, is
een vraag die alleen een kenner dier geschiedenis afdoend
beantwoorden kan. Maar dit valt aanstonds elk aandachtig
lezer op, dat deze menschen in hun aanvoelen van 't leven
en de gebeurtenissen, dat heel de geestelijke sfeer, waarin
wij verplaatst worden, sterk Couperiaansch is. Nu behoeft
dit geen bewijs van historische onzuiverheid te zijn, er is
hier natuurlijke verwantschap, die de schrijver zich ook
wel degelijk bewust is. Zijn kunstenaars-intuïtie deed hem
met fijne takt juist dezen tijd kiezen, die in zijn wezen
zoo dicht staat bij de sfeer, die hij begrijpt, die hij gegeven
heeft ook in zijn schilderingen van modern, décadent leven.
Du gleichst dem Geist den du begreifst. Couperus kon hier
zich zelf geven. Bovendien koos hij als zijn hoofdfiguren
de zwervende comoedi, zij die juist door hun beroep
met den ernst der tijden niet te maken hadden, die,
spelend, daarbuiten konden staan. Hij koos hen, die buiten
de drukkende sfeer der keizerlijke macht, in hun naieven
eenvoud leefden, van wie wij ook niet anders verwachten
dan dat het groote en tragische langs hen heenglij dt, de
kinderlij ken, die leven bij 't oogenblik, kennend slechts de
zorg voor 't dagelij ksch werk.
In deze keus en in deze beperking is Couperus de
zuivere kunstenaar, die binnen eigen grenzen het schoonst
te scheppen weet. De schildering van Rome en het leven
van die naieven, het concentreert zich om de echt Couperiaansche figuren van Cecilius en Cecilianus, de tweeling
mooie verwende bengels met hun-comediantjs.D
goedhartigheid en naief egoïsme, hun wederzij dsche aan
kinderlij ken kunsten aars- ernst, zij vormen-hankelijd
het even roerende, maar vooral gracielij ke, levensblije middelpunt van den roman. Deze schepping heeft al het
bekoorlijke, al het fijne, waarmee Couperus' kunst boeien
'kan. Ze is een lust voor de oogen, een opwekking voor
den geest, ze ontroert door fijne en lieve dingen. Maar
ook ze is, als Couperus' kunst meermalen, niet zóó ten
,
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uiterste echt en waar, dat ze het hart des levens raakt. In
zijn bevallige frischheid is toch het beeld van deze kinderen
telkens ietwat gezocht en in zijn gezochtheid eentonig.
Soms verveelt wel dat altijd weer elkaar napraten en de
sfeer van lieve vriendelijkheid, altijd om de jongens heen,
doet dan aan als week en zoetelijk. We zouden die aardige,
elegante jongens wel meer menschelijk willen zien. Er is
in hun beelding niet meer dan het oogenblik, dat bekoort,
zij mist perspectief. Wij kunnen ons hen niet voorstellen,
zooals ze later zullen zijn. Hun charme ligt in hun wel
wat geforceerd volgehouden naïeviteit en 't contrast met
hun vroegrijpe wereldwijsheid. De diepere schoonheid van
kinder-karakterteekening met haar beloften - rijkdom en
haar heenwijzen naar later uitgroeien van eigen aard,
ontbreekt hier.
En zooals deze jongens meer zijn geworden bevallige
fantasie dan waarachtige levensuitbeelding, zoo is ook
't geheel wat te licht en luchtig tegen dien zwaren
achtergrond van een historisch grootsche periode. Wel
is er iets voelbaar van die atmosfeer van tragischen
levensondergang, van 't groote, dat zich zelf vernietigt,
maar juist zóó dicht daarbij te staan, zóó bijna in
levend contact daarmee gebracht te worden, om dan toch
met den schrijver te blijven buiten dat geweldige en tot
geen dieper levenswijsheid te komen dan het: „carpe
diem" dat laat onvoldaan. Het is het goed recht van
den auteur ons te brengen in een kring van eenvoudigen,
levend ver buiten het groote wereldgebeuren, maar we
missen te zeer het moment, dat toch iets van dit alles zijn
schaduw laat vallen over de ziel dier kinderlijken. Dit
treft te sterker, omdat in de gebeurtenissen zelf dit moment
wel gegeven is. Het is er, als de Dominus zijn kunst bedreigd ziet door de brute rechtspleging van Domitianus,
die op het tooneel den vermeenden moordenaar doet kruisigen; het is, als Cecilius kwijnt, in 't paleis gehouden om
den keizer te verstrooien. Het is er, en toch beheerscht
het niet de sfeer van het boek. 't Is alsof de schrijver
het groote, tragische niet aandurft, het opzettelijk ontwijkt,
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met zijn comedianten, die vroolij k op weg gaan naar Nilus'
taveerne, in kinderlijke zorgeloosheid afschuddend den
indruk van het moordtooneel. In dit boek leeft dezelfde
Couperus, die eens schreef, dat zijn leven eerst mooi en
rustig is geworden, toen hij besloten was, niet meer te.
denken. Wel gaarne doet hij zich voor als de schrijver,
die zich heusch nooit inspant, die enkel maar schrijft voor
zijn plezier. De diepte des levens is hij ontweken in 't
genieten van het lachende en bevallige en bekoorlijke.
En dat geeft hij in zijn kunst, frisch .en fijn, of soms ook
wat kwijnend, maar altijd zóó, dat het charmeert. Het
bekoort zoo sterk, dat we telkens weer vergeten dat kunst
meer geven moet dan bekoring alleen, een diepergaande.
ontroering, dat het van de groote dichters gezegd is:
-

„Leurs déclamations soot comme des épées,
„Eiles tracent dans fair un cercle éblouissant,
„Mais il y pend toujours quelque goutte de sang."

Is er eigenlijk wel echte kunst, waarvan dit woord.
in 't geheel niet geldt? Is 't ook voor Couperus als mensch
en als kunstenaar niet -zijn adelsbrief, dat deze gewilde,.
luchtige levenshouding hem ten slotte toch niet voldoet
en zijn boek deze onvoldaanheid weerspiegelt? Zijn bewust uitgesproken credo mag samengevat zijn in het „carpe
diem", dat zijn personen met zooveel gratie illustreeren,.
er is ook een onbewuste belijdenis in zijn verhaal. Die
spreekt uit de onrust, de verveling, het angstig ontvluchten der realiteit, dat hij schildert in zijn hovelingen als,
een „die zelve kent en weet". Die spreekt ook uit den
weemoed, dien hij niet verzwijgen kan, den angst bijna,.
om de onzekerheid aller dingen. Een zijner mooiste bladzij den is de schildering van 't edel levensgenot in Plinius''
villa, grillig bedreigd door den angst voor's keizers ongenade.
Hier ook komt op merkwaardige wijze Couperus' dubbele levenshouding tot uiting, in zijn bewonderende liefde
voor de edele figuur van Plinius, die toch telkens weer in
kracht schijnt onder te doen voor zijn sympathie voor
Martialis, den zorgeloozen, goedhartigen levensproever, die.
-
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naar Couperus' opvatting niet zoozeer een karakter als wel
e en aantrekkelijk groot kind is. Met hem wendt hij zich
ten slotte tot 't genieten van het oogenblik als tot 's levens
beste wijsheid en 't is of deze geestelj ke gesteldheid zich
reflecteert in zijn boek dat ook de brooze en vluchtige
schoonheid heeft van een oogenbliksbloem. Zoo is ten
slotte het contact met de ziel van dit boek onbevredigend,
omdat het getuigt van ontoereikende kracht om zich staande
te houden tegenover 't geweldige leven. De optimistische
levenshouding is er een goed heenkomen, niet de levensblijheid uit één stuk, door naïeve onbevangenheid of over
winningskracht zóó sterk, dat zij zich uiten kan in sterke
kunst.
Wel verre van Couperus' luchtige levenssfeer tracht
van Genderen Stort zijn lezers te voeren naar mystieke
diepten en intellectueele hoogten om den zin des levens
te vinden in het leed „dat de essentie is aller dingen ".
„Hélène Marveil" is bedoeld als het verhaal van een hartstocht, absoluut in kracht en omvang. Hélène, door aard
en opvoeding gedreven tot een minderwaardig bestaan,
haar illusie -loos huwelijksleven met den man, dien zij beheerscht en minacht, aanvaardend als de veilige haven
van waar zij op liefdesavonturen uitgaat, kent nochtans de
vage verwachting van een ander bestaan op hooger plan,
een verwachting, die soms aanzwelt tot een „halsreikend,
hongerend verlangen naar een verheffing, een verreining
des levens". In haar liefde voor Brodeck zal dit verlangen
bevredigd worden.
In de uitwerking van dit motief komen twee onderscheiden momenten naar voren: de volstrekte overgave
van deze liefde wordt gezien als een levensschoonheid,
onbereikbaar voor hen, wier gevoelens verzwakt zijn door
overbewustheid, door die levenshouding, die de dingen
allereerst en allermeest ervaart als meer of minder belang -

wekkend.
„Mijnheer Morgan", zegt Hélène eens tot een dier
verlitteratuurde jonge mannen, „u bent... ongelooflijk, u
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spreekt over zeker iets, alsof 't 'n sport is ... u rafelt zoo
maar iets aan flarden, zonder wat 't leven voor ons een
afschuwelijkheid zou zijn." En bij 't aan -voudig'nzle
haar hartstochtelijke welsprekendheid voelt-horenva
Olivier wel „dat de liefde in deze volstrekte en volledige
overgave, in een dergelijke vervoering van hartstocht, die
alles overweldigde en waaraan ook het eigen hart kon
breken, een levensschoonheid was die hem altijd vreemd
zou blij ven ".
Maar niet alleen absoluut in kracht, ook volstrekt in
haar omvang is deze hartstocht. Ze beheerscht niet slechts
het zinnelijk leven, maar reikt tot de sfeer van ethische
en religieuse ervaring. Vandaar dat zij bij Hélène van den
aanvang af een afkeer wekt van haar minderwaardig leven
en het volledigst tot uiting komt in haar smeeking : „Laat
mij hem kennen, laat mij hem liefhebben, laat mij sterven
aan mijn liefde voor hem... Voor hem wil ik mij vernederen, verslaven, verhondschen, om boete te doen voor
mijn vorig leven ... Zal hij mij dan ook niet verreinen,
veredelen, verheffen ?"
De ernst der bedoeling is onmiskenbaar. De schrijver
evil doordringen tot den geestelijken achtergrond des levens,
hij wil in Hélène's leven symboliseeren de mogelijkheid, de
wezenlijkheid van nog een ander bestaan dan het bloot animale. 't Is jammer, dat zijn werk zich niet handhaaft
op de hoogte die hij gezocht heeft,waar voor levende
uitbeelding vaak de frase moet volstaan. Wat hij ergens
van Hêlène's geestelijke verheffing schrijft, geldt maar al
te zeer ook van zijn kunst: „Een edele vogel had zij willen
zijn, die met krachtigen vleugel de aarde ontstijgend, den
vluchteling gevolgd zou hebben tot in de verste hoogten
des hemels, maar was zij niet, na een eerste stoute poging
teruggetuimeld, met het verlangen nog, maar niet meer de
kracht den vluchtende te volgen, die in gindsche eindeloosheid voor altijd te verdwijnen dreigde?
Deze ontoereikende kracht wreekt zich vooral in de
figuur van Brodeck, die niet minder dan Hélène hoofd
ver geeft Hélène's liefde niet als een-personi.Watdchj
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gevoel dat door zijn aard en kracht op zich zelf reeds
louterend werkt, afgezien nog van de vraag of haar voorwerp deze aanbidding al dan niet waardig is. Het is wel
zeer zeker Brodeck's persoonlijkheid, die dat verblindend
licht uitstraalt waardoor „het waardevolle in haar wezen
tot uiting komt ". Van deze schier goddelijke zending is
hij, ook in de oogen van den auteur, de waardige drager..
Als zijn beeld niet overtuigend zijn uiterlijke en innerlijke
schoonheid openbaart, is de spil losgeraakt, waarom het
geheel zich beweegt. Wat inderdaad het geval is. Want
Van Geraderen Stort heeft Van Brodeck niet meer kunnen
maken dan een held omhangen met de tooisels van zijn
kinderachtige bewondering. Zijn romantische neigingen,
zich verlustigend in de uitheemsche namen zijner personen,.
vieren hoogtij in de beschrijving van dezen held van wie n
hij niet nalaten kan ons portret na portret te schilderen,.
waarbij hij elk onderdeel van zijn steeds bewonderenswaardig
toilet beschrijft met dezelfde eerbiedige aandacht als de
bewonderenswaardige gelaatstrekken, vergoddelijkt door de
harmonische rust van hem, wiens geest zweeft op de verre
en koele toppen des levens. Het geestelijk hooge, 'dat hij
in Brodeck schildert, is ten slotte niet zoo heel verheven.
Op den bodem van zijn zieleleven ontdekten we niet meer
dan een zeer verfijnd, aesthetisch getint egoïsme dat berekenend ervaring en prijs tegen elkander opweegt, eigen
harmonische rust als uiterste doel zich stellend. Met
naïeviteit laat de auteur ons dit fond van zijn held zien,
zonder te vermoeden dat hij daardoor afbreuk doet aan
zijn geestelijke grootheid. Men weet niet, wat hij oprechter
bewondert, de bewust-beredeneerde levenshouding, die zich
verlustigt in de leer der Stoa, en echter te decadent isom waarlijk heldhaftig te zijn, of de uiterlijke levensvoor
waarvan zijn held de gelukkige bezitter moet wezen-deln,
om waarlijk een held in zijn oogen te zijn. Als Brodeck
zich zelf gelukkig prijst om „zijn geestelijken aanleg, zijn
machtige gezondheid, zijn aanzienlijk vermogen, zijn patricischen stand", komt men in verzoeking hier een climax
in te hooren. Want 't aristocratische bewondert de schrijver-
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ook al met kinderlijke overschatting. Telkens treffen uit
als „plebeïsch", „den gemeenen man", den-drukinge
,,,burgerstand" in zulk een verband gebruikt, dat het duidelijk blijkt: „aristocratisch" staat gelijk met „aesthetisch"
en dit weer met „geestelijk ", met al wat ethisch hoog staat,
terwijl aan den anderen kant, „plebeïsch", „karrikaturaal"
en „slecht" ongeveer gelijkluidende begrippen schijnen.
Inderdaad valt voor hem het religieuse en ethische ongeveer samen met het aes'thetische en hoe ruim dan voor
hem de inhoud van dit begrip is, blijkt zoowel uit boven
begripsverwarring als, uit zijn zorgvuldig -ernstige-genomd
toiletbeschrijvingen. Waar hij van een zijner figuren beschrijft hoe hij soms in kleeding en houding iets had „dat
hem een snob deed gelijken als ieder ander" vraagt men
.zich af of de schrijver in geestelijken zin zich niet aan een
dergelijken schijn heeft blootgesteld. Alleen het volstrekt
doorleefde en beheerschte kan tot sterke literatuur worden
en het geestelijk niveau, van waaruit een motief als dit
diende uitgewerkt te worden, is blijkbaar meer zijn ideaal
dan zijn bezit.
Dit blijkt ook uit de tweeslachtigheid, die zijns ondanks
den auteur doet weifelen.
Het geval van Hélène's uiterste, haast onaannemelijke
handelwijzen wordt gedragen door den absoluten aard van
haar gevoelens. Als zoodanig staat zij in scherpe tegenstelling tot de jongelui die geen gave en sterke gevoelens
meer kennen, bedorven door hun aesthetisch uitrafelen
van eigen en anderer levensgevoel. Toch heeft de schrijver
aan 't slot van zijn boek op eens weer vrede met dit
levensdilletantisme, en is hun belangstelling voor Hélène
er in zijn oog volstrekt niet minder om, waar zij evenzeer
literaire belustheid als vriendschappelij k medelij den is. Wat
bedenkelijker is, de schrijver komt in zijn contact met hoogere
Jevenswaarden zelf niet boven een zeker literair en intellectueel fraseeren uit. Het geestelijke, dat hij als de hoogste levenssfeer verheerlijkt, maakt in zijn vertolking eigenlij k een niet veel verhevener indruk, dan de geestelijkheid
van een Egbert Rivalen b.v. die zich bij voorkeur in het
,

,
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g odvruchtig leven van den heiligen Fran Bois de Sales
schijnt te verdiepen, als hij zijn „cerebró-sensueele" gevoelens heeft uitgestort in een drietal minnebrieven aan
drie verschillende vrouwen, de een lyrisch, de ander
ironisch, de derde elegisch. Dit onechte in Egbert Rivalen,
die zelf ook grif toestemt, dat hij „te nerveus is om zijn
groote ideeën te verwerkelijken" en 't reeds veel acht, als
die groote ideeën hem voor al te gevaarlijke afdwalingen
beveiligen, dit onvoldragene, zich openbarend in „een ont°stellend quantum fraseologie ", is evenzeer de groote vijand
van Van Genderen Stort's kunst, ook naar den vorm. Want
naast de bladzijden, waar zijn suggestieve zeggingswijze de
stemming, de atmosfeer van landschap of gebeurtenis
zuiver weergeeft, zoodat het lichtelijk gewilde niet storend
werkt, staan hinderlijk tallooze passages, waar het gewild
ongewone haast een comischen indruk maakt; dienstmeisjes
worden dan precieuselijk „maagden" genoemd, een pen
noemt hij liefst een „veder" en bloemen plukken, te ordinair geacht, moet plaats maken voor „bloemen lezen".
We genieten dan zinnen als deze: „Heeren dekten zich,
dames omhingen zich, werden omhangen met kleurige
avondmantels, gingen uit". Dikwijls ook geeft het omstandig-redeneerende van zijn zinnen iets dors en stroefs
aan zijn stij 1 en vervalt hij tot uitweidingen als de volgende:
„Maar hij gaf zich heel duidelijk rekenschap, dat deze
edelmoedigheid geen edelmoedigheid zonder meer, overigens
ook niet een blootelij k vermeende edelmoedigheid was,
maar een edelmoedigheid, die zonder diplomatie uiteraard
niet zijn kon ".
Er is hier niet zoozeer sprake van onhandigheid als
wel van affectatie, een gevolg van het vooroordeel, als
zou het verhevene uitsluitend liggen in het ongewone.
Eigenaardig komt dit tot uiting in zijn manie om bijna al
zijn personen met zeer onhollandsche namen te sieren, alleen Hélène's onbenullige echtgenoot moet het stellen
met den nuchteren naam van Hendrik Zwart en ook hierin
achterstaan bij een Brodeck, Rivalen, Hooz en dergelijke.
Het ongewone ontaardt bij hem maar al te vaak tot
,

0. E. XVIII 10

4

50

NIEUWE BOEKEN.

het bizarre, omdat de inhoud niet volkomen doorleefd is.
Alleen daardoor krijgt ook het bewust - ongewone dat accent,
van echtheid, waardoor men voelt: Deze vorm mag bewust
bijzonder zijn, het is tegelijkertijd de noodzakelijke vorm,
en dus echt en schoon.
„De bestendige Aanwezigheid" van Karel van de
Woestijne kenmerkt zich door dezen hoogeren vorm van

,

ongewoonheid. Deze wel bewuste, soms schier overdadige
pracht is geen aanstellerij maar de uitdrukking eener
wezenlijke behoefte, het is het streelend, liefkozend aanraken der beeldingen, die de kostbare schat zijner schoonsteen innerlijkste ervaringen moeten verzinnelijken. Ver boven
alle intellectualistisch fraseeren uit gaat hier het streven
van den dichter, die in zijn zang ten volkomenste wil
uiten zijn diepste en heiligste weten. Zoo is er ook geen
willekeur in zijn teruggeven van de Middeleeuwsche gedachtensfeer. Deze zeer persoonlijke uiting van modern
geestesleven vindt inderdaad zijn beste uitdrukking in deze
verhalen van Middeleeuwsche Heiligen en primitieve men-schen. Hier spreekt niet de voorkeur van den modernen,
ietwat vermoeiden geest, die in den eenvoud van het pri-mitieve verpoozing zoekt, en evenmin een louter aesthetisch
welbehagen in het frisch - naieve, kinderlijk -geloovige der
Middeleeuwsche voorstellingen, dat b.v. Felix Timmermansdreef de tafreelen van Jezus' kindsheid in Vlaanderen te
doen herleven. Er is hier sprake van een veel inniger en
dieper verwantschap, waardoor het oude en het actueelehun natuurlijk aanrakingspunt gevonden hebben. De aller diepste aandoeningen en de hoogste waarheden zijn in den
grond ook de meest algemeene en de meest eenvoudige..
Het is een raadselvol verschijnsel, dat de mensch langs,
moeizame en verwarde wegen ten slotte moet hervinden,
de groote waarheden, die kinderen en eenvoudigen in hun
onbewustheid kunnen beseffen. En wel blijkt telkens de
geschiedenis van den worstelenden menschengeest de wijsheid
te bevestigen van het diepzinnig woord, dat spreekt van
een waarheid, voor de wijzen en verstandigen verborgen
,

,

51

NIEUWE BOEKEN.

en den kinderkens geopenbaard. Maar ook dieper en
weldadiger dan der kinderen is de wijsheid van hem, die,
door worsteling en dwaling heen, wederom een kind is
geworden, die, als Arnulphus de heilige, 't bevroed heeft,
bij 't bewonderend gadeslaan der eenvo adi.gen, „dat deze
nederigheid des harten niet geheel volstond voor dezen,
die van aard en wezen rijk is aan eigene schatten, en zich
van hun bezit maar al te zeer bewust ". Van de Woestyne's
Heiligen hebben juist door hun geestelijken rijkdom te
strijden om de kostbare gave der nederigheid. „Men nadert
God alleen in naaktheid en de hemel is den rijkbeladenen
en
gesloten." Dit woord zou het motto kunnen zijn van heel zijn
kunstwerk, dat gedragen wordt door deze beide gedachtenzuilen: het geluk der bestendige Aanwezigheid en de lof
der Nederigheid, die alleen tot dat geluk voeren kan.
Het eerste Heiligenleven geeft den strijd om dezen
ootmoed slechts in den milder vorm van een langzaam
rij pen van hetgeen als genadegave reeds bij den aanvang
innerlijk bezit was. Het is het meest on-aardsche van de
drie verhalen, een geestelijke idylle. „Was het, dat zij,,
Adilia, zelfs nadat ze was ziende geworden alle aardsche
dingen met menschelij ke blikken, bewaard had in 't hart
en om 't spel der gedachten het Hemelsche Licht, zoo hetslechts blindgeborenen in zich mogen blij ven dragen;
was 't om der wille van Godes genade die in haar had
gelaten de glorie der eenig-ware klaarte, dat zij door de
wereld zou gaan met zulke onaardsche treden, en uitstralen
zulken schaduwloozen glans." Zonder dezen glans te verdonkeren door analyseerend redeneeren, weet de schrijverzij n modern zielkundig inzicht in te dragen in 't Middel- eeuwsch verhaal van wonderbare genezing. De eenheid
tusschen de beide elementen schijnt niet de gelukkige
vondst van tact en fantasie, maar de natuurlijke uiting van een innerlijk beleefde harmonie.
Ik geef als voorbeeld slechts het korte hoofdstuk,.
waarin de innerlijke groei van de elfjarige Adilia wordt
geschetst, na biet verhaal harer wonderbare genezing. „Nu
„werd liet voor Adilia een wondere tijd van vrees en van
-
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„blijheid. De wereld : zij was niet, dan eenigszins bij kleuren,
„zoo buitengewoon anders dan in de voorstellingen harer
„blindheid; alleen niet meer zoo luid, vond ze, noch zoo
„zwaar van geur, en niet zoo rijk en verscheiden voor
„haar tastende vingeren. Want zij zag thans, en hare
„aldoor-zoekende oogen verdoofden hare ooren, mieken te
„verwaaien reuk aan reuk, en onnoodig het glijdende aar ,,zelen en nijdige duwen der tot huilens toe gevoelige
„handen. Zij zag thans met oogen, en het was wel hare
„schichtigheid van te elker stonde. Maar het was hare
,,vreugde tevens, dat telkens zij zich-zelf ontdekken moest
„bij nieuwe verwondering, 't zij ze de dingen herleiden'
„mocht tot hun vertoonen in haar bestaan van blindheid
„en ze daar van gelijke schoonheid bevond, 't zij ze eraan
„ontdekte een stevigheid of een nut, eene waarde of een
„vormen-vernuft die zij vroeger niet bevroeden kon. Zoo
„vonkte in haar ontallig op blijdschap aan blijdschap, al
„moest soms plots hare vreugde wij ken voor eene vraag of
„een schrik. Want ook wat schaduw was leerde zij ken„nen thans, en 't verholen leven der duisternis, en 't
„roerend bewegen van wat men niet zien kan. Er waren,
„ondervond zij : vale dieren die kruipen, er kwamen aan
„alles geheime hoeken en vreemde standen ; en zij had
„nimmer gedacht dat zij dingen zou moeten zien, die
„onmiddellijk denken deden aan kwaad-aardigheid. Toch
„was haar wezen thans vol zinderend ontroeren, dat zette
„hare gedachten in stadige lichten, zij leefde vermenigvoud,
„en menigvoud waren thans hare gebaren: van een hoofdje
„dat, recht, aldoor bewoog, en van wuivende handen, en
„van beenen die sprongen. en liepen en 's avonds zoo warm„zalig konden zijn. En toen zij eens een geitje had gezien,
„dat huppelde in een boomgaard, had zij bij slapen-gaan
„in haar donker- blanke bedje de guldene gedachte: Jk
„ben als een geitje thans !"
Het verhaal van den heiligen Arnulphus is menscbelijker, want niet de schittering zijner extatische vreugde,
maar meer zijn heroïsche worsteling en 't langzaam stijgen
tot deze sereniteit maakt het tot een geschiedenis van
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vreemd en toch eigen ervaren, dat den twintigste -eeuwschen
dichter in dien strijder van vroeger eeuw een broeder doet
begroeten. „Arnulphus, heden, dertig Juni, dag van uw
„naamfeest, zijt gij niet uit mijne gedachten geweest. In
„dit seizoen des jaars en van mijn leven, dat ik, mijn
„hoofd broeiënd van gloeiënde prikkeling en mijne leden
„van woelende woede, maar mijn hart vol rouw en vol
„schaamte, om me-zelf bekommerd ga en om mijn bestaan
„hetwelk afschuw heeft van rust maar niet kan rijzen tot
,,den eindelijk-serenen strijd, denk ik aan u.
„Zult gij mij zijn een voorbeeld?
„Ach Arnulphus.
„Doch beiden zijn we onder de vechters; en moest
„uwe oude overwinning mij niets leeren dan de onmogelijk
mijn zegepraal: mijn weemoed één oogenblik te-„heidvan
„hebben mogen onder - dompelen in uwe eeuwige vreugde
„zal mij geven solaas, misschien, en dan toch voldoende
„belooning dat ik heden, dag van uw naam -feest, in wroeging
„en spijtig, mediteerend aan u heb gedacht...
„En dan, in een woord als in duizend: bid voor mij,
„bid voor mij, Arnulphus.
Het accentueeren in dit slot als in den aanhef van
't verband tusschen het leven van den heilige en persoonlij k ervaren is geen literaire fraaiigheid maar een integreerend deel van zijn voorstellingswijze. Het naïef-g eloovig
element is in deze heiligenlevens niet weg-gewerkt, maar
't wordt sterk overheerscht door de vertolking van een
dieper geestelijken inhoud. De oude voorstellingswerel d
wordt aanvaard, zooals het Heiligenverhaal het gaf, maar
tegelijkertijd wordt het innerlijk gebeuren als het menschelij ke van alle tij den de diepste kern dezer verhalen.
Dat is het vooral wat dit boek tot een buitengewoon
belangrijk verschijnsel maakt van onzen tijd. Deze ver
goddelijke genade, van Middeleeuwsch mystiek-halenv
leven, zijn inderdaad actueel. Omdat de schrijver hun
blijvenden zin verstaan heeft, kon hij met 't accent der
waarachtigheid de oude geschiedenissen omscheppen in
persoonlijken vorm, zonder hun karakter te verwringen.
.. "
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Het is hem geen archaïstisch spel maar de vertolking in
schoonheid van 't oude maar tevens eigen weten. Ook hij
heeft gezien den lichtenden achtergrond der dingen, die
alleen het sterke geluk geven kan. In dien zin wil hij
zijn boek gelezen zien, blijkens de schoone Inleiding over
Admetus, den koning, in wiens huis, ongeweten, een God
heeft getoefd, Admetus „die beproefd van alle leed, maar
„alle leed vergeefs, oppermachtig gelukkig zich voelde.
„Want geen God is onder de menschen, of allen zijn,
„willens of niet, gelukkig ; of allen gaan zich, vroeg of
„laat, gevoelen als haast-onverdiend gelukkig. Wat baten
„pijnen nog, of de wake van een vrees ? Wat staart men
„ten spiegel in de eigen oogen, en leest er • noch hoop,
,,noch vreugde ? Hoe men weifelde of angstig zij: de god„delijke adem zal wazemen over uw wezen, en gij onder„vindt een onbegrepen troost." Hier spreekt het besef van
,een geluk, onafhankelijk van 't uiterlijk gebeuren, en
daarom persoonlijkst bezit, maar toch aan wijder en dieper
bronnen ontsproten dan in 't uitleven der eigen persoonlij kheid gepeild worden. Voor dezen modernen zoeker, die
't aardsche en menscheli ke heeft doorproefd en het cynisme
der onvoldaanheid gekend, is daar weer een Ideaal, menschelij k bereikbaar, het geluk der Bestendige Aanwezigheid.
Het derde heiligenverhaal, „de Heilige van het Getal" is daar
om den laatsten twijfel weg te nemen, of misschien zijn
werk toch niet meer is dan een vrucht van levens-dilettan.tisme dat alle geestesleven, ook de oude vroomheid op
een afstand kan bewonderen en fantaseerend na- voelen.
Want dit verhaal, dat zich naar zijn geestelijken inhoud
harmonisch aansluit bij de vorige, is niet ontleend aan
werkelijke feiten en daden. In deze „meest cerebrale der
droomen" is de dichter zich bewust te spreken van eigen
en anderer „heiligste wenschen". Wie aandachtig zich
inleeft in dit eerst zoo vreemd aandoend verhaal, zal daarin
terugvinden den gang van's dichters eigen geestelijke ontwikkeling, 't spiegelbeeld in vele opzichten van de ontwikkeling
die onze tijd doormaakt. Want groote, sterk-levende kunst
is altijd representatief en de groote geesten veroveren
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strij Bend wat velen ontvangen zullen van hen als gemak
-kelijr
verkregen bezit.
De Heilige van 't Getal verbeeldt den dichter, die de
-onontkoombare noodzakelijkheid kent om zijn levensgevoel
zuiver terug te vinden in 't Rhythme van zijn zang, den
dichter, die kent de sterke indrukken der zinnen maar ook
.den strengen eisch van den geest, het Geestelijke Getal in
hem. Het ontwakend zinnenleven bepaalt een tijdlang zijn
levensrichting, maar hij vindt slechts „de onrust der on,,eenheid". „Steeds meer eischte het oppermachtige vleesch
.,,den onmachtigen zang op, den zang waar niemand louter
„het vleesch in herkennen wilde, den kranken zang, waar
.,,nimmer tot overeenstemming konden komen, tot bevredi,,gende harmonie, het Getal van zijn bloed en 't Getal in
,,zijne gedachte." Totdat hij 'n voorloopige rust vindt in
`t begeerte -looze en bate-looze aanschouwen der schoone
wereld. „Nu openbaarde zich hem de Rhythmus der Natuur
„en wint zijn vers de doorschijnende klaarheid van het getal,
„zooals het thans naar geest en lichaam tot overeenstemming
-„gekomen, hem bewoonde. Hij was een rustige geworden,

„zooniet de volledig blijde. Echter wordt de onzekerheid
.,,herboren, uit de vermoedens-zélf en de verlangens van den
,,geest.” De roepstem komt tot hem uit een wereld achter
de verschijnselen, die hij lief heeft, en hij kan nu niet meer

rusten in 't ervaren van hun schoon-zijn op zich zelf.
Buitengewoon gelukkig is hier het onzegbare onder woorden
gebracht, beeldend en cerebraal tegelijk, zoo teer, dat het
inmaterieele karakter der voorstelling niet door het beeld
wordt vergroofd. Ook hier toont zijn fantasie haar ver
verbeeldingen, zonder eigen-wantschpmeMidluw
.aard te verloochenen. Neem b.v. een bladzijde als deze:
„En zekeren nacht had hij een visioen, dat hem verdui,,delij kte de verdieping der dingen, waarvan het voorgevoel
„,hem had verontrust als eene andere dreigende stoornis
„van zijnen vrede. Hij lag in eene ijlte die was van slaap
.,,en wake. Het was of hij, van alle gewicht, van alle
,,zwaarte verlost, hing in een spheer ver buiten de tastbare
,wereld. Wel zag hij, en allereerst, en allerduidelij kst,
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„de aarde zooals ze hem was te eiken dage, met het
„grootsche water en de beminnelijkheid der diertjes en
„nederige gewassen. De stille en monkelende boeren gingen
„hem voorbij . En waarlijk : het was wel de eerste maal
„dat hij, verrast door een hooger bewust-zijn, door een
„overschouwend besef, begreep de eigenlijke waarde van
„een beeld -op- zich-zelf. Maar onder en boven het vlak
„van den bodem werd een geheimzinnig leven hem al-even,
„duidelijk. Van onderscheiden klaarte wel, maar even
„klaar van onder als van boven, zag hij het werk van
„vreedzaam-stille wezens. Zij leken wel jongelingen; maar
,.,hun blank gewaad en 't goud van hun haar, helder als,
„het stond in den aether, tot blauw en brons omschaduwd*
„in de onderaardsche geheimzinnigheid, waren te wazig
„dan dat men • ze zou hebben toegedacht aan schepselen
„die als wij hebben geslacht en vasten vorm. Zij waren
„onaardsch tevens door hun bedrijf. Bij gebaren alleen
„mieken zij aren te rijzen uit de korenvelden, terwijl zijg
„denzelfden aren uit de duisterste diepten spijzen aan
weldadige sap. Hij zag ze, dat zij ongezien-„v'oerdnt
„kinderen leidden ter schole. En ééne zat bij een ster
vrouw, op hare hoofdpeluw, en hij deed haar „ver -„ve-nd
,,haaltjes ", dat zij er zalig om glim-lachen moest...
In deze periode van zijn leven herhaalt zich de strijd
van vroeger. Ook nu pijnt hem de onmacht om in zijn
zang de innerlijke ervaring dezer onzichtbare wereld volkomen te uiten en de angsten der nochtans noodwendige
uitspraak. Soms tracht hij het „edelere, het eindelijk begrijpende leven" in hem te worgen, en zich weer te wijden
geheel aan het bloot-zichtbare, hoorbare, tastbare..
Hij kan het niet meer. „In elke bloem zag hij weerspiegeld het gelaat van een zijner hemelsche bezoekers." Ook
deze heilige kan niet dan „in naaktheid God aanschouwen ".
„Hem bleef niets meer over, docht hem, dan in zich het
getal tot zwijgen te brengen."
En deze „inderdaad-zeer-roekelooze held" waagt het
„zich de kastijding op te leggen der geestelijke vernietiging, het getal in hem tot zwijgen te brengen." „De besliste
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„lamheid van zijn tong, liever dan dat zij stotteren zou in
„onmacht en beschamenden onwrikbaren geestes -rhythmus :
„zij zou hem waarlijk verdienende maken (de) hemelsche
„genade ". Het geestelijk getal blijkt bestand tegen deze
uiterste proeve en „een onzeglijk genot" ontvangt hij .
Merkwaardig voor den geest van dit boek is het nu
dat het verhaal hier niet mee eindigt. Ook nu weer loopt
het uit in de verheerlijking der Nederigheid. Ook deze
heilige kan slechts „in naaktheid God aanschouwen” eerst
nadat hij heeft opgegeven den eisch, dat hij, de oppermachtige kenner, God zou kennen, anders dan in een
„schamel geloof," zonder meer.
Na deze verhalen van opperste geestelijkheid volgen
twee andere : „De Boer die Sterft" en „De geboorte van
Eva", beide verheerlijkend het zintuigelijk leven. Schij nbaar dus een tegenstelling met de heiligenlevens, inderdaad
een harmonisch geheel ermee vormend. Want reeds uit
deze spreekt telkens het gevoel van wezenseenheid tusschen de bewust-begenadigden en de naïef- eenvoudigen.
Zoo heeft b. v. Arnulphus leeren gevoelen „de Bestendige
„Aanwezigheid onder dezen, die niet had den behoeven te
„zoeken. Zij waren, en zij was midden in hen. Zij vreesden
„niet dat ze hun ontgaan zou; zij deden hun arbeid, en
„zij wisten dat hij zoude gezegend zijn, als zij hem hadden
„gedaan naar hun beste vermogen. En de ootmoed die zij
„onbewust droegen als hun edelste en eenvoudigste bezit, hij was.

„voor ieder dezer de sleutel die, te goeder ure, het hemelsch
„slot wel openen zou." Een waardeering als deze stelt den
schrijver in staat met dezelfde liefde de hoogste spanniu.gen van geestelijke heldhaftigheid en 't onbewust zintuigelij k leven der naïeven te verheerlijken in het licht,
zijner schoonheid. Zijn liefde voor de wereld der zinnelijke
verschijnselen is door zijn erkentenis van het blijvende
de en
onbeperkte daarachter niet gedood, maar gewijzigd, ontdaan van de onrust, die hun betrekkelijkheid verwekt,
zoodra zij als het eenig reeële genomen worden. Door zijn
boek zingt de vreugde om deze nieuw-geziene mogelijkheid
van een dieper verband tusschen beide sfeeren, een har,
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monie tusschen de schoone zichtbaarheid en de onzichtbare
goedheid. Vandaar de keuze van de Admetos-sage als inleiding, met het rustig-blijde slot: „Want alles wordt u
,,schoonheid en een blijde vroomheid, wordt de streelende
,,aanraking om het dankbaar genieten van een heerlij ke
,,vrucht die ge eerst niet aan durft te raken, en die smelt
,,weldra op de koorts uwer lippen. Uw blikken krijgen een
,,vleiend volgen van elke vormdeining, een zegenend zien
„op elke rust van kleur; en gij voelt dat gij vorm en
„kleun als een ordineerend meester zijt. Geen groezelige
„l eelij kheid, of uw oog maakt ze schoon; geen wan-gestalte,
,,die ge niet toegevend en blijde herschept naar wat de
„Bestendige Aanwezigheid u lengerhand leerde te zien
„volgens 't gevoel van alle volmaaktheid... En kome het
,.,sarren van de slechten die u willen misdoen; laat gebeuren
„om u wat zorge is den mindere en niet-bezochte: als
,,Admetos zult ge de gratie dragen, dat ge wie weet ?
„zonder het zelf te weten! bewoond zijt van een god;
„dat ge het tabernakel draagt van God in U. Gij zult de
„schoone bestemming, de bestemming-van- schoonheid, in
„àlles erkennen, en aldus zult ge goed worden. Want
„goedheid is de weêrglans van het Schoone, van dérgelij ke
„schoonheid ..."

BEETH0VEN-FANTAS1EEN
DOOR

N. J. SWIERSTRA.

II.

Gethsémané (1800).
't Is nacht.
De koorts hamert door zijn slapen; rilt en brandt
door zijn lichaam; huivert over zijn rug; kruipt over zijn
armen en beenen; priemt in zijn gewichten; tintelt in zij n
vingertoppen.
Hij ligt in zijn bed, huiverend en gloeiend, gekweld
door benauwende droomen. Sombere spookgestalten en

afzichtelijke monsters met grijnzend gelaat voeren hun
wilde dansen uit, omsingelen hem en dreigen hem te ver
-smoren.
Dan ontwaakt hij met een schok van angst om na
eenigen tijd weer weg te duizelen in hallucinaties.
Soms kreunt hij van pijn. 't Is of zijn ingewanden
worden saamgeknepen en dan weer uiteengerukt, een weëe
onpasselijk makende kwelling.
In eens een felle steek, een priem in zijn hoofd en hij
krimpt ineen met een verbeten smartkreet.
Even verademend strekt hij zich weer uit.
Maar de koorts laat hem niet met rust, knaagt aan
zijn ijzersterk gestel en beukt zijn zenuwen.
Uren ligt hij te worstelen met den onzichtbaren vijand,
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die gedurende een drietal jaren in zijn lichaam loert en
hem af en toe plotseling overvalt.
Hij houdt het niet uit.
Beheerschen wil hij zich ; machtiger zijn dan de
sterke demon, hem uitdrijven.
Met een haastige beweging wil hij uit zijn bed springen;
maar 't is of zijn hoofd berst en hij zinkt weer terug.
Even blijft hij machteloos liggen.
Dan komt weer zijn koppige wil en met de grootste
omzichtigheid staat hij op.
Hij duizelt. Met gonzende golving bonst het bloed door
zijn slapen; de duisternis rondom hem tolt met wielende jacht.
Hij klemt zich vast aan een stijl van zijn ledikant om
niet neer te storten en op adem te komen, in tweestrijd,
wat te doen.
Maar hij. wil heerschen over zichzelf.
Met moeite geeft hij zich rekenschap van de situatie
zijner kamer, zoekend een stoelleuning, de tafelrand.
Dan zet hij zich neer en maakt licht.
Het schijnsel van de kaars is dof, donkeromfloerst
en schijnt te knipperen op de maat van zijn jagenden polsslag.
De atmospheer van de kamer benauwt hem; hij wil lucht.
Onzeker strompelend, steun vindend links en rechts,
gaat hij naar 't raam en werpt het open.
Een stille tocht van den zomernacht draagt de geuren
van 't houtgewas in 't vertrek. De meeste sterren zijn reeds
verbleekt door het eerste aanlichten van den dageraad.
Hij kijkt op de klok en zucht.
Drie uur en nog heeft geen kalme slaap zijn moede
.schaam en matten geest rust gegeven.
Opstandigheid vlaagt door zijn ziel.
Wat was hij zwak. Moest hij zich dan niet tot rust
kunnen dwingen P Wat was zijn wil nog zwak!
Maar de koorts gloeit door zijn aderen en de nacht
koelt hem af. Huiverend verlangt hij terug naar zijn bed.-lucht
Hij voelt zich zwak en machteloos.
Hier staat een stoel, daar de tafel, ginds weer een
stoel, vervolgens de muur en eindelijk zijn ledikant.
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Hij struikelt er heen en zit uitgeput voor zijn bed.
Eensklaps grijpt hij naar zijn hoofd : een priemende
pijn. Een naald schijnt te flitsen van de eene gehoorgang
naar de andere; tientallen punten peuteren en prikken in
zijn ooren, een sarderige, onuitstaanbare pijn.
Alles wordt zwart ; hij duizelt van de felle steken,
die hem treiteren, van de koorts die brandt door zijn lijf.
Een hevige verwensching van het leven stijgt hem
naar de lippen; hij barst uit in een vloek, terwijl de
tranen hem in de oogen springen.
Dan kruipt hij aamechtig in zijn bed en legt zich
neer, zijn sterke zenuwen afgetobd, uitgeput door koorts
en pijnen.
Er schijnt verademing te zullen komen.
Zijn ingewandspijnen zijn verdoofd.
Maar als zijn afgematte geest op 't punt staat, weg
te zwijmen in 't onbewuste, voelt hij met vernieuwde hevigheid het priemen en snerpen van de ontsteking zijner gehoorgangen: een kloppen en bonzen met vernieuwde kracht,
een vlijmen met steeds feller schichten.
Weer treedt een verdooving in.
Maar de smart werkt rhythmisch.
Telkens trekt ze zich terug, om na eenigen tijd
heviger aan te vallen en dieper te vreten in zijn zenuw leven, alsof zij vragen wil: hoeveel kunt ge dragen, voor
ge bezwijkt ?
Eindelijk bereikt het priemen en kloppen zij n h oogtepunt. Hij begraaft zijn hoofd onder de kussens; werpt alle
bedekking af; richt zich op; wil opstaan; valt weer terug
en kruipt weg onder het dek.
En automatisch prikt en hamert het, tot plotseling
bij zijn trommelvliezen een geknal losbreekt.
Hij denkt, dat hij gek zal worden.
Het duurt maar enkele seconden en lost zich dan op
in een fluitend gesuis, dat langzamerhand verdooft.
Nu komt er eindelijk rust voor het afgestreden lichaam
en valt hij in een diepen slaap.
De eerste zonnestralen tinten de toppen der boomen
-
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om het groote landelijke buitenhuis ; de vogels kweelen en
kwetteren ; een hofhond bast ; een haan kraait zijn leven swellust den gouden morgen in ; maar Beethoven slaapt.
De zon komt hooger; de dag verrijst in stralenden
luister; er komt beweging in de breede eikenallee, die
langs de woning leidt; een paar wagens knerpen over den
weg; de voerlui roepen leutige opmerkingen tegen de
struische dienstbode die buitenshuis bezig is onder 't aanheffen van een sentimenteele volksballade, waaraan geen
einde komt; maar Beethoven slaapt.
Een paar malen tikt de goedige huisbestierster angstvallig op zijn kamerdeur.
Geen antwoord.
Wat zal ze doen ? Het is zoo laat in den morgen!
Beschroomd gluurt ze even om den hoek: er mocht.
eens iets niet in orde zijn ; of mijnheer kon voor dag en
dauw naar het park zijn gegaan; hij was nu eenmaal wat
onberekenbaar.
Zijn slaap stelde haar gerust.
Zeker tot diep in den nacht gewerkt. De tafel lag vol
met paperassen; de kaars was opgebrand.
Hij moest maar blijven slapen; dat was goed voor zijn
onrustige natuur.
„Een vreemde gewoonte ", bromde ze onder't heengaan,
„dat raam 's nachts maar open te laten staan. Mijnheer
is veel te goed van vertrouwen ".
Eindelijk, tegen den middag ontwaakt hij.
Hij staat op, nog wat duizelig en met hoofdpijn, maar
de slaap heeft hem zijn jonge veerkracht teruggegeven.
Ontbijten en even zich verfrisschen, dan schudt hij
de naweeën wel van zich af. Hij verlustigt zich in zijn
jonge energie.
Na eenigen tijd zet hij zich voor 't raam.
Maar
wat is er toch buiten ?
Het ruischt maar en het suist maar.
Zou het de wind zijn ? Doch er is geen wind. Alles
ligt blank en stil in den gouden zonnedag.
Bruist de Donau uit de verte ?
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Maar neen, die had hij hier bij Schönbrunn, op tamelijk grooten afstand van de rivier nog nooit gehoord.
Is het misschien 't geruisch van 't groote stadsleven ?
Maar ook dat kan niet zijn ; de stemmen van Weenen
drongen tot hier soms door als een onbestemd veeltonig
b egons, waarin allerlei marquante geluiden domineerden:
het geros an een artillerietrein ; de muziek van para
bataljons; de bronzen galmen van St. Stefanus,-dern
of St. Peter of andere klokkenmonden, die de uren van
den dag door de lucht zongen of feestelijk luidden voor
de kerkelijke diensten.
De stemmen van Weenen, soms verhieven ze zich met
machtig gedreun, soms verstilden ze tot dof gerucht.
En hij hoorde een monotoon gesuis, zonder heffing
of daling, zonder het levend vibrato van boomengemurmel
of golvengegons of stadsrumoer.
Plotseling weet hij weer!
Hoe kon hij ook zoo dom zijn ?
Maar het lijden van den nacht had hem blijkbaar
versuft.
Hij herinnert zich zijn lichaamspijnen, zijn koortsen,,

die nijdige priemen in zijn hoofd, die explosieve geluiden
in zijn oor. Dat ging altijd te samen.
Hij had het meer gehad, maar nooit in zoo erge mate..

Met verpletterende zekerheid, stelliger dan ooit te
voren, staat het hem eensklaps voor, dat zijn gehoororganen chronisch zijn aangetast.
Met ontzettende helderheid staat een fataal schrikbeeld.
voor zijn oogen.
Heel duidelijk beproeft hij zich rekenschap te geven
van vorige koortsaanvallen en hun verloop. Altijd had hij
dan aanvankelijk een zwak geruisch in zijn ooren gehoord.
Maar steeds had hij het zich weer ontveinsd. Hij wist;
en hij wou niet weten. Het mocht immers zoo niet zijn !,
Hij was innerlijk zoo sterk en gaf nooit toe aan zelf beklag, omdat hij vervuld was van zijn groote taak.
Hij moest werken, gehoorgeven aan de stem, die hem
aldoor weer maande, aldoor weer opriep om zijn gaven te.

-
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ontplooien tot glorie der kunst, tot troost der menschheid.
Maar nu. Een ontzettende angst maakt zich van
hem meester. Zijn gelaat is in wanhoop verwrongen. Met
groote schreden loopt hij op en neer.
Plot staat hij stil ; hij houdt de handen voor de
ooren ; hij doet ze weg ; er weer voor weg ! Voortdurend
dat eentonig geruisch.
Doof? Hij doof?
Het is al meer als een vliegende angst door hem
gegaan ; maar hij heeft er niemand van willen spreken;
hij heeft het zichzelf nooit willen realiseeren; het mocht
immers zoo niet zijn.
En zou het dan toch zoo zijn ?
Zal de tijd komen, dat hij niet meer hoort den vogelen zang, niet meer het aeoluslied der winden of den donder
der stormen ?
Zal hij eens niet meer hooren het zachte zingen van
zijn viool ? niet meer de wondere klankendeining van zijn
klavier; het opstuwen en weer ebben van den klankenval
der bassen, de zilveren dooreen vloeiing der melodieën,
gouden omluisterd in de hoogte ? Zal hij eens niet meer
hooren de motieven, die hij oproept, waarom zich reit en
groept een slagorde van donkere en lichte accoorden,
woelende drommen, zoemend en dreigend, zich verheffend
tot teere feeërieke zwevingen, stijgend opwaarts in jubelende toccata's van vluchtig vlinderend toongetwinkel?
O God, dat is de nacht voor zijn ziel; dat is het noodlot!
Dat zal neerslaan zijn steigerende levensliefde; dat
zal verwoesten zijn goud - omstraalde toekomstverwachtingen,
vergruizelen zijn ontluikende genialiteit, die hij zelf voelde
als een belofte voor de geslachten der toekomst.
Hij valt in dof, mistroostig gemijmer.
Lamgeslagen zit hij neer.
Vol belofte scheen het leven.
Zijn kinderlijke droomera, het vreugdelijk ontluiken
van zijn talent als jongeling, zoekend nog de richting,
waarin zijn zielskrachten zich zullen ontplooien; hoe bij
het zich herinnert.
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Alles gaat in vogelvlucht voorbij ; de liefde van zijn
moeder; haar vertrouwen in zijn gaven; zijn eerste successen
te Bonn ; zijn kinderlijke composities ; alles was een heer
-ijke
belofte geweest.
Toen naar Weenen.
Vijf jaar geleden gaf hij zijn eerste concert.
Hij had de zielen der toehoorders met éên forschen
.slag overrompeld en meegevoerd naar de lichte landen
van zijn ideaal. Met één slag had hij het pleit van zijn
kunstenaarschap gewonnen.
Hij wist dat hij de gelijke zou worden van de groote
meesters van zijn kinderdroomen: Bach, Gluck, Mozart!
Hij had melodieën gecomponeerd bij gedichten van
Friedberg en hij wist hoe de kracht zijner wijzen de
kracht der verzen overtrof.
Het bruiste nog in hem na: „Ein grosses Deutsches
Volk sind wir !" Hij had het diep doorvoeld: er zat staal in dat
lied, de ijzeren zelfbewustheid van een volk, dat zijn mannenkracht voelt groeien en grootsche levensidealen kweekt.
Hij had reeds enkele belden van Napoleon leeren kennen
Men generaal Bernadotte had hem geëerd als een vertolker
van . de aspiratiën van een groot- bewogen tijd, als een
vertegenwoordiger der menschheid.
-

Nauwelijks had hij weerstand geboden aan den drang

•om naar Parijs te gaan, waar zijn fel -menschelij ke muziek
bijval vond, omdat men er het leed, de hoop en het
stoere streven van den tijd in voelde, het krachtige zelfbewustzijn van een natie, die zich had vrijgemaakt van
een onbekwaam en inwendig verworden staatsgezag, een
natie, die zich herschiep tot kracht.
Dertig jaar was hij en overal kwam reeds de erkenning van zijn meesterschap als reproduceerend maar ook
:als scheppend kunstenaar.
Hoe werden zijn klavier-sonates geprezen om hun
poëzie, nu verheven en stout, vol van mannelijke kracht
en dramatische verbeelding; dan weer lieflijk en zacht, met
dat timbre van weemoed en al maar zoekende en rond
zich hee n tastende melancholische verlangens; soms los,

-
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brekend in een jubel van vreugde in hun trippelende -

presto's en rondo's.
De innerlijk luisterenden hadden wel opgemerkt, hoe
het klavier voor hem was een éénheid van orkestrale
bezetting, waarin men hoorde de violen, de althoorns, de
hobo's, de trompetten en trommels.
. En algemeen roemde men het largo van opus 10.3,
met al zijn schakeeringen van droefheid; een stemmingsbeeld
van melancholische zelf bespiegeling. Zacht mischte daarin
het innige verlangen van zijn ziel naar rust, naar vrede
in een koesterende, louterende liefde, welke de -kracht van
zijn kunstenaarschap zou veredelen en innerlijk doen
groeien.

In diepe neerslachtigheid zint hij op zijn herinneringen..
Is dan nu reeds zijn tijd voorbij P Is al zijn vurige
geestkracht, is al zijn worstelen om dat groote onzegbare
te bereiken en uit te drukken in zijn kunst, dan vergeefsch
geweest ? Is dan zijn toekomst, dat hij eenzaam, onbegrepen
en onbemind, van de wereld afgesloten zal worden? Een
eenzaam menschenkind zonder liefde, niet in staat om met
anderen, of om met zijn kunst in gemeenschap te treden P
Mijn God ! is dat het leven, dat hij aanbad, dat soms
een zwijmel van zaligheid in hem wekte, dat hij, al stelde
het duizend vraagteekens, toch met een feestelijk Ja te
gemoet wilde treden, zooals een gelukkig man de schuchtere lieflijkheid van zijn bruid?
Hij grijpt zijn zakboekje, van zins, om ook thans in
een korte aanteekening, de slotsom zijner droevige overdenkingen neer te schrijven.
Hij slaat het open.
Daar leest hij : „Moed gehouden! Mijn genie zal ondanks.
alle gebreken -ran het lichaam zegevieren. Vijf en twintigjaren; ze zijn gekomen! Nog dit jaar moet de volle mensch
zich openbaren !"
Was het begoocheling geweest? aanmatigende ijdel heid toen hij ruim vijf jaar geleden deze. woorden neer s hreef?
Zie, buiten is de zomer. De wind lispt door de eikenc
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allée ; het zonnegoud omluistert de kruinen, en tintelt met
trillende goudplekken op den beschaduwden weg. De
vogels roepen elkaar hun vragende lokgeluiden toe. overal
bronstige levensinstincten, die zich uiten in de zondoorfonkelde lucht, in het gefluister der bladen, in het gezoem
der insecten, in de warme lij ven der dieren.
Het is alles levenslust en levensweelde. En hij zit
hier, verzonken in smartelijk gemijmer mat. glanslooze
oogen, zonder eenige innerlijke vreugde, zonder uitzicht
op aardsch geluk.
„Moed gehouden! Mijn genie zal zegevieren ondanks
alle gebreken van het lichaam !"
Schamper lacht hij; een bittere, cynische lach.
„Moed gehouden? Indien ik Plutarchus niet gelezen
had, indien ik er zelf niet van overtuigd was, dat de zelfmoord een misdaad tegen de natuur en een gruwelijke
zonde voor het Opperwezen is, indien er ondanks alles
niet een kleine sprankel van hoop leefde in mijn hart, ik
vernietigde met eigen hand dit gemarteld bestaan."
Hij drijft den tranenvloed terug, die in zijn oogen welt,
en verkropt de aandoening, die hem de keel samensnoert,
met ijzeren greep.
Opstaande woelt hij met zijn hand door zijn zwaren
zwarten haardos. Energiek werpt hij den breeders kop omhoog. Zijn stoere, vierkante gestalte strekt zich. Er fonkelt toorn in zijn oogen. De leeuw ontwaakt weer.
„En toch wil ik heerschen. Ik wil heerschen !"
Zijn klavier staat open.
„En j** trouwe vriend! Jij zult me helpen ; jij moet me
helpen. Ik wil overwinnen !"
Hij zucht.
„En moet ik ondergaan; in Godsnaam! Help me ten
minste tot zoo lang mijn noodlot dragen met de berusting
waar Plutarchus van spreekt. Door middel van jou kan
ik de smarten van mijn ziel vertolken en zeggen, wat ik
met woorden nooit aan eenig menschenkind zou belijden.
In jou snaren kan ik mijn ziel laten uittoornen en ui t -
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schreien, gelijk ze zoo dikwijls mijn hoopvolle levens
hebben gefluisterd."
-dromen
Hij zet zich voor 't klavier.
Daar dreunt een forsch en breed accoord, gevolgd
door een pathetischen roep, angstig en schril : „0 nacht!
o noodlot!"
Opnieuw, nu even gevarieerd de machtige aanslag;
en dringender de angstige roep : „0 nacht ! o noodlot !"
Ten derdenmale dondert het accoord door den vleugel,
die siddert van den slag; ten derden male de uitroep en nu
onmiddellijk ten vierden male, immer nijpender en jagender.
Of is het een vraag, een dringende vraag van een
ziel in uitersten stervensangst?
Een uitroep, een vraag, die een antwoord opeischt!
0, dat machtige grave van de Sonate Pathétique, het
is een hartstochtelijk dringen, eischen, een slaken van

zielskreten.
Een immer in schriller zielsvertwijfeling vragen: „Waar
Waarom toch P"
-omP
Dan vliegen de vingeren over de- toetsen, alsof een
demon zich van den kunstenaar meester heeft gemaakt en
hij slaat in dolle vaart een lange afdalende rij van toetsen
aan met. al hun toevallige verlagingen alsof hij zich in
den angst der wanhoop rekenschap wil geven, of ze alle
zonder uitzondering nog tot zijn gehoor doordringen.
En weer de plechtig-angstige vraag : „Waarom P Waarom toch P"
En na dit geweldige noodlot-voorzeggende grave het
molto allegro e con brio, een dramatisch recitatief, steeds
herhaald in nieuwe variaties, om al de jagende onrusten
van den kunstenaar te uiten, afgewisseld plots weer twee,
driemalen door de sombere vraag van het grave.
En weer zoekt het recitatief het antwoord in onrustige,
in snijdende zielskreten; het is een tasten en vorschen,
een immer dringender verzuchting om licht.
En dan komt het adagio cantabile, een heerlijke
melodie, alsof een omfloerste stem weemoedig zingt door
de snaren; een stem vol van melancholieke berusting en
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verzoening met het fatum, dat komen zal, langzaam maar
onafwendbaar: afgeslotenheid van de buitenwereld; eenzaamheid; eenzaamheid zonder licht en troost dan de
troost van haar eigen smart; de eenzaamheid van een groote
ziel met haar eigen leed.
Eenige maanden terug had hij dit grave, allegro en
adagio gecomponeerd om uiting te geven aan een duister weemoedig voorgevoel en nu gaat hij naar zijn schrijftafel,
om nog enkele juistere aanduidingen in de partituur aan
te brengen.
In den arbeid wil hij zijn leed vergeten.
,,Heer! indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker
aan mij voorbij gaan !"
Hij kijkt op.
Wie sprak daar?
Doch er is niemand en hij meende toch een stem te

hooren.
„Maar niet mijn wil, Uw wil geschiede !" klinkt het
berustend.
Weer kijkt hij op.
Och, er is niemand! Het komt uit zijn eigen gefolterde
ziel. Het is de resonnance van een oud woord, eeuwen
geleden geslaakt in den diepsten zielenood.

Het is een openbaring.
Zoo had Christus gesproken in den hof der Olijven.
„Niet mijn wil, Uw wil !"
Het is het Gethsémané van zijn eigen ziel, dat hem
deze woorden te binnen brengt.
En wat is ten slotte zijn smart bij het lij den van
Christus?
„Moed gehouden! Ondanks alle gebreken van het
lichaam zal mijn genie zegevieren."
Met een schok richt hij zich op.
Zijn oogen worden wijd en groot en gloeien van een
extatisch vuur. De geest der inspiratie schiet neer uit haar
geheimzinnige hoogte en stort haar heilige scheppingsdrift
over hem uit.
Hij staart in de verte en ziet een wonderbaar visioen:
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donker geboomte onder een Oosterschen sterrennacht. Een
groepje mannen ligt in diepen slaap op den bodem uit
Maar één van hen waakt en worstelt. Hij hoort-gestrk.
droevige accoorden ; hij hoort een stem, die kreunt en
klaagt ; hij ziet den grooten Eenzame, en Zijn jongeren
hebben geen troost.
,,Heer! indien het kan laat dezen drinkbeker aan mij
Maar niet mijn wil, Uw wil !"
voorbij gaan !
Een engel Gods daalt af en verleent bijstand en ver

-trosing.
Hij hoort den dreigeraden marsch van een vendel sol
trommen; sombere kon digingen in-datenrhofg
de lucht. Fantastisch flikkeren de flambouwen.
Zij naderen.
„Wees gegroet, meester!"
„Judas, verraadt gij den Zoon des Menschen met een
kus P"
De hobo's klagen, dreigend schetteren de noodlots-

trompetten. „Erzittre Erde !"
De stoet trekt af en voert den gevangene naar 't
rechthuis van Pilatus. Stil en verlaten ligt Gethsémané.
„Ja, dat zal het zijn !" fluistert Beethoven.
Hij gaat de deur uit en slaat den weg in naar het
park van Schönbrunn. Soms staat hij stil en beweegt met
rhythmisch gebaar zijn rechterhand ; zijn gelaat ziet bleek ;
zijn oogen branden; dan schrijdt hij weer verder, neerziend,
dirigeerend. De landlieden groeten eerbiedig: hij ziet ze niet.
In de nabijheid van een blanken vijver, die vredig
spiegelt in zonneglans, staan drie machtige eiken, welke
stoer hun gegroefde stammen en knoestige armen verheffen.
Geheimzinnig lispelt de wind door 't loover als een
sprake der muzen.
Daar zet hij zich neer op een wortelknoest.
En droomend en dichtend onder 't vleugelgeruisch
van den genius der muziek, verdwijnt zijn eigen persoonlijke smart in de duizelingwekkende diepten van de smart
der menschheid.
En dagen lang keert hij naar deze gewijde plek terug,
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tot hij het lijden der menschheid gëobjectiveerd heeft in
het lij den van den Menschenzoon in Gethsémané en dra
verklankt in zijn oratorium: „Christus am Oel--matisch
berge."
III.
(Mondschein-sonate),'

Het was een fluister- stille winteravond in 't jaar 1801.
Hoog stond de maan aan den hemel. Haar zilver doortintelde de atmospheer met blauw-witte glansen; het vloeide
neer in breede stroomen; het wierp een stillen schijn over
alle aardsche dingen; het tooide alle omtrekken met een
lichtenden nimbus, alsof er van het hart der dingen uit
een zachte glans, alsof hun innerlijk beroerd werd tot-gin
devotie.

Beethoven liep met een vriend door de buitenwijken
van Bonn. Gedurende korten tijd had hij Weenen verlaten
voor een kunstreis, waarbij hij niet nalaten kon, zijn ge'boorteplaats te bezoeken om zijn geliefden Rijn te hooren
bruisen en de indrukken zijner jeugd te verlevendigen.
De groote meester sprak niet.
Des te meer ging er om in zijn ziel.
Kort te voren was hij in aanraking gekomen, met de
jonge Gravin Giulietta Giucciardi. En nauwelijks had hij
haar ontmoet, of zijn ziel verloor zich in droomen van
langverbeid geluk.
Het was een luister - stille winteravond vol van teere
maneglansen en 'droomerige lichtzwevingen.
Beethoven zag in het spel der manestralen de kuischomglanste gestalte van Giulietta. Was zij het niet, die daar
in de verte vóór hem zweefde in een sluier van parelend
schijnsel ? Een lichtende, vluchtende gestalte, ijl als een
droom, lieflijk als een bloem?
Het maanlicht danste in trippelende maten neer op de
golving van den Rijn; wit glinsterde 't schuim; parelend
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blonken de droppels, die omhoogspatten bij 't schuren
langs de rotsige oevers.
Snel stroomde 't water voort, met rusteloos geruisch,
overstort van zilveren licht. Er was muziek in den stroom;
er was een stille zang in den dans der manestralen ; een
zachte, lokkende muziek ; een bekorende, streelende stem.
Was het niet Giulietta's stem, die trilde in zilveren
lichtmuziek; was het niet haar gestalte, die immer vluchtend ontgleed met het voortruischende water ?
Blijde droomera, rusteloos verlangen, twijfel aan d&
vervulling wisselden elkaar af in 't gemoed van den jongen
kunstenaar.
Het was een fluister-stille winteravond; maar door de
ziel van Beethoven zong een lentenacht van liefde: een
betooveren d spel van hoopvol verwachten, een verzinken,
in een roes van geluk en dan weer een ontvluchten van
den droom, een ontwijken van de bekorende fantasie, om
ze opnieuw te grijpen schooner dan te voren.
Beethoven sprak niet; hij liep maar door, zinnend op
zijn geluksdroom, schrijdend door het witte licht der
maan. Eensklaps echter stond hij stil voor een armelijk
uitziende woning ; de tonen van een piano drongen tot

hen door.
Beethoven luisterde; daar werd muziek gemaakt: een
compositie van hem zèlf werd met gloed en bezieling voor
Zou de meester dan niet luisteren ?
-gedran.
„Stil !" fluisterde hij . „Luister! Mijn Sonate in F. Wat.
wordt die heerlijk gespeeld !"
Hij drukte zijn oor tegen het raam.
Plotseling echter verstomde het spel en men hoorde.
van binnen een klagende meisjesstem: „Ik kan niet meer
spelen. Het is zoo schoon; maar ik kan dat stuk niet
spelen zooals 't hoort. Kon ik de volgende week maar
naar het concert te Keulen gaan, om 't nog eenste hooren."
„Och zuster !" zei een tweede stem. „Waarom tobt ge
daar toch over. Het is immers onmogelijk. We hebben
toch al zoo groote moeite om rond te komen."
„Ja, dat is helaas zoo !" zei het meisje. „Toch hoof
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ik, dat ik nog ééns van mijn leven goede muziek mag
hooreis -- één s maar."
,,Laat ons naar binnengaan !" zei Beethoven opgewonden.
Naar binnengaan? Waarvoor zou dat dienen ?" vroeg
zij n metgezel. „We kunnen toch zóó maar niet bij die
vreemde menschen binnenvallen ?"
Maar dergelijke overwegingen golden voor Beethoven
niet, wanneer zijn machtige genius hem aangegrepen had.
Dan was hij de man van de oogenblikkelij ke daad, impulsief! het moment aangrijpend ; de man, die wilde, dat,
naar zijn eigen uitdrukking „zijn kunst zich ten bate
der armen zou toonen", om in hun leven een straal te werpen
uit de eeuwigheid.
„Ik wil voor haar spelen !" hernam hij geestdriftig. „Ze
heeft gevoel, genie! Ik hoor het.... Ik speel haar voor;
zij zal den zin der muziek verstaan !"
„Neem mij niet kwalijk !" vervolgde hij, terwij 1 hij het
eenvoudig vertrek binnentrad en even rondkeek.
Een schoenmaker zat bij het schijnsel van een kaars
bij zijn werktafel. Achter hem een oud rek met leesten.
De kale plankenvloer rondom hem bezaaid met schoeisel..
Een paar wrakke stoelen tegen den wand.
In het halfduister van een hoek leunde een jong
meisje terneergeslagen op een ouderwetsche piano.
„Neem mij niet kwalijk ! Ik hoorde muziek en ik
luisterde even. Ik ben ook musicus en ik hoorde zonder
het
opzet enkele woorden van uw gesprek. Ik vernam
ge zoudt gaarne .... " De groote
is misschien vrijpostig
meester struikelde over zijn eigen woorden.
„Zal ik het U eens voorspelen ?" vroeg hij toen plotseling.
„Heel graag !" zei de schoenmaker, die hem verwonderd
opnam. „Maar onze piano is oud en we hebben geen muziek."
„Geen muziek? Maar hoe is het dan mogelijk, dat
dit meisje ...." Toen zag hij dat ze blind was.
Maar als ge dan
„0, vergeef me! Dat zag ik niet!
geen concerten bezoekt, hoe is het dan mogelijk, dat ge
mijn.... ik bedoel, dat ge zóó heerlijk speelt ?"
-
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„We hebben twee jaar te Brüll gewoond ", zei het
meisje. „Naast ons woonde een dame, die piano speelde.
Des zomers stonden haar ramen open en dan liep ik buiten
op en neer om te luisteren. Het was zoo mooi !"
Beethoven vroeg niet meer.
Hij zette zich voor de piano.
Nooit in zijn leven heeft hij misschien beter gespeeld,
dan in die eenvoudige woning voor den armen schoenmaker en het blinde meisje.
Onbeweeglijk zaten ze neer. Welke hemelsche geesten
waren in het oude instrument gevaren P Het scheen bezield
met hooger leven; de tonen zwollen als klokkenzang .en
ze deinden weg; ze klaterden als outerschellen en ze ver zweefden zacht in schuchtere tinkeling; ze huppelden in
lichte golving over elkander en tokkelden in twinklende
klankarabesken; ze schreden in statige maten, ze dreunden
in donkere accoorden; ze verjubelden in een stijging van
immer vreugdevoller melodieën.
Plotseling flikkerde de kaars hoog op en verstierf
toen in duisternis.

De blinden werden opengeworpen.
In breede banen stroomde het maanlicht in 't schamele
vertrek, alles overstortend met zilverglans; het beefde over
de oude piano; het gloriede om den machtigen kop van
den kunstenaar; het spon een aureool van trillende glansen
om 't bezield gelaat.
Beethoven zat een oogenblik in diep gemijmer.
„Wonderlijke man !" fluisterde de schoenmaker. „Wie
zijt ge toch ?"
„Luister !" riep de meester en hij speelde de eerste
maten van zijn sonate in F.
„Dan zijt gij Beethoven! Dan zijt gij Beethoven zèlf!"
riepen broer en zuster, popelend van hooge blijdschap,
dat zij den meester hadden herkend.
„Och, speel het ons nog éénmaal voor; nog. éénmaal !"
vervolgden ze, toen hij opstond om heen te gaan.
Beethoven zette zich weer voor 't oude instrument.
Hij sloeg den blik naar buiten. Enkele sterren gloei-
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den aan 't diep azuur. Als een teere sluier zweefde 't maan
aarde. Alle realiteit vervluchtigde in de zil--lichtoverd
veren siddering van dat licht.
„Giulietta !" zong het door zijn ziel.
Een milde glans verheerlijkte zijn gelaat.
„lk zal een Sonate aan het maanlicht improviseeren,"
zei hij.
Zacht beroerden zijn vingeren de toetsen.
Adagio sostenuto : een streeling van klanken, een
lieflijke melodie, gedragen door den dans der manestralen
een droevig maar allerheerlijkst thema, een stil-weemoedig
verlangen, een zoeken en tasten naar geluk. Zacht ruischt
de wind; de rivier murmelt; zij beloven den vrede van
den witten sterrennacht, vrede aan 't hart.
Allegretto: een vluchtige reiing van twinklende klanken ; een tripplende, hupplende, dansende melodie, als van
de stroomelfen, die in stille nachten hun dartlende dansen
uitvoeren aan de romantische boorden van den Rijn.
Nu komt zij, de liefste, het beeld van zijn droom.
Presto agitato: luider murmelt de stroom; de golven
komen en vlieten
naar de zee; de menschenziel
weg
voortgedragen op de snelle golving van den tij d, — weg
naar de eeuwigheid. Het lied der liefde; nimmerrusten d
verlangen; wegduizelen in geluk op 'wiegende maten;
sneller, sneller
er is geen houden aan. 't Beeld ontvlucht,
de ziel grijpt en kan 't niet houden -- weg ver zwonden. De menschenziel roept, zij steigert, zij galop
vluchtende beeltenis' na, immers meer geagiteerd.-pertd
Het voorgevoel blijft dat de droom slechts een droom
zal zijn en nimmer bloeiende werkelijkheid.
In de diepste ontroering zaten de toehoorders bij een.
.Niemand durfde met woorden de heilige stilte te ontwij den.
„Vaarwel !" zei Beethoven, terwijl hij opstond en
haastig naar de deur schreed.
„Och, zoudt ge , nog niet éénmaal terug willen komen ?"
vroegen broer en zuster in ademlooze spanning. „Toe, nog
:slechts éénmaal !"
„ J a, ja, ja! ik zal terugkomen !" zei de meester snel.
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„Ik kom terug, om het jonge meisje eenige lessen te geven.
ik zal u beiden in staat stellen het Concert te-En
Keulen te bezoeken Vaarwel !"
En buiten vervolgde hij tot zijn metgezel: „Laten we
spoedig naar huis gaan. Ik wil die Sonate opschrijven, nu
ik ze nog in mijn hoofd heb".
Haastig spoedden ze zich door den zwijgenden nacht,.
waardoor het maanlicht zong van de heilige geheimen der
schoonheid; waarboven in sterrenschrift de eeuwige litanij
van Gods majesteit gloeide.
Ze spoedden zich huiswaarts.
En toen den volgenden morgen de dag reeds lang aan.
de kim was gerezen, stond Beethoven op van zijn schrijftafel met de volledige partituur der Mondschein- Sonate.
in zijn hand, opgedragen aan gravin Giulietta Giucciardi..

VERZEN
DOOR

TONY DE RIDDER.

HET LIED DER ROZEN
Als de boomen rozen dragen,
Zingt er door mijn ziel een lied,
In de lichte Juni- dagen,
.Als de boomen rozen dragen
En men niet dan rozen ziet.

Roode rozen zijn als harten,
Waarin sterke liefde bloeit;
Roode rozen zijn als harten;
-Die in trots het leven tarten,
.Als geluk tot leed vergroeit.

Rose rozen zijn als de uren
Van een leven, kalm en goed;
Rose rozen zullen duren
Door de zomerzonnë -uren
_Eer de dood hen welken doet.

-

-
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Witte rozen zijn als zielen
Van wie zijn verstild in leed ... ,
Witte rozen zijn als zielen,
Die in deemoed huivrend knielen
Als hun het geluk ontgleed.

Elke roos is een groot Wonder,
Buiten of in stille woon;
Altijd is een roos verkonder
Van 't ontroerend levenswonder,
Elke roos is smartlij k schoon.

VERGANKELIJKHEID,
Ik kan niet vergeten het vlieden der dingen,
Dat vreugden verwelken, en al vergaat,
Dat achter de lichtste herinneringen
Als donkere dreiging de Dood steeds staat.
Mijn goudene vreugden en zachte gedachten,
De broze gevoelens, die 'k heb gevoed,
Een eender verbleeken ligt 't alles te wachten,..
Hoe trouw en hoe liefdevol ik ze hoed.
Ik heb al zoo lang, o te lang reeds ontweken
Wat toch 'k moet aanvaarden als zekerheid,
Dat alles wat lief en wat schoon is, moet brekem.
En sterven in strenge onverbidlijkheid.
0, laat mij één oogenblik mogen vergeten
verbijstrend is,
Dat leven beklemena
Laat ook van de glanzendë uren mij weten
Der zuivere blij dsch aps ontvangenis.
0 leer mij de zeldzame vreugden bereiken
Van innige levensverzekerdheid,
Al kan ik ook nergens en nimmer ontwijken
Dien duisteren gang door eindloosheid.

GRIJZE DAGEN.
Zooals een peinzend mensch, die 't zachte droomen liefheeft,
Rond zich de stilte breidt van onbewogen sfeer,
Waarin het zwijgend leven enkel aandachtig voortleeft
Op vlakke, breede deining van 't diepe zielemeer,
Zoo schijnen zich in 't leven de dagen wel te omhullen
Met een doorzichtig-ijl, oneindig -teeder grijs,
En komt een vreemd geluk de tijden stil vervullen,
En glijdt het leven voort naar ongeweten wijt'.
Dan zwerft de ziel alleen langs verre, stille wegen,
Waar elke donkerheid haar even huivren doet,

Dan komt van 't vreemd verleden de ziel de schaduw tegen
En weet zij weer den eigen, geringen levensmoed.

VAN 'T STIL GELUK
DOOR

G. H. PRIEM.

'.Zoo in -blauw was de goud -doorzielde lucht,
Die over 't bonte land zich koepelde.
De rijke zomer zegende 't gewas
En 't werk van ploeg en egge en blanke spa.
De witte boekweit scheen een sneeuwvlak en
De gele tarwe een feestveld, hier en daar
'Terzij sloeg braambrand uit of roode vlam
Van klaproos. 't Lage rieten dak van 't huis
Wierp zwarten schaduwvleugel naar het Oost,
Waar hij te mij mren stond, den blauwen rook
De lucht in blazend uit het houten pijpje.
En moeder stond in 't midden van de deur
En lachte en zei: „Waar blijft hij toch zoo lang?
Als ze naar stad gaan, och, dan is de dag
`Zoo kort, dan haast de lieve zon zich zoo,
Maar als ze werken moeten hier op 't land.... ?
„Och, moeder, zoo zijn we allemaal geweest,"
' Sprak hij, maar in zijn mondhoek trok de split
Een groefje en ook zijn oogen waren niet
Zoo rustig als gewoonlijk, want hij had
Gehoopt dat diè niet zijn zou als de rest,
Niet zijn zou als hij zelf geweest was toen
Zijn vader hem op 't zelfde plekje wachtte.
0. E. XVIII 10
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„En 't is nog middag, moeder, 't is nog vroeg ....
„Zoo vroeg is het niet meer, de schaduw wordt
Al breeder .. , ,"
„och, wat zal hij hier nog doen
Vandaag ? Hij heeft gelijk. Daar ginder schuil en
De voeten op de maat van de muziek.
Hier kon hij hoogstens in een dollen bui
Wat springen bij den fellen klepelslag."
„Als hem maar niet de vreugd naar 't hoofd slaat en
Hij weerkeert, om voor goed van ons te scheiden !"
„Kom, kom, hij is nu oud en wijs genoeg,
En 'k heb hem zoo herhaaldlij k voorgehouden
Hoe 't schijngeluk daar ginds verschilt van 't echt,.
Dat, rustig en van harde zorgen vrij,
Zich nestelt onder 't gladde rieten dak,
Als 't zwaluwen• of wilde duivenpaar.
Neen, moedertje, maak je maar niet bevreesd,
De jongen is verstandig ... , "
En hij keerde
Zich om en liep den hof in, zag naar kool
En rapen en naar zwaar beladen tak
Van appelboom, die nu reeds diep zich neeg.
„De jongen is verstandig ", dat had ook
Zijn vader eens gezegd, maar, och, het scheen
Dat men zich altijd eerst aan 't vuur wou branden,
Vóór men zich wachtte 't bloothands aan te raken.Hij keerde op 't oude plekje weer terug
En zocht den weg af. Moeder was alleen
In huis verdwenen. Niets en aldoor niets.
Doodseenzaam lag het breede mulle pad
En blikkerde in de felle middagzon.
Heel, heel aan d'einder, haast niet speurbaar, stak
Het grijze spitsje van een toren af
Op 't lichte hemelveld .... D iar was zijn kind....
Zijn kind ! Zijn kind ! .... Wat lag er in dien naam !.
Zijn kind! Dat was zijn zorg, zijn hoop, zijn angst!
Zijn kind! Dat was wat hij het best bewaard
Had van zichzelf, wat hij had opgekweekt
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Met eindeloos geduld schier en hij had
Veel vreemde krachten in zichzelf ontdekt,
Wondre vermogens, die weer weken als
Ze niet dienden voor 't kind, hun eenig kind.
Want zij was als hij -zelf, in schijn soms niet,
Maar toch in wezen een en al gelijk,
Als het maar was voor hèm, hun lieven jongen.
Dat grijze streepje ginds, hij wist dat was
De spits van d' allerhoogsten toren, waar
De huizen rondom lagen neergekropen,
Zij dicht aan zij en ru bijkans aan rug.
Dat was de stad, de groote wereldstad,

Het vraatziek monster met den breeden muil....
Men kwam er met de droomen, die men had
Bijeengegaard als bloemen tot een tuil.
Maar bloemen vragen zon en zon .... Men ziet
Slechts even vluchtig van haar glans een schijn,
Dies sterven al de droomen van verdriet,
Daar ze als de bloem der zonne kindren zijn.
En van den tuil, zoo hoopvol saamgelezen,
Zijn wel de lelies 't allereerst verdord,
Want leliekleed is teer en 't hartje wordt
Zoo licht gewond, om nooit weer te genezen.
De rozen leven langer, lij den meer,
Het kleurig geurig blad is lust der oogen
En prikkelt, waar de lelie mededoogen
Eer wekt dan 't heftige genotbegeer.
Van de eene hand in de andre vallen zij,
Al armer aan wat kleur eens was en geur,
En als een mooie dag versterft in treur
Van grijzen schemer, zoo ook sterven zij.
och, anjers en jasmijnen volgen dra ...
Daar is geen plaats voor bloemen in de stad,
En van de gansche teêre vreugdeschat
Vindt ook niet de allerkleinste zelfs gena.
Wat overblijft, dat zijn de harde grassen,
Een heestertakje of pluim van denneboom.
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Eens in hun schaduw was de bloem gewassen,
Als onder de immer groene Hoop de droom.
En in een boek, dat men maar zelden leest,
Legt men een takje en op heel enkle dagen
Zucht men, als 't hart weer naar wat zon durft vragen:
„Ook dat is eenmaal droom van zon geweest !"
Dat was de stad, waarheen zijn jongen ging
Om in den middag weer terug te keeren , . , .
Och, kwam hij maar! Reeds neeg de zon naar 't West....
De schemer viel..., en al maar kwam hij niet.
Toen werd het hem toch wel wat heél benauwd
En zelf maar half begrijpend was hij al
Een eind den weg gegaan, die stadwaarts leidde.
De zon was onder, maar het Westen stond
In lichtelaaie nog en 't eksternest
Brandde en de hoogste takken brandden mee.
Maar van de bloemen blies de nacht de kleur
En langs de blaren streek haar zwarte hand.
Een late vogel haastte zich naar 't nest;
Alleen in 't lage hout klonken bedeesd
De heldre trillers van den nachtegaal,
Nog de eerste, maar in kracht al winnend en
Straks luid geschal en zilverrein gejuich.
Hij liep en liep en keerde pas toen 't West
Was uitgegloeid en in het Oost de maan
Haar blanke vreugd uitstroomde over het land.
Ze stond weer in de deur, maar lachen deed
Ze niet, toen zij hem eenzaam keeren zag.
Waar bleef hij nu, hun jongen P Waarom kwam
Hij niet naar huis ? De vogels hadden al
Zoo lang het veilig nest weer opgezocht.
„Straks komt hij wel, zeg, moedertje! Ga maar
Wat slapen! Ik steek nog mijn pijp eens aan
En zit wat buiten ; 't is zoo frisch nu na
De warmte van den dag en 'k hoor zoo graag

Den nachtegalenslag in 't hazelboschje."
Naar binnen ging ze en ook ging zij naar bed,
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Maar slapen deed zij niet den heelen nacht,
En toen zij 's morgens hem verraste, juist
Toen hij het pad weer afkwam, zei hij : „Moeder
Wat rood zijn je oogen en wat zie je bleek !"

De dagen gingen, maar hij keerde niet,
Ze werden weken, groeiden aan tot maanden.
Vader was zelf al vaak naar stad geweest,
Maar wat hij zocht, hij vond geen spoor van hem,
Van 't kind, hun eenig kind, hun lieven jongen
En aldoor moedeloozer was zijn tocht
Naar huis, toch steeds klonkt 't: „Moedertje, verlies
De hoop niet, 'k wed dat de eerste maal, dat 'k weer
Daar heenga, ik hem zelf weer bij je breng."
want heur haren werden grijs
En 't oudje
Lachte verlegen, zei: „Ik denk het ook,
De stad is groot en vóór je 'm vindt, dat duurt
Van zelf heel lang, veel langer dan men meent."
Eens op een dag, daar bracht de post een brief....
Hij vroeg vergeving voor wat hij misdeed,
Maar het verlangen om wat meer te zien
Van heel de wereld dan het huisje, waar
Zijn ouders woonden en de bosschen en
Het land rondom en beuk en stugge den,
Werd hem te machtig; daar was in de stad
Een vreugde als hij ook zelfs niet durfde droomen.
Hij had gezworven van het een' eind naar
Het andere en was gegaan van feest naar feest,
Tot ook de stad hem niet genoeg meer was
En hem de wijde wereld had getrokken.
Al verder, verder, .... Toen was dra de ellende
Gekomen en had ook in vreugde hij
Het ouderhuis vergeten of wel hoogstens
Een enklen, o heel enklen, keer herdacht,
In harden strijd om 't daag lij ksch brood had het
Een paradijs hem toegeschenen, maar
Zijn trots weerhield hem daar om hulp te vragen
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Of weer te keeren, voor hij weder was
Die eenmaal hij geweest was, toen hij ging.
In harden arbeid sleet hij nu zijn dagen
En onder zorgen ging hij diep gebukt.
Ze schreven hem terug en noodden hem
Te komen, dan was alle leed voorbij ... .
Maar wie er kwam, hij niet en 't duurde weer
Weken en maanden vóor een tweede brief
Hun meldde, dat zijn lijden milder werd,
En ook, dat hij een vrouw zich had genomen,
Een meisje, dat hem tot een steun was en
Hem hielp zooveel zij kon, ja, meer dan dat.
En weder gingen maanden, maanden heen ... .
De zomer volgde op lente en winter op
Rosgouden herfst ... , helaas, hij keerde niet.
't Was koud en donker en bij 't knappend vuur
Zaten ze samen en zacht fluisterend
Spraken ze van hun kind, hun eenig kind,
Dat ver weg, dagen, lange dagen ver,
Misschien ellende leed en kou en honger.
Hij warmde stil zijn handen aan de vlam
Van 't vroolij k wapprend vuur en zei opeens:
„Op 't onverwacht zal hij weer voor ons staan,
Zeg, moedertje, daar ben ik zeker van".
Zij glimlachte om zijn vast geloof en sprak:
„O, als dàt waar was.. . . " Maar zij maakte niet
Haar zin ten eind, want knerpend in de sneeuw,
Daar kraakten stappen.... Hij was al naar buiten
En even later klonk een luide kreet.
„Daar is de jongen, moedertje, daar zijn
Zij allebei, neen, alle drie, want op
Haar arm heeft zij een jongske, een kind, zijn kind....
O moedertje, o geluk!"
Maar zij, ze sprak niet,
Ze schreide alleen en sloeg haar armen om
Den hals van den vroeg-ouden man, die daar
Haar lippen kuste en oogen en maar riep:
„Lief moedertje, daar is hij, is hij weer,
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En hier is Bertha, moeder, en ons kind !"
Zoo in -blauw was de zon-doorzielde lucht,
Die over 't bonte land zich koegelde ... .
De rijke zomer zegende 't gewas,
Als eens hij had gedaan voor vele jaren.
Het lage rieten dak van 't kleine huis
Wierp zwarten schaduw- vleugel naar het Oost,
Waar zij te mij mren stonden, bei den rook
Wegblazend uit de kleine houten pijpjes.
„Hier was 't, hier stond ik, toen je van ons ging;
Daar stond je moeder in de deur en keek
Als ik, of je nog haast niet weer zou keeren.
O kind, o kind, de wereld, die je trok !" ... .
„Nu' weet ik 't, vader, toèn wist ik het niet,
En weten willen we, ook al kostte 't al
Ons lief geluk .... Ook gij waart eenmaal jong !"
„Ja, jongen, ik, ook ik was eenmaal jong,
En op dit zelfde plekje stond mijn vader
En zocht den weg af met onrustig oog.
Ook 3k bleef weg, ook 3k wou weten, zien
Wat toch die wereld was, waarvoor mijn vader
En andren mij zoo vaak gewaarschuwd hadden.
Het baatte niet .... Ik ging.... Maar 'k had gehoopt
Dat jij wel wijzer wezen zou, dat jij..
„Ik was niet wijzer, vader, maar dat kind,
Dat kind, dat ginder in het weiland speelt
En bloemen plukt en kraait van blijdschap, dat,
Ja, dat zal wijzer wezen.... 0, ik zal
Hem daaglijks, daaglijks van het leed vertellen,
Dat ik doorleefd heb, sinds ik van u ging.
'k Zal hem de wufte wereld leeren haten,
Hem wijzen op het stil geluk, dat hier,
Alleen maar hier wil bloeien en niet ligt
Op het plaveisel van de groote stad" ... .
Glimlachend lei zijn vader zwaar de hand
Hem op den schouder en weemoedig klonk 't:
„Hij zal als jij doen en als ik eens deed.
. 0 "
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Hij zal zijn stil geluk hier achterlaten,

De wereld ingaan, maar ook zeker zal
Hij wederkeeren, zooals j** en ik,
Doch dan is in zijn oog de glans niet meer Van nu en om zijn lippen trekt de lach
Een wreeden plooi van ingehouden snik."

DE ZIEKE
DOOR

J. L. WALCH

I
Ze was een vreemde in dit land. Wel waren hare
ouders Hollanders, maar zij was in Indië geboren, en daar
had zij dertig jaren geleefd. Daar was zij thuis; in die
warme en toch luchtige atmosfeer had zij geademd, gespeeld, was zij een gelukkig kind geweest.
Maar later was het verdriet gekomen. Het was vader
in zijn zaken tegengeloo * en. Het rechte ervan had zij
nooit begrepen; nit enkele woorden van een heftig gesprek,
bij haar binnenkomen plots afgebroken, had zij opgemaakt
dat ook „schande" hen had bedreigd; en iets van een
schuld waarvan de afdoening jarenlange armoede beduidde...
Vader had zijn eigen zaken moeten opgeven; had een zeer
ondergeschikte betrekking op een kantoor gekregen. Dat
was in Soerabaja, waarheen ze uit Batavia waren verhuisd.
Zij had er graag meer van geweten; arm te zijn, was toch
niet op zich zelf z66 vreeselij k ; ze had vader en moeder
willen helpen, toonde steeds haar bereidwilligheid om
zich te schikken, maar het was of ze haar star buiten
alles wilden houden. Iets stars was er in de heele huiselijke verhouding gekomen; en iets schuws naar buiten, en
iets wreveligs. Vader, die in zijn goeden tijd zoo gezellig
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en joviaal en 'n beetje luidruchtig was geweest, was zwijgzaam geworden en humeurig; en moeder, allengs in den
loop der jaren, was tot 'n sloofje afgedaald. Toen waren
ze, na een korte, nauw merkbare ziekte, stilletjes gestorven,
kort na elkaar. Zij, Eugénie, stond alleen op de wereld.
II
Van familie had ze ten minste nooit veel gemerkt.
Er moest nog een oom zijn, oom Jacob, een broer van
haar vader; „die boer was"; iets naders had zij nooit van
hem gehoord ; vader en moeder schenen er zelf ook niet
meer van te weten. Doch nu, na hun dood, oude brieven
schikkende en verbrandende, vond zij er den, van vóór
tien jaren dateerende en afkomstig van een Zuidhollandsch
dorpje. Die brief, met een ouderwetsche, moeizame hand
geschreven, was onderteekend „Jacob". De inhoud was
blijkbaar een antwoord op een vraag om hulp; een verzoek om borgstelling of iets dergelijks, en dat verzoek
werd in eenigszins houterige brieftermen, maar niet onvrien-+
delijk, toegestaan. Eugénie schreef een briefje naar dezen
oom Jacob, om den dood van haar ouders te melden;
-adresseerde het naar 't dorp waar hij althans tien jaar
geleden had gewoond. Na drie maanden kreeg ze een
brief terug; in hetzelfde houterige handschrift en denzelfden houterigen stijl, maar ook weer met iets hartelijks,
dat door de stijve woorden heenbrak, zooals soms door een
-ouden muur plukjes mos en bloesemende takjes lichten.
Toen ze dien brief ontving, was zij al sedert enkele
‹lagen onwel. Die ongesteldheid nam toe; de dokter van
de groote maatschappij op welker kantoren ze werkte,
kwam zien of de ziekte die zij als reden van haar wegblijven had opgegeven, niet gesimuleerd was. Maar dat
bleek allerminst het geval. Het was een ernstige ziekte;
waarbij, ja,, eigenlijk een onmiddellijk vertrek naar Hol
mogelijk redmiddel scheen. Maar hoe-landhetigo
moest je daarmee aan? De medicus keek eens naar het
matte vrouwenfiguurtje dat daar lag in de verlatenheid
-
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van haar klein huisje. Was er iemand op de wereld die
aan haar de zorg kon wij den die zij nu zoo noodig had?
Niemand immers; ternauwernood gaf zich een kennis de
moeite, haar wat eten te brengen nu ze zoo ziek was. -Vrienden had ze niet; ze had niet veel aantrekkelijks;
teruggetrokken van aard, zooals dat bij haar thuis je werd
bijgebracht;; grover van bouw dan de meeste meisjes in
Indië ; alleen, haar oogen . , . als ze die moede even opsloeg, trof het den dokter dat daar een vreemde wijde
melancholie in leefde; dat ze mooi en stil waren; als verlaten woudvijvers. Mooie oogen, jawel maar geen geld,
dacht hij ; en dus toch eenzaam .. .
„Hebt u nog familie in Holland, of kennissen?"
Ze knikte mat en onverschillig: neen.
Maar op het tafeltje lag een brief met een Hollandschen postzegel, en met het houterige adres van oom Jacob.
„U correspondeert toch met Holland, zie ik," hield
de dokter aan; er móést een uitweg gevonden worden.
„Is daar dan niet iemand die u ten minste kan helpen
om een tijdje onderdak te komen? Tot u beter is?"
voegde hij erbij, toen haar antwoord uitbleef.
„Móét ik weg ?" vroeg ze lusteloos.
„Ja," zei de dokter, „u móét wel weg..."
„Die brief is van een oom van me; maar ik ken hem
heelemaal niet; ik weet niets van hem; en hoe hij 't zal

opnemen... Neen, neen, dat kan toch niet; ik wou
liever niet ... "
„Kom, kom," zei de dokter. „Hij zal u wel helpen.
Er zit niets anders op. En misschien valt het nog best
mee. Laat u mij er maar voor zorgen. Ik zal hem telegrafeeren, dat u komt. Wat is zijn adres ?"
„Ik weet niet. Het staat op den brief," zei Eugénie
loom en onverschillig.

III
Zoo was zij weg-gescheept; in Indië was ze onbruik
nou moest die Hollandsche boeren-oom maar-bar;en
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zien, wat hij met haar zou doen. Als er nog iets met haar
te doen viel; want de toestand waarin zij aan boord werd
gebracht, deed niet verwachten dat zij het vreemde moederland zou zien.
IV
Maar toch zij bereikte het. Het scheen aan boord
zelfs, of zij geheel zou genezen. Eerst kwam die gewaar
beterschap alleen als een bevréémding door--wordingva
breken in haar borne onverschilligheid; toen groeide ze
tot een lichte, wonderlijke, verdwazend heerlijke hoop.
Dat waren wel de heerlijkste uren van haar leven; zij gaf
zich daar rekenschap van, als zij, in een ongekende wijdheid van zee en lucht, rustig onder het tentdak lag
van de oceanen doorreizende boot; op weg naar een heel
vreemd land, en een heel vreemde toekomst. Doch in dat
onbekende was nu niets benauwends of bedreigends meer;
zij had in dit wonderbaar terugwijken van haar ziekte
geleerd kalm af te wachten, wat er komen zou, ja, wàt.
dat ook wezen mocht.

De vleug van genezing was neergeslagen bij het naderen van koeler klimaten; al was de hoop en vooral de
geduldige berusting-in-alles gebleven. En in die geduldigheid had ze het alles met zich-zelf zien gebeuren, als was
ze een vreemde die er maar op toezag. Oom en tante
waren aan de boot; en ze hadden aanstonds den scheepsdokter geraadpleegd. Dat was gebeurd, terwij 1 Eugénie in 't
hotel wat rustte; maar het had niet lang geduurd, en dra
kwam tante binnen, zenuwachtig, maar niet onvriendelijk,
en zei: de dokter vond, ze kon heel goed bij hen thuis
komen in den polder; tot ze beter was. Dat laatste zei
tante er bij na een kleine tusschenpoos. En Eugénie antwoordde, dat ze dat erg prettig vond, en oom en tante
heel dankbaar was en dat zij hoopte, hun niet lang tot
,
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last te hoeven zijn. Daar zei tante niet veel op, want ze
was een echte boerin en heelemaal niet vaardig met hoffe
zinnetjes ; net zoo min als oom ; maar die had iets-lijke
meer goedhartigs, waardoor dat er minder op aankwam.
Zoo waren ze dan den volgenden morgen maar dadelijk
vertrokken; met het electrische treintje naar Nooddorp.
Daar wachtte neef Dirk met het tentwagentje. Hij scheen
Eugènie een stoere en ook een slimme klant, ze was een
beetje bang voor hem. De wagen reed nu over een grintweg, hooger gelegen dan de weilanden rechts, terwijl
links een boordevolle vaart was. Van tijd tot tijd, op
kleine afstanden, was er over die vaart een heel smal
bruggetje, twee planken maar soms, en dat door hoogopgaande zij palen werd begrensd; het geheel was meestal
heel propertjes blauw en wit geschilderd, er. het leek
op speelgoed. De kleine tuintjes aan den overkant van
de vaart, waar die bruggetjes heenleidden, hadden ook al
zoo iets popperigs, net als de huisjes; en het was vreemd,
maar dat knusse was over dit heele landschap, terwijl het
toch zoo bijzonder wijd was van horizonnen, zoo vlak en
ver naar alle zij den onder de hooge lucht; maar het was
zoo netjes rechtlijnig afgedeeld in vakken; en er was zoo
plesant hier en daar een visschertje of een wagen of een
boer ingezet, dat het je toch aldoor deed denken aan een
netjes opgezette speelgoeddoos. Want de natuur o de
natuur van Indië de natuur was toch wel heel iets
anders!
En plotseling doorvlijmde haar een gevoel dat ze zóó
nog niet had gehad; een heimwee dat zoo haar hart deed
krimpen, dat het even een bedwelming was. Want haar
werd voorgetooverd, in een verheerlijkend licht, een landschap uit Indië, een landschap dat ze maar éèns daar gezien had, maar dat was op de verhuisreis van Batavia naar
Soerabaja, dien dagen- en nachten-langen rit, aldoor in
een zenuwachtige ontroering, die ze over zich voelde komen
van haar ouders; en die bij haar werd opgenomen in een
stortvloed van wonderlijke aandoeningen, aandoeningen
die tot haar k wamen uit de steeds wisselende regionen, waar
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zij doorheen reisde, onder zon- en maneschijn, woest nu,.
dan lieflijk, en verheven. Voor haar die nooit reisde, was
deze wisseling iets ongemeen indrukwekkends geweest,.
één gezicht vooral was haar een poos bijgebleven; waarom,.
dat was onbegrijpelijk, want het mooiste uitzicht van dereis was het volstrekt niet. Het was toen de trein uit een
tunnel kwam in een dal, door hooge, met boomen grillig
begroeide bergen begrensd. Toen floot de locomotief; en
wonderbaar was de ontzaglijke strekking -in- stilte van de.
verlaten bergstreek; en een vreemd verlangen ging door
de golvende lijnen van het landschap; een verlangen dat,
naderde van vele zijden, doch waarvan zij, droomerig voor
het raampje van den wagon zittende, voelde, dat het zich
in één op- streving vereende .. .
Dat beeld was haar dagen na de reis verschenen in
een droom, en na korte tusschenpoos nóg eens; maar toen
was het anders dan toen zij het in werkelijkheid had gezien. Het leefde toen meer; de ziel van het landschap, die
ziel vol verlangen, was er toen inniger in voelbaar; het
was of alles, ook de zacht-blauwig overwaasde verten,
trilden. En zoo zag zij het nu wéér; en datzelfde verlangen, dat in het landschap was, was in haar hart. Ze
moest de oogen sluiten.
„'n Beetje slaap, nichie P" lachte de harde stem van
Dirk. Ze schrikte op.
„Nou, ze is 'n beetje moei hè," kwam oom vergoelij kend.
„Ja, ik geloof dat ik bezig was om in slaap te raken,"
zei Eugénie. Een klammige warmte voelde zij in haar
wangen stijgen, haar oogen waren dik en moeilijk open
te houden.
Tante zei niets; keek strak voor zich uit. Slapen op
den dag vond ze malligheid.
-

-

VI
Dit alles, en de komst in de vreemd-harde, smakelooze
kamers thuis, dat was nu weken achter haar. Ze lag nu
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den heelen dag in „het tentje "; dat vond de dokter het
best. Ze was gewend aan alles; aan de bedstee, aanvankelijk zoo beangstend donker met zijn even opglimmende planken; aan het huis en aan de menschen en
aan het uitzicht: over de hooge sloot en het dijkje aan
den anderen kant en de eindelooze vlakke velden. Ze was
gewend ook aan het denkbeeld, dat zij in deze vreemde
kille wereld sterven zou.
Want dat dit zoo moest wezen, daarvan was zij zeker;
zij sprak er echter nooit over, zoo min als van beter
worden. Over haar toekomst werd gezwegen in het gezin;
trouwens, men sprak daar nooit over eenige toekomst;
men bepaalde zich tot het werk en het gebeuren van den
eigen dag. Het scheen, dat een bijgeloovige vrees deze
lieden weerhield te handelen van wat de volgende tijden
konden brengen; of het uitspreken van de hoop op een
goeden oogst al God verzoeken was; men moest maar
werken iederen dag het stukje taak, en zelfs niet met een
hoopvolle gelaatsuitdrukking zijn verwachting openbaar
maken. Men - moest werken en zwijgen. Als zoodanig had
zij langzamerhand den geest leeren kennen die in deze
stugge boerendoening heerschte; en zij had er zich in
gevoegd.

VII
Het tentje was een ondiep bouwseltje; de zijwanden
liepen een beetje naar achteren naar elkaar toe, en het
dak helde naar achteren af, zoodat het open vak aan den
voorkant veel grooter was dan de achterwand. Daar dit voorvak bijna recht naar de sloot en den dijkweg was gekeerd,
gaf dit den indruk alsof de zieke pijnlijk openbaar werd
ten toon gesteld. Van velen der fietsers die nu, in den
zomer, op het dijkje aan den overkant voorbijreden, was
dan ook de eerste beweging bij het ontwaren van deze
zieke, dat zij zich afwendden, doch gewoonlijk volgde
dadelijk daarna een snelle heimelijke zijblik. Want het
was inderdaad een vreemd gezicht. Terzijde, naar boersch-
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metten trant, uitstekend in de verf zittende stijlen, groen
met blauwe randjes, en op de plompe kapiteelen blauwe
vierkantjes, en dan in de zeer ondiepe, vol egaal licht
staande nis de lange, in dekens en lakens gepakte zieke
op de rustbank ; die te smal was, zoodat men, om haar
nog eenig gemak en wat mogelijkheid van beweging te
geven, aan het voeteneind een rieten stoel erbij had gezet,
met den rug naar den weg. Aan het hoofdeinde stond een
andere stoel die als tafeltje diende en ook als zitplaats
voor wie haar kwamen opzoeken van de familie, maar dat
kwam niet vaak voor; de vrouw van Dirk mocht eens
aanloopen, maar elk had zijn werk en zijn plaats in huis
en op het veld, dat was zoo geweest, vóór Eugénie kwam,
en daar hadden ze, naar den gewenden gang van hun
leven, geen verandering in gebracht. De eenige die wel
een poos op de stoel kon zitten, weinig pratend ook, maar
vol van een vreemde aandacht, was Bertus, het zoontje
van Dirk, een jochie van 'n jaar of zeven, dat nog niet
op school ging. Het was een wonderlijk gezicht, als men
die. twee daar samen zag: de heel bleeke en magere, door
haar Indische huidkleur nu grauwig-grijs uitziende Eugénieonder het spierwit laken, dat te lang afhing en terzij
sliertte op den stoel, en aan haar hoofdeinde zittend, met
den rug naar buiten gewend, die heelemaal in 't zwart
oudmannetjespak gekleede Bertus, met den zwarten pet
met breeden glimmenden klep op; de pet, die den heelen
dag nooit van zijn hoofd kwam, dan aan tafel als er gebeden werd. Ze waren daar zoo stil bij elkaar, die roer
vrouw in het helwitte laken en dat aandachtige-loze
jochie in 't zwart, daar in dat tentje, groot -open den weg
toegewend, in midden in de wijde vlakten rondom, en
midden onder de eindelooze koepeling van de lucht; het
scheen iets als een heel oud nisje, als een primitieve voor
uit het leven eener heilige, die daar was gezet-steling
voor de oogen dar voorbijgangers, en dat tintje van komisch
dat aan zulke primitieve voorstellingen veelal eigen-heid
is, dat ontbrak ook niet aan de stijve lijnen van het wit
,
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en het zwart hier, het wit en het zwart tusschen de
kippenrenachtig beschilderde stijlen.
VIII
Het liggen hier was een pooze voor Eugénie een felle
moreele pijn geweest. Ze had zoo graag, als 't tentje dan
niet van den weg afgekeerd kon worden
maar dát
voelde ze wel, heelemáál niet te kunnen vragen
dat er
wat planten vóor waren gezet; dat er een gordijn was gehangen, ten halve dicht, dat haar wat gekleurde stoffen
althans waren gegeven om over haar heen te leggen, in
plaats van dat slaapkamer -wit van het laken; waarmee ze
zoo „te kijk" lag. Zelf had ze nog wel sarongs. .. Maar
tegenover tante's stuursche eigen gereidheid voelde ze wel,
dat ze daar toch maar liever niet mee moest aankomen;
dat alle verzoeken als dwaas en aanstellerig en vooral:
als lastig, werden gevoeld. Ze moest zich maar schikken; maar afwachten. Maar pijnlijk was het. Je lag in
zoo'n - Hollandsch polderlandschap eigenlijk net als. , , ja,
als in een wachtkamer. Er kwamen tamelijk veel menschen
voorbij ; voor wie je ten -toon lag; je hadt daardoor, al
was 't dan buiten en vele kilometers ver van een stad,
volstrekt niet het idee, dat je was in de natuur. De natuur!
0, wat was dát iets anders... 0, het zalige verre herinneringsbeeld van haar spoorreis! Dit land had iets van
een huis, van een Hollandsch-net huis, zoo was het langs
rechte lijntjes afgedeeld; er was zoo iets knus in. Toch,
mooi was het wel, de lucht vooral was mooi en de ver scheidenheid van kleuren, naar 't gewas dat op sommige
veldvakken werd verbouwd; en dan daarachter de einde looze weiden, waar 'n verre sloot in opblonk.
Maar vooral de lucht; de lucht, waarin beweging was,
die vreemde heimweeïge beweging van wolken die zij
volgde met een wonderlijke gevangenheid van haar blik;
en waarin zij de zachte trekking van haar hart voelde
meegaan. Het was een wondere vervoering, die haar uit
haar zelve scheen op te nemen; waarin zij het leven der
0. E. XVIII 10
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aarde, de huisjes, de wegjes, de kijkende voorbijgangers
en fietsers, en ook den kleinen Bertus vergat. Het kon
soms wel een uur duren; zij wist daarna niet, of zij geslapen had of wakker was geweest; in elk geval was haar
geest uit de harde stoffelijkheid van het omringende weg gewiekt, en de weerkeer was , een pijn van onrust.
Het was wonderlijk, maar de kleine Bertus, die beweeglij k was als andere kinderen, zoover zijn stijve pak
hem dat toeliet, Bertus bleef in die poozen van afwezigheid altijd stil bij haar zitten, en als zij weer tot het gewone aanzien der dingen weerkeerde, was het eerste wat
zij zag zijn groot-open blik, die een overgang scheen van
die andere wereld, waarvan de herinnering in hetzelfde
oogenblik, onhoudbaar, verijlde, tot de aarde met haar
knusse huisjes, en het tentje goed -in-de-verf, en den weg
met de rap- mechanische fietsertjes.
M
Weken duurde dit; en in dien tijd werd er langzaam
en gestadig aan in Eugénïe een kanteling voltrokken. Ik
zou niet durven zeggen: in Eugénie's bewustzijn; want
het zou moeilijk zijn te zeggen, wat haar bewustzijn was:
die wijze van aanschouwen waarmede zij deze wereld zag,
of die andere zieningen, die al langer duurden, en al
helderder werden. Zoo helder waren ze, dat die overgang,
die ontwaken scheen, steeds langzamer ging en moeilijker; en in de zwevingen, waarin zij gedurende die oogenblikken verkeerde, zag zij de vormen der huizen en der
aarde en der levende menschen on-wezenlijk, als donkere
vlekken in de vale schemersfeer waarin deze aarde, hoe
helder " ook achteraf de zon bleek te schijnen, immer gehuld was. En gelijktijdig weken langzaam de veel meer
bezielde, meer levende figuren, in schoone gewaden en
vol zachtmoedige hulpvaardigheid op het gelaat, die leef
wereld welke zij zooeven nog om zich heen zag,-deni
en die niet weg kón wezen; maar toch, ze was nu niet te
ontwaren; en Eugénie was al spoedig weer geheel ingeleefd
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in het gewone aardeaanschijn, en den zonneschijn vond ze
heel helder nu weer, zooals iemand die een poos nadat
het kunstlicht is opgestoken in zijn kamer, kan gaan
meenen dat toch werkelijk de dag het alles niet helderder
en doordringerder verlicht.
Doch langzamerhand begon Engénie al durender te
komen onder den invloed van die heerlijke gezichten uit
regionen waar wij misschien zijn in onzen slaap, doch
waarvan alleen na onzen dood de herinnering in ons opkomt. Bij haar begonnen die herinneringen te waren door
haar waak-bewustzijn heen. Het maakte haar niet on acht
leven; zij hoorde ook heel goed wat oom of-zaminhet
tante of Dirk zei; en zij antwoordde daarop. Het maakte
haar alleen maar onkwetsbaar.

x
Want al het menschelij k handelen begon zij nu te
zien op eene nieuwe wijze; als de saamgestelde raderkast
van een horloge, zoo zag zij het samenstel der wenschen
en de pogingen om die te verwezenlijken; en zij moest er
om glimlachen.. Zonder meerderheid was die glimlach,
maar, er was iets in van die verteerdering waarmee wij
kinderen zien. over-ij verirr verdiept in een spelletje, dat elk
met alle macht winnen wil. En ze doen wel eens 'n beetje
gemeen daarbij ook; en dat is natuurlijk verkeerd., maar
„erg" kunnen we toch niet vinden, want het zijn immers
maar kinderen. En ze bekoren ons alle; ook die voor hun
doen heel slecht zijn; en die dan ook wel wat straf ver
straf die zij misschien ook weer vreeselijk vinden,-dien;
maar waarvan wij inzien dat ze toch keusch niet zoo schrik kelij k is; en die dan ook ook niet te zwaar is gekozen,
zoodat de kinderen ze zonder wanhoop en vertwijfeling
kunnen dragen.
De dokter zei tegen den ouden boer, dat Engenie
hard achteruit ging, en het wel niet lang meer maken zou
Q
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XI
En eigenlijk zou ik het bij die uitspraak van den
dokter als slotwoord maar willen laten. Want wat zal ik
u zeggen over het versmelten van hare horizon nen ; over
een werkelijkheid die bij het zonnedalen op een schoonen
zomeravond, met de zon, voorgoed, voor haar verdween,
en over een sfeer van wezenlijkheid die, goddelijk erbarmend,
zich neerlegde om haar diepgegroefde hoofd ? Even hebben
velen van ons wel zoo iets gezien, als de zon onderging
in het wasemende polderland. Waar eindde dan de aarde
en waar begon de lucht ?
De kleine Bertus zat naast het lijk. Zijn oogen stonden
groot - verwonderd. Toen men hem riep, begon hij angstig
te roepen, te gillen in den schemer.

AANTEEKENINGEN OP DE
WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

VI.

Het spel verloren?
De politieke profeet die in Maart van dit jaar voorspeld mocht hebben dat in September in ernst de vraag
gesteld zou kunnen worden of Duitschiand zijn spel in
dezen oorlog verloren heeft, zou ongetwijfeld zeer weinig
geloof gevonden hebben. Ondanks het optimisme, waaraan
de Entente-landen zoo rijk zijn, heeft men zelfs ook daar
niet kunnen verwachten, dat de toestand aan het eind
van den zomer zoo gunstig zou zijn als hij nu voor de
verbondenen geworden is, en telkens als Lloyd George of
Liemenceau geroepen werd om een woord te spreken ten
einde den zinkenden moed te schragen, dan was hun prognose niet gunstiger dan deze: dit jaar uithouden en de
gevaren trotseeren, om het volgende het groote opruimingswerk te beginnen. Dat hiermee reeds in dezen zomer een
begin gmaakt zou worden, is misschien gehoopt, maar
zeker niet verwacht.
De tegenstelling is inderdaad treffend. Juist een half
jaar geleden, in de eerste aanteekening welke ik voor dit
tijdschrift neerschreef, moest ik con stateeren, dat de Entente
0. E. XVIII 10
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haar hooge spel verloren had; dat het imperialistischedoel waarvoor zij den oorlog aanvaard had d.i. het,
knotten van Duitschland's machts- expansie door een miligemist was sinds
taire insluiting in west, oost en zuid
het uitvallen van Rusland, sinds de insluiting in het oosten
verbroken was, en dat in de plaats daarvan ernstig gevaar
dreigde voor een volslagen nederlaag te land, met als gevolg Duitschland's hegemonie op het Europeesche vasteland.
En ziedaar dat een half jaar later voor Duitschiand zelf'
nog grooter gevaar dreigt; dat ernstig rekening gehouden
moet worden met de mogelijkheid dat het door de Entente
verloren spel, nu het hervat is met nieuwe spelers en
nieuwe kaarten, binnen afzienbaren tijd met volledig
succes bekroond zal worden. Voor onzen twijfelmoedigen,.
neutralen geest, die sinds 1914 doordrongen geweest is vans
de overtuiging der onmogelijkheid van een beslissing met
de wapenen, rijst voor het eerst de mogelijkheid der vol -.
slagen Entente- overwinning.
Wel tragisch heeft Duitschland de grilligheid van de
krijgskans ondervonden en zelden zijn zoo verpletterend
plotseling de schoonste overwinningsdroomen in de som
vooruitzichten verkeerd. Het is toch nog maar twee-berst
maanden geleden dat Hindenburg met alle macht uitviel
,

om Frankrijk den doodel**ken slag toe te brengen en heel

Duitschland zich met de zoete hoop vleide dat hij ditmaal
raak zou slaan! Nu denkt zelfs in Duitschland niemand
meer over die mogelijkheid en vraagt men zich integendeel
af of waarlijk de tijd aangebroken is waarop de ,vuist panden" teruggegeven moeten worden, die in 1914 dank
zij de verkrachting van België en de militaire paraatheid
in bezit werden genomen.
Heeft Duitschland dan definitief zijn spel verloren ?
Ongetwijfeld naar menschelijke berekening als men
daaronder wil verstaan dat het de kans om de overwinning
te behalen verloor. Tweemaal heeft die kans zich voorge)

daan : in den herfst van 1914 en dit voorjaar. Beide keeren

werd zij verijdeld aan de Marne. Dat ten derde male de
kans zou rijzen, onmogelijk is het niet, maar een wonder
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zou er voor moeten gebeuren. Want wat ter wereld zou
zulk een ommekeer kunnen te weeg brengen P Revolutie in
Frankrijk P Een massale staking in Engeland of Amerika
die troepenaanvoer naar Frankrijk onmogelijk maakte?
Maar op iets dergelijks is zeker heel wat meer kans in
Duitschland en Oostenrijk zelf dan in de Entente- landen
sinds zij aan de winnende hand gekomen zijn. Dan misschien
nieuwe bondgenoten voor de Centralen P Maar bijna de
heele wereld staat reeds tegen hen in het vuur en de
neutralen die geneigd mochten zijn om nog aan het bloedige spel deel te nemen, zullen zich vermoedelijk liever
aan de overzijde scharen dan aan die der Midden -Rij ken.
Neen, met mogelijke won deren als deze pleegt men in de
politiek geen rekening te houden; daar wordt gewerkt
met zichtbare waarschijnlijkheden, en zoo kan men op dit
oogenblik niet anders zeggen dan dat voor de Centralen
de kans op bereiking van hün oorlogsdoel verkeken is.
In dezen zin is dan het spel der Centralen verloren,
oneindig stelliger en zekerder dan in dit voorjaar het geval was met dat van de Entente. Duitschland's imperialistisch
oorlogsdoel, waarvoor het dezen oorlog (ook als men dien als
„Präventiv -Krieg" opvat) aanvaard heeft, is verijdeld, zijn
plan tot uitbreiding van zijn politieke en economische
macht ten koste van die zijner tegenstanders heeft schip
breuk geleden. Dit blijft waar, ook al mocht bij de einde
afrekening een deel van de Russische randstaten aan-lijke
de Centrale rijken gelaten worden -- hetgeen onwaar
wij 1 het aan zulk een gebiedsuitbreiding-schijnlk—
slechts vermeerdering van zijn con tin entale, niet van zij n
were 1 d m a c h t ontleenen zou. Duitschland kan naar
menschelijke berekening den oorlog niet meer w in n e n, en
iedereen in Duitschland weet dit, ook al werd Kühlmann
met de algemeene ongenade getroffen toen hij het schuchter
waagde uit te spreken.
Daarmee evenwel, het spreekt haast vanzelf, staat de
Entente- overwinning, het definitieve verlies van het Duitsche
spel in anderen zin, nog niet vast. En op de beantwoording
van deze vraag door de feiten wacht nu de wereld in even
-

-

-
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ademlooze spanning als zij in de afgeloopen maanden heeft
uitgezien naar de pogingen der Centralen om te hunnen
voordeele de eind - beslissing te bevechten. Het laat zich
hooren, dat in Engeland, Frankrijk en Amerika het meeren deel der bevolking aan den goeden afloop niet meer twijfelt.
Daar, waar men zelfs in de dagen van den zwartsten tegen
moed wakker heeft weten te houden; waar aan-spoedn
het ideaal der overwinning en der verplettering van het
.Pruisisch militairisme is vastgehouden op oogenblikken dat
het nuchter gezond verstand dit voor volslagen onbereikbaar moest houden; waar gehoopt werd feitelijk tegen
beter weten in daar moet nu alle twijfel geweken zijn
voor de certitude de vaincre die door al die lange jaren van
ongehoord lijden en matelooze opofferingen het volharden
,

mogelijk gemaakt heeft.
Ik wil hiermee allerminst zegggen dat in Frankrijk en
Engeland het meerendeel der bevolking zou wil 1 e n doorvechten, totdat die volslagen overwinning behaald is, want
wel wil dit zeker een groot deel der bevolking, maar even
zeker verlangt een andere machtige partij den vrede zonder
de overwinning, de paix honorable; zij heeft de ontzet
ongetwijfeld de overwinning zal eischen-tendofrsi
niet over voor de verwezenlijking van het imperialistische
doel der Entente. Maar ook zij die in laatstbedoelden zin
denken zullen na de gebeurtenissen der laatste weken
vermoedelijk niet meer twijfelen, of de overwinning kan
behaald worden, nu immers in een halven zomer een verpletterend Duitsch offensief tot staan werd gebracht en de
vijand werd teruggedreven tot zijn vroegere liniën, terwij 1
in het - volgende voorjaar de overmacht aan Entente -zijde
nog zooveel machtiger belooft te zijn.
Wij onzijdigen zijn uit den aard der zaak niet van
diezelfde „certitude" vervuld als de Entente- volkeren, maar
niettemin zullen ook wij, die vier jaar lang niet aan de
mogelijkheid eener beslissing met de wapenen geloofd
hebben, haar niet meer willen ontkennen. Want wat wij
in de laatste weken gezien hebben is verbazingwekkend
geweest: dat plotselinge neerslaan van dien geweldigen
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Duitschen aanval ; het pal daarop gevolgde kloeke offensief
der Franschen en Amerikanen ; toen de voortdurende aan
vijand naar de Hindenburg -linie terugdreven-valendi
en nu eindelijk en vooral de Duitsche nederlaag bij St.
Mihiel, het verlies van de onneembaar geachte bocht in
de frontlijn, muurvast sedert September 1915, met het
gevolg dat de Amerikanen thans in staat zijn Metz onder
vuur te nemen. Het kan niet anders of dit moet zelfs de
verwachtingen van Franschen en Engelschen overtreffen
en allen t wij fel verjagen of het wel mogelijk zal zijn, den
indringer tot over de grenzen terug te werpen. Want wel
is waar lijkt het gebeurde niet op een beslissing en is er,
als men de feiten heel nuchter wil bezien, niets anders
gebeurd dan wat zoo vaak reeds geschiedde: een van de
partijen wordt teruggedrongen op enkele plaatsen van het
front nadat hij een eind weegs vooruitgeschoven is
maar iets is er toch anders dan het vroeger was, iets is
er in den toestand grondig v eranderd. De opmarsch der
Ententetroepen is zoo gestadig voortgezet, na eiken stilstand
van enkele dagen volgde zoo geregeld een nieuwe sprong
vooruit op een andere plaats, dat het niet anders wezen
kan, of de Centrale troepen zijn belangrijk in de minderheid gekomen. Wat daarvan de reden is, wij kunnen het
niet met zekerheid uitmaken: de eenheid in de leiding

der geällieerden, de voortdurende toevloed van Amerikaansch
levend en dood „materiaal ", de noodzakelijkheid voor de
Duitschers om troepen in Rusland te gebruiken, ondervoeding aan Duitschen kant ... Al die factoren kunnen
ieder op zichzelf het gebeurde verklaren en in onderlinge
samenwerking nog zooveel te beter. Maar wat ook de
reden geweest mag zijn, het is niet aan te nemen dat een
van de genoemde oorzaken in de toekomst weggenomen
zal worden. Dat is het wat den toestand voor de Centralen
zoo bij uitstek somber maakt en de stemming bij onze
oóstelij ke naburen zoo zeer drukt.
Want de insluiting van de Centrale vesting is ondanks
het uitvallen van Rusland uit de rij der Entente- staten
niet opgehouden. Wel zijn de pogingen der geällieerden
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om een nieuw front in het oosten te vormen nog niet met
volledig succes 'bekroond, maar hun bekwame politiek
heeft dan toch tot stand weten te brengen dat in Siberië,
in Noord-Rusland en aan de Wolga hun troepen of die
hunner helpers vechten tegen legers die anders op een of
andere wijze indirect steun zouden verleenen aan Duitschland's zaak. Hun Russische staatkunde heeft de verwarring
in de Sovjet-republiek dermate vermeerderd dat de Duit
pogingen om met hulp der Bolsjewiki een rustigen-sche
toestand aan de oostelijke grens te verkrijgen, ten eenen
male gefaald zijn, zoodat de vruchten die Duitschland an
den vrede van Brest plukt schaarsch en schraal zijn. -Daar
komt de onmenschkundige, taktlooze politiek der Duitsche
militairen in de Oekrajine als welkome hulp voor de
Entente-plannen bij ; daar werkt de Nemesis voor den ver
tegen de Duitsche generaals die-overingsdaBt
meenden dit land waarmee vrede gesloten was te kunnen
uitbuiten! En aldus zijn er oorzaken te over om te zorgen
dat van een openstaan der poort naar het oosten (waarmee
Keizer Wilhelm dezer dagen nog zijn volk trachtte te
troosten) geen sprake is, en de insluiting der Centrale
vesting ondanks de verbreking in het oosten toch in den
grond der zaak ongeschonden is gebleven.
Zoo zou de toestand voor de Centralen al weinig minder ongunstig zijn dan vbbr de vredes in het oosten, als
daar niet in het westen het groote, nieuwe, immer ondersthatte gevaar was bijgekomen: het Amerikaansche leger.
„In het oosten hebben wij overwonnen, zou God ons in
het westen nu in den steek laten ?" Zoo heeft de Duitsche
Keizer gesproken, en hij zou het niet gedaan hebben als
hij voor die ongenade des hemels niet zeer beducht was
geweest! Wij weten niet of de fantastische getallen over
de honderdduizenden Amerikanen die elke maand aan het
westelijk front verschijnen en hun onmetelijken voorraad
materiaal juist zijn, maar wel weten wij — en dit weet
men 'ook in Duitschland -- dat dit volk van 100 millioen
aan den overkant van den Oceaan dezen oorlog voert met
juist dezelfde energie als Duitschland zelf het doet. Wij
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weten dat het er ondanks duikboot - bedreiging en scheepswel is waar in hoofdzaak dank zij
nood in geslaagd is
den onvergeeflij ken roof onzer handelsvloot
om in dezen
:zomer zooveel troepen en materiaal over te brengen dat
de balans omgeslagen is, en wij zien in elk stafbericht de
formidabele kracht van deze versterking der alliantie.
Zal zij groot genoeg zijn om den finalen doorslag
te geven ? Wij kunnen 't niet voorspellen. Niemand kan
met zekerheid verklaren dat het wel zoo zal zijn, maar
nog veel minder kan men zeker zijn van het tegenoverge-stelde. Wij hebben gezien hoe ontzagwekkend sterk Duitschland is in de verdediging en tot vóór twee maanden geloofd dat hun leger het zou kunnen volhouden tegen de
grootst denkbare macht ter wereld. Maar wat de laatste
weken gebeurd is wekt ernstigen twijfel. Wel kan men
zich op 't oogenblik nog moeilijk voorstellen dat de Entente
er in slagen zou, om zóó ver in Duitschland door te dringen,
dat de vredesvoorwaarden gedicteerd konden worden,
maar toch, na wat er dezen zomer gebeurd is, zal men het
niet meer ondenkbaar kunnen noemen.

Wat ieder voorzien heeft en wat wij ook in onze
vorige aanteekening als aanstaande aanmerkten, is inder-

daad geschied: de tegenspoed op het slagveld en het
vooruitzicht van zoo schrikwekkende mogelijkheden, . heeft
de stemming in Duitschiand ten eene male doen omslaan,
de Al-Duitschers tot zwijgen gebracht en de democratische
stroomingen 'laten overheerschen. Von Hintze's benoeming
is de laatste triomf der annexionisten geweest. Met eiken
nieuwen slag dien Foci de Duitsche legers toebracht
steeg de vloed der vrijzinnigheid en op de beurt kwamen
de groote legeraanvoeders en staatslieden voor den dag
met hun verklaringen in den geest van Kühlman's rijksdag rede die hem het ministerieele leven kostte vóórdat de
ommekeer had plaats gegrepen. Eerst de kroonprins, toen Hindenburg en Ludendorff, de Keizer zelf, von Payer,
Czernin en Burian. De vredesmotie van verleden jaar werd
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uit de kast te voorschijn gehaald waarin zij zorgvuldig opgeborgen was toen het den D uitschen wapenen goed
ging, en zelfs de Pruisische kiesrechtshervorming, die
ondanks de keizerlijke boodschappen ten doode opgeschre-.
ven scheen, werd nieuw leven ingeblazen. De nood leerde
bidden en Foch's successen bleken niet alleen Winst te
brengen aan de geällieerden maar ook aan de vooruit
-strevndhiDucla.E't
kon niet anders of
dit proces moest uitloopen op een nieuw aanbod tot vredes

-onderhalig.
Wie zal er zich over verbazen, dat een vredesgeneigdheid die onder zulke omstandigheden geboren is, argwaan
wekt aan de overzijde? Wanneer een regeering, zoodra zij
de kans schoon ziet, pakt wat zij grijpen kan en veroveringsvredes sluit, onder zwak protest weliswaar van een
minderheid in den lande, maar onder toejuiching van het
gros des volks en zonder dat de andersdenkenden bij
machte zijn om ook maar iets aan de veroveringspolitiek
te veranderen, terwij 1 zelfs zij die • eens voor vrede -doorvergelijk waren, opeens hun oude plunje over boord werpen,
dan is het inderdaad verdacht als onder den invloed
van eenige weken tegenslag en onder de dreiging van toekomstige gevaren de vredesgeneigdheid plotseling zoo toren
stijgt en met haar ook de democratie haar intree-hog
weer doet. En dan is de waarschijnlijkheid groot, dat bij
de eerste de beste gunstige gelegenheid militarisme en
annexionisme het hoofd weer zullen opsteken en revanche
zullen nemen. In dien geest beschouwde men noodzakelijker -.
wijs in de Entente- landen het nieuwe „vredesoffensief"
der Centralen. En de gevolgtrekking ligt eveneens voor
de hand en moet wel gemaakt worden, niet alleen door
de Entente- chauvinisten maar ook door de gematigden
aan die zijde: het is nog niet genoeg geweest, er moeten
n.óg meer Amerikanen komen en de Duitschers moeten
terug, niet slechts tot de Hindenburg- linie, maar tot in
hun eigen land, zoodat de donkere machten in Duitschland die twee maanden geleden nog bijna oppermachtig
waren, definitief onschadelijk zijn gemaakt, dus totdat de
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Entente- successen geleid hebben tot een volslagen omme
een volkomen herschepping van den-kerinDutschlad,
aggressieven, feudalen jonkerstaat in een vreedzame f democratisch geregeerde natie. Met zulk een Duitschland kan
vrede gesloten worden, niet met het Duitschiand van thans.
Ziedaar de diepere beteekenis der leuze „no peace with
the Hohenzollerns."
Dit standpunt is ongetwijfeld zeer verklaarbaar en wij
gelooven dat velen der besten in de geällieerde landen
zoo denken, zij n.l. die geen bloedige wraak op Duitschland willen nemen, niet wenschen door te vechten „to the.
knock out", maar die wel ernstig overtuigd zijn van het
goede recht der geällieerden in den oorlog en meenen dat
er in Duitschland meer moet veranderen dan er reeds ver
wil de eventueele vrede geen wapenstilstand-anderis,
zijn. Is hun standpunt juist ? Is doorvechten, nieuwe ongehoorde offers brengen, weer een groot gebied aan onder
gang blootstellen, onverbiddelijk noodzakelijk voor de totstand-brenging der nieuwe psyche in Duitschland, die
inderdaad door elkeen hartstochtelijk gewenscht moet
worden? Waarlijk, de Entente neemt een nieuwe gruwelijke
verantwoordelijkheid op zich door niet te beproeven of
niet ook een andere weg tot het doel leidt.
Dat zij het onderhandelingsaanbod van 1916 niet
aanvaardde, toen het den tegenstander zeer goed ging en
een vrede gebaseerd op de oorlogskaart nadeelig voor haar
moest zijn, wij kunnen het begrijpen. Dat zij het nieuwe
ksche voorstel verwierp, omdat de Entente- staats -Oostenr
zijn dat onderhandelingen de oorlogsgeestdrift-liednbag
zouden doen verslappen, terwij 1 zij het noodzakelijk achten
om den vijand nog zeer veel meer te benadeelen dan reeds.
geschiedde, ook dit kunnen wij verklaren al wordt
hiermee meteen erkend dat de strooming tegen de voortzetting van den oorlog in de geällieerde landen sterk is.
Maar haar bruusk afwijzende houding tegenover elke
vredesneiging aan de overzijde komt ons, ondanks alle
Duitsche misdaden, nog immer onverdedigbaar voor. Al
weigert men dan om te onderhandelen, zulk een weigering
-

,
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.zou toch, officieel zoowel als door de -pers, dermate toegelicht kunnen worden, dat de eerlijk vredelievende partijen
in de vijandelijke landen er kracht aan ontleenden in hun
strijd tegen chauvinisten ! De vorm en de motiveering zou
zoo kunnen wezen dat de vijandelijke volkeren daaruit
vertrouwen konden putten in de zoo dikwijls geuite ver
dat al wil men geen vrede sluiten met het-zekring,
militaristische, feudale, Duitschland en Oostenrijk, men het
wel . zou willen met hervormde Duitschers en Oostenrijkers.
Dit is de andere weg, dien wij bedoelen : door de
houding te laten varen van in elk geval te zullen doorvechten tot aan de volslagen overwinning met de wapenen , zou waarschijnlijk de kracht der anti- chauvinistische
stroomingen in de Midden-rijken zoodanig stijgen dat het
Pan- Germanisme machteloos werd. Indien de geällieerden
eens voor den dag kwamen met minder imperialistische,
ietwat bescheidener vredesdoeleinden, als zij maar een
weinigje tegemoet kwamen aan de Centrale vredesgeneigdheid, dan zou immers de vredesstrooming in Duitschland
.zoo krachtig worden dat geen Al-Duitscher meer zijn
invloed behield. In plaats daarvan heeft men aan de andere
zijde bijna even sterk gezondigd als aan de eene en het
Fransch-Britsche chauvinisme, dat Duitschland wil uitsluiten
van alle gebied in Oost -Europa en Azië en van alle Afrikaansche koloniën, bovendien de Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie wil versplinteren en een einde maken aan het
Turksche rijk, is sinds jaar en dag de krachtigste steun
geweest voor de Al-Duitschers. Derhalve: indien het waar
is dat de Entente een redelij ken vrede wil sluiten met, een
hervormd Duitschland, welks binnenlandsche toestand
waarborgen biedt tegen herleving van den wereldmachtshonger, dan is er niets tegen om er duidelijk voor uit te
komen welke de voorwaarden voor zulk een vrede zouden
.zijn. Dan zouden de vijandelijke volkeren weten wat zij
van den vijand te wachten hebben, want wel is het waar
dat de Entente haar oorlogsdoeleinden sinds vier jaar weinig
gewijzigd heeft en de vijand deze kent; maar bij de formuleeri ng daarvan was toch altijd zeer veel vaags en ze zijn
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gebaseerd op het geloof aan 't voortduren van het gevaar
dat Europa dreigt van een nieuwen Duitschen overval,
niet op de mogelijkheid van een samenleven met een hervormd Duitschland.
De Entente heeft ook ditmaal die houding niet willen
wijzigen. Vermoedelijk voelt zij zich reeds zoo zeker van
de eind- overwinning dat ze geen tijd verliezen wil met
praten en vooral er tegen verlangt te waken, dat haar
volkeren zouden meenen aan het eind van hun lij den te
zijn. Trouwens weigering werd haar ditmaal zeer gemakkelijk
gemaakt, omdat vlak vóór het Oostenrij ksche voorstel de
Duitsche minister von Payer zoo handig was geweest om
geheel onaannemelijke vredesvoorwaarden te kennen te
geven en omdat de Duitschers juist op het oogenblik dat hun
bondgenooten wuifden met de vredespalm, een passagiers
torpedeerden en Parijs met een luchtbezoek ver--schip
eerden. Aanvaarding van het voorstel was derhalve bij
voorbaat ondenkbaar en de bloedige weg werd verkozen
boven de kans om op menschelijker wijze tot het doel te
geraken, zoodat men, moeilijk anders denken kan of de
oorlog zal nog langen tijd voortgezet worden, vele duizenden
menschenlevens kosten en opnieuw een groot deel van
België en Frankrijk aan vernieling prijs geven.
Wellicht zou aanvaarding van het Oostenrij ksch e voorstel inderdaad al deze ellende niet afgewend hebben; wij
willen het wel gelooven, maar toch kunnen wij het gevoel
niet van ons afzetten dat een weinig tegemoetkomendheid
bij deze gelegenheid een kansje geopend had op een spoediger, betere beëindiging van de wereldramp. Juist omdat
het Oostenrijk was dat ditmaal het initiatief nam. Want
het is immers gaandeweg duidelijk genoeg gebleken dat als
de Pan- Germanisten hun vijanden hebben in het vijandelijke
buitenland en onder de neutralen, zij er nauwelijks minder
tellen onder Duitschland's bondgenooten. Graaf Czernin
is wel is waar geen verantwoordelijk minister meer, maar
Eurian zet zijn politiek voort, en 't is dus zeker van groote
beteekenis, dat de gewezen politieke leider ronduit stellin g
genomen heeft tegen de Al-Duitschers. Zooals hij, denkt
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zeker do meerderheid in de Donau- monarchie en tot op
zekere hoogte kunnen de geällieerden Oostenrijk als een
bondgenoot beschouwen, indien het hun doel waarlijk is
om den Al-Duitschen geest te bestrijden en niet het
Duitsche volk. Indien het waar is, dat het Pruisische
Junkerisme" de oorzaak was van den oorlog en de somberste bedreiging blijft voor den wereldvrede, dat dus in
laatste instantie deze oorlog voortgezet wordt door de geallieerden met het doel een einde te maken aan dit gevaar,
dan zou een welwillende behandeling van het Oostenrijksche
voorstel wij schrijven nog niet eens: aanvaarding van
dat voorstel! bijna zeker een belangrijke stap in de
goede richting geweest zijn, het verzet tegen den Jonker-- geest zoowel in Duitschland als in de Donau- monarchie
hebben gesterkt, en aldus den vrede hebben bevorderd,
niet minder krachtig dan generaal Foch's overwinningen..
Helaas, het heeft niet zoo mogen zijn en de reden daarvan zal wel wezen, dat in waarheid de Entente- staatslieden.
het niet alleen voorzien hebben op den Al-Duitschen of Jonker -geest en het Pruisische militarisme, doch wel degelijk
ook op het Duitsche volk in zijn geheel, op Duitschland
als zoodanig, welks materieele voorspoed noodzakelijk
expansiezucht ten gevolge moest hebben die de materieele,.
economische, imperialische belangen der Entente- volkeren
schaadde en na den oorlog opnieuw schaden zal. Anders
gezegd: dat de geässocieerden evengoed voor de wereld
eigen bate vechten als Duitschland doet.-herscapijtn
Als men dit aanneemt, dan is het ook zeer verklaarbaar
dat zij een weg niet willen bewandelen die wel leiden kan
tot de onttroning van het Pruisische militarisme, maar
niet tot de verwezenlijking hunner expansie-verlangens.
Daarvoor is dan werkelijk de volslagen militaire overwin ning noodig en zij zullen wel pogen dien weg te bewandelen tot het einde toe en slechts dan ophouden ... als'
ook zij zien dat hun krachten voor dit doel tekort schieten..
,

Groningen, 19 September 1918.
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Mr. I1. Krabbe. Het rechtsgezag. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1917.
Meet men den invloed, dien een boek heeft, aan de kritieken
die er aan worden gewijd, dan kan Prof. Krabbe over de werking
van zijn geschriften over de rechtssouvereiniteit (1906) en de
moderne staatsidee (1915) tevreden zijn. De beweging die in vri;wel alle landen sinds ruim een tiental jaren onder juristen gaande
is over de fundamenteele vragen van recht en staat, van rechtsvorming en rechtstoepassing, heeft zich ten onzent grootendeels
geconcentreerd in een positie nemen voor of tegen Krabbe's boeken.
Talrijken en niet de minsten onzer rechtsgeleerden hebben er uitvoerige beschouwingen aan gegeven en nauwelijks was het boekje
verschenen, waarvan ik den titel hierboven afschreef en dat dient
om Krabbe's opvattingen tegenover al die besprekingen, die soms

tot

felle aanvallen werden, te handhaven,

of

wederom brengt

een juridisch tijdschrijft ons een tot een artikel van eenigen omvang uitgedijde kritiek. Bij mij is de vraag wel gerezen, of wij
niet verder zouden komen door zelfstandigen arbeid, die natuurlijk
met Krabbe rekening moet houden, maar toch niet tot een beschouwing over zijn beschouwing wordt. Intusschen, wat daarvan
zijn moge, opmerkelijk is de indruk dien Krabbe's geschriften gemaakt hebben wel. Van waar komt hij ? Ligt het in het nieuwe
zijner stellingen: dat wij niet hebben te gehoorzamen aan eenigen
regel omdat hij door de overheid of door den staat of door wie ook zou
zijn opgelegd, maar alleen omdat ons rechtsbewustzijn het ons gebiedt, dat daarin en daarin alleen het gezag van het recht wortel t ?
Dergelijke gedachten, zij mogen nimmer zoo doordringend zijn
samengevat, hebben toch ook anderen verkondigd. Is dan de
klaarheid van het betoog, het onverbiddelijk doordenken of het ver
inzicht, de nieuwe kijk op het van ouds bekende oorzaak-rasend
van het pakkende van liet werk van den Leidschen hoogleeraar?
-
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is het een dezer factoren die u dwingt om u met het werk bezig
te houden, uw eigen voorstelling van door hem behandelde problemen op nieuw te onderzoeken, uw positie naast of tegenover
hem te bepalen ? Wellicht werkt iets van dit alles mede, maar
toch, ik twijfel of een dezer dingen den doorslag geeft: herhaaldelijk
betrappen wij den schrijver er op, dat hij zijn betoog afbreekt op
een punt, waar het nu juist zou moeten beginnen, dat hij de rechts
grondslagen van zijn leer niet diep genoeg legt, niet-wijsger
scherp genoeg oplet, hoe bij een woord nu in dezen dan in genen
zin gebruikt en verzuimt ons met voorbeelden uit de „werkelijkheid", waarnaar hij herhaaldelijk verwijst maar die hij ons zoo
weinig omschrijft, den gang zijner beschouwingen te verduidelijken.
Maar waardoor komen wij dan wèl onder den indruk? Ik geloof:
vooral door de warmte van overtuiging, die bladzij na bladzij uit
Krabbe's geschriften spreekt. Hij is niet maar een geleerde, die
beschrijft wat hij in geduldig uitpluizen heeft waargenomen,
niet maar de man, die de vermoeienis van veel nadenken wil overwinnen door het zichzelf in opschrijven klaar maken zijner gedachten,
hij voelt zich vóór alles als een overtuigde, die den plicht heeft ook
anderen van zijn waarheid te doordringen. Er zit groote eenzijdig
dit werk, maar ook een groote kracht. Uit het gemoed-heidnal
zijn deze woorden gesproten en zij raken daardoor ook het gemoed
van den lezer. Geldt dit van al Krabbe's geschriften, in dit boekje
over het rechtsgezag treft ons naast die warmte de inhouding,
waarmede de schr. tegenover de waarlijk niet malsche, ja een
enkele maal zelfs niet geheel waardige aanvallen zijner tegenstander de hem zoo dierbare stellingen handhaaft. Ik noteerde slechts
een enkele plaats (blz. 54) waar ook Krabbe in den onaangenamen
polemiseertoon vervalt, die aan strijdschriften als dit zoo dikwijls
eigen is. Het zal iemand van het temperament van dezen auteur
niet altijd gemakkelijk geweest zijn zich zoo in te houden, de lezer
zal er hem dankbaar voor zijn. Welke bezwaren er ook blijven
na lezing, nieuwe overdenkingsstof biedt ook dit boekje in ruime
mate; al mogen de denkbeelden dezelfde zijn als in de oudere
werken van den schrijver, de nieuwe formuleering doet ze dikwijls
beter begrijpen. Van die denkbeelden zal ieder, die in fundamenteele
vragen van recht en staat belang stelt — en dat zijn hoop ik nog
anderen dan juristen en politici — goed doen kennis te nemen.
P. S.

LEESTAFEL.

115

H. J. Kiewiet de Jonge b.i. De politiek der toekomst,
een wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam. P. N. van
Kampen en Zoon, 1917.
Toen ik dit boek had doorgeworsteld, stond ik voor de vraag,
waarom mij toch bij het lezen zulk een hopelooze verveling had
bevangen, waarom deze taak mij een voortdurende ergernis was
geweest. Immers aan waardeering voor het goede in dit werk ontbreekt het mij geenszins. De heer Kiewiet de Jonge is iemand,
van een scherpe intelligentie en een merkwaardig vlug opnemingsvermogen, hij bezit een zeldzame kennis van nieuwere litteratuur
op allerlei gebied, naar alle zijden in ons maatschappelijk en
geestelijk leven ziet hij uit, snel weet hij in wat hier en daar leeft
zich te oriënteeren en — als ik ten minste mag oordeelen naar het
gebied, dat mij min of meer bekend is — hij vermag zich een
eigen oordeel te vormen, dat de moeite waard is te worden aangehoord. In wat deze schrijver zegt over de orgaanvorming in
geloofs-, kunst- en wetenschappelijk leven, over de waardeleer, over
den invloed van rechts- instellingen op de vorming van nieuwe
rechts-oordeelen, over de beteekenis van arbeiders -vereenigingen
en bank- concentratie vond ik allerlei merkwaardigs. En toch was
de beheerschende indruk: verveling. Van waar? Voor eerst zeker
door het geheel on- doorzichtige van het boek, het is niet klaar,
niet in zijn geheelen opzet, niet in de onderdeelen, het brengt
soms reeksen van woorden, waarvan het uiterst moeielijk is zin en
bedoeling vast te stellen. Maar de fout van het boek zit toch dieper
dan in gebrek aan uitdrukkingsvermogen. Het is een eigenaardigheid in dit werk, dat er zoo goed als geen bladzijde in voorkomt,.
waarop niet enkele gespatieerd gedrukte zinnen in het oog springen.
Dat typeert den schrijver. Met haastigen nadruk wil hij wat hem
is opgevallen in zijn zoo uitgebreide lectuur en de gedachten die
naar aanleiding daarvan in hem zijn gerezen aan zijn lezers opdringen. Het boek mist rust. Voor Kiewiet de Jonge waren de
vele problemen, waaraan hij raakt, stellig uiterst belangwekkend,.
maar doorleefd heeft hij ze niet, hij heeft er niet er mee omgetobd,
ze niet heen en weer geworpen in zijn denken, altijd maar door, totdat
hij eindelijk licht begon te zien. Hij is er veel te spoedig mee
klaar geweest. Vandaar ondanks alle kennis en alle degelijkheid
een oppervlakkigheid, een onrijpheid, die vermoeiend aandoen.
De sehr. moet den arbeid aan dit boek besteed beschouwen
als een verzameling van bouwstoffen op velerlei terrein. Later kan
hij ons dan over enkele der vragen die hij besprak werken brengen
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van misschien gelijken omvang maar van dieper inzicht, en nog veel
meerdere
hij dan moeten laten liggen. Of hij daarmee dan de
wetenschappelijke basis voor de politiek der toekomst zal geven,
die lij thans reeds in dit boek meent te hebben gelegd? Ik betwijfel het. Stellig vraagt het politieke handelen een wetenschappelijk gesystematiseerd materiaal en aan den daartoe noodzakelijken
arbeid zullen velen hebben mee te werken, daarvoor is nog veel
te weinig geschied, maar dat empirisch onderzoek de groeiwetten
der samenleving" zou aan het licht brengen, dat objectief zou
kunnen worden vastgesteld welke ,structuren en functies" de politiek
der toekomst zullen beheerschen — ik geloof er niets van. Wat niet
wegneemt, dat ik gaarne toegeef, dat bij het zoeken daarnaar heel
wat van groot belang te voorschijn kan worden gebracht.
P.S.

zal

H. S. S. Kuyper. Hongarije in Oorlogstijd. Baarn. E. J.
Bosch Jbzn., 1918.
De titel van dit boek zegt te veel. Ik weet wel, de ondertitel
luidt: „in en om de Nederlandsche ambulance te Boedapest (benevens een uitstapje naar Weenen)" en bereidt ons dus voor op
beperkte waarnemingen. Maar mijn indruk is toch dat de schrijfster
haar kennis overschat. In haar voorwoord zegt, ze — en heel haar

boek bevestigt dit —: „van Hongarije heb - ik niet meer gezien
dan Boedapest, waar ik een half jaar als ambulance-lid werkte —
en de Hohe Tatra, het Hongaarsche hooggebergte, waar ik een
maand vacantie genoot ". Daarna heet het: „Nu ik Hongarije ken...".
Maar kan men een land leeren kennen uit een verblijf van een
half jaar in de hoofdstad? Kan men een land „in oorlogstijd"
leeren kennen, wanneer men in het derde oorlogsjaar daar eenige
maanden vertoeft? Sterker nog: kan men een land leeren kennen,
als men de taal van het volk niet kent?
Het is jammer, dat de schrijfster den ondertitel niet als eenig
opschrift boven haar herinneringen heeft gesteld; het voorbehoud,
dat de lezer maakt, had ook bij haar kunnen opkomen!
Maar dit daargelaten, zal men het boek, dunkt mij, met ge
gewaarwordingen lezen, die bovendien verschillend zullen-mengd
zijn naar gelang van des. lezers standpunt. Is hij Calvinist en
„Kuyperiaan", dan zal hem de vereering van den vader der schrijfster
in Hongaarsch- Calvinistische kringen. meer belang inboezemen, dan
wanneer hij noch het een is noch het ander. Zeker zal ieder, die
dit boek ook maar doorbladert, getroffen worden door eenige zeer
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te waardeeren eigenschappen : de schrijfster wist niets van Hongarije toen zij daarheen trok 1 ), maar zij heeft goed uit haar oogen
gezien en zij weet aardig te vertellen; ook is haar zekere humor
niet vreemd; zij praat genoegelijk over allerlei, men vindt hier
naast elkaar en door elkaar kleine en groote dingen, beschouwingen over het allerhoogste en gebabbel over de huiselijke aangelegenheden der ambulance. En overal, altijd is een „dame" aan
het woord.
Een boek als dit te schrijven brengt het gevaar mee, waarop
gedoeld wordt in de uitspraak: dat „le moi est toujours haïssable''.
Ik zou niet durven zeggen dat mej. Kuyper nooit blind is geweest
voor dat gevaar, veel minder dat zij er steeds voor uit den weg
is gegaan. Men kan dit misschien ook zeggen in dezen vorm: het
is een klaarblijkelijk volkomen eerlijk boek, waarin de schrijfster
zonder zelf- kritiek zichzelve geeft zooals zij is, ook met haar wel
wat naïeve vreugde over de ontmoeting met zoovele uiterst voor
Hongaren ... !
-name
Laat mij overigens zeggen dat het Hongaarsche volk mej.
Kuyper zeer sympathiek was. Wat ik mij volkomen begrijpen kan.
Zelf zal ik waarlijk mij hoeden voor de fout, waarin m.i. de schrijfster vervallen is en er mij wel voor wachten, na eenige kortstondige bezoeken aan Boedapest en kennismaking met enkele Hongaren, te zeggen, dat mij deze volksziel geopenbaard is. Daarom
zou het ook geen zin hebben, wanneer ik hier zeggen zou in welke
opzichten mijn indruk een andere is dan de hare (zijn inderdaad
de Hongaren „zorgelooze, vroolijke" lieden ?). Maar wel wil ik met
de schrijfster getuigen, dat wij, Hollanders, veel en veel te weinig
dit volk kennen, ook te weinig weten van dit allermerkwaardigst
land. En daarom verheugt mij de verschijning van dit boek. Ik
denk dat een Hongaar, het lezend, „in margine" evenveel vraag en uitroepteekens zal plaatsen als een Hollander doen zou, die
kennis zou nemen van een boek over Nederland, geschreven door
een Hongaar, die zes maanden in Amsterdam had gewerkt zonder
Hollandsch te kennen... Maar hoe dit zij, dit boek brengt ons
Hongarije nader. En in dat opzicht is het een winst. H. S.

Ernst Walden. Een ontwaken. Roman uit de Bata..
viaasche samenleving. Weltevreden. Boekhandel Visser
en Co., 1918.
Het is Bets Reevers, die ontwaakt uit den dommel van het
1) Eerst daar zijnde besefte zij dat Boedapest niet in Oostenrijk lag,
maar de hoofdstad van Hongarije was.

118

LEESTAFEL.

maatschappelijk leven in Batavia, waarin zij, Hollandsch meisje
uit een gezin, dat ernst maakte met het leven, is overgeplant
door haar huwelijk — jaren geleden reeds — met den makelaar,
die veel van haar, zijn knap, lief, blond vrouwtje houdt, die
voorspoedig is in zijn zaken en die, materieel van aanleg, niet
„piekert" over geheimzinnigheden, over een „tweede-ik ", telepathie,
Christian science, gedachtenkracht en dergelijke. Tot het inzicht
der wezenlijkheid van al zulke dingen wordt zij gewekt door haar
omgang en gesprekken met den jongen man (v. Eycken), die met
haar (ongetrouwde) jongere zuster is uitgekomen. De ,,roman" ontwikkelt zich in de onderlinge verhouding van deze drie menschen:
van Eycken gaat groote sympathie, steeds warmer gevoelens
koesteren voor het jonge vrouwtje, dat zoo gretig zijn leer aanneemt en zóó ontvankelijk blijkt daarvoor, dat zij de genezing van
haar doodziek kind durft toevertrouwen aan zijn invloed; zij zelve
ook geeft er zich steeds duidelijker rekenschap van, dat zij niet
langer gelukkig kan zijn met haar oppervlakkigen echtgenoot, die
wel met passie van haar houdt maar ver af staat van de (nieuwe )
zielsbehoeften zijner vrouw. En zij begrijpt nu dat van Eycken en
zij bij elkaar behooren. Maar zij is een te toegewijde moeder om
haar kinders te verlaten en zij ziet wel, welke vaste banden haar
snoeren aan haar gezin. Trouwens, van Eycken zelf strijdt tegen
zinnelijke gedachten. Maar Bets weet ook, dat haar jonger zusje
Mies heimelijk van Eyken liefheeft....
Hoe zal zich dit alles ontknoopen? Het komt mij voor, dat de
sehr. zich het antwoord op deze vraag wat gemakkelijk heeft gemaakt door Bets' plotselingen dood na een operatie. Hij heeft ons
het ontwaken laten zien, maakt ons tot getuigen van een strijd,
maar er is geen overwinning en geen nederlaag.
Men kan overigens veel in dezen roman prijzen. Ik weet niet
of de kleur der Bataviaasche samenleving echt is, maar het verhaal is vlot en frisch geschreven en de hoofdpersonen — ook de
figuren op het tweede plan — staan 'wel levendig voor ons. Ook
is het gegeven belangwekkend: het conflict boeit ons wel. Maar
des te meer laat dan ook het slot ons onbevredigd; de oplossing
komt van buiten af, niet uit de „dramatis personae" zelven. Mijn
indruk is, dat de sehr. zijn lezers vooral heeft willen wijzen op,
heeft willen stemming maken voor v. Eycken's levensleer, dat hij
die -- om zoo te zeggen -- door den roman heeft willen propageeren en er zich verder niet veel om heeft bekommerd hoe nu
verder de geschiedenis moest afloopen. H. S,
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Pandecten van het adatrecht I—IV. (Uitgaaf van het
Koloniaal Instituut). Amsterdam. J. H. de Bussy, 1914-1918.
Onder de deskundige leiding van den hoogleeraar Mr. C. van
Vollenhoven zijn in de laatstverloopen jaren aanteekeningen gemaakt
uit tal van (meest Europeesche) bronnen, ten opzichte van hetgeen,
in de verschillende landstreken van Nederlandsch- Indië, naar de
volksovertuiging als recht geldt, — m.a w. wat de adat voorschrijft.
Tot dusver heeft men zich bepaald tot een der belangrijkste
onderwerpen in de inlandsche maatschappij : het recht (beschik kingsrecht, voorkeurrecht, genotrecht, bezitrecht, bewerkingsrecht
en overige rechten) op grond en water.
Het verzamelen der gegevens en het ordenen daarvan voor
19 verschillende rechtskringen is het werk geweest van studeerenden te Leiden, in hoofdzaak van hen die bestemd waren voor de
rechterlijke macht in Indië ; de namen dier mannen, die zich aldus
reeds tijdens de voorbereiding tot hun ambt verdienstelijk maakten voor onze koloniën, zijn trouw bij elk deel vermeld.
Het spreekt van zelf, dat onze rechters in een dergelijk compendium een uitmuntenden leidraad hebben bij het nemen van
beslissingen bij aan hun oordeel onderworpen geschillen ; en evenzeer, dat de regeering, nieuwe regelingen willende treffen, grootelijks haar voordeel kan doen met hetgeen in de „Pandecten" als
de opvatting der bevolking is vermeld. Zij zal zich dus kunnen
hoeden tegen misslagen als die van 1874, toen zij, allen onbebouwden grond in het Minangkabausche gebied tot staatsdomein verklarende, naar de uitdrukking van den lateren, gouverneur van
Sumatra's Westkust, H. t). Canne, aan de bevolking haar grond
„ontfutseld" had.
Wat de door de medewerkers gebruikte bronnen betreft, het
ligt voor de hand, dat deze niet alle even betrouwbaar zijn ; de
eene persoon dringt dieper in het volksleven door dan de andere;
de eene is degelijk, de andere oppervlakkig. De Pandecten geven
hiervan, meen ik, ook wel de bewijzen, — er blijft nog steeds de
gelegenheid, wat thans geschreven staat nader te toetsen en te
verbeteren.
Maar ongetwijfeld is het werk van Prof. van Vollenhoven
en zijne leerlingen hoogst belangrijk. Voor de laatsten tevens in
dien zin, dat zij verplicht waren, velerlei „koloniale literatuur"
door te werken, waardoor ongetwijfeld ook buiten hun rechtstreekcch
arbeidsveld hun blik werd verruimd en in het algemeen hunne
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kennis van Indische toestanden, hunne belangstelling voor de bevolking van ons Oostersch eilandenrijk werd verhoogd.
Het Koloniaal Instituut te Amsterdam deed dus zeker een
goed werk door de uitgaaf der „Pandecten van het Adatrecht"
op zich te nemen. E. B. K.
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Overneming verboden.

A LC ESTI S,
tooneelspel van Euripides,
VERTAALD DOOR

Dr. C. DEKNATEL.

Personen.
Admetus, koning van Pherae in Thessalië.
Alcestis, zijn vrouw.
Eumelus, hun zoon.
Apollo.
De Dood.
Dienares van Alcestis.
Heracles.
Pheres, vader van Admetus.
Dienaar van Admetus.
Koor van burgers van Pherae.
Het stuk speelt te Pherae, voor het paleis van Admetus.
In de verte ziet men het Boebiameer en de zee.

(Apollo, verlaat het paleis).
Apollo. 0 hui s en hoven van Admetus, waar 'k tevreê,
met knechten — ik Apollo
neerzat aan den disch.
Zeus, die mijn zoon ter dood bracht, hij deed mij dit aan,
die met zijn vlam Asclepius in 't harte trof,
waarop 'k in toorn de smeden van den bliksem, zijn
0. E. XVIII 11
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Cyclor en, doodde. Als boete voor die daad dwong Zeus
mij bij een sterv'ling hier op aarde knecht te zijn.
Zoo kwam ik hier in Pherae, 't horenvee van vorst
Admetus hoeden, diende trouw hem tot deez' dag
want met oprechte liefde zag 'k mijn trouw beloond en redde, toen hij sterven moest, hem van den dood:
de Parcen wist ik te misleiden door een list;
dus mocht hij blijven leven, zegden zij mij toe,
in dien een ander in den Hades hem verving.
Dies vroeg hij al zijn vrienden, vroeg 't den een
(na d'aêr,
zijn vader en zijn oude moeder, maar niet één
vond hij zoo offervaardig: niemand bood zich aan,
voor hem te sterven, niemand dan alleen zijn vrouw.
Met liefderijke zorgen wordt zij nu omringd,
terwijl haar ziele worstelt met het veege lijf.
Want heden moet zij sterven: zoo is 't voorbeschikt.
Maar nu ga 'k scheiden van 't mij lief geworden huis,
dat Hades' adem mij hier niet bereiken zal.
Ik mag niet toeven: want daar nadert reeds de Dood,
die wijdt, wie moeten scheiden en ook haar ontvoert
naar Hades' donkre woning ; stipt komt hij op tijd ;
hij wist: haar sterven was op dezeti dag gesteld.
Dood. Wat waart gij, o Phoebus, hier rond bij het huis?
Zal de dood in zijn rechten weer worden verkort
en zijn komst nogmaals door u worden gestuit?
Gij wist al Admetus op listige wijs
aan het noodlot te ontrukken. Was dat niet genoeg ?
Maar staat gij nu weer op den uitkijk, uw boog
in de hand, ter wille van haar, die haar man
van den dood bevrijdde, en in plaats van hem
zich bereid verklaarde te sterven?

Ap. Stel u gerust, daar 'k ernstig iets bepleiten wil.
D. Wilt gij gaan pleiten, waarvoor dient dan wel die boog ?
Ap. 't Is mijn gewoonte, steeds daarvan verzeld te zijn.
D. En onrechtmatig hier Admetus bij te staan!
Ap. 't Rampspoedig lot van mijnen vriend bezwaart
hart.
(
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D. Ei, wilt gij me ook de tweede doode ontfutselen P
Ap. Zoo min als 'k u den ander met geweld ontnam.
D. Hij 's met dat al toch boven aarde en niet in 't graf!
Ap. Zijn vrouw vervangt hem, waar ge nu dan ook voor komt.
D. En zij gaat meê met mij: wees daar verzekerd van.
Ap. Neem haar en ga; bepraten kan ik u toch niet.
D. Om n aar mijn plicht te dooden, wie ik dooden moet ?
Ap. Neen, om te dooden, wie aan 't eind van 't leven zijn.
D. Dan stemmen onze wenschen, zie ik, overeen.
Ap. Dus gunt ge, dat Alcestis tot haar grijsheid leeft ?
D. Neen; eerbetoon, bedenk dat, is ook mij een vreugd.
Ap. Een groote vreugde: 't winnen ééner vrouweziel.
D. Maar van een jonge vrouwe: dat vergroot mijn eer.
Ap. Sterft zij bejaard, haar uitvaart wint aan pracht en praal.
D. Stelt gij de wet, 't was in het voordeel van 't bezit.
Ap. Wat meent gij; wat voor wijsheid schuilt er in u ?
(spreek.

D. Een rijkaard zou zich uitstel koopen van den dood.
Ap. Dus die genade weigert gij, als 'k wel begrijp.
D. Genade! Daarvoor kent ge mij toch al te goed!
Ap. Ja, goden zijt ge een gruwel en der menschen vloek !
D. Niet al 't verbood'ne ziet ge in uw bezit gesteld.
Ap. Met al uw wreedheid legt ge 't eindelijk toch af,
dank zij den held, die dra Admetus' huis bereikt,

gezonden door Eurystheus, om het rossenspan
te halen uit den barren streek der Thraciërs.
Hij, door Admetus gastvrij in zijn huis onthaald,
ontrukt Alcestis gewelddadig uit uw macht.
Dood. 'k Zeg u: met al uw woorden wint ge niemendal.
Zij daalt, wel vast en stellig in den Hades af.
Ik ga en wijd de vrouwe met dit zwaard ten dood.
Want wien het maar een enkel haar ten doode wijdt,
behoort voor eeuwig d'onderaardschen goden toe:
(Apollo af, en de Dood gaat het paleis binnen).
Koor. (opkomend) Hoe stil en rustig is het hier,
en zwijgend staat Admetus' huis,
en niemand hier, geen mensch, die mij
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mijn twijfel ontneemt en 't zeggen kan:
is zij al heen, mijn koningin,
of zou Alcestis 't licht nog zien ?
Had ooit een vrouw haar man zoo lief?
Wie zou het, wie kan het gelooven ?
Verneemt ge een klacht, een stenen of gezucht,
geen droef gerucht,
dat alles reeds voorbij is?
Geen dienaar hier of daar;
hoe eenzaam en verlaten.
O Paean, verschijn in 't woeden
der golven, dit leed te verhoeden!
A. Was zij al dood, vanwaar dan die stilte?
B.
Zij is niet meer.
A.
Maar toch niet grafwaarts gedragen.
B.
Waarom niet? Ik ,vrees
Wat geeft u hoop?
A. Ten ware mijn koning den laatsten tocht
dier vrouwe zocht
te verhelen voor 't oog van de wereld.
Koor. Geen watervont te ontwaren voor de poort,
als toch behoort
te staan in 't huis van dooden;
geen afgesneden lok
om 't sterven te verkonden,
noch dreunt van klagende vrouwen
de hand in droeve rouwe.
A.
Met dat al is 't heden ten dage,
B.
Wat meent ge, spreek?
A.
Dat zij naar 't graf wordt gedragen.
B.
Ge treft mijn ziel, ge treft mijn hart.
A. Waar iemand doorvlij mt zoo nameloos wee,
lijdt ieder mee,
die liefde voelt voor zijn naaste.
Koor. Waar wordt gehoord
't goden woord,
dat haar redt het leven ?
Ver in 't Lycische land?
of waar Libysche zand-
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vlakten Ammon omgeven ?
Nu komen dingen, die onafwendbaar zijn,
nu zou op 't altaar mijn
God gewijde offerande
ijdel tot assche verbranden.
Mocht Phoebus' zoon
't wonderschoon
zonlicht nog zien stralen!
Hij alleen had de macht,
haar uit den eeuwigen nacht
van den Hades te halen.
Door hem verrezen velen weer uit den dood:
maar wie is in mijn nood
nu mijn troost, nu het leven
wreed hem werd uitgedreven?
Want alles werd door mijnen koning reeds beproefd;
geen altaar, waar geen offer brandde; 't was vergeefs!
Maar zie, daar kout een van haar dienaressen aan,
met tranen in haar oogen. Wat verkondt zij ons ?
Uw deernis met het lijden uwer meesters wekt
bij allen droeven weerklank. Maar ik bid u, zeg:
leeft nog des konings gade, of is ze al heengegaan?
Dienares. Ze is nog in leven en toch ook niet levend meer.
Koor. Hoe kan men niet meer levend toch het licht nog zien?
Dien. Het einde nadert: stervend strijdt zij met den dood.
Koor. Dat zulk een gade zulk een man ontvallen moest!
Dienares. Is ze eens ontslapen, pijnlijk wordt eerst dan
('t gemis.
Koor. Dus is het ijdel hopen, dat ' ze in leven blijft?
Dien. Zij zal nog heden sterven; 't werd alzoo beschikt.
Koor. Haar zal de glorie troosten van haar heldendood:
Zoo'n ed'le vrouwe zag men hier ter wereld nooit.
Dien. Neen, nooit: haar wedergade zocht men te vergeefs.
Wie kan haar overtreffen in haar heldenmoed?
Wie zou een schooner offer brengen voor haar man,
dan zij, die hem ter liefde 't leven laten wil ?
Maar onder allen is er geen, die dit niet weet;
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nog meer wekt ze uw bewond'ring, hoort ge, wat zij deed
hier in haar binnenkamer. Toen zij voelde, dat
haar ure was gekomen, wiesch ze 't blanke lijf
in klare waterstroomen, koos zich wade en tooi
uit cederhouten schrijnen tot een voegzaam kleed,
en voor het haardvuur staande bad zij voor het laatst:
„Ik bid u, heil'ge Vesta, nu ik sterven ga,
.verhoor mijn laatste bede: knielend smeek ik u:
bescherm mijn kind'ren, d'arme weezen; geef den een
een lieve gade, d' ander een getrouwen man;
spaar hen voor 't noodlot hunner moeder; o behoed
hen voor ontij dig sterven; maar verleen mijn kroost
een lang, gezegend leven aan hun eigen haard.
Toen ging ze naar d' altaren in Admetus' huis
en met van myrtetakken afgenomen loof
dees' alle sierend smeekte zij met vroom gebed,
maar zonder weenen, zonder zuchten; 't nad'rend leed
deed zelfs den blos niet kwijnen op haar schoon gelaat.
Maar in haar kamer eind'lij k wierp zij zich op 't bed
en toen eerst kwamen hare tranen, 'wij 1 ze sprak:
„O sponde, waar mijn bruigom mij als bruid ontving,
vaarwel. In vrede scheiden wij, want ik alleen
val u ten offer en dat offer valt mij licht,
daar 't mijn Admetus, mijnen man het leven redt.
Neemt ooit een ander mijne plaats in, blij der kan
in 't leven haar geluk zijn, maar haar liefde niet.”
Dan drukt ze onstuimig hare lippen op het bed,
het kussen drenkend met een milden tranenstroom.
En eind'li* k, schreiensmoede, staat ze plots'ling op,
en wil naar buiten snellen, met gebogen hoofd;
maar 't viel haar zwaar te scheiden: telkens keert
(z11 weer
en telkens valt ze weder op haar sponde neer.
Haar jonge kind'ren klemden zich aan moeders schoot,
en schreiden bitter; en zij drukte ze aan haar hart
en kuste ze tot

afscheid, daar zij sterven ging.

Ontroerd tot tranen waren allen in 't paleis,
door 't deerniswaardig lij den van hun meesteres.
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En ieder reikt zij hare hand en geen zoo laag
in stand, of vriend'lijk sprekend zegt zij hem vaarwel.
Dat is het droeve lij den in Admetus' huis.
Was hij gestorven, voor de smart bleef hij gespaard,
die in het zoet van 't leven alsem mengen zal.
Koor. 0 zeker is Admetus smart hierover groot,
nu hij van zulk een ed'le vrouwe scheiden moet?
Dien. Ja, diep bewogen houdt hij zijne gade omvat
en smeekt haar, hem niet te verlaten; ijd'le be!
Want ziender oogen teert zij uit en kwijnt zij weg,
en loodzwaar vallen de armen langs het lichaam neer.
Maar toch, hoewel het leven haar al schier begeeft,
verlangt zij toch nog eens naar 't zonlicht op te zien.
Nu moet ik gaan en meld uw tegenwoordigheid;
want lang niet allen zijn hun meester zoo gezind,
dat ze ook in onspoed blij ken geven van hun trouw.
Doch uwe vriendschap is al even oud als hecht.
(dienares af)
Koor A. 0 Zeus, nu komt het onheil wreed
mijn meester treffen; ach, wie weet
uitkomst ? wie 't verlossend woord ?
B.
Komt daar al een, die 't zeggen zal ?
Moet ik al rouwen en mij al
hullen in zwarte waden?
A.
Helaas, 't is waar, vrienden, al te waar!
Maar bidden wij den Goden in nood;
zijn zij niet almachtig?
Koor. Hoor mij, Apollo!
0 boodt gij mijnen koning hulp in zijnen nood!
Verleen nu, o verleen uw bijstand weder,
als weleer, en red haar,
Apollo, red haar uit den dood.
Neen, naar den Hades dale zij niet neder!
A.
Het leven zal u al te droef,
Admetus, zijn naar uw behoef,
eenzaam als gij eenmaal zijt.
B.
Is 't leven wel waard die pijniging;
zal hij niet in vertwijfeling
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grijpen naar 't zwaard, zich verhangen?
Wonder ware 't niet,
nu hij sterven ziet
een vrouwe meer dan één hem lief,
lief als niet eenig wezen.
Koor. 0 zie daar zijn
zij beiden, samen schrijdend, zij door hem geleid!
0 ween nu, ja en steen uw droeve klachten,
land van Pherae. Zie, hoe
zij krank en lijdend kwijnt en strijdt
met den dood, de goede vrouwe.
Tot lief en leed verbindt de echt;
maar zwicht de vreugd niet voor het leed?
Zoo dacht ik vaak en denk het thans,
nu 'k 's konings treurig lot aanschouw,
die van zijn ed'le vrouw beroofd
een droef bestaan tegemoet gaat.
(Alcestis, ondersteund door Admetus, komt op,
gevolgd door haar beide kinderen.)
.Alcestis. Heerlijke zonne; o stralend licht!
0 zie dat wolkenspel, hoog aan den blauwen hemel.
Admetus. 0 ziet hij onze ellende niet gelaten aan?
Wat deden wij den goden, dat gij sterven moest?
Alcestis. 0 aarde; dak van mijn ouderhuis,
ginds in Iolcos, waar ik als meisje woonde.
Admetus. Verlies den moed niet, lieve; ach, verlaat mij niet;
bid, dat de hemel deernis met ons allen heeft.
Alcestis. Daar komt een bootje, een open boot,
naar den zoom geboomd van den doodenstroom;
't Is Charon! Charon roept: „wat draalt ge!
Voort! Wat staat ge te droomen ?"
En hij jaagt mij op, in de boot te komen.
Adm. 0 lieve, spreek niet van dien man en van die vaart!
Alcestis! diep rampzaal'ge; bitter, bitter leed.
Alcestis. Help mij ! ziet gij niet ? hij voert
mij naar den doodenhof en ziet mij aan
met oogen, fel als vuur'ge kolen.
Laat los; wat wilt gij me doen ? Neen,
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ik wil niet mee door die donk're holen.
Adm. 0 deernis voelen uwe vrienden; maar zoo'n smart
als ik, voelt geen, ik die alleen blijf met mijn kroost.
Alcestis. 0 laat mij, laat mij nu;
laat mij liggen, ik kan niet meer;
nu komt het einde;
een donk're nacht komt voor mijn oogen.

Kind'ren, kind'ren,
nu gaat uw moeder,
nu gaat zij heen; leeft gelukkig
in 't lieve licht.
Adm. Het snijdt door de ziel, dat te hooren! o veel,
veel erger is dat, wee mij, dan de dood.
Alcestis, ik smeek u, verlaat mij niet,
maak uw kinderen niet tot weezen, maar kom,
Alcestis, vat moed.
Mijn leven is niets, zijt gij niet meer;
in uw leven berust mijn zijn of niet:
door uw liefde wordt het geheiligd.
Alcestis. Admetus, luister; nog een enkel woord tot u,
voor dat ik heen ga; want ge ziet, hoe 't met mij is.
Mij was uw leven dierbaar, ja zoo dier, dat ik
u 't mijne wilde geven en u 't leven liet.
Vrij willig was mijn oiler; sterven niet mijn plicht.

Maar had een ander huw'lijk, mij een ander huis,
hoe rijk het ware en machtig, uw verlies vergoed?
Mij gaf het leven geene vreugde zonder u,
met mijn verweesde kind'ren: ik verkoos den dood,
en al mijn jonge blijdschap gaf ik willig prijs.
Ach, waarom heeft geen uwer ouders u gered?
Zoo schoon een levenseinde hebben zij versmaad,
zoo schoon een dood: te sterven voor hun zoon; gij
(waart
toch immers 't eenig kind van hen, en was er wel,
waart gij gestorven, een'ge hoop op ander kroost?
En wij
we zouden dan nog leven langen tijd,
en gij niet eenzaam treuren om uw doode vrouw,
mijn kindren niet verweezen. Maar het werd aldus
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beschikt door een der goden ach, het moest zoo zijn.
Ik wil berusten : ééne gunst slechts vraag ik u,
niet meer dan eene, Admetus; toch niet al te veel
voor mij, die alles, alles voor u over heb?
0 ja, belooven zult ge 't zeker; want ge houdt
toch van die arme kleinen evenveel als ik?
Houd in uw kind'ren d'eere hoog van uwe vrouw,
en huw geen tweede moeder voor dees' beiden hier,
een, die geen liefde kennend, met een hart vol nijd,
de hand aan uwe en mijne kinderen zal slaan.
Laat u verbidden; zeg mij, dat ge 't nooit zult doen.
Stiefkind'ren is een tweede moeder vijandin,
een haat'lij k wezen, ach, niet zachter dan een slang.
Mijn jongen heeft zijn vader tot zijn toeverlaat,
maar gij, lief meisje; wie zal uw vertrouwde zijn ?
Hoe zoudt ge uw moeder missen in uw vaders vrouw;
zij kon u willen krenken in uw goeden naam,
om zoo uw blijde bruiloftsfeest te niet te doen.
Want nimmer ziet uw moeder u als jonge bruid;
nooit zal ze u bij staan in het bang geboorteuur,
waar moeder als een goede geest zoo welkom is.
Want scheiden moet ik; 't wreede, o het wreed besef:
het zal niet morgen wezen, niet een dag daarna,
neen, nog een korte wijle en dan, dan is 't gedaan.
Zij 't leven u een vreugde, en gij, mijn beste man,
gij zult mij fier gedenken als uw beste vrouw,
en gij, mijn kind'ren, als een moeder goed als geen.
Koor. Stel u gerust, want onbeschroomd sta 'k voor hem in;
hij doet, tenzij zijn zinnen dwalen, naar uw wil.
Adm. Geloof mij : alles, alles zal ik voor u doen.
Gij waart mijn gade in 't leven; maar ook in den dood
zult gij de mijne blijven;; gij alleen, want nooit,
nooit neemt een ander uwe plaats in aan mijn zij.
Zoo schoon een vrouw'lij k wezen is op aarde niet,
of van zoo hoogen adel, dat ik u vergeet.
En kind'ren? Bidden wil ik niet om meer; alleen,
dat zij mij langer vreugde geven dan gij gaaft.
En rouwen zal ik om uw heengaan, niet een jaar,
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maar al mijn levensdagen, vrouwe, treur 'k om u,
vervreemd van mijne moeder en een hater van
mijn vader: liefde kenden zij in woord alleen.
Maar gij, gij gaaft mij alles, gaaft het leven prijs
tot redding van het mijne. Hoe zou woordentaal
ooit uiting kunnen geven aan mijn smart om U?
Nu zal er stilte heerschen aan mijn koningshof:
nu geen féstijnen, bloementooi meer, geen muziek;
nooit zal ik weder tokk'len op een snarentuig,
of als de fluiten klinken met gezang mijn geest
ontspannen: alle levensvreugde ontnaamt ge mij.
Maar op uw sponde leg 'k uw beeltenis ter neer,
uw trouwe wedergave, werk van meesterhand.
Daar zal ik dan bij nederknielen en uw naam
liefkoozend noemen, in mijn lijden zoo misleid,
dat ik mijn vrouw, mijn liefst bezit te omarmen waan.
Wel zal 't een droeve vreugde zijn, maar toch den druk,
al zij het weinig, lichter maken van mijn leed.
Dan komt uw droombeeld dikwijls mij verblijden, want
ook maar een wijle droomend samenzijn is zoet.
Als ik een Orpheus ware in stem en zangerskunst,
zoodat Demeters dochter of de doodengod,
geroerd door mijne zangen u de vrijheid schonk,
dan zou 'k in de afgrond dalen, en geen Cerberus,
geen Charon mij weerhouden aan de zwarte Styx,
maar 'k bracht u uit den Hades in het leven weer.
Nu moet gij ginder mij verbeiden, tot de dood
ons beiden weer vereenigt in uw woning daar.
Ik zal gelasten in hetzelfde cederhout
ons . beiden bij te zetten, en mijn lichaam neer
te vlijen aan uw zijde. Moge zelfs de dood
mij nimmer scheiden van mijn eenig trouwe vrouw.
Koor. Admetus, rouwen zullen wij om haar als gij,
en rouwen met het harte, niet uit plicht alleen.
Alcestis. Hebt gij begrepen, kind'ren, wat ter wille van
u zelve en uwe moeder vader mij belooft?
Nooit, zegt hij, zal een ander zijne gade zijn.
Adm. Zoo is 't, en breken zal ik die belofte nooit.
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Ale. In vol vertrouwen sta ik dan mijn kind'ren af.
Adm. Een liefdevolle gave uit liefderijke hand.
Ale. Gij moet hun voortaan moeder zijn in plaats van mij.
Adm. Een droeve noodzaak voor het moederlooze kroost.
Alc. Juist nu 'k had moeten leven, kind'ren, ga ik heen.
Adm. Wee mij, hoe zal ik kunnen leven zonder u?
Alc. De tijd zal leeren dragen : dood is één met niets.
Adm. Ik bid u: neem mij mede, mede in den dood.
Ale. Men is met één tevreden: dat zij ik alleen.
Adm. 0 daemon, welk een gade neemt gij van mij weg!
Ale. Het wordt zoo donker; d' oogen worden mij zoo zwaar.
Adm. Ik ben verloren, liefste, laat gij mij alleen.
Alc. Is 't leven henen, dan is alle wezen heen.
Adm. 0 zie nog eenmaal op, verlaat uw kind'ren niet.
Ale. Ach, had ik mogen blijven; kinderen, vaarwel.
Adm. Alcestis, zie hen, zie hen aan. Ale. Ik ben niet meer.
Adm. 0 neen, Aleestis, ga niet heen. Ale. Vaarwel. Adm.
(Wee m ij .
Koor. Zij is ontslapen; onze Aleestis is niet meer.
Eumelus. 0 vader, is moeder nu dood,
voor altijd heengegaan

?

Verliet zij ons en zijn wij veezen ?
0 vader, zie haar oogen,
zie haar handen, hoe liggen zij neer.
Moeder, word wakker, luister toch,
moeder, ik ben het, Eumelus,
ik roep u, word wakker.
Adm. Helaas, uw moeder, kind'ren, ziet en hoort niet meer;
zwaar komen d' onheilsslagen neer op u en mij.
Eumelus. 0 vader, wij zijn nog zoo jong,
en moeder was zoo lief;
nu blijven we eenzaam met ons beiden,
ik en mijn kleine zuster.
Arme vader, nu blijft gij alleen;
zonder moeder zal het zoo droef,
zoo stil en eenzaam voor u
zijn in het leven.
Koor. Admetus, dragen moet gij 't onvermij d'lij k leed:
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ge weet: niet d' eerste zijt ge en ook de laatste niet,
die 't heengaan zijner gade te betreuren heeft.
Wij allen moeten eenmaal sterven: denk daaraan.
Adm. Ik weet het; trouwens had ik dezen slag al aan
zien snellen en een mart'ling was die zekerheid.
Edoch: voor d' uitvaart onzer doode dient gezorgd.
Geeft gij in treurzang uiting aan uw droefenis
om den meedoogenloozen daemon van den dood.
En al mijn onderdanen in Thessalië,
zij moeten mede rouwen om hun koningin:
dies zij hun kleeding somber en het haar gekort.
En wie zijn vierspan rij den wil of enkel ros,
hij snij de met het ijzer af hun manendos.
Nu zwijgen alle snaren en schalmeien stil,
tot dat ten twaalfden male nieuwe maan weer wast;
want liever doode zal ik in mijn leven nooit,
of ed'ler vrouw begraven; eere komt haar toe,
veel eere: sterven wilde zij alleen voor mij.
(Admetus af; Alcestis wordt naar binnen gedragen.)
Koor.
Pelias' dochter, vaarwel.
Nu moog' uw ziele in vreê verwijlen,
in het zonlooze land, in 't koele en ijle !
0 donkere daemon der hel,
o Charon, nooit moede met roer en

riemen al wrikkend uw boot
naar den zoom te voeren;
daar over de zwarte Jammerstroomen
voer heden een vrouwe, rein en goed,
naar het land der droomen.
Menige zanger verkondt
bij 't ruischende klinken der zeven snaren
of met loutere keel in helle en klare
lofzangen uw roem in 't rond,
in Sparta, op 't vurig verwachte
feest der Karneia, in stil-

lichte manenachten,
of in 't heerlijk Athene, 't glanzend schoone;
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want uw roerende dood vervoert tot smartlijke jubeltonen.
Ware ik in staat en mocht ik
ten afgrond dalen, dan zocht ik
in de donkere Hadeskaam'ren
de doode en bracht haar op aarde,
stuwend de boot op het gruw'lijk water.
Gij alleen vorstin, liefste aller vrouwen,
gij alleenlij k
en meer dan gemeenlijk
fiere en trouwe,
wilde u blijde
ten doode wij den.
Edele gade,
belade
u d'aarde licht.
Zou nu Admetus zijn plichten
vergeten, o pijnlijk griefde
hij mij en uwe moederliefde.
't Offer uit liefde schuwde
zijn moeder; huiverend gruwde
zij voor eeuwig in het grif te
verzinken, en het sterven vreesde
angstig als zij, de afgeleefde vader.
Gierig spaarden zij 't flauwe vleugje leven,
dat den deerlijk
verblinden begeerlijk was gebleven.
Wie mocht deinzen,
niet gij! Geen peinzen
over u zelve
en 't delven
van 't jonge graf.
O het geluk, zulk een gade
te vinden; hoe zou ik, ware
zij mijn -- voor smart haar bew arren.
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(Heracles komt ten tooneele).
Heracles. Mannen van Pherae, weet gij mij te zeggen, of
'k uw vorst Admetus aantref hier in zijn paleis ?
Koor. Ja, Pheres' zoon is in zijn woning, lEleracles.
Wat voert u echter, zeg mij, naar Thessalië,
dat gij uw schreden richttet hier naar Pherae's grond ?
Her. Voor mijnen vorst Eurystheus moet ik arbeid doen.
Koor. En waarheen gaat gij ? Wat is 't eindoel van uw
(tocht?

H. Het Thracisch vierspan, Diomedes' wagentrots.
Koor. Dat zal u niet gelukken; kent gij wel dien man P
H. Neen, 'k ben nog nooit daar in 't Bistonenland geweest.
K. Gij zult de- paarden niet vermeest'ren zonder strijd.
H. Welnu, mijn plicht verzaken kan ik evenmin.
K. Dus komt ge zegevierend weer of anders niet P
H. Het zal niet d'eerste zege zijn, die ik behaal.
K. En overwint gij hunnen heer, wat wacht u dan ?
H. Dan breng 'k die paarden naar Eurystheus met mij mee.
K. Hun woesten bek te toomen is geen kinderspel.
H. Geen nood, tenzij ze vlammen blazen uit den neus.
H. Maar met de tanden rij ten ze elk het vleesch van een.
H. Zoo vreten wilde dieren, maar zoo doet geen paard.
K. Toch zult ge hun ruif zien druipen van het menschen(bloed.

H. Zeg mij : wiens zoon beroemt hun meester zich te zijn P
K. Van Ares; zelf regeert hij 't goudrijk Thracië.
H. Welnu, dan wacht mij weer een arbeid naar mijn geest
en gaat het onverschrokken weer de hoogte op.
Meermalen kwamen Ares' zoons met mij in strijd;
zoo was Lycaon d'eerste, Cycnus kwam na hem,
en zoo zal Diomedes nu de derde zijn,
wanneer ik om zijn paarden straks den strijd begin.
Nooit ziet ter wereld iemand mij, Alcmene's zoon,
voor een'gen vijand deinzen, waar en hoe dan ook.
Koor. Maar 'k zie Admetus, onzen vorst en heer van 't land
al zelf verschijnen in de poort van zijn paleis.
Adm. Wees welkom, Perseus' nazaat, ed'le zoon van Zeus.
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Herc. Admetus, vorst van Thracië, heil zij ook u.
Adm. Mocht dat mijn deel zijn evengoed als gij het meent.
Here. Gij rouwt, zie 'k aan uw kleeding; is er iets gebeurd?
Adm. Een doode zal ik aanstonds dragen naar het graf.
Here. God geve, dat zoo'n onheil niet uw kind'ren trof.
Adm. Gelukkig leven nog mijn kind'ren allebei.
Here. - Ontsliep uw vader P hoog in jaren was hij reeds.
Adm. Hij en mijn moeder leven beiden, Heracles.
Here. Alcestis, uwe gade stierf toch, hoop ik, niet P
Adm. Ik zou ten antwoord kunnen geven: ja en neen.
Here. Bedoelt ge, dat ze in leven is of al niet meer?
Adm. Het een niet zonder 't ander tot mijn groote smart.
Here. Verklaar u nader: onbegrij p'lij k spreekt ge thans.
Adm. Ge weet toch immers, wat voor onheil haar bedreigt P
Here. Ik weet, hoe zij te sterven op zich nam voor u.
Adm. En telt, wie 't leven opgeeft, nog in 't leven meê?
Here. Ach! treur niet voor den tijd : 't is later vroeg genoeg.
Adm. Dood zijn, wie moeten sterven: niet meer is wie stierf.
Here. „Niet zijn" is toch iets anders, naar men meent,
(dan „zijn ".
Adm. Waar gij zoo oordeelt, oordeel ik op and're wijs.
Here. Maar zeg mij: waarom treurt ge ? wie beweent ge nu ?
Adm. Een vrouw, wier wezen os nog allen smartlijk heugt.
Here. Was zij een vreemde of uwen huize na verwant ?
maar onzen huize was zij zeer verknocht.
Adm. Dat niet
Here. Hoe kwam zij te overlij den, hier bij u aan huis?
Adm. Als jonge weeze werd zij bij ons opgevoed.
Here. Het spijt me, Admetus, u te vinden in zoo'n rouw.
Adm. Wat wil gij daarmeê zeggen; ach, wat neemt ge u voor ?
Here. Ik ga en zoek een ander gastvrij onderdak.
Adm. Neen, blijf : ik bid u; spaar mij voor een dubbel leed.
Here. Men is, waar droeven schreien, nooit een welkom gast.
Adm. De dooden zijn uit 't leven; gij zijt welkom hier.
Here. Waar vrienden treuren, mij te goed doen; neen,
,

(dat nooit.

Adm. Maar afgezonderd is 't vertrek, voor u bestemd.
Here. Neen, laat mij heengaan; duizendvoudig is mijn dank.
Adm. Vergeef mij, naar een ander laat ik u niet gaan.
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(tot 'n dienaar.) Ga gij hem voor, en in den vleugel van
('t paleis
zij hem een kamer aangewezen. Zeg het voort:
aan rijk beladen tafel worde hij bediend,
de hofdeur blij v' gesloten; 't ware ongepast,
zoo zijn onthaal door jammerklachten werd gestoord.
(Heracles af)
Koor. Admetus wat bezielt u ? Is het nu wel tijd,
een gast te ontvangen, nu zoo droeve plicht u wacht?
Adm. Vondt gij het prijzenswaardig, als ik hem, een vriend,
had afgewezen, zonder meer hem heen liet gaan?
Verre vandaar: 'k had in geen enkel opzicht zoo
mijn leed verminderd; vriendschap waar' er door
(geschaad,

en bij het eene onheil kwam een tweede ramp,
zei men: „Admetus' vrienden zijn hem ongewenscht".
En buitendien: een edel vriend vind ik in hem,
wanneer in 't dorstig Argos hij mijn gastheer is.
Koor. Waarom de ware reden hem dan niet onthuld,
die naar uw eigen woorden is bevriend met u ?
Adm. Nooit had hij binnen willen treden in mijn huis,
zoo hij den omvang mijner smarten had bevroed.
Dwaas vindt gij zeker mijn gedrag en ongerijmd,
maar strijden zou het tegen mijn karakter, als
ik ook in 't minste gasten eer en hulp onthield.
(Admetus gaat weder het paleis binnen).
Koor.

Hoffelijk huis, hoe mint ge,
gul voor uw gasten te zijn; zoo wint ge u
liefde; zoo vond ook Apollo
bij u zijn vrede,
in uw dienst getreden
voor 't hoeden uwer schapen; ja hij,
scheper van Admetus,
doolde en dwaalde door veld en wei,
langs heuvelen, zingende luide
een lied van lievende bruiden.

0. E. XVIII 11
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Lynxen met bonte huiden
kwamen gelokt door die fluitgeluiden,
leeuwen verlieten hun holen;
't gedierte luistert,
door den klank gekluisterd;
en schuchter zetten reeën haar voet
buiten 't hoog geboomte;
't klinkt zoo klaar en het vleit zoo zoet
dan zwichten zij voor het gevlei en
omdansen den zanger haar reien.
Rijk is nu mijn koning en heer,
rijk aan vee zijn hof, waar het Boebiameer
ligt in glans, en ver in het blauwe verschiet
ziet men de welige weien
en velden zich rijen,
ein d'loos, eind'loos
wijd onder den tent

van het firmanent;
ginds tot den rand
van het zeekristal ;
daar tot aan der Molossen
donkere zonnestal.
Zie, min'lijk ontvangt hij ook thans,
d' oogen nog van tranen in paarlenden glans,
bij haar sponde, droevige stonde, geschreid.
Spreekt uit het dragen dier smarten
geen adel des harten,
mijn heer tot eere?
Een edel gemoed
is een koningsgoed,
en wie der goden
gebod ontziet,
faalt, naar mijn innig vertrouwen,
in zijn gedragingen niet.
(Admetus verschijnt op den drempel van het
paleis bij de baar `van Alcestis).
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Admetus. Burgers van Pherae, deelgenooten in mijn lot;
wij zullen onze doode op de doodenbaar
aanstonds gaan dragen naar den mutsaard en het graf.
Zoo gij d' ontslapen vrouwe brengen wilt uw groet,
voordat zij haren laatsten tocht aanvaardt, zoo komt!
Koor. Wij komen. Ook uw ouden vader zie ik daar
al moeizaam gaande nad'ren. Dienaars volgen hem
belast met gaven voor de uitvaart van uw vrouw.
Pheres. Ik kom uit deernis, zoonlief, met uw groot verlies.
Gij hebt een brave dat spreekt niemand tegen en
een lieve vrouw verloren. 't Is een zware slag,
't is waar, maar 't is niet anders; draag het met
(geduld.
Ik heb een sieraad meegebracht; dat is voor haar;
dat mag ze dragen; zulk een eere komt haar toe:
't was braaf van haar, voor u te willen sterven, zoon,
en mij niet kinderloos te maken; braaf van haar,
mij zoon verdriet te sparen op mijn ouden dag;
het was heel edelmoedig; ja dat was het; en
aan heel haar sekse strekt die daad van haar tot eer.
Vaarwel, Alcestis; van den dood hebt gij mijn zoon
gered, maar voor den ondergang ook mij behoed.
Vaarwel, ook in den Hades ga 't u goed. Zoo'n vrouw
alleenlijk maakt het huw'lijk tot een waren echt.

Adm. Gij komt hier ongenoodigd : ik ontbood u niet,
en 'k zeg U: onder vrienden zijt ge hier evenmin;
en nimmer draagt Alcestis dat geschenk van u.
Ook zonder uwe gaven vindt ze haar weg naar 't graf;
uw deernis vroeg ik, toen ik sterven moest niet nu.
Toen liet ge 't doodgaan veilig over aan de jeugd;
maar nu
nu komt ge tranen schreien bij haar lijk ?
Gij zijt de ware schepper van mijn lichaam niet,
en zij mijn moeder evenmin, die zich zoo heet,
en mij haar zoon noemt; neen ; ik was een slavenkind,
dat zij bedrieg'ij k zoogde als waar 'k haar eigen kind.
Maar nu: verraden hebt ge uw werkelij ken aard,
en ik beschouw mij voortaan niet meer als uw zoon.
Een toonbeeld zijt ge waarlijk van kleinmoedigheid,
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gij, die al bijna 's levens eindpaal hebt bereikt,
en toch de liefde miste, ja den moed niet hadt,
uw zoon ter wille 't leven te verlaten laks
en onverschillig zaagt ge 't offer aan van haar,
die bei' mijn ouders verre in liefde overtrof.
En was 't geen heerlijk levenseind voor u geweest,
zoo schoon een offer? Luttel was nog maar de tijd,
dien u het aardsche leven nog te leven gaf;
en zzij
te zamen zou ze met mij zijn vergrijsd
en ik niet eenzaam achter blijven met mijn smart.
En wat een mensch van 't leven mag verwachten, gaf
het u dat niet ten volle, van uw jeugd af vorst
en mij als erfgenaam bezittend van uw macht?
Was ik er niet, wie erfde dan uw troon ? Hij viel
in vreemde handen als een veelbegeerde prooi.
Verschoonen kunt ge uw harteloosheid niet, door te
beweren, dat 'k uw grijsheid geen ontzag toedroeg,
ik, die als niemand anders u eerbiedigde.
Zoo dus vergelden ouders onze liefde en trouw.
't Is nu te laat op kind'ren nog te hopen, die
u zouden kunnen steunen op uw ouden dag,
en zorgen voor uw lijk en uitvaart na uw dood.
Want ik, wees daarvan zeker, breng u niet in 't graf.
Ik zou al immers dood zijn, hing het af van u.
Wie mij uit liefde 't leven geeft, hem heb ik lief,
hij is mijn vader, kinderplicht vervul ik hem.
IJdel verzuchten oude liên : was ik maar dood,
bevrijd van eindelooze kwalen; ij d'le praat;
wanneer hun ure nadert, voelen zij den last
niet meer der lange jaren en wil niemand dood.
Koor. Houd op; ik bid U; is er al niet leed genoeg,
dat gij uw vader bovendien zoo bitter stemt?
Pheres. Zeg eens, vergeet ge, tegen wien ge spreekt ? Ik ben
niet een van uwe slaven. Wat verbeeldt ge u wel ?
Vrij van geboorte ben ik en Thessaliër,
zoo ook mijn eigen vader: weet ge dat soms niet?
Zoo heftig uittevaren, is dat mannentaal?
Maar met uw onbeschaamdheid komt ge er zoo niet af.
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Gewonnen zijt ge en groot gebracht door mij, om eens
hier heer te zijn, maar sterven hoef ik niet voor u.
Want dat een vader voor zijn kind'ren sterven moet,
dat leert geen overlev'ring of Helleensche wet.
Elk leeft zijn eigen leven, goed of slecht, naar 't gaat.
En wat ge van mij krijgen moest ; dat hebt gij al:
mij dankt ge uw onderdanen, mij, wat ge op uw beurt
aan land als erfdeel mijner vad'ren, erven zult.
Wat doe 'k dan onrechtmatig? Wat onthoud ik u?
Ik vraag geen offer, verg het dan ook niet van mij.
Lust hebt ge in 't leven; denkt ge soms, uw vader niet?
De tijd hiernamaals, waarlijk, die is lang genoeg;
en kort mag 't levenwezen, maar het is toch zoet.
Gij zelf, gij weerdet schaamt'loos u niet hand en tand,
om op het voorbeschikte uur niet dood te gaan,
en leeft door haar te dooden. En dan noemt ge mij
kleinmoedig! Lafaard, die ge zijt ! gij, die uw vrouw
voor u, den mooien jongen man maar sterven liet!
Knap vindt ge op aarde 't eeuwig leven voor u zelf,
wanneer ge telkenmale slechts uw vrouw bepraat,
voor u te sterven. En dan laakt ge een vriend, die dat,
waarvoor ge zelf te laf zijt, niet verkiest te doen!
Zwijg maar! Ik zeg u: hebt ge uw eigen leven lief,
een ander doet het eveneens ; en valt ge mij
daar hard om: even harde waarheid zeg ik u.
Koor.
Te harde woorden zijn er nu en straks gezegd;
ik bid u, grijsaard, eindig: spaar uw zoon uw toorn.
Adm. Spreek; ik heb ook gesproken; krenkt de waarheid u:
wel, hadt uw vaderplichten dan maar niet verzuimd.
Ph. Dat had ik eerder, was ik heengegaan voor u.
Adm. Is 't dan hetzelfde, jong te sterven, als stokoud ?
Ph. Voor één bestaan zijn we op de wereld, niet voor twee.
Adm. Nu duurt het uwe zeker lang als d'eeuwigheid.
Ph. Wat leedt ge toch voor onrecht, dat ge uw ouders vloekt?
Adm. Uw hangen aan het leven lijkt mij onnatuur.
Ph. En gij dan ? Gaat die doode niet voor u in 't graf P
Adm. Daarvan is d'eerste oorzaak uw kleinmoedigheid.
Ph. Ik van haar heengaan d'oorzaak ? Dat is leugentaal!
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Adm. Ik wilde dat ge ook eenmaal dacht aan mijn belang!
Ph. Vrouwen genoeg! Ding naar haar liefde en naar
(haar dood!
Adm. U treft die smaad, daar gij niet offervaardig waart.
Ph. Zalig dat godd'] ij k zonlicht, o een zaligheid!
Adm. Dat hunkeren, onmanlijk is het en gemeen!
Ph. Ge zoudt maar lachen, sloot ge mij de oogen toe.
Adm. Doch sterft gij eenmaal: roemloos zal uw dood dan zijn.
Ph. Roem laat mij onverschillig, is het eens zoo ver.
Adm. Dat met de jaren 't eergevoel zoo zeer verdooft!
Ph. Haha! zij had wel eergevoel, maar geen verstand!
Adm. Ga heen, en laat mij - rustig haar begraven gaan.
Ph. Ik ga, begraaf haar ; gij haar eigen moordenaar!
Wacht maar! Vergelden zult ge't nog aan haar geslacht.
En weet dit wel: Acastus is geen man van eer,
als hij ' zijn eigen zusters bloed niet wreekt op u!
(Pheres af)
tusschen
mij
en
u
nu
alles
Adm. Verbroken zij
en mijne moeder; kinderloos, al leeft uw kind,
zij uwe grijsheid ; onder 't zelfde dak zijn wij
nooit meer te zamen. Moest ik met herautenroep
dien breuk verkonden laten, 'k had het niet verzuimd.
Maar wij — we moeten dragen onzen last en leed
we gaan en brengen onze doode naar het graf.
Koor. Vaarwel, vaarwel nu, edele -vrouw,
zoo fier in uw daad van liefde en trouw.
Vaarwel! Dat de God in het sombere oord
uwe ziele begroet met een vriendelijk woord
en hij plaatse, zoo daar ook de deugd wordt geëerd,
naast zijn gemalin uwen zetel.

(Admetus en het koor verlaten met de
baar het tooneel.)
(Dienaar komt uit het paleis.)
Dienaar. Al vele gasten zag ik hier, van heinde en ver
gekomen, intrek nemen in Admetus' huis,
dien ik de, tafel diende; maar ik zag nog nooit
iemand zoo onwellevend doen als deze gast;

ALCESTIS.

143

hoewel hij duid'lij k 't rouwen van mijn meester zag,
kwam hij toch binnen, daardoor geenszins afgeschrikt,
en ging in onbescheidenheid zoo ver, dat hij
met al wat opgedischt werd ontevreden was,
en riep, wanneer wij iets niet brachten : haal het mij.
En uit een klimopgroenomhangen wijnbokaal
drinkt hij het ongemengde zoete druivennat,
totdat het vurig geestrijk vocht zijn brein verhit;
dan vlecht hij myrtetwij gen tot een krans om 't hoofd,
al liedjes brullend. Elders klonk een ander lied:
terwijl hij onverschillig voor het droef geval
in 't huis van zijnen gastheer zong, beweenden wij
onze arme meesteresse. Maar geen enk'le traan
zag hij : Admetus immers had dat niet gewild.
Ik moet nu blijven zorgen voor 't onthaal van hem,
die eer een rooverhoofdman of bandiet gelijkt;
en zij is weggedragen in dien tusschentijd;
helaas, haar vergezellen mocht ik niet, noch haar
mijn laatste groeten brengen, die een moeder was
voor mij en allen. Immers, vaak heeft zij voor ons,
wanneer Admetus toornde, hem weer zacht gestemd.
Men ziet: dien ongenooden gast haat ik terecht!
Heracles. Hé zeg eens, waarom kijkt ge zoo bezorgd en
zwart P
Voor gasten moet een dienaar niet zoo somber zijn;
voorkomend moet hij wezen, vriendelijk en hupsch.
Maar gij ? een gastvriend ziet ge vóór u van uw heer,
en dien ontvangt ge knorrig, 't voorhoofd norsch
(gefronst,
en dat, terwijl ge u aantrekt andermans verdriet.
Maar kom eens bij me en luister, dat ge wijzer wordt.
Al 't ondermaansche, weet ge, hoe het daarmee staat ?
Ik denk van niet: hoe zoudt ge ook? Luister dus
(naar mij :
wij menschenkind'ren, allen gaan wij eenmaal heen,
en hier op aarde is niemand, die wel zeker weet,
of hij den dag van morgen nog beleven zal.
Want, waar het lot ons henenvoert, is onbekend,
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een eeuwig raadsel, boven menschelij k begrip.
Ik raad u : nu gij deze waarheid hebt geleerd,
drink maar, wees vroolijk, reken 't leven van vandaag
voor 't uwe ; louter toeval evenwel de rest.
En eer der goden allerliefste meesteres,
eer Afrodite, onze troost in 's werelds leed.
Laat voorts flolen zorgen, vriend, en doe zooals
ik zeg; tenminste geeft ge mij daarin gelijk ;
niet waar, dat zult ge zeker: wees geen pessimist.
Verzet des levens zorgen, druk den krans op 't hoofd
om meê te pok'len. En dat sombere gezicht,
die strakke trekken, spoorloos zijn ze weggevaagd,
zoodra de beker lustig op en neder gaat.
We zijn nu eenmaal menschen; doe dan ook als mensch,
geniet de vrucht des levens; al die stugge ernst,
die sombere gezichten maken volgens mij
geen leven van het leven, maar een ongeluk.
Dien. Die wijsheid kenden we allen. Maar wat is -gebeurd,
stemt niet tot lachen, vroolij kheid of scherts.
Her. Och kom; een vreemde was zij, die gestorven is;
en dan: Admetus immers leeft nog en zijn vrouw.
Dien. Zouden zij leven? 't onheil — ach, ge kent het niet.
Her. Tenzij uw meester mij een leugen heeft verteld.
Dien. Maar al te gastvrij, al te vriend'lij k is mijn heer.
Her. Had ik dan moeten vasten voor een vreemde vrouw?
D. Een vreemde ? Al te eigen was zij ons helaas.
H. Hij hield toch, wil ik hopen, niets voor mij geheim?
Ga maar in vrede: 't huis'lij k leed treft ons alleen.
D.
H. ' Dat klinkt heel anders; huis'lij k, zegt ge, was dat leed ?
D. Ja, anders had uw vroolijkheid mij niet gekwetst.
H. Dan is mijn gastheer oorzaak van die ergernis.
D. Gij kwaamt hier ongelegen op dit oogenblik.
Diep zijn we . in rouw gedompeld; rouwkleur heeft
(ons kleed,
aan rouw herinnert alles. H. Maar wie is dan dood?
Een van zijn kind'ren of zijn oude vader soms?
D. Wilt gij de waarheid weten, weet dan: 't was zijn
(vrouw.
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Wat zegt ge daar P en werd ik toch door u onthaald P
Ja, want onhart'lij k wilde hij voor u niet zijn.
Arme Admetus ! Welk een gade ontviel u dan!
Het treft ons allen even zeer, niet hem alleen.
Wel had ik zijne tranen, wel zijn droefenis
gezien en rouwgewaden, maar geloofde hem,
dat slechts een vreemde grafwaarts heen gedragen werd.
0 schande, dat ik in zijn vriend'lij k gastvrij huis
ontvangen, zoo onstuimig aan het drinken ging,
in zulk een droeven toestand, en het hoofd bekranst
mij aanstel als een dolle. Maar dat gij mij niet
de ware toedracht van het onheil hebt verteld!
Waar is Admetus? Waar heen heeft hij haar gebracht?
D. Vlak aan Larissa's heerweg zult ge 't graf wel zien,
een marm'ren tombe, even buiten onze stad.
H. Al menig waagstuk, Heracles, hebt gij verricht!
Nu zult gij openbaren, welk een dapper zoon
Alcmene eens aan Zeus, den hemelvader, schonk.
Die arme Alcestis nu te redden is mijn plicht.
Ja 'k breng haar levend hier weer in haar huis terug;
dan ziet Admetus: d' eene dienst is d' andre waard.
Ik ga en zal dien sombren zwartomhangen god,
den Dood, beloeren; bij haar tombe zal ik hem
wel, denk ik, vinden, drinkend van 't vergoten bloed.
Als 'k hem gewaar word, spring ik uit mijn hinderlaag,
en heb ik hem maar eenmaal in mijn armen vast,
geen macht ter wereld wringt hem dan weer uit
(den greep
van mijn omstreng'ling, voor dat zij weer is bevrijd.
Mislukt die jacht mij onverhoopt en komt hij niet
van 't bloedig offer drinken, wel dan daal ik af
naar Hades' zonnelooze woning en ga daar
voor haar bevrijding smeeken, en 'k vertrouw er op,
Alcestis mee te brengen; ja hij krijgt haar weer:
zoo vriend'ij k nam hij in zijn gastvrij huis mij op,
hoe zwaar het onheil hem ook had getroffen, en
hoe fijngevoelig en hoe kiesch hield hij 't geheim.
Waar vindt men zulk gastvriend in Thessalië,

H.
D.
H.
D.
H.
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of waar in Hellas? Maar ik schaam mij voor't verwijt,
zijn vriendschap te vergelden met ondankbaarheid.
(Heracles af.)
(Admetus en het koor betreden het tooneel,
terugkeerende van de begrafenis.)
Admetus. 0 droeve tocht naar huis, naar mijn huis,
dat zoo vreemd mij aan ziet, zoo eenzaam en stil.
Waar zal ik heen P wat zeggen, wat niet P
0 ware ik dood!
Een ellendig bestaan, daarvoor was ik bestemd.
De dooden benijd ik, daar hunker ik heen,
o daar wil ik zijn, vereenigd met hen!
Het zonlicht, ik kan het, ik kan het niet zien,
te staan
te gaan --- het is mij te veel.
Mijn alles, mijn vrouw
weg is zij gerukt,
in eeuwige nacht verzonken.
Koor. Kom; ga, mijn vorst naar uw binnenkamer.
Ik weet: uw hart is vol: ween het uit.
Ja, felle smart doorvlij mt u,
doch haar baten geen klachten.
O dat gij nooit, nooit weder

uw lieve vrouwe terug ziet.

Adm. Wat raakt gij opnieuw die schrijnende wond ?
Dat . is voor een man -wel het grootste verdriet,
wanneer hij zijn vrouw door den dood verliest.
Was een eenzaam bestaan niet beter geweest?
een leven alleen, zonder vrouw, zonder kroost ?
Dan was men één ziel en het leed dier ziel
ware een dragelijk leed.
Maar zijn kinderen ziek op hun sponde te zien,
aan het doodsbed te staan van een jonge vrouw,
is onduldbaar, terwijl. men zonder vrouw,
zonder kind'ren had kunnen leven.
Koor. Het lot beschikt
leg u daarbij neder.
Te heftig was uw smart: matig u.
Wel is het zwaar te dragen,
maar verman u, want gij zijt niet d'eerste,
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die zijn trouw verloor: de dood waart rond
en treft nu d'een, dan d'ander.
Adm. Dat leven van smart, dat leven van rouw,
zoo eind'loos lang!
Waarom liet ge niet toe, waarom hebt ge belet,
mij te werpen omlaag in de gapende kuil?
dan ware door mij de Hades verrijkt
met én ziel meer en had mij de dood
voor d'eetiwigheid vereend met haar
in den donkeren schoot van de aarde.
Koor. ik ken een knaap, eenig kind, liefling en vreugde
(van allen,
die voor eeuwig heenging
uit het huis zijns vaders.
En zijn vader, vergrijsd en bejaard,
en nu eenzaam gebleven,
was fi er in zijn smarten,
in zijn leed berustend.
Adm. 0 trotsch paleis, nu koel en kil;
geen welkomstgroet, geen vriend'ljke blik
dier goede geest. 0 wreed verschil:
mijn aankomst nu en die heerlijke dag,
toen ik kwam onder zang en toortsenglans,
in liefde vereend, mijn bruid aan de hand,

door een juichenden stoet van vrienden verzeld,
die zongen den lof van de doode en mij,
hoe edel paar wij waren, hoe oud
de stam, waar zij en ik uit ontsproot.
Geen bruiloftszang, maar droef geween,
geen blijde stoet, maar zwarte rouw,
verzelt mijn gang
naar mijn sponde, nu kil en vereenzaarnd.
Koor. Al voorspoed, ja al geluk mocht ge in uw leven ge(nieten.

Des te feller voelt ge
in uw hart de wonde.
Maar hoe groot uw verlies ook mag zijn
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en hoe lief u de doode,
toch is u het leven
en het licht gebleven.
Adm. Neen vrienden, 't leven lacht mij niet meer aan
(helaas!
veeleer benijd ik haar, de doode, haar zielerust
en eeuw'gen vrede: onaantastbaar als zij is
voor alle zorgen en gevierd om haren dood.
Maar ik: ellendig is mijn toekomst: ik, die niet
verdien te leven, ik, die, toen het noodlot riep,
mij hield ter zijde ; o eerst nu besef ik dat,
en zal het telkenmale weer beseffen, als
ik thuis kom en geen woord of groet van iemand hoor,
en d' eenzaamheid mij angstig weer naar buiten jaagt
bij d' aanblik van de droefverlaten sponde en van
haar leegen stoel en 't onbehagelijk gemis
van huis'lij ke orde, als mijn kind'ren aan mijn knie
al schreiend roepen om hun moeder en rondom
't verlies der goede meesteresse wordt beweend.
En dan, hoe vind ik buitenshuis mijn vrede en rust?
Misschien bij and'ren in den schoot van hun gezin,

getuige zijnde van hun echtelijk geluk,
om des te meer te voelen, wat ik missen moet?
Ja, onverholen zegt dan menigeen vol haat:
„Zie daar den bloodaard, die geen moed te sterven had,
een, die zijn eigen gade dood liet gaan, om zelf
te blij ven .leven ; dat verbeeldt zich man te zijn,
een, die, dewijl hij zelf niet sterven wil, daarom
zijn ouders vloekte !" Zulk een naam bezorgen mij
de booze tongen. Zegt mij : wat is 't leven dan
nog waard, zoo eerloos en rampzalig als ik ben.
Koor.

Meen'ge verheven gedachte,
die in een denkersgeest ontstond,
of eens klonk uit een zangersmond,
leerde mij voor de macht en

albestierende heerschappij
van het fatum te vreezen;
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want geen sterfelijk wezen
gaat zijn dreigende gang voorbij .
IJdel was het te trachten,
't zij door kruiden van aardschen grond,
't zij door bidden met vromen mond
noodlots dwang te verzachten.
Noodlot! nimmer aanbeden
aan altaren met offerand,
of in beelden van nlenschenhand,
onverbiddelijk wreede!
moogt ge uw komst, kan het zijn, nog lang,
lang en verre vertragen;
want naar goden behagen
sluit gij af onzen levensgang.
Valt het ijzer te smeden
gij zijt hard als diamant,
gij, onwrikbaar van wil, verbant
allen troost van gebeden.
Koning, ook gij voelt zijner hand
(knellenden band;
draagt het! klaag het
leven niet aan; ook als het schoone,
eens ontvloden, niet weder keert.
Zoo zijn zonnige godenzonen
ook tot stof vergaan.
Wij hadden haar lief in het leven:
dood is zij ons lief gebleven;
zoo edele gaven deelde
zij aan u van haar liefde weelde.
Zou al tot stof 't lichaam vergaan niet haar bestaan!
d'Aarde gaarde
d'assche van haar; heur heilig wezen
wijdt haar tombe tot bedeoord,
waar zij vromen deemoedig deze
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bede prevelen hoort:
„gezegende geest, die 't leven
uit liefde hebt prijs gegeven;
gij lijdenden toegewijde,
wees mij genadig, gebenedijde.
Koor. Admetus, zie, bedriegen mij mijn oogen niet,
dan nadert daar Alcmene's zoon uw huis en hof.

(Heracles verschijnt, met Alcestis, die op den
achtergrond blijft.)
Heracles. Admetus, onder vrienden past vrijmoedigheid
en legt men openhartig al zijn grieven bloot;
,.dies wil ik nu niet zwijgen. 't Was mij lief geweest,
als vriend u troostend in d'ellende bij te staan,
hadt gij het droevig einde van uw vrouw voor mij
maar niet verzwegen. Doch het was, zoo zeidet gij,
rouw om een vreemde en gastvrij hebt ge mij onthaald;
ik wist niet beter, en ik ging, het hoofd bekranst
den goden plengen in 't van rouw vervulde huis.
Ik duid u dat ten kwade, ja ten kwade, maar
ik wil u niet bedroeven : leed hebt ge al genoeg.
Doch wat mij weder herwaarts voert, dat zal ik u
vertellen. In uw hoede stel ik deze vrouw,
zoolang, totdat ik met het Thracisch rossenspan
hier weer als overwinnaar ben teruggekeerd;
tenzij, wat niet te hopen is, mij iets gebeurt.
Dan sta ik haar als dienaresse af aan u.
Veel heb ik moeten zwoegen,i eer ik haar verkreeg;
het toeval bracht mij op mijn weg ter plaatse, waar
kampstrijders tot een tweekamp werden uitgedaagd.
Mij viel de zege en zij als zegeprijs ten deel;
den winnaar in den lichten strijd gewerd een span
krijgsrossen; wie in 't worst'len overwinnen mocht
en 't vuistgevecht, een kudde rundvee; bovendien
zou hem deez' vrouwe volgen. Zulk een roem en prijs,
die 't toeval bood, te weig'ren, was mijn eer te na.
Maar zorg, zooals ik zeide, Admetus, gij voor haar;
gij ziet: ik won haar eerlijk, niet door slinkschen streek;
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wie weet : misschien zijt gij er zelf eens dankbaar voor.
Adm. Niet om te krenken, ook niet uit onhart'lijkheid,
hield ik het heengaan mijner arme vrouw geheim.
Doch had ik naar een ander huis u laten gaan,
dan hadde ik 't eene leed bij 't andere gevoegd,
alsof ik niet voldoende stof tot klagen had.
ach, vorst, ik bid u, zoo liet moog'lij k is,
Die vrouw
vraag liever aan een ander, die niet leed als ik,
haar te beschermen. Immers vrienden hebt gij hier
genoeg in Pherae. Open niet opnieuw mijn wond.
Haar aanblik zal me ontroeren en doen denken aan
een ander; neen, ik bid u, voeg geen nieuwe smart
bij d' oude; immers drukt mij 't lij den zwaar genoeg.
Trouwens, waar moet zij wonen, zulk een jonge vrouw?
Jong is zij zeker; tooi en kleeding zeggen 't- mij.
Ik vraag U: hier met mannen onder 't zelfde dak?
Maar kan haar wonen onder jonge lieden niet
gevaarlijk worden? Want onstuimig is de jeugd.
Het kan niet; 't zou onverantwoord'lijk van mij zijn.
Ofwilt ge, dat ik haar de kamer binnenleid
der doode en naar heur sponde voer ? Is dat uw doel?
Dat ware in d' oogen van het volk een laak'bre daad;
met reden zou men schande roepen, als ik haar
en hare liefde voor een and're vrouw verried.
En ik zou roek'loos schenden, wat mij heilig is
en heilig ook zal blijven:: haar herinnering.
Maar wie ge ook zijn moogt, vrouwe; ach hoe brengt
(uw bouw
en uw gestalte Alcestis mij weer voor den geest.
Wee mij, ik bid u, voer haar uit mijn oogen weg,
die vrouw; bezwij ken zou ik voor haar toovermacht ;
zoo waan ik bij haar aanblik mijne vrouw te zien;
o laat haar gaan: verwarring sticht zij in mijn hart,
en doet mij weenen; ach, vergeef die zwakheid mij;
ik ben aan 't bittre van mijn lot nog niet gewend.
Koor. Onwelkom moog het onverwachte meestal zijn,
toch worde, wat de goden geven, stil aanvaard.
Her. 0 dat mijn kunnen even groot ware als mijn wil;
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in d' afgrond van den Hades daalde ik af en bracht
u ter vergelding uwe vrouw naar 't licht terug.
Adm. Uw goede wil, dien ken ik : niets is u te veel;
helaas ! de dooden keeren niet in 't leven weer.
Her. Bedwing u zelven ; draag, wat o nvermij d'lij k is.
Adm. Veel lichter valt het, dat te raden dan te doen.
Her. Wat zal 't u baten, kent uw jammerklacht geen maat ?
Adm. Neen niets; ik weet het; maar 't is sterker dan
(mijn wil.
Her. Geen wonder, dat men om geliefde dooden weent.
Adm. 't Maakt mij ellendig, meer dan ik u zeggen kan.
Her. Ben ed'le gade, dat is zeker, mist gij nu.
Adm. Mijn levensvreugde ging met haar voor immer heen.
Her. De tijd verzacht de wonde, ook al schrijnt ze nu.
Adm. De tijd, ja zeker; als de tijd één is met dood.
Her. Een vrouw kan troosten en vernieuwde levensdrang.
Adm. Zwijg ! 't ware zonde. Dat ik zoo iets hoor van u!
Her. Dus wilt gij liever eenzaam blijven buiten echt?
Adm. Geen vrouw, die ooit weer in gemeenschap met mij
(leeft.
Her. Doet gij daar wel meê, tegenover haar, die stierf?
Adm.Ik geef haar d' eere, die ik haar verschuldigd ben.
Her. Lofwaardig, zeer lofwaardig, naar ik vrees: te dwaas!
Adm. Toch noemt mij nimmer eene vrouw haar bruidegom.
Her. Zoo'n trouwe liefde dwingt mij eerbied -voor u af.
Adm. Ik - moge sterven, breek ik mijn gelofte aan haar.
Her. Stel dan uw ed'le woning open voor die vrouw.
Adm. Om 's ,hemels wille: spaar mij; 'k bid u, vraag
(dat niet.
Her. Doet gij het niet, een misslag zou het zijn van u.
Adm. Doe ik het wel, gepijnigd wordt opnieuw mijn hart.
Her. Geef toe: want eenmaal zijt ge mij daar dankbaar voor.
Adm. 0 dat die zege u nooit te beurt gevallen was!
Her. Deelt gij mijn zege, zegen zal 't ook zijn voor u!
Adm. Wat fraaie woorden! Laat zij heengaan, weg van hier.
Her. Zoo 't moet, dan gaat zij ; zie haar aan; zeg dan,
(of 't moet.
Ad. Het moet, tenzij ge reden vindt vertoornd te zijn.

ALCESTIS.

153

Her. Er is een reden, dat ik dit zoo gaarne wil.
Ad. Heb dan uw zin : maar 't is mij gee nszins aangenaam
Her. Eens zult gij anders spreken, doet ge naar mijn woord.
Ad. Geleidt gijlieden haar naar binnen, als 't dan moet.
Her. Neen, aan uw dienaars sta ik haar ongaarne af.
Ad. Welnu, geleid haar zeff naar binnen, als ge wilt.
Her. ik geef haar liever over in uw eigen hand.
Ad. Haar staat de toegang open: ik raak haar niet aan.
Her. Maar ik vertrouw haar niemand toe dan 11 alleen.
Ad. 0 vorst, ge dwingt mij tegen mijnen zin daar toe.
Her. Verman u: strek uw hand uit en vat die van haar.
Ad. ik doe het, doch haar schuwend als het Gorgo hoofd.
Her. Gij hebt haar? Ad. Ja, ik heb haar. Her. Laat haar
(nooit weer los,
dan roemt gij eenmaal Heracles uw besten vriend!
Zie haar in d' oogen. Vindt ge geen gelijkenis
met uw Alcestis? Treur niet langer in geluk.
Adm. Goden, wat zie ik? Welk een wonder, nooit gehoopt.
Is dat Alcestis? is het waarlijk mijne vrouw?
of drijft een godheid soms wreedaardig spel met mij?
Her. Volstrekt niet; 't is uw eigen gade, die ge ziet.
Adm. 0 zeg mij: 't is toch geen verschijning uit den dood?
Her. Neen, denkt ge, dat ge een geestbezweerder hadt te gast?
Adm. is zij het; is ze 't waarlijk, die 'k ten grave droeg?
Her. Zij is 't; geen wonder, dat gij uw geluk mistrouwt.
Adm. Dus leeft ze en spreken en omarmen mag ik haar?
Her. Spreek haar maar toe, want al uw wenschen zijn
(vervuld.
Adm. 0 liefste in aanblik en gestalte, Alcestis mijnl
zijt gij het, die ik eeuwig mij verloren dacht )
Her. Zij is het, als de hemel 't u maar niet misgunt.
Adm. ik dank u, ed'le, ware zoon des hoogen Zeus!
En Zeus, uw vader, bid ik, hoede uw verd'ren
(levensgang.
Wien anders dank ik immers mijn geluk als u
Hoe wist gij haar te ontvoeren uit het doodenland?
Her. Eerst na een worst'ling met den vorst van 't Schimmen(rijk.
0. E. XVIII 11
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Adm. Waar hebt ge dan met Thanatos dien strijd gevoerd?
Her. Vlak bij haar tombe greep ik onverwacht hem vast.
Adm. Doch zeg mij : waarom staat ze daar zoo sprakeloos?
Her. Voordat de goden van de dooden zijn verzoend,
en eer de derde dageraad verschenen is,
is 't niet veroorloofd, dat ge haar geluid verneemt.
Maar breng haar binnen, en, Admetus, 't ga u wel,
en houd ook verder in uw leven vriendschap hoog.
Nu moet ik heengaan en de mij bevolen taak
ten ' einde brengen voor Eurystheus; dus: vaarwel!
Adm. Ach, wil nog blij ven : wees nog een'gen tijd mijn gast.
Her. Dat zal ik later: nu vertoeven mag ik niet.
Adm. Welnu! dan moog' 't u wel gaan: keer behouden
(weer!
Mijn onderdanen in mijn heele koninkrijk :
zij moeten feest'llj k vieren dezen blij den dag,
met offeranden op d'altaren en gebed.
Nu is het leven schooner, ja veel schooner dan
te voren; dankbaar, innig dankbaar zij 't erkend.
Koor. Zoo wisselt staag het levensbeeld
vaak onverhoopt, naar God beveelt.
Vaak onvervuld blijft wat men wacht,
en wordt beschikt, wat niemand dacht;
dat is ook hier gebleken.

EEN DICHTERLEVEN IN DE XVIIE EEUW
1
La Fontaine bij Fouquet.
DOOR

ANDRÉ DE RIDDER.

Fouquet, 't is weer een dier figuren, die men uit een
avonturen -roman geknipt zou denken, of levend uit een
melodrama gehaald, en die nog de verbeelding beschamen
door de fantastische werkelijkheid van hun leven, dat
romantischer is dan een verzonnen verhaal en dramatischer
dan eene verdichte tragedie.
Hij heerscht als regeeringsman en financier, door de
dubbele macht van zijn gezag en zijn fortuin, hij is de
schuldeischer des konings, hij beschermt een heele keur
dichters en schilders als een Mecenas der Renais--bend
sance rijk en verspilziek, belust op alle weelde; hij houdt
van kunsten en letteren en van grootsche gebouwen en
ruime parken en prachtige kameren, hij is verzot op de
vrouwen, op de elegantste en bevalligste vooral, en alle
dames, eerbare en lichtzinnige, zijn voor hem veil. Eenig
voorbeeld schier van snelle stijging en bijna wonderbaar
succes en van plotselinge ongenade en grievende misken
hij in den tijd van zijn macht en weelde buiten -nig,s
verafgood en vertroeteld geworden, en in zijn eer-sporig
allersmadelijkst aangerand, beroofd van zijn goederen en
gekerkerd, toen het uur der ongenade had geslagen. Hij
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stort als een lamgeslagen aartsengel uit de gulden en
voluptueuse weelde van het Paradijs van Vaux in de sombere , eenzame diepten van de hel te Pignerol, waar hij
als staatsgevangene opgesloten werd.
't Is een dier aantrekkelijke en gevaarlijke avonturiers,
die alles wagen om alles te bezitten, omdat hunne instincten gebiedender en dringender zijn dan die van de kleine
menschjes waaronder ze geboren werden. Ze kunnen zich
door de belemmeringen en beperkingen des gewonen levens
niet laten tegenhouden in hun drang vooruit, en zijn als
teugellooze paarden die den geduldigen tred langs de begane
wegen en het zoete gedraaf binnen de afgebakende perken
beu, steigerend over alle hindernissen buitelen, onstuimig
hollen door de wereld, voortgejaagd door eigen koorts en
drift, als puntige sporen in hunne bronstheid. Ze willen
omhoog, en alle middelen zijn goed, die hen helpen hun
doel te bereiken. Het gemakzuchtige, bekrompene, roem
leven binnen den nederigen staat hunner-lozevanht
geboorte schrikt hen af, als de nacht. Z e kunnen hun
uur niet geduldig afwachten of gedwee op de genade van
het lot betrouwen. Ze bouwen hun toekomst met eigen
handen, gejaagd, sterk van wil, met durf en trots en vastberadenh eid. Ze veroveren met geweld de gunsten van het
lot, hun aandeel in de wereld, trotsch en overmoedig als
overwinnaars op hun zegewagen.
Zij willen niet met kleine teugjes ontvangen, maar
met volle maat; geen smeulend vuurken zal hun leven
zijn, maar een laaie vlam, die allen schroeit.
Men gaat hun avontuur niet onverschillig voorbij,
wanneer men van het bonte schouwspel der wereld houdt
en hoe men het ook beoordeelen moge, niet zonder angst
en argwaan en ontzag volgt men hun schitterend en diep
gemerkt spoor door den akker onzer aarde.
Fouquet ook was een dier stoute vrijbuiters van het
geluk, wier wenschen mateloos zijn. Hij had genoegelijk
kunnen leven, te Parijs of in de provincie, veel geld winnen, veel achting oogsten en door iedereen ontzien, een
peizelij k, lang en veilig bestaan slijten, vrij van stormen,
.
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zorgen en gevaren. Maar tot dien zekeren schijnslaap was
hij niet voorbestemd, en de omstandigheden waren niet
van dien aard om zijn heerschzuchtige instincten te sussen.
De Fronde opende voor iedereen ' de verststrekkende mogel ij kheden, als landen die te veroveren waren, en hij liet
zich door de gewaagde onderneming verlokken op het
donkere pad. Hij zou zijn rol in de geschiedenis spelen,
heerschen boven allen, genieten van alles. Geteisterd door
zijn eerzucht, zijn zinnelijkheid, zijn liefde voor den praal,
wou hij aan het hoofd van den staat staan, over alle
vrouwen bevelen, heer over domeinen en kasteelen zijn,
zijn eigen hof bezitten, door courtisans bediend worden
en door dichters bezongen, al zijn lusten botvieren, in 4e
weelde baden, met volle handen grabbelen in de schatten
van de wereld. Zijn eigen rijkdommen waren weldra niet
toereikend meer om al zijn fantasieën te bevredigen en
dan putte hij, naar 't heet, uit de kisten van den staat
en aarzelde hij niet uit zijne positie munt te slaan om
ongeoorloofde winsten te maken. Tot hij viel en bezweek.
Maar zijn leven was geen onbeduidende en gelijkmatige
sukkelgang geweest, geen lange, eentonige strompeling
langs de effen banen, maar een tocht door hoogten en
laagten, een gang van triomfen en neerlagen.
Zijn afkomst en eerste optreden roept de geboorte en
de jeugdjaren van La Fontaine te binnen. Hij stamde uit
geen doorluchtig huis gelijk de dichter dien hij beschermde, was hij uit een familie van kooplieden, rechtsgeleerden en ambtenaren geboortig , hij was ook door
een kortstondige roeping naar het klooster gedreven ge
daarna zijn rechtstudies volvoerd en was als-worden,ha
advokaat bij het Parlement te Parijs ingeschreven.
Door zijn vader
die als vennoot in verschillende
belangrijke koloniale en maritieme ondernemingen zetelde
in den handel en het geldwezen opgeleid, zelf het
privilegie van de kolonisatie van het h eele Amerikaansche
waarom men hem
gebied, van Noord-kaap tot Guyana
en van Madalater als „vice-roi d'Amerique" huldigde
gascar verkregen hebbende, had hij zich, zooals zoovele

158

EEN DICHTERLEVEN IN DE XVIIE EEUW.

anderen, gedurende de Fronde, op den voorgrond weten
te dringen. Een tijd van onvoorziene gebeurtenissen en
vreemde avonturen, een oogenblik van onverwachte opkomst voor den eene en onvoorspeld verval voor de
anderen. 't Is de gistende laag der Fransche samenleving
waaruit allerlei kleurige bloemen en vieze zwammen opgeschoten zijn, uit half- duistere, weeke broeikas - atmosfeer.
Zijn sluwe en vernuftige diplomatieke zin en zijn practisehe handelsgeest kregen er vrij spel.
„Maitre des requêtes" eerst, gewoon ambtenaartje,
klom hij spoedig op, dank aan den steun van Mazarin,
die in hem een trouwen en geslepen dienaar had gevonden,
een avonturier van het groote slag, zooals de kardinaal
zelf er een was; hij werd betaalmeester bij het leger en

„intendant de Paris".
In het onbeschrijfbaar geharrewar van tegen elkaar
indruischende kuiperijen en complotten, het moeilijk conflict van strevingen, jalouzieé*n, intriges en belangen, het
zonderlinge imbroglio van avonturenlust, heerschzucht,
liefde en verraad, wist hij behendig te laveeren en met
fijn diplomatieke zetten zijn opdracht . te beredderen; heel
zijn doortraptheid toonde hij op zijn gunstigst, zooals het
een toekomstigen regeerder past. Zijn hand hield hij van
hamer en aambeeld ver; hij speelde dubbel spel, niet zonder gevaar soms. Want alleen te Parijs overgebleven om
Mazarin's plannen te behartigen en de Fronde te doen
mislukken, werd door de opgeruide menigte een aanslag
tegen zijn leven gepleegd. Hij verloor zijn koelbloedigheid
niet. Hij verkoos door behendige doorslepenheid te zegepralen liever dan door geweld, en zaaide tweedracht onder
de tegenstrevers; hij toonde zich verzoeningsgezind tot
het einde en streefde steeds een minnelijke schikking na.
En hij slaagde, terwijl de eerste Fronde mislukte. Zijn
fortuin bouwde hij op de puinen van het parlementaire
gezag. Voortaan was hij bij den kardinaal „persona grata".
Tot „Surintendant-général des Finances" benoemd,
stond hij voor geen geringe taak; het budget vertoonde
geregeld gapende tekorten; koning en kardinaal verbrasten
-
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beiden om ter meest en de oorlogen verslonden schatten,
hij moest de uitgaven zien te bekrimpen, de inkomsten
vermeerderen, zonder de gunst van zijn meesters te ver
zonder den staat in gevaar te breiigen; de
-beurn
boeren waren reeds gewapenderhand in opstand gekomen
wegens de aanhoudende verhooging der belastingen, en de
revolutionnaire beweging mocht niet uitgebreid worden.
Soms was de nood zoo nijpend en de behoefte aan geld
zoo dringend als in 1656, na de nederlaag te Valenciennes dat de Surintendant niet aarzelde geld uit
eigen zak te putten om de schatkist weer even te vullen,
en goederen verkocht om middelen te vinden en het land
te redden. Wel is waar wist hij op het gepaste oogenblik
ook heel wij zelfijk voor zijn eigen belangen te zorgen en
zijn macht niet ongebruikt te laten, zoodat zijn eigen
broer hem later verwijten kon vele schatten te hebben
begraven, welke hij, dank aan zijn ambt van minister der
financiën, vergaard had. Maar mild was hij, en trouw. $ij
stond Mazarin terzijde tot in den dood. In hem rijpte
ondertusschen de stoutste droom van allen: dat hij misschien eens den Kardinaal als Rijkskanselier opvolgen zou.
Maar Mazarin was niet dankbaar en getrouw; op zijn
sterfbed wekte hij de vermoedens van Lodewijk XIV op
en maande hij den jongen Koning goed op zijn minister
van Financiën te letten. Hij had Fouquet als een willig
instrument gebruikt en nu hij hem niet meer van noode
had, ging hij het breken ... uit boosaardigheid, of uit
laat berouw.

Fouquet was te rijk en verteerde te veel. Een ambt
als het zijne zou hem tot bijzondere voorzichtigheid hebben
moeten aansporen, tot een geregeld en bescheiden leven,
,om alle verdenkingen te weeren, die van zelf rij zen in den
geest der menigte waar het den beheerder der openbare
schatkist geldt. Hij smeet het geld door deuren en vensters.
Hij bouwde maar, en kocht kunstvoorwerpen en antikiteiten en zeldzame stukken, hij omgaf zich met kunstenaars en edellieden, een heele hof houding, hij schonk
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vorstelijke geschenken aan zijn getrouwde en beduidende
bruidschatten aan zijn ongehuwde minnaressen weg.
't Was zeer onbehendig, want hij wist dat hij vele
vijanden had, die kuipten. Mazarin zelf, de meesterlij k
sluwe diplomaat, had hem verwittigd : „Si l'on pouvait vous
Ster les femmes et les batiments de la tête, ou pourrait
faire de grandes choses avec vous." Maar dat waren juist
de twee geneuchten, waar hij 't bezwaarlijkst van afzien
kon : de weelde-zucht en het liefde - avontuur. 't Zouden
de twee dingen zijn, die hem in het verderf zouden storten.
Hij bouwde maar voort: na Saint-Mandé en Belle-Isle,
werd Vault-le-Vicomte opá etooverd, als de droom van een
antieken satraap. Het kasteel, de tuinen en de versieringen kostten meer dan vier millioen livres. Als een echte
„Grand Seigneur" wou hij de eer hebben, den Koning in
hoogst eigen persoon op zijn kasteel te verwelkomen,
waar ook Mazarin reeds zijn gast was geweest, en Louis
XIV, die zelf zijn bouwplannen had moeten uitstellen omdat hij niet over de noodige geldmiddelen kon beschikken, was door de weelde van zijn minister als vernederd,
en ontzet ook, omdat hij de smart en ellende van het volk
raadde, welke achter die dure steenen en ruime vergezichten onoverzienbaar weggescholen lagen -- droeve scbaduw van prangend leed over de schittering der schaamte
weelde.
-loze
Een tweeden misstap beging Fouquet, die nog meer
den wrok den Konings tegen hem aanspitste. Hij gedroeg
zich al te vernuftig en al te diplomatiek soms, hij wou
bijwijlen te veel draaien met den wind en van het schoone
weder profiteeren. De gunst van de nieuwe favorite, de
mooie en edele Louise de La Vallière, voorzien hebbende
en wenschende haar te behagen, had hij zonder het te
willen den naijver van Lodewijk XIV opgewekt, die voor
de eerste maal van zijn leven oprecht en hartstochtelij k
verliefd was. Fouquet bood haar geld aan, met geen ander
inzicht dan haar zijn hulde te betuigen, en haar op zijn
hand te hebben, maar Melle .de la Vallière, die de eer en
onbaatzuchtigheid in persoon was, nam zijn voorstel ver-
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keerd op, en daar de Surintendant een zeer verdachte
reputatie van Don Juan bezat, werd hij door den vorst
als een mededinger beschouwd, als een vuige verleider,
die hem de liefde van de teedere La Valliere met geld te
betwisten waagde. Toen hij het bestaan van een portret
van Louise de la Vallière in een van de cabinetten van
Vaux vernam, door een bekend schilder, buiten de kennis
van de schoone amoureuse vervaardigd, ontstak hij in
heftigen toorn, en de koningin-moeder had groote moeite
om zijn verbittering te stillen en hem te beletten Fouquet
op den voet te kastijden voor zijn onbeschaamdheid. Toen
La Fontaine den Surintendant leerde kennen, had Fouquet
het toppunt van zijn macht en aanzien bereikt. Hij beschermde geleerden en dichters, vergat te midden zijner
beslommeringen zijne boeken niet, waarvan hij veel hield,
steunde de uitgave van zeldzame werken, liet steeds nieuwe
stukken voor zijn verzameling van antikiteiten en kunst
-vorwepnak.
Pellisson, secretaris van den Surintendant, die als een
minister van schoone kunsten in Fouquet's hofhouding
almachtig was, genoot heel het vertrouwen van zijn meester.
Een schilderachtige figuur ook, die leelijke Pellisson, met
zijn dikke lippen en zijn ronde oogen, de platonische ver
-

liefde, sedert jaren al van

Melle

de Scudéry, en een veel-

zij dige geest, die gelijktijdig van kunst en zaken verstand
had een moeilijk proces beredderen en een netelige rekening ontcijferen kon, Homeros vertaalde en zelf galante
liedjes, precieuse versjes en leuke rijmpjes dichtte, waarin
de bloemen spraken, de tortels zuchtten en de papegaaien
filosofeerden. Hij kende La Fontaine heel goed en heeft
natuurlijk de aanvraag van den procureur Jannart met al
zijn invloed gesteund. Spoedig zien we La Fontaine als
„poète pensionné" van Fouquet's areopagus deel maken.

de Scudéry, Costage, Ménage, Sorel, Scarron, Boisrobert Brebeïxf, Maucroix, Gombault, Perrault, Quinault,
de twee Corneille's, nog vele anderen, ze werden allen
door Fouquet onderhouden of bij gestaan, met „pensions"
begunstigd of met geldelijke geschenken en giften gehol-

M elle
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pen; 't was een bonte troep van meestal allervroolijkste
vertellers en rijmelaars, die er lustig of los leefden, en
den op literatuur belusten Surintendant zonder gierigheid
den disch van hunne gekruide geestigheden of zoeterige
galanterieen voorzetten, wel kennende den beminnelijken
smaak van hunnen heer die zelf eens een sonnet gerijmd had op den dood van den papegaai zijner goede
vriendin, de markiezin du Plessis-Belliere, en zich met de
hoofsche losheid en looze lichtzinnigheid van een vol
„precieus" van deze dichterlijke taak had ge--makten
kweten , gissende zijne erotische neigingen, willende
hem behagen.
De uitverkorenen van Fouquet onder al deze dichters
schijnen Scarron en La Fontaine te zijn geweest; de
guitige Scarron, die hem te verlustigen * wist door honderd
boertige gezegden en dwaze invallen en de grimassen van
zijn wangedrochtelij k clown -lichaam; La Fontaine, dien
hij bewonderde boven allen om zijn rijpe rustigheid en
landelijke frischheid en beschaafde scherts.
Men veronderstelt dat La Fontaine reeds in 1656 door
zijn oom Jannart of zijn vriend Pellisson aan Fouquet

voorgesteld is geworden, en van dit oogenblik af, het
drukke huis van den minister heeft bezocht, waar zoovele
gasten welkom waren, en waar men zeker was naast de
beroemdste schrijvers de Marquise de Sévigné en Saint
Evremond, Benserade en Molière behoorden tot de „assidus" ook de bekendste hovelin gen, als de mooie,
coquette Lauzun, of d' Albret en Crequi, en invloedrijke
financiers, als d' Herwart en La Basinière, te ontmoeten.
Maar La Fontaine verlangde iets meer dan als gewone
gast onder honderd anderen rond Fouquet te trippelen, of in zijn salons met de befaamdste tijdgenooten
omgang te hebben: hij rekende op een „pension" van den
Surintendant. Een hopelooze droom was het niet, naar
Pellisson hem voortoovert, maar hij moest de gunst, waarop
hij aanspraak maakte verdienen.
Hij haastte zich Adonis een idyllisch gedicht van
af te
de liefde van Venus voor den schoonen jager
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werken, vertrouwde het gedicht den bekenden calligraaf
Jarry toe, die het in '58 copieerde, zoodat het aan Fouquet
kon aangeboden worden als nieuwjaarsgift, op het einde
van December, en onmiddellijk na zijn herstel. Het manuscript van Jarry was prachtig en Chauveau had met Chineeschen inkt den dood van Adonis op het buitenblad geteekend. La Fontaine reisde zelf met zijn handschrift naar
Parijs om het den gevierden minister aan te bieden, en
keerde gerustgesteld naar Chateau-Thierry terug, overtuigd
bijna van het goede gevolg zijner voetstappen.
In de Lente werd de zaak beklonken. De dichter belooft regelmatig madrigalen en balladen te zenden en voorts
voor gelegenheidsgedich ten, losse verzen enz. te zorgen en
zweert met zijn „pension-in- verzen" nooit in gebreke te
blij ven :
Il me faudra quatre termes égaux.
A la Saint-Jean je promets madrigaux,

Courts et trousses, et de taille mignonne,
Longue lecture en été n'est pas bonne...
Le chef d' Octobre aura son tour aprés;
Ma muse alors pretend se mettre au frais.
Notre héros, si le beau temps ne change,
De menus vers aura pleine vendange.
Vienne l'an neuf, ballade est destinée :
Que rit ce jour, il rit toute l'année ;
Pour achever toute la pension,
Quelque sonnet plein de devotion.
Ce terme là pourrait être le pire;
On me vit peu sur ces sujets écrire.

De Surintendant verplicht zich tot het betalen van
een pension, dat men tusschen de 1000 en 2000 livres
heeft geschat. La Fontaine heeft nooit deel uitgemaakt
van de eigenlijke hofhouding van Fouquet, zooals zijn
vroegere geschiedschrijvers het verkeerdelijk hebben voor
hij woonde niet in het Hotel d' Emery in met-gestld;
voedsel en deksel -- en volgde zijn meester niet naar
Saint Mandé of Vaux. 'Wel kwam hij vaker naar Parijs
dan vroeger, wel vertoefde hij soms verschillende dagen
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in de domeinen van den Surintendant, maar zijn hoofdverblijf was nog steeds te Chateau-Thierry gevestigd.
Hij gaat des te liever zijn hulde aan Fouquet betuigen,
daar hij zich graag in de omgeving van den minister beweegt, die weeldevol en aristocratisch is en aan zijn eigen
verzuchtingen naar een gemakkelijk en sierlijk leven bevrediging schenkt en waar hij een gezelschap vindt, dat
hem, ten zeerste behaagt, mannen van geest en ontwikkeli n g, beschaafde en bevallige vrouwen. Hij sluit er vriendschap met de marquise de Sévigné, die altijd zooveel van
La Fontaine is blij ven houden, en met Molière, die zijn
duurbaarste vriend is geweest.
Wie in de kwaadwillige legende heeft geloofd, die
La Fontaine als een stilzwijgenden sufferd en een onbeschoften dwaas afgeschilderd heeft, zoo lang, zal niet zonder
verbazing den dichter in dit nieuwe leven volgen. Waarom
zou men in het hoofsche en precieuse midden van Fouquet
een lompen vlegel hebben gedoogd, die niet eens beroemd
was? Indien La Fontaine aan de „beaux esprits" en de
beminnelijke vrouwen van dit mondaine wereldje had mishaagd, men zou eenvoudig voor den provinciaalschen boer
de deuren hebben gesloten. Al had La Fontaine nog slechts
de salons van Chateau-Thierry bezocht en met de Champagnische schoonen geflirt, zijn omgang was hoofsch en
geestig. Eerst later zal hij menschenschuw worden, de
praters ontvluchten en zijn • fijne manieren afleeren. In
Fouquet's tijd is hij jong en behaagziek, geestdriftig en
geestig, hij beweegt zich met gemak, te meer daar hij
zich niet vernederen moet voor hooghartige heeren en
verwaande parvenus, maar alleen met menschen van beschaafder ras te maken heeft. Hij valt in den smaak der
getrouwen van Fouquet en men stelt hem aan als „Secrétaire des Muses", wat een beduidende onderscheiding was.
Zijn verzen draagt hij met welgevallen voor.
Tegenover Fouquet zelf gedraagt hij zich waardig, hij
vleit hem niet slaafsch, met overdreven bombastigheid, en
valt hem met geene smeekbeden lastig. Maar zijn dichterlij ke schuld betaalt hij niet altijd even geregeld af, en

EEN DICHTERLEVEN IN DE XVIIE EEUW.

165

eens dat Fouquet gemeend heeft zich over zijn laksche
bediening van het ambt van officieelen rijmelaar te mogen
beklagen, geeft hij zonder schroom den verbaasden Surintendant het fiere en onafhankelijke antwoord ten beste,
dat we uit een zijner „Dizains" kennen:
Trois madrigaux, ce nest pas votre compte,
Et eest le mien: que Bert de vous flatter?
Dix fois le jour au Parnasse je monte,
Et n'en saurois plus de trois ajuster.
Bien vous dirai qu'au hombre s'arrêter,
N'est pas le mieux, seigneur; et voici comme.
Quand ils soot bons, en ce cas tout prud'homme
Les prend au poids au lieu de les compter:
Sont-ils méchants, tout moindre en est la somme,
Et tant plies tot on s'en doit contenter.

Hij zal zijn „franc parler" nooit verbeuren. Hij wenscht
met eerbied te worden behandeld en maakt op een hoffelijke behandeling aanspraak. Eens zelfs zal hij niet aarzelen
den machtigen beschermer een verwijt toe te sturen, dat
wel met een glimlach en geestige woorden maar daarom
niet minder op den man af wordt voorgelegd: de dichter
was naar Sainl -Mandé gereisd om bij Fouquet zijn opwachting te maken; de minister had een drukken ontvangstdag of dringende liefdesbezigheden, en had zich niet
verwaardigd den geduldig wachtenden „poète de cour" te
woord te staan, en het antwoord kwam in een vrijzinnig
„Epitre" als een geestige maar besliste wraak:
Dussé - je une fois vous déplaire,
Seigneur, je ne me saurois taire:
J'eus le coeur gros, sans vous mentir....

In dezelfde „Epitre" belijdt La Fontaine met de
kinderlijk-stoute en heel bewuste oprechtheid, welke men
later tot cynisme heeft verkleed en als een gebrek aan
waardigheid in den poeët aangeklaagd -- zijn lui leventje,
op den Parnassus, waar vele schaduwrijke olijfboomen
groeien, waaronder de slaap heel rustig is, en lang:
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Qui peut tenir ce qu'il promet
Va souvent au sacré sommet
Et n'epargnant aucune peine,
Y dort après tout d' une haleine
Huit ou dig heures réglément,
Pour l'amour de vous seulement,
J'entends a la bonne meeure....
Zijne „Epitres" en „Madrigaux" heeft La Fontaine
niet al te kwistig uit zijn mouw geschud : een vijftiental
gedichten in 't geheel, op een paar jaar. Doch Fouquet
viel hem niet lastig om meer, omdat hij zijnen hofdichter
een gewichtiger taak beschoren had: het loflied op Vauxle-Vicomte, waar hij veel van verwachtte, en dat van zijn
bizonder vertrouwen in La Fontaine getuigt, vermits al
zijn „poètes pensionnés" naar de eer dongen om de wonderen van Vaux, in Fransche of Latijnsche verzen, te
mogen bezingen.
Het klein buitengoedje dat Fouquet van zijn vader
geërfd had, was wel zeer veranderd sinds zijn bescheiden
optreden in de politiek. Want de minister had zich voorgenomen een koninklijk verblijf te scheppen, dat het symbool van zijn macht in den staat zou worden, waardig om
een Koning van Frankrijk te verwelkomen en er de uit
kunstenaars te huisvesten, die hem omringden. -gelzn
De tuinen waren ontworpen door André Le Notre,
reeds architect van alle plannen en tuin - aanleggingen van
Zijne Majesteit, maar op wiens diensten de Koning nog
slechts in bescheiden mate beroep had kunnen doen wegens
de moeilijke tijdsomstandigheden. Fouquet moest minder
zuinig zijn dan de Koning, en in 1654 zette hij Le
Notre aan het werk. 't Was heel weinig slim en voorzichtig van zijn kant, want zijn optreden had den schijn
alsof hij den alvermogenden Vorst wou overvleugelen ; zwaar
zou hij boeten voor zijn zucht om te schitteren: 't is na
de ontvangst te Vaux, nog in het kasteel zelf, door het
tafereel van de ten toon gespreide verkwisting verblind en
verbolgen, dat Louis XIV tot de arrestatie van zijn te
gerusten minister besluiten zou.
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Er heerschte omstreeks 1650 een algemeene bouw-koorts
onder de machtigen van dien tijd ; de kardinaal had de
metsers aan het werk gezet te Vincennes, de Régente had
bevel gegeven de verbouwing van het Louvre te bespoedigen, en Fouquet, om niet onder te doen, had aan zijn
bouwmeesters volmacht gegeven om van Vaux het weidschte
en kostbaarste verblijf van Frankrijk te maken. De plannen waren spoedig gereed ; in 51 had men voor het kasteel
muren in gewonen baksteen voorzien, maar in 54 gold
baksteen voor ouderwetsch en was alleen witte steen nog
in eere, die de symmetrie vergemakkelijkt en meer eenheid
aan een gebouw verstrekt; het kasteel werd dus in witten
steen opgetrokken.
De architect Le Van beschikte over de ruimste toelagen en sprong dus alles behalve spaarzaam met de middelen om; in enkele jaren herschiep hij het burgerlijk
buitenverblijfje van de Fouquet's in het grootsche paleis,
dat we nog heden te Vaux bewonderen kunnen, en waar
we wandelen met eerbiedige piëteit en zooveel heimwee
in het hart omdat het scheppen van zulke luisterrijke
wonderwerken in onzen democratischen tijd tot de onmogelij ke droomen is gaan behooren, en we nooit van onze
kunst een zoo statige getuigenis zullen nalaten.
Le Notre maakte parterres op, opende kunstige ver -

gezichten, metselde decoratieve bekkens. Het vijvertje van
Anqueil werd herschapen in bekkens, vloed, springtuilen
en cascades. Zuivere waters moeten in sierlij k- geordende
bassis ingesloten blijven, uit spitse en hooge fonteinen
spuiten, uit breedgerande waterschalen neerruischen, en
over hun zilveren spiegel moet de blanke en ronde schijn
van edele marmerbeelden neigen. Le Brun, die uit Italie
wedergekeerd was, dronken van den wijn der oudheid,
van de kleuren van Raphaël en de vormen van MichelAngelo, en die den Surintendant in zijn geestdrift had
doen deelen omdat deze tot het slag der kunstlievende
despoten van de Renaissance behoorde, en ruim en kunst
voelde als een Sforza, en in den weeldedroom van-zing
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een Medici opging — kreeg de opperste leiding over de
decoratieve werken.
Om Vaux te bouwen had men drie dorpen moeten
siechten : Vaux le Vicomte met zijn kerk en molen en
de gehuchten Jumeau en Maison- Rouge, en dat vellen
van drie bloeiende gemeenten had veel opspraak verwekt;
iedereen vermoedde ook dat de Surintendant reusachtige
schatten moest besteden aan die grootsche werken.
Beelden we ons La Fontaine in te Vaux, wandelende
door de lanen, rustende onder de boomen, genietende van
het schoon vertoog en werkende nu en dan aan het
groote gedicht, dat Fouquet hem opgedragen had. Sluimerende onder een rozenstruik wellicht heeft hij gedroomd
den wonderbaren „Songe de Vaux" 1 ), dien hij zich de
moeite niet heeft gegeven in zijn geheel uit te werken.
Voor hem was droomen hoofdzaak, dichten bijwerk. Een
echte beschrijving van Vaux kan men zijn gedicht niet
heeten, en La Fontaine geeft ons de reden op: de tuinen
waren pas aangeplant, en een afschildering van het park in
dien eersten toestand zou een te onvoordeelig denkbeeld van
den grootschen opzet hebben gegeven, en na 20 jaar verouderd zijn geweest en onder den groei der boomen verstikt.
Met den „Roman de la Rose" voor oogen, werkte
La Fontaine zijn droom als droom uit en zag de tuinen
van Fouquet in verder verschiet, dank aan den mirakuleuzen toover van den slaap. Te midden van de rozen en
bloeiende struiken, doemen de vier feeën Palatiane, Apellanire, _ Hortésie en Calliope op, welke de bouwkunst, de
schilderkunst, de tuinknnst en de dichtkunst symboliseeren,
de vier schoonheden van Vaux, dat door Le Vau was gebouwd, door Le Brun versierd, door Le Notre met tuinen
omkleed en waar zoovele dichters den roem van Fouquet
opluisterden. De vier godinnen wedijveren om den prijs
te behalen, het prachtig schrijn met het portret des
konings, waarop geschreven staat „soit donné à la plus
savante des feés".
1) Voor de eerste maal gedrukt in 1671, geschreven in 1659 (Fouquet werd in 1661 gearresteerd).
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J'y fais parler quatre arts fameux dans l'univers,
Les palais, les tableaux, les jardins et les vers,
Tout ce qu'ont fait dans Vaux les Le Bruns, les Le Notres,
Jets, cascades, canaux et plafonds si charmants

Palatiane houdt de eerste toespraak tot de rechters
en toovert al de wonderen van de bouwkunst op: kolommen,
circussen, amphitheaters, tempels en paleizen. Dan spreekt
Apellanire, de schilderkunst, die alles afbeelden kan, oude
en nieuwe wonderen van de natuur en van de menschenhand.
Daarna treedt de zedige, stille Hortesie naar voren, die
van de tuinen en parken de zoete weelden mededeelt, en
eindelijk houdt Calliopée haar pleidooi, bezingt de dichtkunst, die alle andere kunsten samenvat en daarom alle
uitingen der menschen overvleugelt, en die vereeuwigt in
het woord al wat de andere Muzen stichten, en wat anders
met den tijd vergaan zou, en duurt omdat ze het beschrijft
in woorden mooier zelf dan de dingen die bestonden:
J'embellis les fruits et les fleurs;
Je sais parer Pomone et Flore
C'est pour moi que coulent les pleurs.
Qu'en se levant verse l'Aurore:
Les vergers, les parts, les jardins,
De mon savoir et de mes mains
Tiennent leurs graces non pareilles;
Lá j'ai des prés, la j'ai des bois;
Et j'ai partout tant de merveilles,
Que 1'on s'égare dans leur choix.

De uitspraak wonen we niet bij. Maar wel krijgen we
daarna allerlei vermakelijke of poëtische intermezzo's: de
avonturen van een zalm en een steur, de lotgevallen van
een zwaan, een dans der Liefde, het verhaal van Acante
waaruit een zin, dien ik lichten wil, op de groeiende
wijsheid en het zachtzinnige epicurisme van La Fontaine
wijst : „Je vous ai dit que l'Amour était un dangereux
hote ; mais jene vous ai pas dit que ce ne fut un hote
agréable, malgré toutes les peines qu'il peut causer" een toespraak van Neptunus tot zijne tritonen, de liefdes
-avontureMsVnz.
0. E. XVIII 11

12
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Zoo wandelde La Fontaine in het groote domein van
Fouquet rond, dat open voor hem stond, en vond er speel
symbolen.
-sche
Altijd werden nieuwe feesten gehouden, maar men
werkte voortdurend aan de voltooiing voort, opdat alles
in orde zijn zou, af tot in de laatste details, wanneer de
Koning het beloofde bezoek zou brengen.
Eindelijk is alles klaar. Den 17den Augustus 1661 vertrekt Lodewijk XIV heel vroeg uit Fontainebleau, in groote
staatsie, met een aanzienlijk geleide van „gardes francaises",
de trommelaren voorop, alsof hij ten oorlog toog. De
koningin-moeder en hare hofdames volgen in koetsen,
Madame in draagstoel, de hovelingen te paard. Rond twee
uur 's namiddags roffelen de trommen van de musketiers,
die te Vaux de eer bewijzen. Op het groote voorplein
wemelt het van paarden en koetsen, jonkers die de dames
uit hun rijtuig helpen stijgen, soldaten en knechten. Fouquet buigt voor den Koning heel diep, en drukt zijn trots
uit en zijn geluk en zijn erkentelijkheid voor de eer wejke
hem te beurt valt van Zijn Majesteit te mogen verwelkomen in zijne woonst. Het weder is prachtig, de , zon
schittert op de gouden broderieën en op de zijden stoffen.
Tusschen de boomen vlammen de vreugdevolle vlekken
van de staatsie -kleederen en fonkelen de genstertjes der
zilveren en ivoren waaiers; de genoodigden wandelen door
de tuinen, en hunne gesprekken zijn druk en roemen den
Surintendant om ter meest. Men hoort klare lachjes door
het gesijpel van het water tinten. De fonteinen spelen.
Lakeien loopen rond met confituren en thee. Ook in de
vertrekken zijn de nieuwsgierigen aan 't rondkuieren en
staan geschaard om de kunststukken van het oude Egypte,
een glanzende mumie of een verbrokkeld bas-relief, of om
een edel Grieksch borstbeeld.
Het souper is in zijn soort een meesterwerk, zooals,
alles wat tot het kasteel behoort: de kunst van Vatel zal
veel waardeering vinden bij hen, die van Le NStre's schep
hebben genoten, in den warmen namiddag, of lang-ping
over Le Brun's decoraties hebben geredetwist in de loome
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Vertrekken. Er zijn tachtig tafels en dertig buffetten, beladen met vijfhonderd dozijn zilveren schotels . . . Maar
buiten wacht het gezelschap van Molière en het zal ,,Les
Facheux", een nieuw blijspel van den dichter -comediant
vertolken, in de dennenlaan, nog vooraleer het avond is;
de vertooning wordt door muziek en dans ingeleid. Reeds
glijdt de avondbries met rensche roken over de aangezichten, en het water der fonteinen en bekkens rimpelt zacht,
met stille kabbeling, de lucht verfrisschend overal.
De muziek speelt en breekt het gelispel van het water,
dat men overal pletsen, mischen en kiotsen hoort. Toortsen branden en de eerste sterren pinkelen, een groote
jonge maan, als een mat-gulden schijf zilvert over de
hoofden in den blauwen avond. Nauwelijks is het stuk
uit of er 'spetteren vlammen uit alle hoeken van het park,
buksen branden los en bengaalsche vuren walmen, fuseeën
als pijlen vlug worden naar de bleeke sterren geschoten,
molentjes sprenkelen spattende vuurdruppels in het rond,
en uit den koepel van het paleis kronkelen honderde vlammende serpenten die in den nachtelj ken hemel met vurige
lissen zich wringen en met gloeiende schubben kronkelen.
Het feest duurt tot twee uur 's morgens. Dan gaat
het Hof weg, en 't is in de verte het uitstervende gerucht
der trappelende paardenhoeven en der schokkende wielen,
en de rosse gloed van de flambouwen, die door soldaten
te voet en te paard worden gedragen.
La Fontaine, die van het heele feest getuige was, zond
aan zijnen vriend Maucroix, welke alsdan te Rome vertoefde, een geestdriftig en uitvoerig verslag, want zeer
doordringend waren zijn vijf zinnen door al de weelde van
dien dag bekoord geworden.
De Koning had gedurende het heele feest met moeite
zijn ergenis bedwongen. Heel die uitstalling van pracht had
hem ten zeerste ontstemd, de geruchten die in Parijs liepen
werden in zijn hoofd wakker en hij werd de verdenkingen
indachtig, welke Mazarin op Fouquet had geworpen. Hij
had gedurende Zijne korte reis van Fontainebleau naar
Vaux vele arme stolpen en verweerde hutten gezien, vele
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armen in lompen, met magere aangezichten vele boeren
met kromgebogen ruggen, en zijn zin voor rechtvaardigheid kwam in opstand tegen de slecht - verkregen schatten.
Hij misprees den overmoed van den rij ken en geweten
zich de weelde kon veroorloven-lozenmistr,d
paleizen te bouwen, heerlijker en kostbaarder dan deze
van den Koning.
„Ah Madame — had hij een paar maal zijn moeder toegevoegd — ne ferons -nous pas rendre gorge a ces gens-là?"
Slechts op aandringen van de voorzichtige Anna van Oostenrijk had hij de arrestatie van den geldverkwister, den uit
schatkist, nog enkele dagen uitgesteld.-buitervandop
Fouquet vermoedde niets van het onweder, dat boven
zijn hoofd samenpakte. Toen Brienne zich in het kasteel
aanbood om hem op een laatste raadsvergadering, die heel
vroeg in den ochtend plaats grijpen moest, te ontbieden,
lag de minister ziek te bed, de koninklijke gast werd door
Madame la Surintendante ontvangen, die in gezelschap
van Gourville en Lauzun naar de dansen keek, welke door
in vuurroode costumes gedoschte jonge Bretonsche meisjes
op de maten van fluit en viool werden uitgevoerd. Zoo
zorgeloos ging 't er nog toe in het huis van den Surintendant, zonder kommer, zonder angst. Een paar dagen
later 5 September 1661 werd Fouquet door M.
d'Artagnan, Sous-Lieutenant de la Compagnie des mousquetaires, gevangen genomen en te Vincennes opgesloten,
in afwachting van de behandeling van zijn proces.
Voor La Fontaine viel het noodlottige bericht als een
donderslag op zijn rustig leventje neer, maar 't was niet
om zijn verloren „pension" dat hij in de eerste plaats
treurde, want een echt gevoel van rouw en bedrogen
genegenheid spreekt uit den brief, den korten, haastigen,
angstigen brief, dien hij aan Maucroix stuurde, om hem
het slechte nieuws te melden.
Ook Pellisson werd gevangen gezet en Gourville en
Saint Evremond, beiden in de zaak gecompromitteerd,
waren naar het buitenland uitgeweken; zelfs Madame de
Sevigné werd verontrust.
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Bij die gelegenheid toonde La Fontaine zijn eerlijkheid
en zijn moed, en 't is een verheugend feit weer in het
zoogenaamde „laksche" en „laffe" leven van den onverschilligen dichter, in deze moeilijke stonden zijn edel gedrag
te kunnen boeken ; terwijl zoovele beschermelingen van
den Surintendant hem in der haast verloochenden en
kruiperig zich in het stof neerbogen voor den nieuwen
gezagsman Colbert, die hun meester ten val gebracht en
dezen in al zijn ambten opgevolgd had, liet hij niet na
zijn ouden beschermer trouw ter zijde te staan en hem
met zijn pen te verdedigen zoo goed hij kon.
't Is dan, dat hij de bekende „Elégie aux nymphes de
Vaux" schreef:

Remplissez fair de eris, en vos grottes profondes,
Pleurez, nymphes de Vaux, faites croitre vos ondes.

Er was durf noodig voor het schrijven van zoo'n
smeekgedicht. Iedereen wist dat de jonge Koning geen
vergevensgezind gemoed bezat en er niet van hield, dat
men zich met zijn aangelegenheden inliet of op zijn besluiten eenigen invloed trachtte uit te oefenen. En Colbert
was nog hardvochtiger en wrokkiger, die Colbert welke
door Madame de Sévigné later „le Nord" is geheeten geworden, de koele, strenge, onverbiddelijke Colbert, die
nooit aan de vrienden van Fouquet hun getrouwheid voor
zijn voorgan ; er heeft kunnen vergeven, en lang en koppig
zich tegen La Fontaine is blijven verzetten. De ontstemming
van Lodewijk XIV, den wrok van Colbert, La Fontaine
laadde het al op zich door zijn openbaar pleidooi, dat zoo
teerhartig was en zoo vernuftig, maar hij aarzelde niet
aan de roepstem van zijn geweten gehoor te geven en
weigerde aan voorzichtigen maar harteloozen raad het oor
te leenen.
„Oronte est malheureux" : hij toont eerst Fouquet in
den tijd van zijn macht, een vertroeteld kind van het lot,
door iedereen gevleid, gehuldigd, aanbeden. Zijn welvaart,
zijn rijkdom, al die eer welke men hem betuigd heeft
moete n voor zijn zwakheid als verzachtende omstandigheden
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gelden hij is voor de valsche verlokking en de bedrieg elijke hinderlagen van de Fortuin bezweken, zijn verlangens
niet meer meester; misschien handelde hij onvoorzichtig,
misschien heeft hij schuld, maar hij is ongelukkig en dus
verdient hij medelijden:: „C'est être innocent que d'être
malheureux". La Fontaine meent het alles oprecht, door
zijn goed hart verblind, door zijn dankbare herinnering
misleid, niet beseffende de verantwoordelij kh eid welke
Fouquet op zich geladen heeft. De nymphen zullen Louis
verteederen, zijn toorn breken; „Il aime ses sujets, il est
juste, il est sage" zoo hoopt reeds de goedertieren poëet.
Het gedicht is niet onmiddellijk in druk gegeven,
maar overvloedig uitgedeeld geworden en in bezit van den
Koning gesteld.
La Fontaine's tusschenkomst bleef niet bij die spontane
opwelling, waardoor tevens bewezen wordt dat het niet
onder den eersten drang van z.ij n spijt en verbittering was,
dat de dichter het smeekende verzoekschrift heeft ingediend. Hij drong verder aan, en terwij 1 Pellisson in zijn
gevangenis, zijn eigen tegenspoed vergetende, die prachtige
redevoeringen voorbereidde, waarvan de zaakrij ke welsprekendheid met deze van Cicero vergeleken is geworden
door Voltaire, nam de „Bonhomme" het op zich een nieuwe
„Ode pour M. Fouquet" aan den Koning te laten geworden.
Maar noch de klagelijke en medelijdende gedichten van
La Fontaine, noch de stoere en warme Discours van
Pellisson vermochten iets aan het lot van Fouquet te veranderen ; hij werd veroordeeld en te Pignerol opgesloten.
Hij stierf er in 1680, na twintig jaar kerkering.
Lodewijk XIV zelf zou nooit geheel de dappere en
nuttelooze tusschenkomst van den dichter vergeten en
vergeven: nooit werd voor La Fontaine het hof opengesteld
als voor Racine of Molière, men bleef hem de koninklijke
toelage weigeren waarop hij meer recht had dan zoovele
andere parasieten, die met gulzige vingeren en een leeg
hoofd grabbelden in de subsidies, en toen de Bonhomme
voor de eerste maal zijn candidatuur voor de ,,Académie
francaise" stelde, slaagde het koninklijke veto erin de
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deuren van het doorluchtig gezelschap voor den armen
fabulist gesloten te houden.
Ook aan den lijve zou La Fontaine de gevolgen van
zijn verkleefdheid ondervinden, en al is men het verre van
eens over de vraag of de bekende reis naar de Limousin
vrij willig of gedwongen ondernomen werd, de studie der
stukken doet me overhellen naar de meening van Faguet
en deze van Lair, den uitmuntenden biograaf van Fouquet,
waar beiden veronderstellen dat La Fontaine niet geheel
vrij willig op reis is gegaan. Zonder officieel verbannen
te zijn geworden, kan hij wel een officieusen wenk ontvangen hebben om zijn optreden te Parijs te doen vergeten,
door eenige maanden van verwijdering. Daar zijn oom
Jannart, gearresteerd zooals vele vertrouwden van Fouquet,
in ballingschap werd gezonden, besloot La Fontaine hem
te vergezellen. Dat hij niet voor een vasten tijd naar een
bepaalde stad verwezen is geworden, blijkt uit de kort
zijn verblijf te Limoges. Terwij 1 Jannart-stondigheva
er meer dan twee jaar in ballingschap heeft geleefd, vinden
we na zes maanden La Fontaine te Chateau-Thierry terug
en treffen we hem kort daarna in de hoofdstad aan. Men
zal te Parijs wel geweten hebben, dat de goedronde dichter
geen somber samenzweerder of geen gevaarlijk politicus
was, misschien hebben de Bouillon's voor hem bij den Koning
of bij Colbért gepleten, en heeft men die kleine straf voldoende geacht.
Volgt hij dus een har. telij ke ingeving van zijn gemoed
wanneer hij zijn oom op zijn eenzame reis vergezelt ? Drijft
hem de nieuwsgierigheid van iemand, die nog nooit een
uitstap van eenige beteekenis ondernomen heeft? Of verlaat
hij op koninklijk bevel of allerminst op hoogeren raad zijn
Parij sehe woonst? Veel is er over de quaestie gepolemiseerd,
en bij gebrek aan zekere oorkonden, zal men vermoedelijk
nog lang aan 't twisten blijven.
Wanneer men de eigen brieven van La Fontaine uit
dan voelt men zich geneigd de meening van het-pluist,
gedwongen vertrek te deelen. Zoo schrijft hij o.m.: „La

fantaisie de voyager m'était entrée quelque temps aupara-
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vant dans 1'esprit, comme si feusse des pressentiments de
fordre du Roi" en wel kan men beweren dat dit „bevel"
op Jannart betrekking heeft en dat tusschen hen beiden
reeds vroeger afgesprongen geworden was, dat La Fontaine
de ballingschap van zijn oom door zijn gezelschap wat
opvroolijken zou, indien deze wat waarschijnlijk leek
verbannen mocht worden, maar het woord „bevel" zou in
dat geval heel slecht, gekozen zijn. Verder lezen we : „les
loisirs que le roi nous donne." Ze worden op hun toch
door een politie - officier vergezeld „qui a ordre de nous
accompageur jusqu' a Limoges", en terwij 1 Jannart te
Chatellerault aan eenige kennissen bezoek brengt en La
Fontaine het nieuw gebouwde stadje Richelieu te bezichtigen
wenscht, is 't niet bij Jannart dat de politieman wacht
blijft houden maar La Fontaine dien hij op den voet volgt,
wat tamelijk onuitlegbaar is, wanneer men zich den dichter
als vrij man reizende indenkt.
Wat er ook van zij, de reis naar Limoges is, in mindere of meerdere mate, een gevolg van Fouquet's val, en
't belangrijkste en zekerste van het avontuur is het boeiende
werk, dat we rijk geworden zijn, „Le voyage en Limousin",
en dat ons een nieuwen mensch in La Fontaine leert kennen:
den toerist.
Hij heeft zijn reis beschreven in een reeks van zes
brieven, welke hij tot zijne vrouw heeft gericht, en waaraan minstens een zevende brief ontbreekt. Een ruim discussieterrein ligt nogmaals, met duistere verten en verlokkende
zijwegen, voor de spitsvondigheid der literaire speurhondjes
open. Want de questie, of deze epistelen echte brieven zijn
welke onder weg werkelijk aan zijn vrouw gezonden zouden
zijn, of tot een verdichte correspondentie zouden behooren,
heeft al meer inkt doen vloeien van Wege de commentatoren dan de dichter zelf ooit te gebruiken behoefde, om
zijn verhaal zwart op wit te zetten. Zoo vormt het opgehoopte stof, dat een kamermeisje met haar veder bezemtje
van den rug der meubelen wrijft, een heel wolkje in een
beloken kamer.

G. Michaut verdedigt met veel klem de thesis, dat we
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slechts met een inbeeldige briefwisseling te doen hebben,
met een „chronique" die volgens des dichters voornemen
voor openbaarmaking bestemd was, een navolging van
het beruchte „Voyage de Chapelle et de Bachaumont",
het boek dat zeven jaar te voren zooveel succes had
beleefd. En de bewijsvoering van den geleerden heer is
voor een enkele maal niet van louter academisch belang,
want vat men de epistelen op als stukken van een heusche
correspondentie, dan zal men aan de uitlatingen van La
Fontaine een heel wat aanzienlijkere beteekenis hechten
als belijdenis, als intieme openbaring, dan wanneer men
van meening is, dat hij „pour la galerie" schreef. In het
eerste geval bij v., aangezien La Fontaine soms een meer
dan luchtigen en coquetten toon tegenover zijn vrouw
aanslaat, zal men zich licht tot overdreven gevolgtrekkingen nopens het karakter en gedrag van den onverschilligen ecb tgenoot laten verleiden, terwijl men in de
andere veronderstelling uit eigen beweging er zal toe overhellen de onloochenbare autobiographische waarde dezer
stukken misschien ongebruikt te laten.
Zooals altijd, zal de waarheid weer halfweg liggen en
zal ze niet verborgen blijven voor wie aan geene moedwillige verdediging van eigen thesis gebonden, onbedwongen
de menschelijke natuur ondervraagt. Ik ben het oordeel
toegedaan, dat La Fontaine die brieven werkelijk aan zijn
vrouw stuurde, om haar op de hoogte van zijne reis te
houden, doch dat hem tevens de zekerheid bezielde, dat
zijn echtgenoote ze niet als geheime stukken in haar liefdearchief bewaren zou, maar zich zou verhaasten de reis
ving aan hare vrienden van de „academie" voor te-beschrij
lezen; wie weet of alles bij voorbaat niet in dien zin
overeengekomen was tusschen beiden? Zooals de meeste
dichters, die hun pen nooit geheel onbaatzuchtig gebruiken
zelfs wanneer ze persoonlijke brieven stellen zal La
Fontaine de mogelijkheid van eens voor publicatie van zijn
reis- correspondentie gebruik te maken niet over het hoofd
hebben gezien, en de bijval welke Chapelle en Beaumont
met hunne „Voyage d'Ecausse" hadden verworven, zal den
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luien dichter wel een.igszins tot regelmatiger boeken van
zijn reis- indrukken hebben aangespoord.
Hij sleet een paar maanden te Limoges, zonder meer
te schrijven, zijn briefwisselen reeds beu, ver-derpistln
alles hem spoedig tegenstak. Sommigen schatten zijn-mits
verblijf te Limoges op zes maanden, anderen, waaronder
de uitstekend gedocumenteerde Louis Roche — veronderstellen dat hij in den Herfst reeds te Chateau-Thierry teruggekeerd was. Vermoedelijk maakt hij dan eerst voor goed
met Madame de Bouillon kennis en sluiten de twee verwante
libertijnen die langdurige vriendschap, welke dertig jaren
duren zou, en zelfs tegen het afscheid bestand zou zijn.
Hij zal wel dikwijls den heuvel waarop het kasteel ge
opgeklommen, zijn meer aangetrokken door de-bouwdas,
vrool"ke nicht van Mazarin dan door zijn pedante vrouw.
Naar 't schijnt was de jonge gravin tijdelijk weduwe,
haar man ten oorlog tegen de Turken getogen zijnde. En
't zullen alles behalve preutsche of plechtige, alhoewel
levendige gesprekken geweest zijn, die La Fontaine met
de jonge Marianne heeft gevoerd. Er wordt beweerd zooals
we 't verder bespreken zullen dat zij het is, die hem tot
het schrijven van zijn losbandige „Conies" heeft aangespoord, en dat zij voor hem den naam gevonden heeft,
die hem bijgebleven is: „le fablier" als het beeld van
een boom die fabelen draagt in plaats van vruchten. Hij
hield veel van haar.
Het ontbreekt den „bonhomme" niet aan veerkracht
en blij moedig optimisme, onder omstandigheden waarbij
anderen, minder luchthartig-gestemde heerschappen, het
hoofd zouden hebben laten hangen, al morrende tegen het
onrecht van hun moeilijk bestaan, of de steepen uit den
grond zouden hebben geklaagd. Want hij heeft schoon aan
den voet van de dartele Mancine 1 ) te jokken en te schertsen, zijn lustig vertier belet niet, dat hij zonder betrekking
is en dat het met zijn fortuin slecht gesteld staat. Hij
worstelt met zijn schuldeischers en procedeert met zijn
1) Naam door` de Parijzenaars aan de beruchte nichten van Mazarin,
geboren Mancini, gegeven.
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broeder. Hij weet zelfs dat hij zijn ambt van „maitre des
eaux et fors" niet lang meer zal kunnen bekleeden. En
daar een ongeluk nooit alleen komt, moet hij een boete van
2000 livres betalen, omdat hij zoo onvoorzichtig is geweest
zich een paar maal als „écuyer" te hebben laten aanspreken.
Hij is over de veertig jaar en heeft nog niets bereikt, nog
steeds geen vaste positie en nog geen literairen naam. Er
moet een uitweg gezocht worden maar hoe ? maar waar ?
Plots doet zich een uitkomst voor. 't Is waarschijnlijk
aan de bescherming van Madame de Bouillon, dat hij het
geluk dankt van als „gentilhomme ordinaire" zijn intrede
in het Luxembourg- paleis te houden, bij Marguerite de
Lorraine, duchesse douairière d' Orléans, weduwe van
Gaston d' Orléans, en tante van Lodewijk XIV. Wat er
van zij, hij legt op 14 Juli 1614 zijn eed af, in handen
van den graaf de Mesme, en treedt onmiddellijk in functie.
Hij zegt vaarwel aan Chateau-Thierry en aan zijn
onafhankelijk leven dat hij zelfs als „poète pensionné"
van Fouquet had weten te vrij waren -- en van nu af aan
zullen we hem schier bestendig te Parijs terugvinden, van
den eenen dienst naar den anderen overstappend, een beetje
als een zwerver, van de goedertierendheid van allerlei beschermers gebruik makend, steeds onverschilliger gestemd
en meer en meer zijn trots opofferend aan de zware noodaak des levens.
Bij „Madame" zelf heeft hij het niet slecht gevonden,
en deze periode van zijn bestaan is tevens de vruchtbaarste
van zijn schrijversloopbaan. De eerste Contes verschijnen
in 1655, de eerste Fables in 1668. De geldnood praamt
hem tot werken aan ; hij is een dier naturen, die een stimulans van buiten behoeven, of die anders daarom niet
minder rijk aan eigen schatten des gemoeds en des geestes,
of niet minder kunstminnend het beste van hun innerlij k
leven nutteloos verdroomen, in behagelij ke maar vergankelijke spelen. 't Is misschien een voordeel voor ons allen
geweest, dat hij over geen ruime gelden de beschikking
heeft gekregen, want ik vermoed dat hij dan heel weinig
gedicht en zich slechts noode aan het veeleischend labeur
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van het verzen - schrijven onderworpen zou hebben. Hij zou
wellicht in eigen verbeelding al de schoone avonturen en
vroede getuigenissen van zijn „fabels" en „vertellingen" doen
afspelen hebben, diep in zijn binnenste gelukkig om hun
liefelijken gang en hun grillige wending. Het gebrek heeft
op hem als een prikkel ingewerkt; hij heeft zijn „Conies"
geschreven, omdat hij meende er geld mee te kunnen
winnen, en de „Fables" omdat hij op een koninklijk pension
aanspraak maakte en dacht geen betere voorspraak te vinden,
dan den bij val van den jongen „Dauphin", voor Wien hij
zijn dieren - episoden dichtte.
Wat had hij gepresteerd gedurende de drie jaren dat
Fouquet hem gepensionneerd had P Niet veel: het ontwerp
van een bevallig maar zeer conventionneel gedicht „Le
Songe de Vaux" — eenige losse, leuke salongedichtjes, en
niets meer, een erfdeel dat heel weinig voor ons allen te
beteekenen heeft. De lucht, rook er te „précieux" in het
hof van Vault, en er bloeiden te vele artificieele bloemen
in de schaduw van de gulden salon -muren van den Surintendant. Toch moeten we zijn doorgang bij Fouquet niet
nutteloos heeten. Hij heeft in de tuinen van Vaux zijn
besef van de natuur gesterkt haar onder een anderen
vorm dan in de wilde bosschen van Chateau-Thierry ontdekt en in de drukke vertrekken veel menschenkennis
opgedaan. Hij heeft er betrekkingen met vele mannen
van groote beteekenis aangeknoopt en er zijn levensperspectieven verruimd en verdiept. Hij heeft er zijn eerste lauweren
geoogst, zijn vroegste bewonderaars gevonden, die hem in
zijn roeping hebben gesteund. En daarbij was 't een aangename, gemakkelijke tijd voor hem, en een zoete herinnering is nooit in een dichtersgeest een onvruchtbaar zaad
gebleken. Hij zou lang nog den gloed der zon in de ruime
vensters van Vaux zien nagloeien, en het gevedel der muzikanten, in de groene bosschages, zou vol opgewektheid
dartelen door zijn losbandig hoofd, tot in zijn oudste jaren,
met den glimlach der vrouwen die hij er naast zich nog
wandelend dacht.
(Slot volgt.)

DE BETEEKENIS EN DE VERDERE
ONTWIKKELING VAN ONZE WEERMACHT
NA DEMOBILISATIE
DOOR

W. E. VAN DAM VAN ISSELT.

Tua res agitur.

„Want den aerdt van de Hollanders is soodanich,
gelyck Uw Ed. mede ten besten bekent is, dat als haer
de noodt ende de periculen niet seer klaer voor oogen
comers, zij geensins gedisponeert connen werden om naer
behooren te vigeleren voor haer eygen securiteyt". Deze
woorden, door Johan de Witt 30 October 1670 aan Pieter
de Groot geschreven 1 ), en sedert zoo menigmaal aangehaald,
hebben door schier alle tij den heen maar al te zeer gegolden ; de schrijver daarvan is in dagen van strijd gevallen
als een zoenoffer mede voor de zorgeloosheid op het gebied
onzer weerbaarheid, zijns ondanks gedurende zoo vele jaren
door ons volk aan den dag gelegd.
Zelfs thans, met het gebeurde in de eerste oorlogsmaanden in België voor oogen en het lot, dat dit land
heeft moeten ondergaan, in een tijd, nu de groote inogendheden, tot de tanden gewapend, in twee kampen verdeeld,
op zijn felst tegenover elkaar staan en Nederland, op den
rechten weg tusschen Duitschland en Engeland gelegen,
1) Een facsimile van den bewusten brief vindt men bij Dr. N. Japikse,
Johan de Witt, 56/7.
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meer en meer tusschen hamer en aanbeeld komt, is de
belangstelling voor al vat onze weerbaarheid en hare verdere ontwikkeling betreft, slechts zeer matig. Dank zij den
tijd, die ons gegund is, hebben wij ons in vier jaren
geleidelijk weten op te werken uit den gebrekkigen toestand
van vóór den oorlog, toen onze levende strijdkrachten uit
een beperkt aantal lichtingen van beperkte sterkte bestonden , tot den huidigen toestand, waarbij dat aantal is uitgebreid en in ieder geval voor elke lichting vrij wel de
strikt algemeene dienstplicht bestaat. Thans zou Nederland
bij tweede mobilisatie een strijdmacht van 4 a 500.000 man
op de been kunnen brengen, zeker zou, als in de eerste
mobilisatiedagen, een ieder zijn plicht doen en met goeden
wil bezield blij ken, doch bij die verdere weerbaarmaking
gedurende de laatste 4 jaren is van geestdrift, van een
drang tot spoedbetrachting geen sprake geweest; integendeel: er is geremd, zoowel aan hooger als aan lager hand.
Hoogstens kan men zeggen, dat de Nederlander zich de
laatste jaren willig heeft geleend tot een geleidelijke ontwikkeling onzer weerbaarheid, plichtmatig, misschien be-

rustend.
Met de woorden van Johan de Witt, alsmede onze
ervaringen, ook uit dezen tijd van wereldworsteling en
- omwenteling voor oogen, is de vrees gerechtvaardigd, dat
wij, zoodra kalmer tijden terugkeeren, opnieuw zullen
terugvallen in onze oude fout: onverschilligheid voor en
derhalve onbekendheid met onze landsverdediging, ver
krijgswezen, daardoor, als in vroeger-warlozingvhet
tijden, een krijgsmacht zonder zelfvertrouwen noch vol
kracht, welke een dor en kwijnend be--doenmatril
staan leidt, wijl zij niet gedragen wordt door den steun
en de belangstelling van het volk in al zijn krachten en
geledingen, kortom, een krijgsmacht, in welke niemand
het plechtanker kan zien voor onze onafhankelijkheid in
de ure des gevaars. Dit zou, nog afgezien van de groote
beteekenis eener goede weermacht als levenwekkend, voor
de toekomst vertrouwen inboezemend element in den goed
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geordenden Staat, .voor ons met het oog op het buitenland
groote gevaren in zich bergen. Van Engeland hebben wij
nooit iets te vreezen gehad dan toen wij het ter zee naar
de kroon staken; overigens heeft het altijd belang gehad
bij en ook betoond in onze onafhankelijkheid en onze
kracht, zulks als stootkussen, eerst tegen Frankrijk, later
tegen Duitschland. Het heeft er ook alle belang bij, dat
onze koloniën als schild tegen Duitschland in onze handen
blijven, omdat wij daaruit materieele kracht putten. Frankrijk heeft zijn aggressieve kracht in de revolutie-oorlogen
verspild en verspeeld, en zal deze hoogstwaarschijnlijk niet
herwinnen. Doch hoe de afloop van de huidige wereldworsteling ook moge zijn, in elk geval heeft het Duitsche volk
in dezen tijd getoond reuzenkrachten in zich te bergen. Hoewel nu diplomatie en volk er van veel meer zelf beheersching
hebben doen blijken dan Frankrijk tijdens de revolutie- oor
schuilt in die krachten voor ons een groot gevaar,-logen,
gezien vooral de all-Deutsche stroomingen, de zucht tot weerbaarheid tot het uiterste, de roeping waarvan velen getuigen,
om de Duitsche beschaving tot een zegening te maken voor
het geheele menschdom, de aanmatiging van bepaalde
kringen, voor wie de kracht eener gepantserde vuist in de
wereldgeschiedenis niet alleen voor ultima ratio, doch ook
voor hoogste wijsheid geldt, enz.
Hierbij komt nog, dat onze ligging, die van een klein
land aan de monden van uitnemend onderhouden beneden
tegenover geheel West-Europa en Amerika-rivenmt
gunstig gelegen havens aan de eindpunten van een goed
ontwikkeld spoorwegnet door alle tijden heen een onnatuurlij ke zal blijven. Dit laatste nu moet ons geenszins tot
moedeloosheid stemmen of ons nopen om berustend het
hoofd in den schoot te ]eggen. Integendeel, wij mogen
ten deele daarvoor zelfs erkentelijk zijn. „Want als de
mensch, leeft ook een volk slechts door strijd" 1 ). Wij
moeten den toestand aanvaarden, gelijk die is, rekening
houden met onze bedreigde ligging en onze begeerde be-

1) J. van Dam van Isselt. '\Tolksopvoeding en Volksweerbaarheid. 1895, 25.
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zittingen, zoo hier als in de koloniën, rekening ook met
Duitschland's groote kracht en aggressieven aard, welke
laatste in de eerste dagen van den huidigen oorlog weer
op zoo treffende, voor ons leerrijke en waarschuwende wijze
aan het licht is getreden door den overrompelenden aanval
op Luik 1 ). Zes brigades op versterkten vredesvoet werden
onmiddellijk per spoor uit het binnenland naar de Westgrens geworpen, daar tot een tijdelijk in het leven geroepen
Maasleger samengevat. Zij overschreden de Belgische grens
in den vroegen morgen van 4 Aug. 1914, één uur na de
oorlogsverklaring, rukten ieder op zich zelf, soms zonder
artillerie, ten deele dwars door het terrein met vermijding
van forten en dorpen, in de richting der stad Luik. Het
Stellinghoofdkwartier aldaar werd 6 Aug. zeer vroegtij dig
overrompelend overvallen; een dag later was men meester
van de stad Luik. Van hieruit, derhalve van binnen naar
buiten, werd thans de aanval tegen de rugzijde der forten
voortgezet. De eerste werden op 9, de laatste op 17 Aug.
vermeesterd, waarmede het geheele belangrijke dubbele
bruggenhoofd in Duitsche handen was. Juist 25 jaar tevoren had de oud-officier Jhr. H. Tindal in een brochure
„Nederland in gevaar" ons volk tegen een dergelij ken
aanval gewaarschuwd, doch hij vond zeer weinig gehoor.
Tusschen de toen door hem gegeven schets en de in 1914
door de Duitschers gevolgde handelwijze bestaat een treffende overeenkomst.
Onze ligging zal door alle tijden blootgesteld en gevaarvol blijven, onze positie als klein land aan de monden
van de West-Europeesche rivieren naast het machtige
Duitsche volk eigenaardig en moeilijk. Een verstandige
staatkunde zal derhalve in tijd van vrede moeten zorgen
voor een afdoende ontwikkeling onzer weerkracht. In den
omvang, waarin en de wijze, waarop die kracht tot uiting
komt, moet niet alleen het bewijs zijn neergelegd, dat wij
ons kunnen verdedigen, doch bovenal de vaste wil, dat wij
1) Zie hieromtrent „Luik" door kapitein J. J. G. Baron van Voorst
tot Voorst. Militaire Spectator. 1917.
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ons zullen verdedigen. Dit is het beste middel om op den
duur onze onafhankelijkheid te handhaven en ook in de
toekomst zoo lang mogelijk buiten conflicten te blijven als
dit met onze waardigheid en onze welbegrepen belangen
strookt.
Zullen wij na den oorlog tot dezen gewenschten toestand geraken, dan is het één onverbiddelijke eisch, dat
het krijgswezen volkszaak worde. Dit is de conditio sine qua
non voor ons verzekerd voortbestaan als volk, voor onze
onafhankelijkheid. Anders blijven wij altijd, als tot dus -verre, min of meer voortleven bij de gratie Gods en voort dobberen op ons goed gesternte, het politieke evenwicht
van Europa en den naij ver der groote mogendheden, argumenten, waaraan een fier, zich zelf bewust volk geen kracht
kan noch mag ontleenen. Door eigen krachten zijn wij
geworden: vrij en onafhankelijk ; door eigen kracht moeten
wij blijven, wat wij zijn: een vrij en onafhankelijk volk.
Zal het krijgswezen volkszaak zijn, dan moeten:
lo. Vooral de meer ontwikkelde, leidende kringen
des volks een hartelijke belangstelling bezitten voor de
weermacht, moet men op de hoogte zijn van de hoofdlijnen onzer landsverdediging, de vitale belangen onzer
weerkracht en de elementen, waarop zij berust. Kennis
schenkt kracht.
2o. Allen, die daartoe in staat zijn, het hunne bij
dragen tot instandhouding en ontwikkeling der weerkrachten:
de volkomen geschikten van de daartoe geëigende leeftijden
door dienst in de eigenlijke krijgsmacht; de ouderen en
de half geschikten door deelneming aan den verplegings-,
administratieven -, trein- en transportdienst; de overigen
door dienst zuiver achter het leger (munitieaanmaak,
geneeskundige verzorging, bakkerijen en slagerijen, magazij nen, e.d.).
De militaire dienstplicht is voor den staatsburger
een der eerste, zoo niet de eerste burgerplicht. Al schreef
art. 180 onzer Grondwet zulks niet voor, dan zouden wij
toch de juistheid van dit beginsel vooral in dezen tijd
van zelf beseffen: daarin uit zich de offervaardigheid, de
0. E. XVIII 11
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gezonde gemeenschapszin, het opkomen ook voor anderer
hof en haard. Volkomen terecht schreef eenmaal Generaal
Plantenga : „Een ieder, die de voordeelen geniet, welke uit
het gemeenschappelijke staatsleven voortspruiten, moet het
niet alleen als een plicht, maar ook als een eer beschouwen,
de lasten van den Staat te dragen en daardoor te kunnen
medewerken tot bevordering van de belangen der gemeenschap en het algemeene welzijn. De verdediging van de
onafhankelijkheid, de zelfstandigheid en de eer van het
vaderland werd steeds door alle natiën, die niet in een
toestand van zedelijk verval verkeerden, beschouwd als
een der heilige plichten van eiken staatsburger 1 )". Deze
laatste, treffende waarheid heeft gegolden van de tijden
der oude Grieken en Romeinen af. Zoowel in den bloeitijd
van Athene als van Rome bloeide daar ook het krijgswezen en was dit gegrond op ideëele beginselen : algemeene
dienstplicht voor een ruim gesteld aantal lichtingen; persoonlijke dienstvervulling, . derhalve plaatsvervanging onmogelijk. Met het verval van den Staat hield dat van het
krijgswezen gelij ken tred; allerlei misbruiken deden hun
intrede, zooals plaatsvervanging, heerendiensten e.d. Het
leger daalde in getal en aanzien, werd een Staat in, en
soms tegen den Staat. Zoo ging het door alle tij den : „Tel
peuple, teile armée".
In eiken goed geordenden Staat is het krijgswezen
volkszaak. Het volk gevoelt er voor zijn weerbaarheid,
stelt belang in de hoofdlj nen zijner verdediging, wil er
bovenal aan die . verdediging deelnemen en zich daarvoor
in alle opzichten de noodige offers getroosten. Het besef
is er algemeen, „dat in den staatsburger tevens de krijgsman geboren wordt" 2 ). Een volk daarentegen, dat zich
onttrekt aan de ijzeren noodzakelijkheid om zich de middelen te verzekeren tot handhaving van zijn onafhankelijk
volksbestaan, pleegt politieken zelfmoord, zooals b.v. onze
Republiek dat in de 2e helft der 18e eeuw heeft gedaan.
1)
2)

Strategie en Krijgs eschiedenis. 2e druk. Blz. 28.
J. van Dam Pan Isselt. Krijgswetenschap. 1886/7. 348.
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Als uitzondering op den hiervóór ontwikkelden regel
is het opmerkelijk, dat in onzen overigens goed geordenden Staat vooral het krijgswezen te land nimmer volkszaak is geweest. Ons volk was op het gebied der landsverdediging steeds zorgeloos, veelal ook kortzichtig. Volkomen terecht schreef eenmaal Generaal Booms over „de
traditioneele onverschilligheid voor krijgszaken in de meer
ontwikkelde kringen van ons volk." Men heeft doorgaans
gebouwd op onzen volksaard, de kracht van onzen bodem,
onze ietwat excentrische ligging in tegenstelling tot de
Zuidelijke Nederlanden, een traditioneel strijdtooneel van
West-Europa, ook gebouwd op de innerlijke vitaliteit van
ons volk en ons goed gesternte. Inderdaad zijn wij er
doorgaans goed afgekomen, hoewel in 1672/3 het water
ons na aan de lippen is gestegen en wij in den Franschen
tijd (1795 tot 1813) een barren tijd hebben beleefd 1 ). Ook
in 1914 zijn wij door het oog van de naald gekropen. De
vleugel van den grooten Westelijken aanval der Duitschers
is rakelings langs de 0. en de Z. grens van Limburg gestreken. Het uiterste, Ie Duitsche leger, bestaande uit 7
legerkorpsen elk van 35 a 40 duizend man, werd tusschen
de Zuidgrens van ons Limburg en den Noordrand van den
fortenkring rondom Luik, d.i. door een engte van 10 K.M.
gedreven, ten deele korps na korps, terwij 1 een dergelijke
macht onder normale omstandigheden een front van omstreeks 50 K.M. beslaat. Terecht mag de vraag worden
gesteld, welk het lot van ons land reeds in den aanvang
van den huidigen wereldoorlog ware geworden, indien de
Stelling van Luik beter gereed en daardoor langer behouden, indien de weerkracht van België beter in orde en
sterker ware geweest, en dit land zijn strijdkrachten onmiddellijk voorwaarts naar de Maas geworpen had, gesteund
op Namen en Luik, waarbij de Fransche en Engelsehe
strijdkrachten zich dan gemakkelijk hadden kunnen aan

-sluiten.
1) Men zie hieromtrent in de kleine geschriften van het Nut: No.
94. Johanna W. A. Naber. Onze inlijving bij Frankrijk.
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Voor het gemis aan belangstelling van ons volk in
zijn krijgswezen zijn verschillende redenen aan te voeren:
lo. Onze democratische neigingen en onze goedmoedige
volksaard. Wij loopen niet spoedig warm, ook niet als
volk. Gelijk Jhr. Mr. Smissaert dit typisch heeft gezegd:
Zelfs in dezen veelbewogen tijd gaat ons volk „leukweg"
zijn gang. Alsof er geen wolkje aan de lucht is, namen
wij juist in dezen tijd is het een veelzeggend protest
tegen den geest des tijds ? — het besluit tot een nationale
reuzenonderneming, gelijk het plan tot afsluiting en gedeeltelij ke drooglegging der Zuiderzee.
Reeds Johan van Oldenbarnevelt heeft in 1607 op deze,
onze volkspsyche gewezen en daaraan voor een deel de
verwaarloozing van onze levende strijdkrachten toegeschreven : „Dient geconsidereert, dat wij van nature sachtmoedich
en vreetsaem syn, Lotten oorloge niet geneicht, sulex dat
wy oock gedurende den noot van den oorloge onse kinderen
en vrienden al uytten oorloge gehouden en • daer afgeraden
hebben, soo veel ons mogelyck is geweest" 1 ). Tijdens den
hooggeroemden 80-jarigen oorlog hebben wij doorgaans
voor geld voor ons laten vechten. In 1599 telde Prins
Maurits' operatieve krijgsmacht op 4 vreemdelingen hoogstens
3 Nederlanders 2 ). Ih 181.4 schreef Generaal Dibbitz, die
in 1830/1 Maastricht op zoo krachtige wijze voor ons vasthouden zou, over ons gemis aan militair enthousiasme en onze
„weinige geneigdheid tot den landdienst." Deze karaktertrek
is ons sedert bijgebleven. Hij leidt echter tot struisvogelpolitiek. In zaken van internationaal politieken aard moet
vooral een klein volk in de eerste plaats rekening houden
met zijn omgeving en met de tijdsomstandigheden; zich als
gevolg van afkeer tan ruw wapengeweld en te ver gaande
pacifistische neigingen te onthouden van voldoende wapening, is levensgevaarlijk. „Ne vous occupez pas de la
guerre, et la guerre s'occupera de vous" bevat nog altijd
een diepen zin. Wij hebben dat in het laatst van de 18e
1)
2)

Aangehaald door Dr. H. T. Colenbrander. Gids. Aug. 1915.

Zie mijne verhandeling nopens dien veldtocht in Krijgswetenschap 1917/8.
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eeuw tot onze schade en schande ondervonden ; thans dragen
België en Griekenland daarvan andermaal de droeve gevolgen; vooral België, dat overigens door ligging, bevolking,
rijkdommen en koloniën buitengewoon begunstigd was.
Men had zich daar echter steeds afzijdig gehouden van
den persoonlijken en den algemeenen dienstplicht. Ver
krijgswezen leidt op den duur altijd-warlozingvhet
tot ondergang, minstens tijdelijk. „Qui se fait brebis, le
loup le mange."
2o. Zijn wij, wat men reeds bij het uitbreken van den
grooten oorlog heeft genoemd „une nation satisfaite".
Waren wij heftiger van aard, klopte in ons volk een
levendiger polsslag, dan zou er thans door onze natie een
strooming gaan naar een groot Nederlandsch ideaal, alle
Nederlanders van Duinkerken af door Vlaanderen over ons
land tot Kleef en Embden omvattend. Van een dergelijke
strooming is zelfs in dezen veelbewogen tij d n auwelij ks een
spoor te bekennen. Ons volk wenscht niets liever dan
te blijven, wat 't is; het is niet bezield met imperialistischen
geest of zucht om een wereldrol te spelen. Ons temperament
houdt de ontwikkeling van een pittig, veerkrachtig krijgswezen tegen, daar de taak der krijgsmacht niet verder reikt
dan de verdediging. Niet alleen de Duitscher en de Engelschman ondervinden in deze richting een prikkel in hun streven
naar de wereldhegemonie of het geloof in een wereldroeping,
doch ook de Bulgaar, de Serf en de Griek ontleenden
weerkracht aan hun groot- nationale idealen.
3o. Onze groote zucht tot zelfstandigheid en onafhankelij kheid (aan de grens van ongebondenheid) vormt als
volkseigenschap een groote kracht; een vreemd juk hebben
we steeds afgeschud 1 ). Doch die democratische neiging van
een ieder om zijn eigen heer en meester te zijn, die afkeer
van dwang, houdt onderwerping aan tucht en hooger
gezag. tegen, en daarmede de vorming in vredestijd van een
1) Captain Mahan: „Een heldhaftiger volk dan liet Hollandsche heeft
nooit bestaan; de geschiedboeken der Hollandsche zeegevechten geven voorbeelden van wanhopigen moed en volharding, die zekerlijk nergens worden
overtrof en, misschien nooit ergens geëvenaard."
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goed krijgswezen. „Men beschouwt vooral de strenge militaire
tucht als onnoodige, kleingeestige plagerij, doodend voor
het gevoel van eigenwaarde van het individu, beschouwt
haar als de oorzaak van slaafsche onderwerping, van een
vernederend vernietigen van het zelfbewustzijn" I).
Voor een - goed leger moet er toewijding bestaan, liefde
om het algemeen belang te willen dienen. Dit heeft ons
te veel ontbroken. De dienstplicht is ten onzent nooit
populair geweest,; vandaar ons voormalig vrij willigersleger 2)
en daarna, toen dit stelsel meer en meer verliep, het behoud
van de plaatsvervanging 2 ).
4o. Heeft onze koopmansgeest steeds een groote belemmering gevormd tegen de ontwikkeling van een veerkrachtig
krijgswezen. De bekende Amerikaansche marinestrateeg
Mahan zeide hieromtrent in zijn werk: The influence of
seapower upon history: „Hoewel 't (Nederlandsche) volk
in hooge mate vaderlandslievend was en tot de grootste
opofferingen in staat, wanneer het om zijn vrijheid ging,
was zijn handelsgeest tot in regeeringskringen doorgedrongen, welke regeering feitelijk een handels-aristocratie was;
deze was daardoor afkeerig van den oorlog en van de
uitgaven, die noodig zijn voor oorlogsvoorbereiding. Eerst
wanneer zij van aangezicht tot aangezicht stonden met het
gevaar, waren de burgemeesters bereid geld te geven voor
de landsverdediging ". Door handel en zeevaart zijn wij groot
geworden; daarom heeft er nooit groote belangstelling bestaan voor ons krijgswezen, allerminst te land. Nimmer is
ons leger een nationale instelling geweest zooals zij dat in
offensieven zin in Pruisen, in defensieven zin in Zwitserland
is. Wij Nederlanders willen als handelslui waar voor ons
geld zien, en dat ziet men ten aanzien van het leger slechts
zelden of nooit. Ofschoon groote waterbouwkundigen, zijn
1) Mr. Dr. J. Eysten in een belangrijk artikel: De positie van het
leger in de maatschappij. Tijdspiegel. 1906.
2) Bij den opbouw van onzen staat in 1813, na den Franschen tijden
na al onze ervaringen uit de revolutie-oorlogen, werd het staande vrijwilligers-

le

er andermaal als de krijgsmacht van den Staat op den voorgrond geschoven.
Zie van mijne hand: De ontwikkeling van ons krijgswezen na 1813.
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wij zuinig, soms te zuinig op onze dijken, adres aan 1825,
1861 (Bommelerwaard), 1916 en 1917; op het gebied van
het krijgswezen zijn wij doorgaans veel te zuinig, daardoor
allerzorgeloost geweest. Onmiddellijk na den vrede van
Munster begon een groote bezuiniging, vooral op ons krijgswezen te land. Iu Sept. 1665 bij ons conflict met den
Bisschop van Munster, kon onze Republiek nog geen 6000
man in het veld breiigen! Na de gouden eeuw kwam
de eeuw van verval; bezuiniging op het gebied van het
krijgswezen gold als hoogste wijsheid'). Zij bracht ons het
bekende slot: verdeeldheid en weerloosheid. Na de voor
ons vernederende inmenging der Pruisen in onze binnen
staatkunde (1787) volgde weldra de schade en-landsche
schande, armoede en rouw van den Franschen tijd ; wij
verloren onze vrijheid en onze onafhankelijkheid ; onze
Staat ging tijdelijk onder.
Ondanks de harde les, die wij toen gehad hebben en
de bittere ervaringen, is het ons gedurende de geheele 19e
eeuw weinig meer ernst geweest met onze landsverdediging
en de ontwikkeling van onze levende strijdkrachten. Was
dit onmiddellijk na den Franschen tijd nog verklaarbaar,
de 2e helft van de 19e eeuw, toen het gevaar van een
andere zijde dreigend het hoofd opstak, bracht hierin slechts
luttele verbetering. Het is niet bekend, dat de 2 grootste
Nederlandsche Staatslieden uit laatstgenoemd tijdvak,
Thorbecke en Groen van Prinsterer, zich ooit bepaald
warm hebben gemaakt voor onze landsverdediging of onze
levende strijdkrachten 2 ). Thorbecke zorgde voor een uitgebreid spoorwegpersoneel, voor goedkoop onderwijs ten
behoeve van den breeden zoom der burgerij, voor uit1) Zie hieromtrent : A. R. Krayenhoff van de Leur. Militair- historische
schetsen. Land- en zeemacht in de 18e eeuw.
2)

Zie voor eerstgenoemde: Mr. W. J. M. Benschop. Mr. J. R. Thor-

becke als verzorger van 's lands weerbaarheid. Onze Eeuw, 14e jaargang.
Zijn standpunt inzake den militairen dienstplicht wordt volkomen aangegeven door deze uitspraak: „De krijgsdienst is de zwaarste last van alle, welke
de Staat aan zijne burgers oplegt; zoo eenig recht in de grondwet moet
worden afgebakend, het is de grens van zulk een last, die den maatschappelijken toestand van het individu voor altoos uit zijn geheel kan brengen."
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muntende geneeskundigen in de steden en voor een batig
slot. „Doch bij zijn dood was ons aanzien naar buiten
niet verhoogd, de schutterij wet van 1827 niet herzien, het
volk niet weerbaar, doch Atjeh in aantocht" 1 ). Kort na
het voor ons zoo dreigend gevaar van 1870 en de toen
zoo hoogst bedroevend verloopen mobilisatie 2 ) — er meldden
zich toen totaal 296 vrijwilligers aan kwam Thorbecke
z.g. „met het geweer op schouder" in de Tweede Kamer.
Op het gebied der levende strijdkrachten gebeurde
er echter niets. 1874 bracht ons de vestingwet: wij ver
schild meer dan het zwaard; tientallen milli--trouwdenh
oenen verdwenen daarna in den zinkput van ons vestingstelsel, niet het minst nog na 1882, in de Stelling
van Amsterdam. Slechts heel langzaam en trapsgewijze
hebben wij ores na 1874 op het gebied van de levende
strijdkrachten opgewerkt. Eindeloos was het getob tot
invoering van den persoonlijken dienstplicht, welke
eerst in 1898 plaats vond 3 ), juist 1 / 4 eeuw, nadat
de Minister van Oorlog Graaf van Limburg Stirum daarvoor gevallen was. Eindeloos ook was de lij densgeschiedenis om tot veralgemeening van den dienstplicht en tot
vergrooting van het aantal lichtingen, d.i. tot een grootere
strijdmacht te geraken. Volkomen terecht schreef in dien
tijd Professor J. T. Buys: „Aan Oorlog en Marine worden
jaar op jaar schatten besteed; maar een kloek besluit om
de weerbaarheid tot een waarheid te maken bleef altij d
achterwege". Tot een levenwekkend, door allen geschraagd
krijgswezen konden wij niet geraken: bij elke voorgestelde
verbetering (en bij de jaarlijksche behandeling der oorlogsbegrooting !) werd er gedongen op oefentijd, duur en aantal der herhalingsoefeningen; aantal en grootte der lich1)

J. van Dam van Isselt. Volksopvoeding en Volksweerbaarheid,

1895, 8.

2) Het rapport daaromtrent is later openbaar gemaakt (Bijlagen
handelingen Tweede Kamer, 1871/2 [13]) en uitvoering o.a. in de StatenGeneraal behandeld.
3) Pruisen in 1808, Zwitserland in 1817; daarna eerst in 1867 de
Duitsche Staten en Denemarken (na 1864!).
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tingen. Wel het meest teekenend in dit opzicht is, dat
de Ministers Cool en Colijn in de jaren 1910 tot '12, dus
zeer kort vóór het uitbreken van den wereldoorlog, de
verdere veralgemeening van den dienstplicht, d. i. de uit
jaarlijksch militie -contingent van 17.500-breidngvaht
tot 23.000 man, van volk en volksvertegenwoordiging
hebben moeten koopen door vier met zooveel moeite ver
lichtingen (12e t/m. 15e) wederom weg te schen--worven
ken. Tegenover dit groote nadeel voor den Staat en het
feit, dat wij door het bezit van slechts 11 lichtingen een
in Europa éénig duur stelsel van legervorming aanvaardden,
stond als eenig voordeel in vredestijd voor het individu
het vervallen van 2 herhalingsoefeningen bij de landweer,
elk van 6 dagen, in 4 jaren!
Noch de gevaren bij het uitbreken van den grooten
Europeeschen oorlog noch het gebeurde bij Luik noch
het lot van België, noch hetgeen daarna allerwegen is
voorgevallen was in staat om ons uit onze rustige rust
op te schrikken. Innerlijk onbewogen hebben wij onze
traditioneele gelatenheid ten aanzien van het krijgswezen
niet laten varen. Aanvankelijk viel er tot consolidatie van
onze jonge krijgsmacht zooveel te doen, dat aan uitbreiding
niet te denken viel; ook heeft schier niemand toen gedacht, dat de oorlog zoolang duren zou. Zoodra dit laatste
de algemeene overtuiging was geworden en onze krijgsmacht paraat mocht heeten, d. i. in het voorjaar van 1915,
is er nog één kort tijdperk geweest, waarin, zoo het kr gswezen volkszaak ware geweest, gedragen door aller liefde,
toewijding en belangstelling, door één forschen zet in
korten termijn groote uitkomsten waren te Merkrij gen
geweest: d.i. toen de landstormwet aanhangig gemaakt
werd, die ons, bij krachtige doorvoering van het beginsel,
in een half jaar den strikt algemeenen dienst- en oefenplicht voor alle daartoe in aanmerking komende jaarklassen
had kunnen brengen. Doch ook hierbij ging men doodkalm, al overleggend, „leukweg" zijn gang. Instandhouding
van de bestaande macht van 200.000 man, geleidelijke aflossing van ouderen door jongeren heette in naam een
-
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nevenverdienste van het wetsontwerp, in werkelijkheid werd
het de hoofdbedoeling. Toen heeft zich het incident voor
dat komisch zou mogen heeten, in dien het in ver--gedan,
band met de destijds bestaande omstandigheden niet zoo
diep treurig was, nl. dat de toenmalige Minister van Oorlog
ijdens de behandeling in de Tweede Kamer niet wist, hoe
een zinsnede uit de zelf door hem onderteekende M. v.
A. duidelijk aangaf, dat de door hem als een maatregel
tot versterking van onze weermacht bedoelde wet slechts
een aflossingswet was 1 ).

Het vorenstaande overzicht toont overtuigend, dat het
krijgswezen in ons land, zelfs in de meest bewogen en
kommervolle tijden, nimmer volkszaak is geweest. Er bestaat
geen voorbeeld van, dat ooit eenig militair vraagstuk, hoe
principieel ook in zijn opzet of ingrijpend in zijn gevolgen,
is uitgedijd tot een vraagstuk, waarover het_ volk zich in
al zijn geledingen, zij het slechts tijdelijk, warm heeft
gemaakt; hoogstens kwam de drukte van die zijde, waar
men zich, doorgaans met bedoelingen om in het gevlei
van bepaalde volkslagen te komen, opwierp als verdedigers
der richting, die er met een minimum van persoonlijke en
geldelijke lasten hoopt af te komen. Noch over den persoonlijken dienstplicht, noch over den algemeenen diensten oefenplicht, noch over de kader -questie, inclusief het.
reservekader, noch over onze legersterkte of het aantal
lichtingen, noch over het vraagstuk :. veldleger of vestingstelsel met bezettingstroepen, noch over een parate grens en kustdekking, voor Nederland een levensvraag, noch
over de slagvaardigheid van ons veldleger of van onze
Liniën en Stellingen (bewapening en munitie - uitrusting;
hoeveelheid en gereedheid dezer laatste; snelheid van inundeeren; vrij schootsveld, men denke aan de geheel verouderde kringenwet van 1853!) noch over de vraag: slagof torpedovloot, noch over de verdediging van Nederlandsch1) Zittingen Tweede Kamer. 22 en 23 Juli 1915. Hetzelfde karakter
heeft de wet van 191.8 tot herkeuring van de afgekeurden, jonger dan 25
jaar. (St. b]. no. 2i7).
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Oost-Indië heeft ons volk zich ooit inderdaad in breede
lagen warm gemaakt. Pruisen en Zwitserland, hoewel in
schier alle opzichten contrasten op het gebied van leger-

vorming, zijn ons in én gemeenschappelijk opzicht verre
vooruit, n.l. energieke, levenwekkende deelneming aan,
liefde en belangstelling voor het krijgswezen. Ook de kennis
van de kracht van onzen bodem voor de verdediging, den
steun der onderwaterzettingen en de lessen der eigen
krijgsgeschiedenis is over het geheel bedroevend gering.
Toch valt daaruit voor ons zooveel bemoedigends en vertrouwenwekkends te leeren. Zoowel de geschiedenis van
1599 als die van 1629, 1672/3, 1799 en 1809 leert, welke
onmeteljke krachten er in onzen bodem en in het water
voor onze verdediging schuilen. Voorts leert onze krijgsgeschiedenis, dat ons land nimmer ten onder ging dan
door verdeeldheid of flauwhartigheid.
Wanneer wij al het vorenstaande overwegen en ons
den ,,aerdt van de Hollanders" te binnen roepen, is de
vrees alleszins gewettigd, dat, tenzij hiertegen krachtig
wordt gewaakt en men reeds thans daartegen maatregelen
beraamt, ons na demobilisatie een tijdperk van inzinking
op weerbaarheidsgebied te wachten staat, waarbij veel van
het met moeite trapsgewijze onder den drang der omstandigheden verworvene weer verloren dreigt te gaan en wij
op defensiegebied zouden terugzinken tot het ellendige
tijdperk 1840 tot 1990, een periode van doffe berusting,
half heid en onvoldaanheid, gemis aan vertrouwen in eigen
kracht, wat fnuikend werkt op den volksgeest en ons
noodlottig zou kunnen worden.
Het is plicht om het peil onzer weerbaarheid na demobilisatie niet alleen te behouden, doch verder op te voeren:
lo. Met het oog op de gevaren, welke ons na afloop
van den oorlog van Duitsche zijde kunnen dreigen 1). Op
groote sympathie der Entente -landen zal het kleine Nederland dan niet behoeven te rekenen, en men zal er te moe
1) Zie blz. 183/4.
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gestreden zijn, te zeer de kracht en aandacht aan het
heelen der eigen wonden dienen te schenken, dan dat men
er ten bate van ons land met de wapenen wil rammelen.
Zoo zullen wij in de komende periode voor dreigende ge
staan en daarbij uitsluitend op onze eigen, beperkte-varen
krachten zijn aangewezen, een argument om die krachten
zoo hoog mogelijk op te voeren, ze vooral niet te laten
verslappen. In het komende tijdperk zullen wij in nationaal,
militair en oeconomisch opzicht terdege ons zelf moeten
zijn, daarbij niet alleen blijken moeten geven van den wil
om zelfstandig te blijven, doch ook van het vermogen om
dat te zijn.
• 2o. Leert de geschiedenis, dat volkskracht en weerkracht hand aan hand gaan. Zij zijn oorzaak en gevolg,
zonder dat bepaald valt aan te wijzen, wat oorzaak, wat
gevolg is; zij oefenen een wisselwerking op elkaar uit. Elk
volk, dat bloeit, dat verwachtingen voor de toekomst heeft,
waar welvaart, eenvoud van zeden, tucht en gezondheid
bestaan, zal een goed, veerkrachtig krijgswezen bezitten.
In zulk een volk leeft de wil tot voortbestaan; het krachtige volksleven komt er tot uiting door een goed krijgswezen. Wat baat immers de best ingerichte, de meest wel varende Staat met de gezondste bevolking, indien men
zich niet de middelen heeft verzekerd voor een ongerept
voortbestaan als volk, voor de handhaving van zijn rechten,
vrijheid en onafhankelijkheid ? Het is alsof men een grooten
polder droog maakt zonder voor een goede bedijking te

waken.
Oververzadigde, slappe, egoïste volken zonder gezonden gemeenschapszin, zonder democratischen ondertoon
in het staatsbestuur en het volksleven, zullen óf een slap,
verwaarloosd krijgswezen bezitten, wat weerloosheid beduidt, of een parasiteerenden soldatenstand, wat op den
duur tot hetzelfde leidt. „In de geschiedenis bestaat geen
voorbeeld, dat het gelukt is een goed leger te tooveren
uit een slappe gemeenschap" 1 ).
1) G. Polvliet.
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Wie de weerbaarheid bevordert, verhoogt derhalve
tevens de veerkracht, wilskracht, levensenergie en gezonden gemeenschapszin des volks ; hij werkt de volks
volkswelvaart en gezondheid rechtstreeks in de-kracht,
hand. M. a. w. de militaire uitgaven, goed besteed, zijn
allerminst improductief.
3o. Heeft elke menschen- agglomeratie, die men volk,
staat of land noemt, bindmiddelen noodig om de individuën ondanks hun uiteenloopende, dikwijls met elkaar in
strijd zijnde opvattingen en belangen, tot één geheel samen
te vatten en bij een te houden. Een ieder beziet n.l. niet
alleen het particuliere, doch ook het openbare leven doorgaans van den eigen kant: de rechter, de koopman, de
fabrikant, de arbeider, de landman, de geestelijke, de officier
koesteren allen een levens- en wereldbeschouwing, welke
nauw verwant is aan eigen beroep of bedrijf, en belangen.
Nu is er een krachtig bindmiddel noodig om al deze veelal
excentrisch werkende volkskrachten samen te smeden tot
een eenheid van hoogere orde. Zulk een middel vindt een
volk ten deele in zijn geschiedenis: gemeenschappelijk
lijden, een fiere, dapper uitgevochten strijd voor vrijheid
en onafhankelijkheid smeedt om een volk een hechten
band. Ten deele ook houdt een blootgestelde, gee iarvolle
ligging een volk bij een, en het is wel zeker, dat het gevoel van samenhoorigheid in ons volk minder groot zou
zijn zonder onze ligging tusschen 3 groote, met elkaar
wedijverende volken. Mede hiervan zijn wij ons in het
einde der 18e eeuw niet bewust geweest: ons volk werd
meegesleurd in den maalstroom, omdat het niet voldoende
eensgezind was; zelfs werd ons land strij dtooneel. Ten
deele wordt dat bindmiddel gevormd door de taal, door
gezonden gemeenschapszin, nationaal voelen. Zeer krachtig
kan hier ook het Vorstenhuis werken, indien het door
alle tijden één is geweest met zijn volk, heeft medegeleefd
en - geleden met zijn lief en leed, door hechte banden daarmede vereenigd is. En zoo één land ter wereld er troisch
op gaan kan, zulk een Vorstenhuis te mogen bezitten, is
het wel 't onze.
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Er is echter nog een ander bindmiddel noodig om het
volk in zijn geheel bij een te houden. Doorgaans vermag
de godsdienst dit niet, adres aan onze geschiedenis. Hier
werkt hij dikwijls veel meer als een splijtzwam, want instede van naastenliefde en gemeenschapszin aan te kweeken,
wordt de nadruk veelal eenzij dig gelegd op wat verschilt
en verdeelt. Nauwelijks was in den 80- jarigen oorlog het
gemeenschappelijk, buitenlandsch gevaar door het 12 -jarig
Bestand op den achtergrond geschoven, of de facties staken
het hoofd omhoog en het Bestand kenmerkte zich dan ook
door weinig eervolle noch verkwikkelijke godsdiensttwisten,
die mede de besten naar het schavot of naar den kerker
voerden 1 ).
Ook de politiek voert, tenzij geleid door uitnemende
mannen, die vóór alles het landsbelang voor oogen houden,
tot fracties, die, elkaar in hare zwakheden en kleinheden
bestrijdend, de volkskrachten fnuiken in stede van die te
kweeken, soms het land naar den afgrond voeren (Prinsgezinden en Patriotten).
Zulk een bindmiddel kan dan slechts zijn een goed,
in gezond democratischen zin ingericht volksleger, waarin
aan een ieder een plaats wordt toegekend zooveel mogelijk
overeenkomstig zijne bekwaamheid, een leger, waarin allen
plaats nemen, die weerbaar zijn, om voor aller hoogste
belang op te komen: het geheele volk en den Staat te
beschutten onder de gevaarlijkste omstandigheden. Het
leger derhalve de zegenrijke school der practische vader landsliefde, het ' schild naar buiten, en daarbij naar binnen
een element, dat edeler motieven in den staatsburger
wakker roept dan die van het materialistische eigenbelang.
4o, Vormt een goed leger een tegenhanger tegen den
strijd om het bestaan, een leerschool voor volksdeugden
en tot bevestiging van het volksphysiek. De hoogere
1) De 20e eeuw is in dit opzicht niets beter dan de 17e. Thans, temidden van den wereldoorlog, bezit Kampen, stad van 20.000 zielen, 13
gereformeerde predikanten van 8 verschillende richtingen . Toch gaan er
nog bewoners ter kerk te IJselmuiden of naar een „oefenaar" te Grafhorst.
Iets analoogs leest men van Enkhuizen.
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standen, die een intellectueele vorming ten deele achter
den rug b ebben en een leven van geestelijken arbeid
meestal in de bureau's, kantoren, scholen e.d. tegemoet
gaan, vinden hier, niet het minst in geregelde jaarlijksche
of tweejarige herhalingsoefeningen, welke er met alle lichtingen moesten plaats vinden, een tegenhanger voor overdreven intellectualisme en te groote materieele welvaart.
De lagere standen, voor wie de strijd om het bestaan
doorgaans reeds te vroegtij dig een aanvang neemt, doorloopen hier een herhalingsschool, o.m. in orde en tucht;
zij worden er goed gevoed en komen veel in de frissche
lucht. Allen van hoog tot laag deelen te velde één lot;
alle standen worden hier in eenvoud tot elkaar gebracht.
Gezonde gemeenschapszin, offervaardigheid en naastenliefde
worden hier aangekweekt. Het sobere, regelmatige leven
in de vrije natuur in de oefenkampen en de kleinere garnizoenen en kantonnementen is in hooge mate gezond en
kalmeerend; het werkt, met het dragen van vermoeienissen
en ontberingen, regenereerend en versterkend op de hoogere
en de lagere standen. De sport en gymnastiek, het marcheeren, schieten, zwemmen, paardrij den en de zang, onder
militaire onderricht, voor wier hooge-delnvaht
beteekenis de oogen dank zij de mobilisatie weder wij der
zijn open gegaan, vormen middelen om het volk op wat
rijperen leeftijd nogmaals te bereiken en in de zoo hoogst
gewichtige overgangsjaren andermaal tot zijn opvoeding
bij te dragen.

5o. Mag men er niet blind voor zijn, dat het leger
noodig is, en ook wel blijven zal, zelfs bij het meest één voelend, eenvoudig en democratisch volk, om geregelde
toestanden te waarborgen, orde, tucht en rust zoo noodig
te handhaven. In ieder volk vindt men roerige, opstandige
en ontevreden elementen die trachten alles in beroering
te brengen, dikwijls met de bedoeling om zelf in troebel
water te visschen. Schier geen grooter ramp voor alle
standen van een volk dan innerlijke wanorde, burgeroorlog,
waarbij het egoïsme hoogtij viert en het volk doorgaans
opgezweept wordt door volksmenners van verdacht allooi.
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De Fransche omwenteling heeft dit op overtuigende wijze
geleerd; laatstelijk ook de gisting en de tijd van verwarring in Rusland.
Het vorenstaande toont, hoe het zelfs indien de
groote Staten tot gedeeltelijke ontwapening mochten besluiten en daarmede het argument sub 1° verviel om
allerlei redenen van internen aard te betreuren zou zijn,
indien men in Nederland na den oorlog krachtens den
bekenden „aerdt van de Hollanders" de levende strij dkrachten Wéér deed terugzinken tot haar vroeger peil en
daarmede gedeeltelijk verdorren. Het leger blijft in alle
opzichten onze belangstelling waard, het krijgswezen dient
meer en meer volkszaak te worden.
Welke maatregelen moeten nu getroffen worden om
dit laatste zoo goed mogelijk te waarborgen ?
lo. Moeten wij meer nationaal leeren voelen dan tot
dusver het geval is. Dit zal een gunstigen weerslag oefenen
op onze weermacht en den geest van onze levende strijdkrachten. Voor de beteekenis van een krachtiger nationalen
polsslag door ons volk gaan de oogen meer en meer open.
Vereenigingen als het Algemeen Nederlandsch Verbond,
Volksweerbaarheid., de A. N. Wielrij derbond, Onze Vloot,
Ons Leger, tal van schiet -, sport- en gymnastiek-vereenigingen danken daaraan geheel of ten deele haar ontstaan;
zij verdienen de belangstelling en den steun van ieder weldenkend Nederlander. Een juistere kennis van en een
betere blik in onze Nederlandsche geschiedenis, waarin zooveel licht, hier en daar ook duisternis te bespeuren valt,
wat doorgaans ten nauwste met eenheid of verdeeldheid,
weerbaarheid of weerloosheid tezamen hangt, zou in dezen
van onberekenbare gevolgen zijn. Het is bedroevend,
jaarl**ks het nagenoeg volkomen gemis aan kennis der
vaderlandsche geschiedenis te constateeren bïj de gewone
20-jarige dienstplichtigen, die slechts de volksschool doorloopen hebben. Vraagt men b.v. wanneer Nederland het
laatst in een oorlog gewikkeld is, dan wisselt het antwoord
daarop doorgaans af van 1813 tot 1870. Van de op onzen.
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bodem gevoerde oorlogen en de daaruit te putten lessen
heeft men doorgaans geen flauw begrip. Enkelen brengen
het tot den beruchten 80- jarigen oorlog en een vaag begrip
nopens onze zeeoorlogen. Van het lot van ons vaderland
in vorige eeuwen of van een indeeling onzer geschiedenis
in hoofdtijdperken van zeer verschillend karakter b.v. de
Grafelijke regeeringen, onze Stadhouders, de Stadhouder
-loze
tijdperken, de gouden eeuw, de eeuw van verval, den'
Franschen tijd, het Koningschap, enz. — hebben verreweg
de meeste dienstplichtigen geen flauw begrip. Dit is een
groot gemis; uit onze vaderlandsche geschiedenis valt, ook
voor ons bestaan als volk, veel te leeren.
Behalve de lagere school zou ook het leger, de militaire
vakschool, in dezen veel meer vermogen. Het behoort m.
i. rechtstreeks tot zijn roeping en ligt geheel in zijn lijn.
Veel nuttiger dan zang, ontwikkeling en ontspanning, en
minstens even nuttig als sport en gymnastiek, lezen en
schrijven achten wij doelmatige lessen in de vaderlandsche
geschiedenis met betrekking tot onze weerbaarheid en de
krachten, welke blijkens onze eigen geschiedenis in volk
en bodem schuilen. Ook voor dit gebruik, evenals voor dat
op de lagere school, zou een beknopte, duidelijke en
zakelijke leercursus, die onze geschiedenis meest in tij dvakken afhandelt, van zeer groot nut zijn 1 ).

2o. Een betere kennis van onze landsverdediging en
van ons krijgswezen, in de eerste plaats bij de hoogere
standen van ons volk. Onbekend maakt onbemind. Slechts
wanneer de leidende kringen op de hoogte zijn van en
medeleven met de voornaamste belangen van onze verdediging en van onze weermacht kan het krijgswezen inderdaad volkszaak worden, en kan zorg voor onze weerbaarheid onttrokken worden aan een betrekkelijk beperkten
kring, waar zij nimmer geheel veilig zal zijn en waar standsen beroepsbelangen, uiterlijke vormen, ook de organisatie,
die altijd meer het belang van het gilde dan van het land
1) In den geest van de kleine, geillustreerde Lavisse, die in een
luttel aantal bladzijden een duidelijk algemeen overzicht geeft van de Fransche
geschiedenis.
0. E. XVIII 11

14
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bevordert, steeds een betrekkelijk te voorname rol zullen
vervullen 1 ).
Een belangrijk onderdeel voor een juiste kennis van
ons krijgswezen en de belangen der landsverdediging vormt
een goed inzicht in het karakter van den bodem, dat ten
onzent zeer bijzonder is en uit den aard der zaak zijn
stempel zeer overwegend drukt op het karakter der oorlogvoering, de beteekenis der wapensoorten. Daar onze bodemgesteldheid in den loop van vele eeuwen slechts zeer
onbeteekenende detailwijzigingen onderging, is het duidelijk,
dat het karakter van de oorlogvoering op Nederlandschen
bodem in hooge mate onafhankelijk is van den tijd. De
groote lessen van onze krijgsgeschiedenis zullen voor ons
door alle tijden heen gelden. Hare bestudeering is derhalve
voor ons van bijzondere waarde.
Een voornaam middel om tot het hiervoor gestelde
desideratum te geraken vormt een doeltreffende opleiding
van de reserve- officieren. Uit hen komen later de leiders
en voorgangers van het volk voort op schier elk gebied.
-Wie hen weet te bereiken, wint op den duur het geheele
volk. De algemeene dienstplicht met verplichte kaderopleiding der mobilisatiejaren zal over een 20 a- 25 -tal jaren
blij ken uitnemende gevolgen af te werpen om de krij gs macht beter gekend en gewaardeerd, leger en volk meer
één te maken. Doch om tot het gestelde desideratum te
geraken is meer noodig. Den verlofsofficier moet een ruimere
blik in ons krijgswezen en zijn nooden, in onze landsverdediging en hare geschiedenis worden geopend dan alleen
de kennis van reglementen en voorschriften, den gang van
den dagelijkschen dienst en van de oefeningen. Zoowel
tijdens de eerste meer theoretische opleiding der reservisten
op de scholen voor verlofsofficieren als tij dens hun voortgezette praktische opleiding bij den troep moeten de beginselen der leer van het krijgswezen, der landsverdediging
en van de militaire aardrijkskunde behandeld, alsmede
1) von Scharnhorst, de groote Duiteche legerorganisator van 1806
tot 1813: „De organisatie een doode vorm om innerlijke krachten tot uiting
te doen komen."
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grepen in onze eigen krijgsgeschiedenis gedaan worden.
Een tweede even noodzakelijke maatregel vormt het
openen van een leerstoel of een lectoraat, liefst aan al
onze Hoogescholen (te Delft meer speciaal voor reserveofficieren der Genie), in de leer van het krijgswezen en
van de landsverdediging, opgevat in den geest als hiervóór
aangegeven. De krijgskunde maakt een onderdeel uit van
de staatkunde; de leer van het eigen krijgswezen en van
de eigen landsverdediging vormen een zeer belangrijk, bij
ons helaas te veel miskend, onderdeel van de leer van het
staatsbestuur, derhalve van de staatswetenschappen.
Door soortgelijke overwegingen geleid, heeft het Bestuur der Vereeniging ter beoefening der Krijgswetenschap
in een verzoekschrift dd. 12 Maart 1903 aan H. M. de
Koningin het openen van een leerstoel in de leer van het
krijgswezen aan een of meer onzer Universiteiten in overweging gegeven. Nadat hieromtrent de curatoren van 3
Universiteiten waren gehoord, gaf de Minister van Binnen
Zaken ten antwoord, „dat er vooralsnog geene-landsche
termen zijn gevonden om aan zijn verzoek te voldoen" I).
Om zelfstandig reeds in de boven aangegeven richting
werkzaam te zijn, had het Bestuur der genoemde Vereeniging in de winters van 1900/1 en 1901/2 door een stafofficier een leergang over krijgskundige onderwerpen te
Leiden geopend; de Curatoren weigerden, een lokaal der
Hoogeschool beschikbaar te stellen!
Een ander middel om tot het beoogde doel bij te
dragen is de volksuniversiteiten te bewegen, een cursus te
doen geven in de leer van het krijgswezen enz. Tegelijk
met den bovenbedoelden cursus deed de Vereeniging Krijgswetenschap een cursus houden te Dordrecht en te Tilburg,
terwijl zij in haar zooëven bedoeld request tevens aanbeval :
„het houden van populaire voordrachten door daartoe geschikte officieren, allereerst in de garnizoensplaatsen, voor
1) Verslagen Krijgswetenschap. 1902/3, 175 en 681; 1903/4, 377/8.
Generaal de Bas heeft onlangs wederom aangedrongen op leerstoelen in de
krijgswetenschap.
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niet - militairen." Bedoelde proeven werden na 2 à 1 jaar
gestaakt ; de deelneming was slechts matig of gering.
Reeds bij hare opening in 1913, onderscheidenlijk
1917 namen de Volksuniversiteiten te Amsterdam en te
Utrecht een militairen cursus in haar progamma op 1 ).
In laatstgenoemde plaats genoot schrijver dezes het voorrecht dien te mogen houden. Ook hier was de belangstelling, vooral uit de meer ontwikkelde kringen, bedroevend gering, den tijd in aanmerking genomen, waarin wij
leven, en het feit, dat Utrecht een bij uitstek intellectueel
centrum vormt. Men moet zich echter niet te spoedig
laten afschrikken. Want ook hier geldt, dat onbekend
onbemind maakt, en dat de aanhouder win t. Het ware
zeer gewenscht, indien het Departement van Binnenlandsche
Zaken of anders dat van Oorlog zich deze gewichtige tak
van militaire volksopvoeding aantrok.
3o. Een conditio sine qua non, zal het krijgswezen
inderdaad volkszaak worden, is de strikt algemeene dienstof oefenplicht. Elk jaar moeten alle daartoe geschikt bevonden 20-jarigen onder de wapenen komen om in persoon
hun dienstplicht te vervullen en daardoor het hunne bij te
dragen tot de instandhouding van den Staat. Dit moest
minstens even van zelf sprekend zijn als dat ieder staatsburger jaarl**ks zijn belastingen betaalt. Of een deel van
het contingent slechts oefenplichtig zal zijn, of men tot
een korten actieven diensttijd en een zuiver tweeploegen
stelsel moet geraken, e.d. vormen zaken, die tot het algemeen beginsel „allen weerbaar" niets afdoen. De voor den
velddienst minder bruikbaren organiseere men in Zwitser schen geest voor den dienst achter het leger (onbewapende
landstorm 2 ).
Algemeene dienstplicht sluit van zelf in zich den plicht
voor den gegoeden burgerstand om het minstens tot onder-

1) Groningen, geopend winter 1914/5 en Rotterdam (Jan. 1918) gaven
een militairen cursus; 's-Gravenhage (1916/7) gaf een korten militairen
cursus in den winter 1917/8.
2) Zie blz. 185.
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officier, voor de meest ontwikkelde volksklassen om het tot
verlofsofficier te brengen.
Onze toekomstige legerorganisatie moet voorts nationaal
zijn, d. w. z. zich aanpassen bij onze behoeften, terwijl de
wapensoorten daarin moeten voorkomen overeenkomstig
hare beteekenis voor een strijd op onzen bodem ; daarom
ook moet het geheele stelsel zich, in verband met onze
bedreigde ligging en de mogelijkheid van een strategische
overrompeling, kenmerken door groote paraatheid. In dit
opzicht zij verwezen naar mijn artikel „De wijziging van
de landweerwet" in den jaargang 1912 van dit Tijdschrift.
Daar werd voor het kleine Nederland zulks met het
oog op een afdoende, onmiddellijk gereed zijnde grens- en
kustdekking het in 't leven roepen van een goede,
sterke, plaatselijk georganiseerde en zooveel mogelijk ook
aldus te oefenen landweer voor ons verzekerd voortbestaan
een levensvraag van hooger orde genoemd dan een..goed
actief (veld-) leger.
4o. Nauw verwant aan het vorenstaande is de korte
oefentijd, waartoe men bij algemeenen dienstplicht komen
moet, zullen de persoonlijke en geldelijke lasten van het
krijgswezen niet zoo hoog worden, dat men het doel voorbij
streeft. Een korte oefentijd is bovendien zoowel uit militair
als ook uit maatschappelijk oogpunt noodig, zal ons leger
ooit volkszaak kunnen worden. Uit militair oogpunt, omdat het leger ten onzent nooit goed zal zijn, er nimmer
een reeë, vlotte geest kan heerschen, tenzij er gewoekerd
worde met den tijden de voorhanden hoeveelheid personeel.
In een leger met langen eerste -oefeningstij d zullen onwillekeurig sleur en gemakzucht hoogtij vieren ; een dergelij k
leger kan nooit een levenwekkend element in het volksleven vormen, een bron, waar kracht en energie uit ontspruiten. Het Nederlandsche leger is dit dan ook in de
laatste 100 jaar, wellicht het eerste mobilisatiejaar uitgezonderd, nimmer geweest. Uit maatschappelij k oogpunt,
omdat het de plicht van de militaire instructeurs is, om
den man aan het maatschappelijk leven en zijn familie
terug te geven, zoodra hij voldoende geoefend is. Voor

206

DE BETEEKENIS EN DE VERDERE ONTWIKKELING

Nederland komt hierbij nog de zeer voorname factor, dat
koopmansgeest een der sterk op den voorgrond tredende
karaktereigenschappen van ons volk is. Omdat ons volk
in legerzaken nooit waar voor zijn geld heeft gehad, is ons
leger ook nooit populair geweest. In schier alle opzichten
met uitstekende militaire eigenschappen toegerust, zoodat
onder goede leiding zeer veel van den man te verkrijgen
valt, is ons volk van kooplieden tevens zeer anti-militaristisch. Van uiterlijke, praal en van veel vertoon wil het niet
weten. De vrijheidsliefde, een militaire deugd bij uitnemendheid, komt tegen het militaristische lange hangen in de
kazerne, waarbij er lauw gediend wordt, in verzet. Slechts
een korte, krachtige oefentijd, die het lichaam hardt, de
pit en de zedelijke energie des volks verhoogt, en tevens
door levenwekkend oefenen den noodigen samenhang waarborgt, kan in ons . volk populair worden 1 ).
Z66 wijst de weg, dien wij op defensiegebied uit moeten,
duidelijk naar het volksleger, waarbij de weermacht gedragen wordt door de liefde en de belangstelling van geheel
het volk, een kind uit eigen schoot is, een Staatsinstelling,
waarvan de kracht door aller behoorlijk ontwikkelde deel
hoog mogelijk is opgevoerd, waarin, dank zij-nemigzo
den korten oefentijd, een vlotte, frissche, werklustige geest
heerscht, een leger, dat in hooge mate paraat is, mede
dank zij de strikt plaatselijke, georganiseerde en geoefende
grens- en kustwachten, kortom een instituut, dat een levenwekkend beginsel in zich draagt en waarvan kracht naar
buiten uitgaat ten bate van Staat, maatschappij, volk en
individu. Dit laatste missen wij in onze bestaande weermacht maar al te zeer.
Het besef, dat het noodig is „het evangelie te prediken
onder de heidenen" bleef in ons officierskorps vreemd. Wie
zich buiten den eigen kring bewoog, Werd als een halve
deserteur met een wantrouwend oog beschouwd; zoo ook
een ieder, van welk wapen afkomstig, die tot grooter spoed,
,

1) Vergelijk ook: G. Polvliet. Is Nederland gereed? blz. 31/2.
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tot meer energie - ontwikkeling bij de opleiding der dienst
aandrong. Bij de invoering van al het nieuwe,-plichtgen
dat op den duur nuttig of noodig bleek, werd geremd:
zoo met de invoering van militiekader, de verkorte oefening,
de vrij willige oefeningen in den wapenhandel; de schietoefeningen tot verhooging van 's Lands Weerkracht; het
reservekader. Te velde zijnde verwees men ondanks de
zeer verdiensteli ken strijd vóór de compagniesgewijze opleiding der dienstplichtigen, eertijds door den lateren
Generaal Prins gevoerd de recrutenopleiding naar de
depots I); hiermede ontnam men zich moedwillig den voornaamsten prikkel tot geregeld voortgezet oefenen. Voor
een snelle uitvoering van de landstormwet ging uit het
leger schier geen stem op.
Thans tracht men door allerlei kunstmatige lapmid
aard, zooals tractementsverhooging,-deltjsvanfic
vermindering der opleidingskosten, alsmede reclameboekjes,
die wellicht nog voor het instructie - bataljon e. d. op hun
plaats zijn, de spes patriae voor het korps beroepsofficieren
te winnen. De Cadettenschool, een in alle opzichten scha
internaat, reeds vóór 25 jaar bijna ten doode opge--delijk
schreven, blijft ten onrechte in stand om hén op 15- a
17- jarigen leeftijd te vangen, die zich dat 2 jaar later niet
meer laten doen.
In Noorwegen kent men reeds sedert vele jaren een
korps beroepsinstructeurs van ruim 2000 officieren en
onderofficieren; Zwitserland bezit slechts beroepsofficieren
of instructeurs in den officiersrang. Toch zijn beide landen
in militair opzicht den mobilisatietijd niet minder goed
doorgekomen dan wij. Indien zich voor het korps beroeps
geen voldoend aantal adspiranten meer aanmeldt,-oficern
is dit een bewijs, dat men, bij het verloopen van het tij,
de bakens verzetten moet. Ten deele is men door de om
goeden weg opgedreven. Een alge -standigher
dienstplicht der meer ontwikkelden met verplichte-men
opleiding tot verlofsofficier schenkt der weermacht voor
1) De veld- artillerie, hoewel een zeer samengesteld wapen, maakt
hierop een gunstige uitzondering.
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tij den van gevaar de beschikking over alle intellectueele
krachten des volks. Leidt men nu deze officieren goed op
en weet men de meest geschikten hunner te bewegen om
na een aanvullingsopleiding in het korps beroepsofficieren
of militaire instucteurs over te gaan, zooals Denemarken
dit al sinds jaren kent en laats telijk door mij in dit Tij dschrift is uiteengezet, dan heeft men al, wat men behoeft.
Dit stelsel staat in tweeërlei opzicht hooger dan het bestaande : de Staat kent het individu, dat hij als beroeps
zijn dienst neemt; de beroepsofficier kent den-oficern
dienst, waartoe hij zich verbindt.
Intusschen blijft de kern der zaak, dat het krijgswezen
volkszaak worde door aller persoonlijke deelneming en belangstelling. Het volk moet ook op het gebied der landsverdediging zijn lot zelf in handen nemen. De bij deze
zaak betrokken belangen zijn te gewichtig, de gevolgen
eener verwaarloozing van het krijgswezen zijn te diep ingrij pend en te vér strekkend, dan dat men de behartiging
dezer eerste levensbelangen mag overlaten aan een bepaalden kring, die, zij het ten deele onwillekeurig en om begrij pelij ke redenen, die zaak altijd gedeeltelijk van eigen
standpunt zal blijven beschouwen.
1) Jaargang 1915, 187 e. v.

Vlijmen, Mei 1918.

GEDICHTEN
VAN

CAREL CLIVAERT.

DE ABRIKOOS.
Eer nog de wereld groen zich tooit,
Eer hooger zon dit wolkenheir verstrooit,
Heeft aan zijn stam, nog zwart en kaal,
Mijn abrikoos zijn bloesempracht ontplooid
En, onder luchten laag en vaal,
Mijn tuin verheerlijkt tot een lentezaal.

Als een voorzegging van geluk
Staat hij in pracht en tart den winterdruk,
Die nog natuur in doodsvrees hult,
En rijst in hoop dat hem de vrucht geluk.

en duldt -Zoo bloeit mijn hart in weelde'
En wacht dat zich deze' aarde' in lust vervult.

DE OOGEN VAN DEN MONNIK.
In zijn kluize' een kloosterbroeder
Voor Maria's aanschijn lag
En de lichte Hemelmoeder
Met beloken zinnen zag.
Daaglij ks bad hij zonder flauwen:
„Heilge Vrouw der deerlij kheid,
Laat mijn sterflijk oog aanschouwen
Eéns uw volle heerlijkheid".
En na maanden vurig smeeken
Sprak hem 't beeld dit wonderwoord:
„'t Oog dat zag moet u ontbreken;

Wilt gij 't, zij uw wensch verhoord."
En hij bad na klein bedenken:
„Laat mij Vrouwe' uw gunst geschién ;
Dat ik 't rechter oog u schenke,
't Linker voort me' op aarde dien."
En hij zag haar beeldnis groeien,
't Half gezicht in de' arm bedekt,
Lichten, stralen, branden, gloeien,
Dat hem hart en oog doortrekt.
Roerloos was hij neergezegen.
Met een stillen vrede-lach
Voor Maria's beeld gelegen
Vond men hem den andren dag.

't Rechter oog in schouwend staren,
Dat de broeders wonder gaf,
Was aan 't aardsche licht ontvaren,
Straalde' een hemelschijnsel af.
Glanzend trad hij door de gangen,
Oog en hart vol heilgen brand;
Hemel- lichte lofgezangen
Schreef zijn plots kunstvaardge hand.

En hij had het boek volschreven ;
Hief opnieuw met smeeken aan:
„Ook het oog me' op aard gebleven
Moet in uwen glans vergaan."
Hooger nog is 't beeld gerezen,
Heller blonk 't als de' eerste keer.
't Oog in godlij k licht belezen
Had geen aardsche zinnen meer.
En men hoorde' een wonder zingen,
Heerlijk boven aardsch geluid,
't Huiverend convent doordringen
Van des heilgen boeteel uit.
Gansch in hemelsch vuur ontsteken,
Trad hij zingend naar 't altaar;
Voor zijn blinde schreden weken
Muur en poort met eergebaar
„Zalig, zalig zijn de blinden,
Aan een eeuwig licht verstaard,
Die den hemelvrede vinden
In een wenschend hart op aard !"

En zij hoorden 't weinig dagen,
Tot hij zingend hun ontsliep -Ginder waar zijn oogen zagen
Hem Maria tot zich riep.

ENDYMION,

Nu ligt de schoonste herdersknaap
Endymion in dichten slaap,
Daar peppelblaên hem dekken;
Waarheen Selene's zacht gezicht
De minnebleeke stralen richt
En waagt hem niet te wekken.

Zij straalt - van hoog en schouwt hem aan;
Nooit kan haar wenschen tot hem gaan,
Maar moet in liefde zwijgen.
Selene zucht en huivert teer,
Daar is geen weg tot hem terneer,
Hij kan tot haar niet stijgen.

„Hoe zou ik, mocht het, neergesneld
Naast hem mij leegren daar in 't veld
En hem in liefde' omvangen;
Dat ik zijn schoonheid kloppen voel
En in zijn bruisend leven koel
Dit nooit gestild verlangen.

„Maar z6o ik hem mij geven kon,
Zoude' aan mijn lief Endymion
Ik zulken vrede smaken?
Zoo ik een sluimrend sterveling
Aan mijn versmachte borst ontving
En deed hem niet ontwaken ?

„Mocht ik als slechte herderin,
Naar menschendrang en meisjes zin
Tot 's herders leger sluipen!
Maar ach, ik kan hem hier vandaan
Niet meer dan door de peppelblaen
Met smiltend oog begluipen.”

Zoo zucht zij, maar de herder rust,
De tederheen zich niet bewust,
Die stil hem overgieten;
en denkt aan smart noch min,
Hij rust
't Zij aan de looze herderin,
Die laatst hij mocht genieten.

Hij rust, wij 1 zij hem minnend baadt
In 't zilver van haar blank gelaat,
Doch kan haar niets verblij en ;
Dan trilt haar bleeke licht omlaag,
Alsof een traan haar blik vervaag,
Nog kan zij nimmer schreien.

Zoo rijst zij op na eiken dag,
Of zij haar liefste vinden mag,
Dat zij hem zacht omstrale;
En als zij zich in nevels wond,
't Is dat zij hem in 't veld niet vond,
Tot Wien haar smachten dale.

TOONEEL^KRONIEK
DOOR

JO VAN AMMERS— KULLER.

II.
Het Rotterdamsch Tooneel.
,,Beatrys" door Felix Rutten.

„Ik vraag nooit of een roman behoorlijk verhalend of
beschrijvend, of als tooneelstuk goed speelbaar is dat doet
er heel en al niets toe; ik vraag alleen of het wezen der
kunst zich zelf, onverschillig hoe, in dat werk openbaart."
De woorden, uit Van Suchtelens Stille Lach, troffen
me in verband met wat ik schrijven wilde over het
tooneelwerk van den dichter Rutten, die, dunkt me, deze
overtuiging van Joost Vermeer als de zijne zal kunnen
aanvaarden; het wezen der kunst, (hier: een in het Roomsch
geloof wortelende kunst), openbaart zich inderdaad in dit
werk: hij, die het bekoorlijke middeleeuwscb e verhaal omschiep tot een mysteriespel werd geïnspireerd door de
schoone bewogenheid dezer legende van overgave aan en
onwankelbaar vertrouwen in Maria's goedheid en almacht;
maar wel in de laatste plaats heeft hij er zich om bekommerd, of zijn dichtwerk tot een „goed speelbaar" stuk
geworden is.

Men denke niet, dat ik den dichter het buitenge-
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woon groot succes van zijn Beatrys misgun, wanneer ik
zulk een reclame als de katholieke critiek er voor heeft
gemaakt, een gevaar noem voor de jonge, zich ontwikkelende
Roomsche kunst; voor werk van geloofsgenooten heeft de
katholieke pers steeds belangstelling, niet alleen wanneer
het goed, maar in de eerste plaats omdat het roomsch is;
en haar loftrompet, als ze bazuint, klinkt met zulk een
uitbundigheid, dat de ooren, die zulk een klankenweelde
kunnen verdragen, wel heel sterke ... , en doove ooren
moeten zijn.
Felix Rutten heeft trouwens de wisselende fortuin van
den tooneelschrijver reeds leeren keinen, toen vorig jaar
het zelfde Beatrys, door het Calderon Tooneel verknoeid,
tot een volslagen mislukking werd; thans dankt hij ontzaglij k veel aan het machtig talent van .Aida Tartaud;
haar ongeëvenaarde kunst voert de vertooning op tot een
hoogte van ontroerende devotie, voert de bewogen aandacht
van den toeschouwer veilig langs zwakheden en matte
plekken heen.
De schrijver heeft zijn mysterie-spel gedeeld in vier
tafereelen. Het eerste, langste, geeft een knappe, zuiver
gestelde expositie: Beatrys' vaag verlangen, haar onvree
met zichzelve en de stille eenzaamheid harer omgeving zijn
weergegeven in welluidende, dichterlijke taal, in verzen
van fijne gevoeligheid:
Een enkle vogel slaat een klaar geluid
Of hij iets wist, dat moest verborgen blijven.
Hij juicht het uit, daar hij niet zwijgen kan!
En alles luistert in aandacht'ge stilte.
Nu is 't, of er een wonder gaat gebeuren...

Het wonder komt voor Beatrys. Valentijn, de vriend
harer jeugd, wordt door den ouden tuinman argeloos binnen
de kloosterpoorten geholpen. Haar verlangend, rust'loos
hart moet naar hem luisteren:
Ik vraag u eens nog zuster Beatrys
Of gij gelukkig zijt in deze staat,
0 zeg mij „ja" maar zij 't met eerlijk woord..
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Maar vindt ook gij niet wat uw hart bevredigt
In weduwschap van strenge maagdlijkheid
Dan , spreek, eer 't andermaal te laat is — spreek
En laat mij, klager, hooren naar uw klacht
Opdat wij beiden, beedlaars voor elkander,
Elkaar bedeelen met gelijke gift.
Als een storm jaagt de vaart van zijn passie door
Beatrys' hunkerend hart; als hij heen gaat heeft hij de
bekentenis harer liefde en de belofte, dat ze hem volgen
zal. Mooi zijn, aan het slot van dit tafereel, in slechts enkele,
sterk beeldende verzen de strijd en overgaaf van het
nonnetje gegeven en de verscheurdheid waarmee ze het
zondige geluk aanvaardt:

Zoo zegt uw kind vaarwel en luidt met klagen
Haar einde weenend uit in alle vert,
Heb deernis moederlief, heb medelijden
En als ik, ver van huis, uw naam nog prijs
Gedenk dan, ach, uw beetre Beatrys.
(Zij gaat schoorvoetend heen.)
Het tweede fragment toont ons, zeven jaar later, de
zaal in Valentijns kasteel, waar Beatrys, als zijn schoone,
vorstelijk getooide minnares, vol zorg en argwaan den onverschillig geworden geliefde wacht. Een gesprek met haar
hofmeester (door Vervoorn te vlak gespeeld, in de tekst
voelt men in dien man veel meer den intrigant) brengt ons
op de hoogte van haar angst en twijfel en bij de thuiskomst van den ridder ' blijkt op slag. zijn gezindheid; zeer
goed heeft de schrijver, in enkele strofen en replieken, de
karakteristiek van den egoïsten, zwakken genotzoeker
neergezet:
Valentijn:
Gij dwingt mij tot bekennen.
Is 't mijne schuld zoo 'k bleef wie 'k altijd was,
Een onvast wezen dat geen banden veelt,
Al ga 'k dan in mijn vrijdom ook te gronde?
Beatrys smeeken en vertwijfeling ; de gebroken fier
haar versmade liefde zijn de stuwkracht van dit-heidvan
schoon en ontroerend, dramatisch sterkst tafereel.
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Het derde brengt ons tot het hoogtepunt van het
spel, en hier is het, dat de schrijver als dramaturg te kort
schiet. Beatrys, een verstooten zwerveling geworden, verneemt van een waardin, die, in een kouden sneeuwnacht,
haar en heur twee verkleumde kinderen een schuilplaats
geeft het ongelooflijke : Niemand in het klooster heeft de
afwezigheid van zuster Beatrys bemerkt, de taak der kosteres
is, door al die veertien jaren, nauwkeurig als immer ver
machtig dramatische moment:-richt.Hesgo,
Beatrys in haar diepsten nood, haar uiterste verslagenheid,
tegenover het wonder der algoede, ontfermende moeder
Gods. Maar aarzelig leidt de schrij ver er ons omh een ; hij
laat zijn Beatrys het wonder niet beleven; het wordt haar,
en ons, verteld door de stemmen van „verschijningen ".
Nu is er men denke aan „Lucifer", aan „Faust" -niets zóó precair als het nabootsen van goddelijke „stemmen" op het tooneel. Stemming wekt men daarmee nooit
in voldoende mate, wel, zooals hier, het storend tegendeel.
Niet de overweldigende indruk van „het wonder" op de
vertrapte vrouw werd zoodoende hoofdmoment, doch
Beatrys' weifelen om dat, wat de stemmen haar zeggen, te
gelooven. Op de aarzeling van de moeder, die haar kinderen
verlaat, werd thans de nadruk gelegd; het was echter de
taak van den Roomschen schrijver geweest om ons de vervoering van geloofs -geluk als zóó sterk voor oogen te voeren,
dat wij de tegennatuurlijke daad der moeder er voor een
oogenblik door vermochten te vergeten. Daar waar het
hoogtepunt moest zijn heeft het stuk dus zijn zwakke
plek en zelfs het spel van mevrouw Tartaud vermocht ons
niet over de storende nuchterheid der „stemmen" heen te
helpen.
In het vierde tafereel heeft de regie verstandig
een scène omgezet. Het begint nu met Beatrys' komst in
de sacristy, waar ze haar kleeren voor het altaar vindt,
zooals ze die er veertien jaar geleden onder Maria's hoede
liet. Het kinderlijk detail van het kroontje, dat de zusters
juist op dezen dag voor de altijd ijverige Beatrys bereid
houden, had ik graag gemist; een „realiteit" als deze hindert
0. E. XVIII 11
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in een geestelijk spel waarin „verrichtingen" slechts passen
wanneer ze tot symbool geworden zijn. Maar prachtig was
de biecht van de teruggekeerde non en de toorn en het
ongeloof, met daarna de ontroerde vreugd van den ouden
priester daartegenover; Folkert Kramer verraste hier met
knap en zuiver volgehouden spel.
Felix Rutten heeft, dunkt me, zijn mysteriespel meer
gevoeld dan gezien ; hij heeft Beatrys' stemmingen van aarzeling, wanhoop, twijfel en zaligheid doorleefd, doch haar han
hebben zich voor zijn geest slechts vaag voltrokken.-deling
Is de sfeer der legende : het middeleeuwsche, en is ook het
klooster voor hem zelve niet'slechts „decor" gebleven ? In zijn
taal is niets van het zoet -naïve der middeleeuwsche dichters;
de welluidendheid is die van het moderne vers, het vers van
Onzen tijd. En zou, wie de klooster - atmosfeer doorvoelt en
in een dramatisch werk die atmosfeer wil scheppen, ooit een
sacristy kiezen als plaats van handeling ? Een sacristy is bergplaats, is requisietenkamer van de kerk. De stemming
van vrome wij ding, welke voor dit mysterie-spel een levens
moest in de entourage van een sacristy nood -vorwadeis,
worden verstoord. De regie trachtte naar een-zakelij!rws
compromis en maakte er een soort kloostergang van. Maar
vreemd deed nu het altaartje met Maria -beeld vlak vóór
die deur op den achtergrond; wat we daarachter zagen
leek een klein kapelletje, niet, zooals de tekst aangeeft:
het binnenste der kerk met tegen een der pijlers een groot
Maria- beeld. Ook den schrijver kan men hier gebrek aan
zich - inleven verwijten : zulk een beeld zal toch nooit naar
de sacristy toege wend staan, hoe stelde hij zich dan de
handeling vóór en bij dat Maria -beeld voor?
Atmosfeer ontbrak dus en stemming bracht geenszins
de omgeving, doch alleen de schoone muziek van Alida
Tartauds diep, warm geluid en haar bezield, verheven spel.
Geen der anderen was haar een waardig tegenspeler. Zelfs
niet Verstraete, hoe 'n knap, fijnbesnaard acteur hij ook
is; hem ontbrak voor deze rol de jeugd, de passie, de vervoering, waarmee de daad van het nonnetje verklaarbaar
kan worden.
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Slechts om mevrouw Tartaud dus, die zoo zelden een
rol naar de kracht van haar talent vindt en hier het
schoonste van haar kunst kan geven, verheugen we ons
over het enorm succes van dit katholieke stuk, dat een
reeks van uitverkochte zalen trekt en een ongekend groot
succes boekte in de ongunstige Septembermaand, waarin
immers meestal, met de eerste blaren, de eerste stukken
plegen te vallen.
Het Hofstad Tooneel. Femina, door
Mr. van Rossem en Dr. Soesman.

Jeanne Haesdrecht, een jonge, mooie en levenslustige
weduwe, die twee jaar lang alle badplaatsen van Europa
heeft afgereisd, is, terug in den Haag, à-bout-portant verliefd geworden op den jongen psychiater, die op een diner
haar -- meesttijds zwijgzame tafelbuur was. Jeanne is
een „femme de race". Zij besluit, dat de dokter haar tweeden echtgenoot zal worden, vóór hij zelve nog iets van dat
plan kan vermoeden en zonder er zich in 't minst over te
bekommeren hoe hij over dit, haar voornemen, denken zal.
Ce que femme vent... Jeanne is, in de twee jaar van haar
weduwschap, rijk aan aanvaring omtrent „den man" geworden en, voor het eerst in haar zesentwintig levens
-jaren,
dol verliefd.
„Femina" is een blijspel en bijgevolg gelukt aan
Jeanne wat aan vrij wel alle blij spel - vrouwtjes vóór haar
gelukt is: het man- slachtoffer daar te brengen waar haar
verwend en oppermachtig willetje hem hebben wil; doch
het middel, dat zij voor haar veroverings-plan gebruikt is
een kostelijke vondst en geeft het vlotte stuk een even
boeiende als origineele verwikkeling en verklaart meteen
waarom Mr. van Rossem ditmaal als medewerker een man
van de wetenschap, den zenuw -arts Dr. Soesman, noodig had.
Jeanne Haesdrecht heeft, ''als alle Haagsche modevrouwtjes en als nog een heeleboel andere menschen, geliefhebberd in psycho-analyse. Ze weet wat af van de
Freudsche droom-uitlegging, en experimenteert, zooals dat
tegenwoordig mode is, op de affecten en symptoom -hande-
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lingen van haar goede vrienden. Om met den dokter
in nadere aanraking te komen, stelt ze zich onder zijn
behandeling met klachten over angstaanvallen en slapeloosheid, en voor zijn psycho- analytisch onderzoek heeft
ze bij voorbaat een droom .... verzonnen, waaruit hij, de
psychiater, zal kunnen opmaken, dat ' zij een voor haar
zelf nog ongeweten neiging voor hem bezit en in haar
„onderbewustzijn" niets liever wil dan met hem trouwen.
Om het geval wat gecompliceerder te maken en des dokters verliefdheid met flink wat ijverzucht aan te blazen,
zet ze bovendien een „schijnverloving" in mekaar met
den broer van haar man: Egbert Haesdrecht, den verstokten vrijgezel; een lady-killer naar Jeanne's qualificatie
een „ouwe doordraaier" naar die van Jeanne's meid. Egbert,
zijns ondanks meegesleept naar de wachtkamer van den
„malle-dokter" en evenzeer zijns ondanks in het avontuur,
dat zijn bekoorlijke en ondernemende schoonzuster uit
krijgt echter na de eerste twee gesimuleerde zoenen-denkt,
schik in de vertooning en wanneer het vrouwtje, zooals
dat in haar plan te pas komt, den pseudo-verloofde wil
wegmoffelen, om aan de lunch, waarop zij ook den dokter
noodigde, met dien alleen te zijn, blijkt Egbert zijn rol
van strooman volslagen vergeten, hij komt met een bos
vlammend-roode rozen en een even vlammend hart en hij,
die al zooveel vrouwen vroeg; „maar nog nooit een ten
huwelijk ", steekt, op het ongelegenst moment, zijn gloeiende
declaratie af.
Hoe nu Jeanne, wanneer door des dokters gewetens
haar plan dreigt te mislukken, hem eer--nauwgezthid
lij k haar simulatie opbiecht en hij juist daardoor haar
als een echte geestes-zieke, een hysterica van de gevaarlij kste soort gaat beschouwen, geeft aan het stuk het
noodzakelijk en vermakelijk conflict, dat echter wat erg
in de breedte wordt getrokken, in zijn afwikkeling teveel
naar de klucht overhelt en bijgevolg beneden het fijngeestige van den opzet blijft.
Zooals we een mode hebben gekend van spiritisme,
toen er op alle avondpartijtjes met klopgeesten en tafel-
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dans werd geliefhebberd, en een van theosofie, waarbij men
elkanders astrale lichaam zag en elkaar vergastte op de
memoires van vorige incarnaties ; zooals beurtelings hypnotisme, clair-voyance en Christian-science, viert nu de
psycho-analyse als een mode hoogtij.
Het is de macht van de satyre om het schamplicht
van haar spot over de tegenkant der dingen te laten
schijnen, om onmeedoogend te toonen hoe dwaas en belachelij k het verhevenste onder klein -menschelij k gepeuter
worden kan ; ons, gezapige Hollanders, wordt die koste lij ke spiegel- der- ijdelheid nog altoos veel te weinig voor
Maar waar de kunstenaar hier een vakman tot-gehoudn.
„medewerker" verzocht en dus diens vak-kennis als garantiezegel laat gelden bij hetgeen den twijfelenden toeschouwer
in de situatie misschien onwaarschijnlijk mocht lijken,
krijgt, dunkt mij, de satyre der psycho-analyse in dit
blij spel een bedenkelijke kant.
Ieder, die zich voor Freud's theorieën interesseert,
weet, dat ze onder psychiaters even geestdriftige volgelingen als felle bestrijders vinden. Tot die laatsten behoort
blijkbaar Dr. Soesman. En vind ik het van een man van
de wetenschap geen fair-play, om met een catagorie van
tegenstanders af te rekenen, door hun theorieën in een
blijspel als vrijwel idiotisme voor te stellen; door de ver kondiger tot een eigen -gerijmde pedant te maken, die gladweg dupe wordt van het eerste he beste handig-jokkende
vrouwtje, dat, als een pseudo-patiënt, z'n spreekkamer
onveilig maakt. Ik kan desnoods begrijpen, dat Dr. Soesman het een mephistofeliaansch plezier vond, om aan een
geestig schrijver de spot, waarmee hij een collega-tegenstander beschouwde, te souff leeren; dat hij, als „mede
succes van die spot op zijn rekening wilde ge -werk",ht
zien, vind ik beneden zijn dokters waardigheid.-schrevn
Juist om het schuimend -luchtige, het dwaas-vermakelijke
van het stuk is men geneigd de gansche situatie zonder
bedenken te aanvaarden, maar omdat Freuds wetenschap:
de leer van het onderbewuste, ze moge door hysterische
dames zijn uitgebuit, door wijze geleerden worden bestreden,
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op het denken en vorsehen van bijna alle moderne Europeesche schrijvers invloed heeft, mag deze bedenking wel
eens even onder de oogen worden gezien.
Een blijspel is Femiva ; en een van de goede soort.
Van Rossem kan, wat waarlijk niet Hollandsch is, geestig
zijn en u laten lachen, zonder er den nadruk op te leggen
hoe grappig hij wel is. Tal van voortreffelijke comische
vondsten zijn er in de beide eerste bedrijven van het stuk en
elk dezer is „tooneel" in de goede, de fijnere beteekenis.
Hoe voortreffelijk is in I het slot, wanneer de verliefde,
maar aldoor correct gebleven dokter, na Jeanne's heengaan haar bont vindt en het bevoelt .... er aan ruikt ... .
en het tersluiks kust; waarop Egbert haastig binnenkomt
om datzelfde bont te halen, en, bij het weg gaan, tersluiks
diezelfde beweging van ruiken en zoenen, herhaalt. En
hoe fijn-beeldend, bij die op-de-spits gedreven situatie aan
de verlovings-lunch, is daar het gedoe met de bloemen:
de roode rozen van Egbert en de bescheiden, maar geurige
vioolen van den dokter, die beurtelings de eereplaats op
den disch krijgen om dan weer naar het zijtafeltje gebannen
te worden: eerst door Jeanne, dan door Egbert en eindelijk
nog eens door den dokter; als een kleur - signaal voor de
stand der kampende partijen ! Het is waarlijk een krachtig
en oorspronkelijk talent, dat met zulke eenvoudige middelen
zulk sterk effect weet te bereiken en de rake, flitsende
dialoog is daarbij zóó tintelend van leven als nog geen
Hollander ,, tooneel" te schrijven vermocht.
Ik heb, naar aanleiding van Phyllis, de meening geopperd, dat van Rossem zijn figuren bestraalt met de glans
van zijn geest doch zelden hen verwarmt met de gloed
van zijn liefde. Uitzondering, in Phyllis, was George, de
onfortuinlijke vrijer, naar mijn meening de zuiverst doorvo el de figuur van dat stuk; hier is het Egbert, de zelf
voor zijn plezier levende vrijgezel, die in zijn liefde-bewust,
voor het mooie, jonge schoonzusje voor het eerst leert,
dat hij oud is ondanks zijn bedrieglijke eeuwige-jeugd en
eenzaam, ondanks zijn druk en wisselend leven. Vèr boven
de twee andere hoofdpersonen rijst deze prachtig gebeelde
;
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vijftig -jarige, dieper doorschouwd en doorvoeld dan de
beide anderen en naar mijn overtuiging de innigst -menschelij ke, van al van Rossem's figuren.
Jeanne is bekoorlijke buitenkant; van Tricht, fijn waar
zijn zelfbewust dokterschap, met, daartegen -genomi
zijn blooheid als minnaar, wordt in de slot -akte door-over,
de schrijvers zóó in het strafhoekje geduwd, zoozeer een
pauvre-sire, dat we in Jeanne's verliefdheid door- dik -en-dun
moeilijk meer kunnen gelooven. De verbluffende wijsheid,
die de weduwe dan opeens achter het zijden mouwtje van
haar bekoorlijk negligé te voorschijn toovert, heeft bovendien
een verdacht tintje: het is niet het mondaine mode- vrouwtje,
dat haar geliefde met al die theorieën over psychiaters en
psychiatrie .... overdondert; ze is er de spreektrompet
van den dokter - schrijver die daarbij met onmiskenbaar
voordeel, het laatste woord aan zijn kant houdt.
De vertooning door het Hofdstad Tooneel, waarmee,
in het Verkade Theater, het nieuwe seizoen werd geopend,
heeft het stuk een groot succes bereid. Van der Lugt
Melsert geeft van den psychiater een prachtige uitbeelding,
hoe kostelijk typeert hij, zelfs met zulk een klein detail als
het kijken over z'n lornj etj e ; maar juist zijn in z'n soort
voortreffelijk type maakt weinig waarschijnlijk, wat ook de
schrijver vrijwel in het duister laat, dat Jeanne, verwend
en mondaine, juist die man uit de velen tot levensgezel
wil. Annie van Ees is, als Jeanne, een figuurtje vol gratie
en slaat zich in alle opzichten kranig door de moeilijke
rol heen; doch ze is zoo jong, zelfs met een zwart -en-wit
japonnetje, en zoo kinderlijk, zoozeer „gamine" in haar
expressie en bewegingen, dat men een creatie als deze
toch feitelijk bulten haar emplooi voelt gaan.
Met de prachtig geschreven rol van Egbert heeft
Constant van Kerckhoven, de nieuwe kracht aan het
Hofstad Tooneel, schitterend gedebuteerd. Hoeveel méér
deze knappe acteur vermag, dan wat men in de blijspelen
en kluchten van het .Nederlan dsch" en „Het Tooneel"
van hem te zien kreeg, heeft hij met de uitbeelding van
deze even-tragische figuur volkomen kunnen bewijzen. Hoe

224

TOONEEL- KRONIEK.

voortreffelijk gaf hij Egbert's verliefdheid; z'n komst, in
II, met de rozen, wanneer hij zich voelt „als een jonge
God"; en hoe was hij opeens oud in het derde bedrijf,
wanneer hij erkennen moet, dat zijn illuzie de dwaze, dwaze
waan van een oogenblik is geweest. Van Kerckhoven past
in het ensemble of hij van het begin af aan met de Hofstad -leden had samengewerkt en zijn sterke, intelligente
tooneelkunst past aan het werk, dat van der Lugt gemeenlij k opvoert; en hij heeft daarbij het voordeel waarlij k
niet algemeen bij onze Hollandsche spelers dat hij op
de planken „in every inch a gentleman" is.
Het Hofstad Tooneel. „Eline Vere" naar de
roman van Louis Couperus door Mevr. E. Couperus.

Voor wie het boek niet kent .... Maar zou er, onder
de schouwburgbezoekers in Nederland, één te vinden zijn,
die de roman Eline Vere nooit heeft gelezen ? Zelfs de
wijze en practische „menschen-van-de- daad ", die lezen tij dverspillen en romans verzonnen verhaaltjes vinden, hebben,
dunkt me, toch wel eens op een vacantie- of een regendag
dat boek der boeken in hun handen genomen en zich gewonnen gegeven aan het leven -van- verbeelding, dat zoo
tintelend -echt, zoo luchtig en bekoorlijk en toch krachtig suggestief voor hen oprees; al hebben ze natuurlijk, toen
ze weer opnieuw nuchter en practisch waren geworden,
Eline een hysterische juffrouw en den schrijver een ziekelijk
vorscher naar het ongezonde en decadente gescholden.
Voor wie de roman niet kent, moet het tooneelspel,
door Mevrouw Elizabeth Couperus uit Eline Vere getrokken,
niet -anders dan een hybridisch gepraat en heen en weer
geloop van hem volslagen vreemd - blijvende menschen
schijnen; vier losse deelen, zelfs door geen rafel van „intrige"
bijeen gehouden.
Een tooneelstuk naar een roman vervaardigd we
weten het hier in Holland nu óók wel uit ervaring is
eigenlijk altijd een onding. Een kunstwerk verwachtte dan
ook denkelijk wel niemand; de meesten, die deze première als een merkwaardige Haagsche gebeurtenis bijwoon-
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den, kwamen met de verteederde herinnering aan wat het
boek hen eenmaal aan genot en levenswijsheid, aan ontroering en fijnen humor geboden had. En zagen het spel
langs zich heentrekken met de nieuwsgierige belangstelling,
waarmee men bladert in een album met oude portretten:
met een glimlach van herkennen, maar toch ook met ergernis : wat lijken de meesten slecht!
Henk van Raat, Eline's zwager, die goedige lobbes, is
hier een zwaarlijvig „heer van nette familie" geworden;
Otto van Erlevoort? van hem ging toch veel meer rustige
waardigheid en imponeerende kalmte uit P Dit goedige oude
sloofje kan toch niet de oude mevrouw van Raat zijn, de
fijne, gevoelige aristocrate van den ouden stempel, van wie
Eline zooveel hield? En deze juffrouw van twaalf-in -eendozijn, is dàat Emilie de Woude van Bergh, dat kostelijke
type van al- oudere, martiale, en toch goedhartige Haagsche
freule? Moet die twijfelachtige meneer met een roode pruik
den geestkrachtigen Saint-Clare verbeelden, den nobelen
Amerikaan, wiens liefde Eline's laatste kans op redding
wordt ? Elize, de vrouw van Daniël uit Brussel, ja ... die
lijkt wel ; ... en Vincent, de decadente zwakkeling óók,
al is hij te Hollandsch- gezond voor dien nerveuzen hoofdpijn- lij der, door Betsy het reptiel genoemd .. .
En nu Eline, de mooie, gevierde, grillig - verwende,
smachtend onrustige, die van zichzelf zoo teekenend zegt:
„Ik heb de kracht niet om gelukkig te zijn" ... ? Geeft haar
beeld- ten- voeten uit voldoening ? Wat ons nimmer hinderde
in het boek -- het kunstwerk is van alle tij den ! treft
dadelijk bij deze tooneelfiguur: Eline Vere is niet meer
van onzen tijd ... Eline Vere is... uit de mode!
Er staat „September 90" onder de zinnen waarmee
Couperus zijn Haagschen roman opdroeg aan Gerrit Jaeger.
In '98 schreef Cecile de Jong van Beek en Donk haar
boek, dat zooveel Eline Vere's uit hun kwijnenden halfslaap geeselde, en welk een evolutie heeft „de vrouw" en
ook „het meisje" na dien nog doorgemaakt! Welke andere
waarden gelden in het leven van een Ada Gerlo, al lijdt
zij onder haar verdeeldheid als Eline en kent ze dezelfde
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angst om het geluk te aanvaarden, dezelfde onmacht om
„zich in een ander te verliezen ". Neen, de tooneelbewerking,
die de figuur van Eline Vere naar onze dagen wilde overbrengen, bleek deze dertigjaar vrouwenleven niet te kunnen
overbruggen ; Eline-op-het-tooneel werd telkens belachelij k
waar ze het toch zoo innig ernstig meende. De Eline's van
onze dagen huilen niet zooveel meer. • Wanneer ze dwepen
met een bariton durven ze z'n portret openlijk op de schoorsteen zetten. En voor al haar leed, haar teleurstelling, haar
vertwijfelingen hebben ze dat eene groote machtwoord ter
genezing geleerd: werken.
Voor de Liesbeth's, de Ada Gerlo's, de Marianne
Roske's is daar het heil.., voor wie het versmaadt als Eline
deed, wordt de eenige schuilplaats ... , het sanatorium.
Dus bracht deze vertooning bijna louter teleurstelling. Al
blijft het een hachelijk ondernemen om uit een roman een
tooneelstuk te trekken, er had oneindig méér van deze
tooneelbewerking gemaakt kunnen worden dan mevrouw
Couperus vermocht te doen. Waarom niet in „costuum
1.890" gespeeld? Aan het „kijkspel" ware dat ten goede
gekomen, maar bovendien had het de vertooning op veel
gezonder basis gesteld. Bij een samenkomst van „moderne"
jongelui als we in I ten tooneele zien gevoerd, passen
Eline zoomin als Vincent. Chrispijn Jr. gaf hier een blijk
van knappe regisseurkunst, doch in het druk gedoe
ontbrak alle typeering van personen en zelfs alle expose.
De tweede akte is de eenige die aanspraak op den naam
„tooneel" mag maken, waarin handeling en dramatische
spanning komt; Elze Mauhs gaf hier zulk prachtig, rijk
geschakeerd spel, dat zij de groote scène met Otto en
Betsy tot een ontroerende climax wist op te voeren.
Doch daarna ging het snel bergaf. Woorden en tranen.
Vooral veel tranen. Het bruyant verkeer der bal- masquégasten in Eline's huis te Brussel maakte in III het effect
van een zevenklapper en in de lange slotakte werd ons
niets bespaard. Zelfs niet het, voor tooneel, enkel onsmakelij k detail van het, in stervenskramp, opeten van Otto's
portret.
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Gelukkig bleek een extra- vlugge avondschemering, die
in een paar tellen tijds tot grondelooze nacht werd, hier
genadig voor Elze Mauhs. Zij deed wonderen en toonde
weer, voor de zooveelste maal, dat op ons Hollandsch Tooneel
Ibsen, Schnitzler, Strindberg wachten op haar. Als studie
kan zij op deze zware rol met groote voldoening terug
zien. Zij toonde er, waartoe zij nog te zelden gelegenheid
had hoezeer zij tragedienne is.
Naast deze winst voor haar noteeren we, als de onze,
de overtuiging dat ook de beste tooneelbewerking tot het
meesterwerk Eline Vere moet staan, als een portret tot
een warme, levende werkelijkheid. En wie waardeert een
portret, wanneer hij naar de werkelijkheid z'n hand maar
heeft uit te strekken ?

AANTEEKENINGEN OP DE
WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

VII.
Het begin van het ei nd e.

Het noodlot dat sinds 18 Juli dreigend voor Duitschland opdoemde, heeft zich in de laatste dagen van September voltrokken. Bulgarij e's afval gaf den genadeslag
aan den Duitschen machtsdroom en helder stond het eensklaps den ganschen wereld voor oogen: Germania had den
oorlog verloren. Een maand geleden, in mijn vorige aan
moest nog gevraagd worden of Duitschland het-teknig,
spel in waarheid verloren had, dan wel of alleen nog
maar beslist was dat het dit niet weer w in n en kon; maar
voordat mijn woorden op de pers waren gegaan, was het
antwoord gegeven: het spel is verloren. En al wat er verder
is voorgevallen in de maand van ongekende spanning die
achter ons ligt, het was niet anders dan de consequentie
van dit onloochenbare feit; het was de eerste faze van de
débácle der Centrale mogendheden.
Waarom de afval van Bulgarije dit wereldschokkende
gevolg hebben moest? Was het omdat het Bulgaarsche
leger een zoo belangrijk deel uitmaakte van de weermacht
der Centralen, dat zijn uitvallen de schaal ten volle deed
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doorslaan :? Natuurlijk was dit het geval niet, want al zijn
de Bulgaarsche troepen een niet te onderschatten hulpmacht voor Duitschland's oorlog geweest, zij vallen in het
niet vergeleken bij de millioenen die de groote bondgenooten in het veld hebben. Was het dan de afsnijding
van Duitschland's en Oostenrijk's weg naar het oosten?
Ongetwijfeld was dit een zeer zware slag voor de Duitsche
wereldveroveraars, die den weg Berlijn— Bagdad hiermee
voor goed versperd moesten zien, terwijl het ook wel niet
anders kan of ten gevolge hiervan valt na langer of korter
tijd de Turksche bondgenoot eveneens af, zoodat Duitschland en Oostenrijk tezamen zonder hulp tegenover de geheele wereld komen te staan. Evenwel, ook dit is nog geen
voldoende grond om aan te nemen dat Duitschland den
oorlog finaal verloren heeft, want ook toen de oorlog uit
stonden Duitschland en Oostenrijk-Hongarije getweeën,-brak
zonder Turksche of Bulgaarsche hulp, tegenover hun
vijanden, die destijds bovendien nog uit het oosten kwamen
opzetten vanwaar thans geen dadelijk groot gevaar meer
geducht wordt. Desondanks verklaart niemand minder dan
Hongarij e's sterke man, Graaf Tisza, ijverig oorlogsman in
de vier oorlogsjaren, ronduit ten aanhoore van de geheele
wereld, dat de Centralen den oorlog verloren hebben, en
moet Berlijn tegen die oprechte erkenning in verzet komen
met de stuntelige bewering dat de Middenrijken Wilson's
veertien punten hebben aanvaard, uitsluitend en alleen
omdat zij het er mee eens zijn en in geen geval op grond
van den militairen toestand. Alsof die overeenstemming
met Wilson's programma ooit ontstaan zou zijn wanneer
Parijs veroverd inplaats van Rij ssel verloren ware!
Maar waarom dan was de Bulgaarsche afval de genadeslag voor de Midden-Rij ken ? Ongetwijfeld, omdat de
weerstandskracht was uitgeput, in Oostenrijk-Hongarije
zeker, maar in Duitschland' vermoedelijk ook. Omdat de
plotselinge keer van de krijgskans in Juli, volgend op de
zoo hoog gespannen verwachtingen van een overwinning
nog vóór den winter, te veel is geweest voor de energie
en den oorlogswil der Centrale volkeren, die vier jaar lang
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den oorlog moesten doorstaan tegen een overmacht te
land en ter zee. Waarlijk er ligt niets vernederends in
om in omstandigheden als deze te erkennen de zwakste
te zijn en afstand te doen van alle machtsdroomen !
Zooals ik reeds zeide, de overstelpende gebeurtenissen
van deze maand zijn alle zonder uitzondering consequenties van het feit dat Duitschland zijn spel verloren heeft.
In militair zoowel als in politiek opzicht hebben de leiders
in Berlijn zich op het standpunt van den verloren oorlog
gesteld, en hun pogingen schijnen er thans nog maar
alleen op gericht te zijn, de groote afrekening, de liquidatie van den oorlog, niet te laten overgaan in een noodlottige débácle. Zoo werd in twee of drie dagen tijds het
Duitsche rijk herschapen van een autocratie in een constitutioneele monarchie, Oostenrijk - Hongarije tot een staten
geproclameerd, werd de vrede aangeboden op grond-bond
van Wilson's vergelijks -programma, om wapenstilstand gevraagd en inmiddels de terugtocht naar de eigen grenzen
systematisch voortgezet, zij het dan onder den sterken
druk van de vijandelijke 'legermacht. Ziedaar een, bij alle
vaagheid in de uitvoering, in doel en beginsel volkomen
duidelijk programma; kundig werk van vereffenaars van
een desolaten boedel, die al hun energie gebruiken om te
redden wat er te redden valt ten einde de toekomst na
de calamiteit weer met eenigen moed onder de oogen te
kunnen zien.
Maar welk een fundamenteele wijziging heeft dit alles
gebracht in het gansche wereldbestel! Vergelijk eens de
wereld die in Aug. 1914 ineenstortte met die welke thans
bezig is te verrij zen : toen een autocratie in Oost -Europa,
twee gematigde autocratieën in Midden -Europa; thans in
het oosten een socialistische republiek met een chaos van
staten in wording naast zich, en in het centrum van
Europa een zich democratizeerend Duitschland, een nog
maar nauwelijks bijeengehouden Donau- monarchie. Wat
zal hieruit worden als de nu nog maar juist aangevangen
liquidatie voltrokken zal zijn ?
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Wij behoeven nog niet eens de wereld van 1914 te
vergelijken met die van de toekomst om versteld te staan
over de veranderingen, in zoo korten tijd tot stand gekomen. Daarvoor is het reeds voldoende om te zien naar
de ommekeer in Oost- en West-Europa, gevolgd op het
ineenzinken van Bulgarije. Allereerst Oost -Europa, dat
nu als met één slag veranderd is van Centraal gebied in
Entente- territoir. Men zie naar het Balkan- schiereiland,
dat sinds drie jaar in Centrale handen was, geregeerd werd
van Berlijn en Weenen uit, en dat nu in nog geen vier
weken bijna geheel in de macht der Entente is gekomen.
Bijna geheel: tot aan de Donau toe, en het zal nog slechts
enkele dagen, hoogstens weken, duren of Servië is geheel
en al bevrijd, Bosnië, Hongarije worden bedreigd en het
door Duitschland bezette Roemeensche gebied kan betreden
worden door de troepen der Entente. Zal dan ook het
uur geslagen zijn waarop Roemenië den vrede, waartoe
het door overmacht gedwongen werd, verbreekt?
Wel behoort nog Turkije tot de Centrale wereld, maar
in hoever is dit werkelijkheid, in hoever schijn ? De directe
verbinding met Berlijn bestaat niet meer en zelfs die over
Donau en Zwarte Zee kan niet langer ongestoord zijn sinds
Entente- troepen de Donau bereikten. De aan Duitschland
trouwe regeering van welke de bekwame, eerzuchtige Enver
Pasja de ziel was, heeft reeds moeten plaats maken voor
een die elken dag vrede kan sluiten met den vijand en
die daartoe op den duur gedwongen moet worden, nu ze
niet meer gesteund wordt door Duitschland. Bovendien
vallen dagelijks stukken van Turkij e's oostelijke en zuidelij ke provinciën in Engelsehe handen en het Turksche
rijk, dat bij het begin van den oorlog nog Mesopotamië,
Syrië, Palestina, Arabië en Egypte omvatte, is nu teruggebracht tot het kleine Europeesche stukje dat den Sultan
in 1912---13 gelaten werd, alsmede Klein -Azië, waartegen
stukken die van het uiteengevallen Rusland wer--overd
den afgescheurd staan als geringe, tijdelijke winst. Kan
zulk een partij het volhouden tegen de overmachtige ge-
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associeerden P 't Is weer Tisza die het onbewimpeld heeft
uitgeroepen : Turkije's lot is bezegeld.
Zoo is Oost-Europa, dat tot voor weinige weken nog
Centraal gebied mocht heeten, als met één slag overgegaan
tot de geassocieerden, die nu voor de niet gemnakk elij ke
taak gesteld zijn om in gemeen overleg het toekomstig
lot dezer landen op zulk een wijze te regelen dat zij niet
als voorheen een voortdurend gevaar voor den wereldvrede
blij ven opleveren.
Minder geweldig, maar voor ons misschien nog treffender, zijn de veranderingen die het ingetreden liquidatieproces in het westen tot stand gebracht heeft, want voor
ons gevoel stond en staat in dezen oorlog de Belgische
quaestie voor alle in belangrijkheid en er zijn er zeker
niet velen in ons land wier hart niet vervuld wordt met
een blijde -vreugde bij het lezen van de berichten - over
België's begonnen bevrijding. De Vlaamsche kust ontruimd ! Brugge bevrijd en juichend voor zijn Koning en
Koningin, zonder dat Duitsche vernielwoede en Ententegranaten zijn eeuwige schoonheid hebben geschonden. Ach
ja, wij hebben er nooit aan getwijfeld of als de oorlog
eens uit. was, zou België ontruimd worden, want we wisten
dat Engeland nimmer vrede zou kunnen sluiten zonder
België's bevrijding, maar nu we het zien gebeuren, nu we
Tan onze eigen grensplaatsen hooren dat de D uitschers wegtrekken, dat de hatelijke doodende draad wordt weggeruimd,
nu voelen we opnieuw, als in den herfst van 1914, dat
België's lot ons vóór alles ter harte gaat. De onvergeefelij ke misdaad waarmee het Duitsche militarisme den oorlog
begonnen is, de verkrachting van het vreedzame, bevriende
België heeft voor het meerendeel van ons Nederlanders
den aard van dezen oorlog bepaald, en hoezeer wij ook
onzijdig zijn geweest in onze gevoelens wat betreft de
groote machtsworsteling tusschen de beide volkerengroepen,
ten aanzien van België kenden wij die neutraliteit niet.
En daarom, zooals wij voor vier jaar hebben medegeleden
met onze zuidelijke buren, en gedurende heel den oorlog
ons, machteloos als wij waren, geërgerd hebben over den
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onduldbaren druk dien de overwinnaar legde op het overwonnen België, zoo deelen wij nu in de vreugde over de
bevrijding van het land aan onze zuidgrens.
Tot dusver is die bevrijding nog niet gepaard gegaan
met de gevreesde volledige vernieling van het mooie land:
militair belang en politieke berekening brengen ditmaal
blijkbaar niet mee dat vernield wordt wat wordt prijsgegeven,
en al zijn wij niet gerust, wij mogen hopen dat het zoo
blijven zal, als straks de Duitsche bezetting terugtrekt
van de Schelde op de Maas, en als Antwerpen, Mechelen,
Brussel, Leuven terugkeeren tot het Belgische koninkrijk.
Terwijl dan onder den druk der geassocieerde troepen
en tot den terugtocht uit het in het westen veroverde
gebied besloten moest worden door de Duitsche militaire
leiders, moesten er tegelijkertijd nieuwe mannen worden
gevonden om het liquidatie- program in politieken zin uit
te voeren. Dat de geheel of half Al-Duitsche heeren, die
medeplichtig waren aan de vredes van Brest en Boekarest,
daartoe niet konden dienen, laat zich hooren, en zoo deed
men in den hoogsten nood een beroep op de medewerking
der vroegere „vaderlandslooze gezellen" de sociaal -democraten. Het zij verre van mij om, met de Entente-schreeuwers en hun nabouers in neutrale landen, aan te nemen
dat dit een nieuwe comedie was, gespeeld door het Duitsche
militarisme, dat, nu de zaak verloren was, de kastanjes
uit het vuur liet halen door zijn vroegere vijanden. In
een toestand als waarin thans het Duitsche rijk verkeert
kan moeilijk meer comedie gespeeld worden, en men doet,
dunkt mij, beter het gebeurde aldus te verklaren: de
militaire leiders en de politieke voormannen van het oude
regime zagen in dat nu de overwinning niet te behalen
was en de nederlaag voor de deur stond, hun rijk uit was
en dat zij de plaats moesten ruimen voor de mannen die
hen tot dusver bestreden hadden en die beter dan zij in
staat zouden zijn, het rijk te behoeden voor den vernietigingsvrede. Dit is waarlijk geen comedie, maar zeer bittere
ernst en men kan in waarheid zeggen dat hiermee het
steeds door de Entente geproclameerde doel bereikt werd:
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dat het Pruisische militarisme van zijn macht was beroofd.
Ongetwijfeld is het niet als met één slag volkomen machteloos gemaakt en er zal nog veel moeten gebeuren eer
Duitschland in allen deele een democratisch geregeerd
land geworden is, want een militaire natie als Duitschland
sinds tientallen van jaren was, wordt niet opeens een
zuiver westersche democratie ; maar de grondsteen is dan
toch gelegd, de beste voornemens zijn aanwezig en een
terugkeer der reactie is 'bijna ondenkbaar. Want ook als
de vredespogingen falen en de „levée en masse" voor de
verdediging van huis en haard noodig wordt, dan zijn
noodzakelijkerwijs de nieuwe mannen de aangewezen leiders,
en niet de bent van Tirpitz.
De nieuwe regeering nu voert het politieke liquidatie
uit, zooals de militaire leiding het op 't slag--progam
veld doet, en de verklaring waarmee zij voor den dag
gekomen is daags na haar optreden is wel een van de
meest sensationeele stukken uit den oorlog geweest. De
aanvaarding van die veertien pnnten, die voor den goeden
verstaander o.a. inhouden het losmaken van de Oost-Mark
en van het Rijksland uit het Duitsche rijksverband, leek
zoo iets ongeloofl**ks, dat men er in de geassocieerde landen
nog steeds niet aan wil gelooven en men tot op den huidigen dag toe in de nieuwe vredespolitiek een valstrik ziet,
evengoed als in de vroegere „vredes-offensieven". En op
den Amerikaanschen president rust nu de bijna boven menschelijke taak om eenerzij ds de mogelijkheid
van zulk een valstrik te ontgaan, anderzijds
zijn bondgenooten mede te krijgen op den weg
naar den vrede dien hij zoo vele malen als de
eenige heilzame en reddende voor het menschelij k ras heeft aangemerkt, maar die niet
de vrede is dien de machthebbers in de met
hem verbonden landen wenschen.
Men heeft er in onze pers Wilson sterk een grief van
gemaakt dat hij bij de volvoering van die taak het rechte
spoor niet volgt en beurtelings ziet men den president tot
in den hemel verheven of als een onbetrouwbaar man aan-
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gemerkt. Dit laatste vooral na zijn tweede vraag aan

Duitschland. De onverwachte aanvaarding van de eerste
voorwaarden door de heeren te Berlijn heeft alom een
zekere verwarring gewekt: in Duitschland en in de onzijdige
landen waande men den vrede binnen zeer kort tij dsverloop nabij, en onder de geassocieerde volkeren, waar men
blijkbaar een afwijzing van het ontruimingsvoorstel had
verwacht, scheen wel een panische schrik ontstaan dat de
oorlog uit kon wezen voordat men den tegenstander goed
de knie op de borst had gezet. Toen kwam Wilson's
tweede boodschap aan Berlijn, met de bekende nieuwe
eischen, en nu daalde de ster van den Amerikaanschen
president in de Centrale en neutrale wereld even sterk als
ze in de Entente -landen rees. De reden is duidelijk genoeg:
hier vreesde men, daar werd gehoopt dat Wilson's nieuwe
voorwaarden den vrede onmogelijk zouden maken.
Later eerst zal kunnen blijken of de lof dan wel de
blaam juist is geweest. Mij komt het niet onwaarschijnlijk
voor, dat de tweede nota van den president een nood
stap geweest is op den weg naar den vrede. In--zakelij
dien hij na de aanvaarding an zijn eerste eischen door
Berlijn, gevolg had gegeven aan zijn voornemen om in
Londen en Parijs een wapenstilstand voor te stellen, zou
hij bijna zeker op een formeele weigering gestuit zijn. Of

dit anders zal wezen nu, nadat de Duitsche regeering met
nieuwe concessies gekomen is, laat ik daar, maar de kans
is toch zeker gunstiger, nu Berlijn beloofd heeft den ongebreidelden duikbootoorlog te staken, dan ze was pal na de
torpedeering van de „Leinsteg ". Zeker, Amerika beheerscht
den toestand en zou vermoedelijk beide partijen kunnen
dwingen zijn voorwaarden te accepteeren: door de Centralen te dreigen met voortzetting van den oorlog, de
geallieerden met onttrekking van zijn militaire hulp, zou
het zijn eigen vrede kunnen opleggen. Edoch vooreerst is
„Wilson" niet gelijkluidend met „Amerika" en wordt de
vrede, door den president gewild, geenszins begeerd door
het zeer groote door oorlogspsychose aangetaste deel van
het Amerikaansche volk dat achter de „knockouters"
0. E. XVIII 11

16

236

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

staat; en nu is wel is waar de man die in het Witte Huis
te Washington troont zeer machtig, maar een onbeperkt
despoot is hij niet en de macht die hij het minst goed
weerstaan kan is juist degene die gereed staat om zich
tegen hem te keeren als bij zij n vrede met kracht en geweld zou willen laten triomfeeren boven die van Clemenceau. Bovendien echter spreekt het toch wel vanzelf dat
het ultimum remeclium waarmee Amerika zijn bondgenooten
tot zijn wil zou kunnen dwingen, de onthouding van alle
militaire hulp, slechts toegepast kan worden in het aller
geval, dat wil zeggen, eerst dan wanneer Duitsch--uiters
land onomwonden voor den dag kwam met zulke uitermate
ver gaande concessies b.v. uitdrukkelijke afstand van Elzas
aan Frankrijk, dat hare verwerping door de-Lotharinge
Entente gevoeld zou worden als e-en misdaad tegen de
menschheid, niet alleen in de neutrale wereld, maar ook
in de. Amerikaansche. En waarlijk, het jongste Duitsche
stuk beantwoordt aan deze eischen nog niet.
Inderdaad is de taak waarvoor de president der Ver
zich geplaatst ziet, ongelooflijk zwaar en-enigdSta
er
zich op voorbereiden dat hij keer op keer
men moet
falen zal. De vrede dien hij verlangt is niet die van de
Centralen (denk aan Elzas, Polen, de Tsjecho- Slowaken)
ook niet die van de Entente (denk aan de vrije zee, de
koloniale quaestie, de uitsluiting van den economischen
oorlog) en ook niet die van de openbare meening in zijn
eigen land. En toch wil hij blijkbaar voor zijn vredes
strijden en het opdringen aan al die belanghebbenden-ideal
die er om verschillende redenen niet of maar gedeeltelijk
van gediend zijn. Daarbij komt dan nog dat hij niet is
een neutraal bemiddelaar, maar het hoofd van een oorlog
natie, die den oorlog voert niet voor haar direct-voernd
materieel belang, en die juist daardoor gekomen is in een
toestand van oorlogspsychose welke die der andere oorlog
overtreft. Om ondanks deze ongelooflijke-voerndg
moeilijkheden tot het gestelde doel te geraken daartoe
wordt, behalve een zeer sterk idealisme, ook zeer veel
diplomatiek beleid vereischt, en wanneer ons zoo nu en
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dan de ei'schen door den president aan den vijand gesteld
wat heel bar lijken, dan behoeven wij niet dadelijk aan
kwade trouw aan zijn kant te denken, niet te gelooven
dat ook hij eigenlijk niet van dien billij kheids- vrede, gegrondvest op de samenleving der volkeren in een groote
rechtsgemeenschap, gediend is, maar wij kunnen wel eens
een keer vertrouwen dat hij beter in staat zal zijn den
weg naar dien vrede te vinden dan wij, stuurlui aan wal
die we zijn.
Want waarlijk, ook wij die voor ons zelf dan toch
wel overtuigd mogen wezen van onzen eerlijken wensch
naar een vrede waarbij aan Duitschland lucht wordt gelaten om te leven, ook wij moeten toch erkennen dat de
Entente enWilson alle reden hebben om hun tegenpartij
te wantrouwen. Zoo een Prins Max, die in tijden van
Duitschen wapenvoorspoed schrijft over schadeloosstelling
en annexatie en die nu opeens dweept met den volkeren bond en zegt dat Duitschland afstand moet doen van een
deel zijner souvereiniteit en dat ,.het recht niet halt houdt
voor onze grenzen, die wij voor het geweld nimmer zouden
open stellen ", ..., zulk een rijkskanselier wordt door
deze meeningsverandering nu wel is waar nog niet „gecompromitteerd", maar wel is het zeer waarschijnlijk dat zijn
meening opnieuw geduchte verandering zou ondergaan als
het zeer onwaarschijnlijke eens werkelijkheid mocht worden
en Duitschland weer boven zou komen te liggen. Wie
twijfelt eraan, of de socialisten zouden dan heel spoedig
uit de regeerma g gewipt zijn en vervangen door Tirpitz
en de zijnen die nu bijna van landverraad beschuldigd
worden ? Ik wil maar zeggen dat een eisch van waarborgen dat bij een wapenstilstand de geallieerden minstens
zoo superieur aan hun vijanden blijven als zij thans zijn,.
nog allerminst duidt op een imperialistische gezindheid of op
het verlangen om Duitschland „de knie op de borst te zetten."

Wilson's repliek is, terwijl ik dit schrijf, juist bekend
geworden en als de lezer deze „aanteekening" onder de
oogen krijgt weet hij wellicht reeds hoe de geallieerden
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gereageerd hebben op het wapenstilstandsdenkbeeld. Dat
inderdaad wapenstilstand en vrede in een zeer kort verschiet zouden liggen, wij kunnen het nog immer niet gelooven hoe gaarne wij het zouden willen. De waarborgen
welke de Entente zal eischen als voorwaarde voor de bewilliging in den wapenstilstand zullen vermoedelijk weinig
verschillen van een complete capitulatie en 't is zeer
twijfelachtig of Duitschland al zoo ver is dat het daarin
zou bewilligen of dat het bereid zou zijn den weg te gaan,
dien Wilson in nauwelijks bedekte termen aanwijst : zijn
dynastie weg te jagen. Evenwel, wij leven in een tij d
van zoo onverwachte gebeurtenissen dat een voorspelling
niet te wagen is en als men ziet hoe uitermate hachelijk
de toestand in de landen van Keizer Karel is dan acht
men ook het onwaarschij nl"leste niet onmogelijk. Maar
hoe het ook zij, en welk ook het succes wordt van deze
vredespoging, het blijft een feit dat het Centrale blok
het onderspit gedolven heeft en dat het kraakt en scheurt
aan alle kanten. Voor de overwinning was het ineengezet,
tegen de nederlaag is het niet bestand! Terwijl dus de
vredespogingen voortgezet worden, vorderen de geallieerden
stap voor stap — o, volstrekt niet in een snel overwinnaarstempo ! in het westen en in den Balkan. De waarschijnlijkheid is groot dat Duitschiand duchtig weerstand
blijft bieden in België en Frankrijk zoodat het zijn leger
veilig, hoewel dan gehavend, brengen kan achter de Maas,
waar dan de weerstandskracht nog wel vermeerderen zal.
Komt het dan niet tot een wapenstilstand dan kan de
Duitsche verdedigingsoorlog nog langen tijd duren, zelfs
al mocht Duitschland geheel alleen komen te staan. Maar
onafwendbaar schijnt de volledige militaire nederlaag op
den duur, als Amerika voortgaat met troepen te zenden,
en het kan niet anders of dit schrikbeeld moet Duitschland telkens weer tot nieuwe vredespogingen brengen, en
elke keer bestaat dan de mogelijkheid dat het werk van
den Amerikaansehen president, gesteund door de gematigde
groepen in Engeland en Frankrijk, slaagt.

Groningen, 23-25 October 1918.

LEESTAFEL.

Dr. J. J. G. Vürtheim. Grieksche Letterkunde. Grepen
uit de Helleensche en Hellenistische perioden (met 15 afbeeldingen). Wereldbibliotheek No. 368.
De auteur van dit boeiend geschrift vestigt zelf op de eigenaardige compositie zijner Grieksche Letterkunde in een kort voorwoord de aandacht van den lezer. Geen systematisch boek over den
ontwikkelingsgang der Helleensche litteratuur heeft hij willen geven,
naast en na zoovele anderen, maar hij heeft „grepen" gedaan. Zoo
als zijn neiging, de kans om belangstelling te wekken, de wensch
om misverstand uit den weg te ruimen, de behoefte om eene
klassieke question brûlante aan een wijderen kring van lezers duidelijk
te maken, hem telkens leidden, of hem zelven grepen, zoo heeft
ook hij gegrepen. De schaduwzijde van deze methode is natuurlijk
deze, dat als geheel het beeld der Grieksche letterkunde hier
gegeven ongelijkmatig wordt, en zeer onvolledig. Personen als
Aeschylus of Demosthenes blijven in de schaduw staan, Sappho
en de lyriek moeten plaats maken voor Archilochus, Plato's proza
komt slechts in bespreking door een exposé van zijn Politeia enz. enz.
Eene werkelijke schaduwzijde intusschen kan deze methode
van behandeling alleen heeten voor dengene, die ondanks des
schrijvers nadrukkelijke waarschuwing in dit boek eene samenvattende teekening van de Grieksche letterkunde zou willen zien.
Juist in het feit dat deze arbeid iets geheel anders is, ligt een
groot deel van zijne aantrekkelijkheid. Prof. Vürtheim heeft naar
niets zoo weinig gestreeft als naar éénheid. Zijne essays zijn van
den meest verschillende aard. Nu eens — als in zijn geestig kort
hoofdstuk over den eenmaal zoo beroemden jambendichter Archilochus
— bouwt hij met de vernuftig geschikte brokstukken van helaas
verloren gedichten, een duidelijk kenbaar beeld van een vergeten
dichter voor ons op, dan weer vervangt hij de traditionneele uiteenzettingen over Homerus en de Homerische questie door een
levendige teekening van de wording der epische poezie, zooals hij
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zelf zich die denkt. Dikwijls ook laat hij voornamelijk de schrijvers,
die hij naar voren wil brengen, zelf aan het woord : de vertaling
van Thucydides' beroemde beschrijving van de pestziekte te Athene
neemt hij als middenstuk voor een zeer levendige karakterschets
van den grooten Atheenschen historicus. Een ander maal veroorlooft hij zich één enkel stuk, de Medea van Euripides, de Samia
van Menander te nemen als punt van uitgang voor een stukje
vergelijkende litteratuurgeschiedenis dat menig lezer tot uitbreiding
dier methode zal kunnen verlokken; en hoezeer die wijze van behandeling den schrijver gelegenheid geeft zijn persoonlijke voorkeur
welsprekend aan het woord te doen komen, toont geen hoofdstuk
duidelijker dan de schets van Aristophanes' Vrouwenparlement.
Zal nu dit boek, bij al zijne vermijding van geleerdheidsschijn
en al zijn helderheid van expositie, den „leek" bereiken, wiens
belangstelling wij zoo gaarne richten naar de schatkamer der hel leensche beschaving? Of zal hij ook dit boek weer ter zijde leggen
omdat het „te zwaar" is? — Het is nu eenmaal eene dwaze illusie
van vele „belangstellenden" dat men over Grieksche tragici of
philosofen degelijke boeken zou kunnen schrijven, zoo licht als een
roman. Een hoofdstuk als Vürtheims Herodotus of zijn Theognis
schijnt licht genoeg — maar wie het herleest, zal, zoo bij goed
leest, wel bemerken hoeveel stof tot nadenken hij bij de eerste
lectuur had voorbijgezien. Ook deze litteratuurgeschiedenis is een
studieboek — geen feuilleton. De schrijver is te eerlijk om ter
wille van de gladheid of de gelijkmatigheid der schildering zijn
eigen wetenschappelijk geweten het zwijgen op te leggen. En
daarin ligt een groot deel van de waarde zijner studie. Subjectief
en in zekere mate eenzijdig, reeds door de keuze van zijne scheten, is Prof. Vürtheim door dit geschrift een uitnemende gids op
die terreinen van de Grieksche letterkunde en het Grieksche
geestesleven, naar welke eigen voorkeur, soms ook het toeval hem
voerde. En zoo neemt zijn werk eene zeer eigene plaats in naast
andere, buitenlandsche of Nederlandsche geschriften van meer
samenvattenden aard. De ernstige studie aan deze schetsen besteed
kan dan ook niet anders dan aan de belangstelling voor Oud
K. K.
Griekenland ten goede komen.

Caesar- Gezelle. Guido Gezelle. Amsterdam L. Veen.
„Er moet immers van Guido Gezelle iets meer overblijven
dan een hoop boeken en gedichten." Dit woord van Hugo Verriest
kiest Caesar Gezelle tot zijn motto. Beiden hebben de behoefte ge-
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voeld van den dichter een beeld te geven. Hugo Verriest boetseerde
dezen „Vlaamsche Kop." Het werd een gedicht op zich zelf, openbarend het wezen van den Meester zooals het zich weerspiegeld
had in zijn ziel, vol innerlijke waarheid. Maar terecht voelde Caesar
Gezelle, dat uitvoeriger en nauwkeuriger bericht van de uiterlijke
feiten het beeld van Guido Gezelle moest voltooien. In zijn studie
geeft hij het milieu waaruit Gezelle gegroeid is, zijn werk als leeraar,
als priester, als geleerde, de Vlaamsche kerkelijke en litteraire
wereld en zijn plaats daarin. Veel gebeurtenissen die min of meer
legendarisch dreigden te worden, verschijnen in gewijzigd licht, er
wordt veel aangevuld en rechtgezet. Gewetensvol en onbevooroordeeld is hier bet beschikbare materiaal verzameld en geordend.
Om Gezelle in zijn geheel te leeren kennen zal men, naast de
voornaamste bron, zijn werk zelf, hebben te putten uit dezen overvloed van gegevens, met liefde bijeengebracht en met kritiek geA. D. K.
bruikt.
C. J. A. van Bruggen. Een goed huwelijk. Roman. Maatschappij voor Goede en goedkoope Lectuur. Amsterdam. 1918.
Met dezen ,,roman" beweegt de schrijver zich in een nieuwe richting. Het satyrisch bezien van de maatschappij met haar zoo gauw
tot mode verwordende strevingen is nog wel een element in dit
boek, maar 't verdwijnt naar den achtergrond ten gunste van het
psychologisch uitwerken van één bepaald motief. In casu het spel van
kat en muis, gespeeld door Judith, de vrouw met het alles overheerschend heerschers-instinct en Jozef Wesling, den rijken bankierszoon, die geen zakenman wil worden en geen kunstenaar kan worden.
In de behandeling van dit onderwerp is inderdaad elk onderdeel
tot zijn recht gekomen. Scherp doorzien en raak weergegeven in
heel haar verloop: Judith's wreede lust, haar systematisch plan tot
onderwerping, haar periode van zwakheid, waarin zij zelf bijna dupe
wordt. Daartegenover met even vaste hand geteekend, Jozefs lang
verzet, dat toch noodlottig zeker uitloopt op den nederlaag. Ontegenzeggelij k knap is dit werk. En toch --het lijkt mij geen gelukkige wending na Van Bruggen's vorige boeken. Deze roman maakt
te zeer den ' indruk van een willekeurig geval, gekozen om de kan
bood tot interessante ontleding. ' En zelfs als zoodanig-sen,diht
gewaardeerd voldoet het slechts gedeeltelijk. Want eerst dan zou
het waarlijk interessant en mogelijk ook ontroerend zijn, als Judith
er in geslaagd was een man van karakter, ondanks zijn verzet, tot
haar werktuig te maken. Maar Jozef Wesling is een vooze zwakke-
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ling en daardoor boeit zijn strijd maar betrekkelijk en verveelt het
langgerekte van dit wreede, perverse spel, waarin soortgelijke situaties nog al eens terugkeeren.
Ook de bijkomstige motieven, de bootreis, met Jozef's onnoozel -weeë verliefdheid, de scène's thuis tusschen hem en het j aloersche, op den ouderen broer verliefde zusje, het werkt alles samen om
een atmosfheer van slapheid en ongezonde zinnelijkheid te scheppen.
Mogelijk, dat daarachter leeft de schrijver met zijn ingehouden
verontwaardiging, die zich b.v. even uit in de satyre van den titel;
maar wij voelen dit niet overtuigend in zijn werk, waardoor het
eenerzijds den indruk maakt van intellectualistisch en tegelijkertijd
is van een benauwende zwoelheid. A. D. K.
Herman Poort. Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Groningen, den Haag. J. B. Wolters' U. M, 1918.

Geen beter middel om het werk van een dichter tot het publiek
te brengen, dan het herscheppen van den sfeer die tijd èn persoon lij k karakter om den kunstenaar gemaakt heeft. Maar ook — geen
moeilijker werk, waarbij eigen scheppende fantasie onontbeerlijk is
en toch ook 't persoonlijke zich absoluut moet verloochenen om op
te gaan in den dichter. Zoo iemand, dan heeft Bredero bij ons
zulk een „inleiding" noodig. Hem dreigt het lot van Vondel van
meer bewonderd dan gekend te worden. Het is een literair dogma
geworden, dat hij een der allergrootsten onzer literatuur is. Maar
hoevelen genieten wezenlijk van hem?
En nu is Herman Poort gekomen met dit klein, eenvoudig
boekje, waarin hij voor ons is geteekend, uiterlijk en innerlijk, op
buitengewoon suggestieve wijze. Een boekje om dankbaar voor te
zijn! Wie zich hierdoor in de juiste stemming laat brengen,
kan met nieuwe verwachtingen Bredero gaan lezen. Want hij is nu
dicht bij den dichter gebracht en heeft meer kans dan te voren
den levenden bewogen mensch te hooren spreken en zoo in plaats
van een zekere historische belangstelling, warm menschelijk genot
te ervaren. A. D. K.
Letterkundige Inzichten en vergezichten. Nieuwe Literatuurgeschiedenis VIII, door Willem Kloos. Amsterdam. L.
J. Veen, Uitgevers.
Een achste bundel literaire kritieken is hier bijeen gebracht. De
bedoeling van zulk een verzameling kan wel geen andere zijn, dan
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dat de schrijver 't van belang vindt, dat zijn beoordeelingen na
hun directie werkingen in het tijdschrift ook in hun meer blijvende
vorm de literatuur zullen dienen. Nu begrijp ik niet dat de heer
Kloos dan ook niet de moeite neemt zijn werk te herzien en voor
het nieuwe doel om te werken. Want hoeveel meer indruk zou een
krachtig aaneengesloten hoofdstuk maken over het karakter van
echte poezie b.v. en over de taak en den aard der ware literaire
kritiek, dan nu deze eindeloos herhaalde inleidingen doen, die den
lezer vervelen en hem een paar bladzijden verder doen zoeken, waar
de kritikus nu eindelijk aan het genoemde, onderwerp begint. De heer
Kloos zal toch wel overtuigd zijn, dat een dergelijke bundel literaire
beschouwingen alleen gelezen wordt door 't meer belangstellend en
ontwikkeld publiek, dat nu zijn opvattingen over bovengenoemde
quaesties heusch wel kent en althans niet graag acht of tien keer
in 't zelfde boek zich die denkbeelden met vinger en duim voelt
instampen. — 't Is alsof hij zelf ook onder die voortdurende herhaling zijns ondanks wat verveeld zich voelt, want 't isjuist in die
passages, dat zijn stijl stooterig wordt. Er komt in zijn regels -lange
bij voeglij ke bepalingen iets summairs, iets van: ik zal 't nu in het kort
nog maar allemaal eens herhalen. En dat is de kritikus, die meer
dan iemand anders ervan doordrongen is, dat 'n kritiek in zich
zelf ook een stukje kunst behoort te zijn! Als men dan ook na
dergelijke uitweidingen een karakteristiek van een dichter of schrijver leest, als die van Gorter in XXVII of van Hofker en Reddingius,
waarin met zóó weinig woor den en voorbeelden, ons wezelijk
„inzicht" in hun kunst wordt gegeven, ons literaire gevoel wordt
wakker gemaakt en verfijnd, dan treft 't te meer als jammer tijd- en
krachtverlies, dat de heer Kloos dit eigenlijke van zijn werk zoo
verwatert door herhalingen niet alleen, maar door lange redenaties
ook over filosofie of godsdienst of Socialisme. Want wat hij daarover
zegt, blijft vaag en onbelangrijk, en van het andere kunnen wij
juist bij hem het precies -rake hooren. En dat komt dikwijls eerst,
heel aan 't eind van zijn kritiek, zooals in de recensie van Henriette
Roland-Holst's Opwaartsche Wegen, waar hij bladzijden wijdt aan
zijn persoonlijke „vergezicht" van de toekomst der Socialistische
Beweging en heel op 't eind even maar aan de eigenlijke literaire
kritiek toekomt en, als zoo vaak, den indruk wekt: Als het goed
gaat beginnen, is 't meteen ook uit. De Heer Kloos spreekt ergens
naar aanleiding van de goedkoope editie van Beets' gedichten den
wensch uit: 0, de waarlijk-mooie verzen van Beets, die als glundere
goudvischjes hier en daar, in de vlakke wijdte van zijn vers -werk
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glimmen, wie vangt ze en zet ze in een aardig kommetje als een
pracht.je bij elkander voor het nageslacht ?" Het is niet minder
wenschelijk dat hij iets dergelijks deed voor zijn eigen kritieken en
zeker zou de vangst aanzienlijk zijn en dat werk langduriger en
sterker invloed hebben op de vorming van onzen smaak dan nu
zijn reeks lange bundels. A. n. K.
Attie Nieboer. 't Witte Huiske. De Meulenhoff- editie.
Een algemeene Bibliotheek.
Aan de Overbetuwsche Novellen is onze tijd langzamerhand
ontgroeid. We voelen te sterk de sentimentaliteit van deze schetsen,
het onevenredige van 't realistisch weergeven van het dialect en de
volkomen geïdealiseerde menschen-teekening van booze en brave en
tot de braatheid -bijtijds
ds--terugkeerende
terugkeerende menschen. Attie Nieboer is een
nakomeling van Cremer, maar een die 't hem „beter nadoet ". Hier
niet de zoetsappig - opvoedende toon, maar 't eenvoudig weergeven
van 't uiterlijk en innerlijk leven van eenvoudige menschen, met
liefde en vaak met zekeren humor, die oog heeft voor 't kinderlijk naieve dezer menschen maar tegelijk ze als „menschen" eerbiedigt
en niet met ze omspringt als een wijze, ontwikkelde meneer met 'n
soort van groote kinderen. De schrijver staat boven zijn onderwerp,
maar verheft er zich ,niet boven. Dat maakt dit boekje zoo frisch
en aantrekkelijk. A. n. K.
Onze Koloniën, Serie III no. 2. Bevloeiïngen in Ned.Indië, door R. van den Broek d'Obrenan. Baarn, Hollandiadrukkerij, 1918.
Ruim dertig jaar geleden stelde de redactie van een tijdschrift de vraag, of eene door mij gebezigde uitdrukking: „rijst
heeft om te groeien veel water noodig", wel juist was; er waren
toch ook „droge rijstvelden" !
Zoodanige vraag zou, geloof ik, tegenwoordig niet meer gedaan worden; de kennis van Indische aangelegenheden is wezenlijk toegenomen, dank zij ook de veel verspreide, min of meer
populaire handboekjes op verschillend gebied.
Onder die nuttige boekjes mag ongetwijfeld ook het thans
aangekondigde gerekend worden; het geeft een duidelijk overzicht
van al wat met de watervoorziening der voor cultuur bestemde
gronden verband houdt.
De S. wijst op de groote kosten, aan de uitvoering van
irrigatie werken verbonden; die kosten worden niet dadelijk opge-
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wogen door de hoogere opbrengst der landrente. Maar terecht zegt
hij later (blz. 40), dat ook de opbrengst van alle andere belas
toeneemt bij verbetering van den economischen toestand.-tinge
Wij hebben daarvan hier te lande prachtige voorbeelden in onze
havens, kanalen, wegen, stoomtramwegen enz.
Aan het slot van zijn geschrift spreekt de S. over het ontbreken van technisch hooger onderwijs in Indië; had hier niet met
een enkel woord herinnerd mogen worden aan het feit, dat in ons
land drie millioen gulden werd bijeengebracht om in dat gebrek te
voorzien ?
Artesisch water wordt in Indië niet voor irrigatie toegepast
(blz. 20). Dit is juist; de daarvoor ondernomen putboring bij Gris see omstreeks 1868 had voor dat doel geen succes; maar is er geen
reden, het denkbeeld nader in overweging te nemen voor daartoe
geschikte streken; heeft men zich, eene halve eeuw geleden, niet
wat spoedig laten ontmoedigen?
Eene kleine opmerking die ik onder het lezen maakte is, dat
de S. (blz. 17, noot) wel wat optimistisch schijnt als hij — op het
voorbeeld van onze apotheken — de invoering van het metrieke
stelsel van maten en gewichten in Indië „niet zoo heel moeilijk"
acht. Wij zijn hier, ondanks de wet, nóg niet van de Amsterdam

sehe el verlost!
Ten slotte: bij een herdruk moge het woord „aannemingen"
(blz. 22), in den zin van „veronderstellingen ", door een niet - alleen
schijnbaar Hollandsch woord vervangen worden. E. B. K.
Willem Otto. Lief en leed uit een ambtenaarsleven.
Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1918.
De schrijver van dit werk is, gelukkig, geen „pruttelende
pessimist" geworden door vele jaren in den ambtelijken tredmolen
te hebben geloopen; hij heeft wel teleurstellingen ondervonden,
maar zette zich daarover heen omdat hij „lust had in zijn werk
en plezier in zijn vak ". Een sympathiek mensch alzoo, naar wien
men gaarne luistert als 'hij, in een twintigtal schetsjes, van zijne
herinneringen vertelt.
Die schetsen doen eenigszins aan de Camera Obscura denken;
maar, eerlijk gezegd, zij blijven meer aan de oppervlakte en missen
het pittige waarvan Hildebrand het geheim bezit. Neen, Willem
Otto is geen Beets; hij heeft dit trouwens met velen gemeen; zijn
boek zal niet vele malen herdrukt worden en na eenige jaren
vergeten zijn. . .
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Doch wie het in zijn kast heeft staan, zal het, dunkt mij, van
tijd tot tijd weer eens opnemen omdat de Schrijver toch wel iets
te zeggen heeft. E. B. K.
John Ruskin. Mensch en maatschappij. (Fors clavigera)
uit het Engelsch vertaald door Bertha Koch—Huber, met
een voorrede van Dr. Frederik van Eeden, 2 deelen, 2e
druk. Amsterdam. Maatschappij van goede en goedkoope
lectuur, 1918.
Wij spreken hier in den regel niet van vertalingen noch van
herdrukken. Toch wil ik even de aandacht vestigen op deze
uitgaaf, die herdruk en vertaling beide is, omdat ik geloof, dat
juist onder de Onze Eeuw lezers er zijn, die aan deze boekjes
wat kunnen hebben. Het is het werk van een aestheticus, een
aristocraat naar den geest, die vóór alles naar schoonheid en harmonie zoekt, maar die „eenvoudig niet kan schilderen, noch naar
zijn mineralen kijken, noch iets anders doen, waarvan hij houdt,
wien zelfs het licht van den morgenhemel ondragelijk geworden
is door alle ellende, die hij weet en waarvan hij de teekenen ziet,
waar hij haar niet weet, en die de verbeelding ons niet te bitter
kan weergeven." Er is in deze brieven iets opzettelijks, iets kinderlijks en veel onreëls, ik begrijp me dat economen glimlachen om
dezen utopist, zijn werk doet ons reeds nu — komt het door den
oorlog? — als ouderwetsch aan, maar hoe leert het in zij n bonte
verscheidenheid ons helder en sterk! hoe deze man van eruditie met
zijn wijde belangstelling in al wat men tegenwoordig cultuur noemt,
niet meer leven kan van schoonheid genieten en over schoonheid
schrijven-alleen, zoolang hij naast iedere schoonheidssensatie de ellende
zag van zijn wroetende medemenschen ; hoe hij, die het gemakkelijk
en pleizierig had, niet vulgair-pleizierig, maar geestelij k-welbehagelij k
in den besten zin, zich af ging tobben met allerlei problemen van
maatschappelijken aard, hoe hij ondervond, dat getuigenis en daden
van hem gevraagd werden en hij beide gaf. En zoo kan dit boek
een prikkel ten goede zijn. P. S.
Johan Schwencke. Lydia van Marlenstein. Een Haagsche
roman. Amsterdam. J. T. Swartsenburg.
Over den „Haagschen" roman zou een wel aardige studie te
schrijven zijn, waarin dan uit den nieuweren tijd de namen Couperus,
Broedelet, Cornélie Noordwal, Jeanneke Reyneke van Stuwe e.a.
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zouden worden vermeld. Wie die studie schreef, zou, dunkt me,
tot geen andere slotsom kunnen komen dan dat zoowat alle auteurs
(althans de hierboven gememoreerde) behalve natuurlijk Couperus
niet de wereld kennen, waarin zij hun stuk laten spelen maar van
die Haagsche wereld een min of meer grove caricatuur geven. Met
heel weinig kennis en heel veel fantaisie geven zij een ,,couleur
locale", die zoo ongeveer naar niets lijkt en waarmee zij misschien
buitenstaanders, d.w.z. zeer eenvoudige lieden, kunnen bedriegen,
maar die vóór alles getuigt van hun stoutmoedigheid om een wereld
te teekenen, waarin zij klaarblijkelijk in 't geheel niet thuis zijn.
De Heer Schweucke bevestigt dezen regel, maar waarlijk niet
als uitzondering; integendeel: het is ongeloofelijk zoo dik als hij
het er op legt en zoo volkomen als hij er naast is. Als met een
effen gezicht verkondigt hij de meest verbazingwekkende enormiteiten, die er niet minder vermakelijk om worden door de fraaie
woordkeus, waarin deze schrijver zich verlustigt. Ziehier alvast
één proeve uit de allereerste bladzijden, waarin ons Lydia's moeder
wordt gebeeld: „Mevrouw van Marlenstein was een gracieuze dame
van meer dan middelmatige lengte en fijne elegantie in gedragen
zwier van mondaine allures. In de smaakvolle keus van haar
up-to-date kleeding trof steeds terstond de ongemeene combinatie
van zoet -harmonieerende kleuren; elke nieuwe mode vond in haar
een ongeëvenaard - handige pionierster en de meest extravagante
uitheemschheden, in snit en in kleur, droeg ze met zoo'n natuurlijke
bevalligheid van dekking en val, dat iedere, deswege min of meer
jaloersche, geslachtgenoot, die haar afgunstig bespiedde, zich toch
eerder verrukt betoonde over de geniale vondsten van de buiten
modehuis-directeuren, dan dat zij haar de eer schonk van-landsche
de schoone wijze, waarop zij die origineele mondaniteiten importeerde.` En na een bladzijde vol over de kunstmiddelen, die deze
dame aanwendt, luidt de slotsom: „Door al deze middelen ver schafte ze zich evenwel een koele, hoezeer dan ook door regelmatige lijnen aantrekkelijke schoonheid; de innemendheid, die de
ware ziel in den vorm verried en die maar niet aangeboren was,
kon ze zich echter door de meest gekunstelde bewerkingen niet
toedienen."
Deze Thera is winkeljuffrouw in een dames- modemagazijn
geweest, heeft den advocaat van Marlenstein ontmoet en is met
hem gehuwd. „Door het toevallen van een groote erfenis" zagen
de jongelui zich in staat „het chique, mooi -deftige heerenhuis in
de Jan-van-Nassaustraat" te betrekken en de opvoeding van hun
-
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twee meisjes: Lydia en Fientje, die vijftien en twaalf jaar zijn,
over te laten aan „het kindermeisje Jeanne en de bonne Rika".
Van den man en vader hooren wij dat hij zich in rechtskundige
studies verdiept, altijd goed gehumeurd is, stil leeft, veel werkt.
Hoe hij er toe gekomen is de uiterst vulgaire Thera te trouwen
anders dan om haar „stoer-vrouwelijke elegantie ", wordt ons niet
verklaard. Hij is erfelijk belast met tering, weet dat en vreest
een vroegen dood. Zijn intimus is Arnold van Hoogenstein, een
veel jonger man, vrijgezel, student in de letteren, oud 27 jaar, die
in Den Haag woont en een zeer nobel karakter bezit. Men oordeele:
„Terwijl zoovele menschen zich door den onstuitbaren drang der
nooit-rustende omstandigheden lieten vormen en zich in de branding
der levenszee heen en weer deden slingeren, onderging hij nooit of
althans zeer weinig den invloed van zijn onmiddellijke omgeving,
stoerlijk stand houdend op de plaats, waar de stap van zijn wil
hem voerde. Zoo ontbloeide zijn oogenschijnlijk- bijzondere, doch,
bij dieper beschouwen, zuiver-menschelijke persoonlijkheid, zonder
nadeelige, stremmende stoornis, uit de wezenskiem als een bloem,
die, te midden van vreemde gewassen, toch vrijelijk ontlook. Elke
ongewenschte buitengemeenheid, die, als een lastige, kwaadzinnige
gast, met vuige bedoelingen in de reine sfeer van zijn innerlijkste
geestesleven wilde treden, verdreef hij, met aangeboren en lijdelijke
záchtmoedigheid, naar oorden, waar ze wellicht in vruchtbaarder
bodem konden wortel schieten of wel vormde hij om, met zachte
buiging, naar eigen inzichten, met de zeker knedende kracht eener
kostbare overtuiging."
Voor dit lang citaat behoef ik wel geen verschooning te vragen:
het leert ons niet alleen den Heer Arnold van Hoogenstein, litt. cand., kennen, doch ook des Heeren Schwencke's stijl. Het ongeluk
wil dat de slechte coquette Thera juist dezen koelen Arnold in
haar valstrikken wil lokken; hij doorziet haar gevaarlijk spel, ontwijkt haar: hij is immers de vriend van Henk (Thera's man) en
raakt straks verliefd op de poëtische, ook al teringachtige Lydia!
Wij zijn dan getuigen van een. van Thera's aanvallen op
Arnold: er is een soirée bij de Van Hoogersteedes in de Zeestraat.
Thera gaat er heen; Henk blijft liever thuis; Arnold is van de
partij. Als Thera in de Zeestraat aankomt „was men reeds druk
bezig met de presentatie van juist gearriveerde gasten, elegant
getoiletteerde dames in ruischende zijde en satijn en stijf-in-zwart
gestoken heeren in smoking" (sic!) De gastheer wijst ieder zijn
plaats aan, die door een kaartje wordt aangeduid. „Goud-getreste
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kellners met glad- geschoren gezichten en dicht - geklemde monden,
als hadden ze de spraak verloren, droegen ververschingen rond en
bedienden, toen de eerste phase van de soirée haar intrede deed
met een kleurig-bonte schakeering der aan verscheidene mimi tafeltjes in levendige gesprekken gewikkelde gasten. Het middengedeelte der salon bood een groote ruimte voor den dans ". Aanleiding tot de soirée is, dat de dochter des huizes, Constance, achttien jaar geworden is. Te harer eere speelt dus een vriendin een
„openingslied" op de piano, terwijl de „feestelinge" zich van haar
plaats verheft en de gasten in wijden kring zich om haar scharen,
waarna zij „hun glazen fonkelenden Bourgogne (sic !) eenstemmig
in de hoogte" hieven en een krachtig „Constance leve ! Leve Constance!" door den salon doen daveren. . .
Enfin, zoo gaat de geschiedenis voort. Thera haat Lydia en
trekt Fientje voor. Arnold wil niets van Thera weten. Henk houdt
zich afzijdig, sluit zich steeds meer op, voelt de noodlottige ziekte
naderen, waaraan hij dan ook bezwijkt. Ook Lydia, na verliefd
op Arnold te zijn geworden, sterft en Arnold „wierp vijf witte
rozen op haar graf, een traan wegpinkend om 's levens schoonheid ".
Ja, wat zal ik er nu meer van zeggen? Is het al niet wel
geweest? Mijn lezers weten er nu toch reeds genoeg van. De Sehr.
kent geen maat, holt maar door in zijn mooie zinnen, schildert
ons Thera als een ontaarde moeder, vooral wanneer Lydia haar
vertelt dat ze met Arnold heeft gewandeld: „Thera sloeg en
stompte, drukte haar, met een ijzervasten greep van de stevige
hand in den dunnen nek, op de knieën neer en kreesch, als een
woesteling beukend op het bijkans krakende meisjeslichaam : Lamme-ling ! On -ge-luk ! Bleek-neus! Ik-zal-jou-leeren! Heb-'t-hart-eensom- nog- eens -met-hem -te-loopera ! Ik-sla -je -dóód ! Kreng !"
Op Henk's verjaardag had Thera beproefd Arnold voor zich
te winnen door hem listiglijk bij wijze van minnedrank „zware
Bourgogne, St. Julien en Bordeaux" dooreengemengd voor te
zetten. De „melange" maakt wel zijn bloed aan het gisten; ook
draait hem alles voor de oogen, maar het gewenschte effect blijft
uit. Misschien, wanneer dit anders geloopen was, dat de geschiedenis
ook een andere wending had genomen. Maar Bourgogne, St.
Julien en Bordeaux. . . . neen, Thera miste tact. H. S.
Herman Middendorp. Arent van Wijek. Amsterdam.
Em. Querido. 1918.
Dit boek vertelt ons het gruwelijk- somber geval van den
jongen knaap — hij is veertien jaar bij 't begin van het verhaal —
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die zijn vader dood schiet en zelf een week daarna in zenuwoverspanning sterft. Ik moet zeggen dat de sehr. ons dit geval
aannemelijk heeft gemaakt : in velerlei groote en kleine trekken,
in heel een reeks van tafereelen teekent hij ons Arent van Wijck
als een heel gevoeligen, over- gevoeligen jongen, die zijn moeder
aanbidt, haar ongelukkig weet door zijn vader, een ruw man, wiens
bruuske aard door zijn zoon niet begrepen wordt, gelijk hij ook
niet weet wat er in den jongen omgaat. Arent ziet zijn moeder
lijden, hoort van haar dat scheiding op verzet van den vader afstuit;
hij vreest dat zijn moeder door haar man wordt mishandeld. Zoo
groeit de haat in hem en zoo rijpt het plan tot de daad, die hem
eerst ontzettend voorkomt, maar die hij in zijn wassende overspanning leert zien als geoorloofd, als noodwendig, als plicht tegenover zijn moeder. Er was geen rem, die hem tegenhield : van
godsdienst had hij nauwelijks iets gehoord. Zoowel de vrij onverschillige vader als de liefhebbende moeder gaven zich geen rekenschap van den gruwelijken ernst der zielsziekte, waaraan Arent
leed; toen zij daar iets van gingen vermoeden, was het te laat.
Misschien is dit wel het meest tragische van het verhaal: die
blindheid der ouders. Ons wordt de geschiedenis verteld van den
knaap uit; wij hooren wat hij gevoelt en denkt en zegt. Van den
vader vernemen wij al heel weinig; hij heeft een gansch ander
temperament dan zijn zoon en wij begrijpen wel de botsing tusschen
die twee karakters. De houding der moeder is passief; zij, vermaant Arent wel, geen booze woorden te gebruiken als hij over
zijn vader spreekt, maar zij peilt in 't geheel niet de diepte van
den haat, die bij den jongen ontstaat en gedurig groeit.
Middendorp vertelt zijn somber verhaal in een eigen, klaren
stijl, die ook bij het gruwelijk gebeuren niet zwelt tot krachtige
uitdrukkingen, maar de feiten en gevoelens blijft weergeven in
korte, wat nuchtere zinnen. Ziehier op de tast een proeve. Arent
komt buiten bij zijn oom logeeren om wat te herstellen van zijn
zenuwachtigheid. Oom en hij gaan na den ontbijt in den tuin:
„Na den regen was het groen frisch en glanzig. De prikkelende
zuiverheid van de ijle lucht deed hem diep ademhalen. De morgen
was vreemd en licht; het scheen of een jonge lentedag levend in
den vollen zomer stond. Samen raapten zij de glimmende vruchten
uit het gras, dat nog vochtig was van dauw. Draderig gespin hing
in de schaduw van de kruisbessen-struiken; daar -tusschen blonken
groote droppels, als parels in de flarden van een verscheurd zijden
kleed. Oom wees hem een paar aalbessen - boompjes waar ze de
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vruchten opzettelijk voor zijn komst aan hadden laten zitten. De
vol -roode trossen schemerden door het al dorrend gebladerte, toen
hij dichterbij ging zag hij eerst hoe over -vol de struiken geladen
waren. Hij plukte een grooten tros en liet de roode lekkernij
recht in zijn mond neer, hij riste met zijn drukkende lippen de
vol-rijpe bessen af, die dadelijk tot smakelijk-zoetige zuurheid in
zijn mond vervloeiden."
Men ziet, hoe sterk - beeldend deze stijl is. H. S.

J. L. Walch. Machten en menschen. Korte verhalen.
Nederl. Bibliotheek (uitgegeven door de Mij. voor goede
en goedkoope Lectuur.) 1918.
Twintig korte verhalen van Dr. J. L. Walch. Zij zijn zeer
ongelijk van stemming en inhoud. Uit de verheven sfeer van „de
kinderkruistocht ", waarin wij „een hoos van onschuldbloesem gedreven" zien „naar den ondergang van besmeuring" en ons slechts
troosten kunnen met de overweging: „doch de witte kleur is bij
dien nedergang opkaatsend saamgevloeid met het eeuwige Licht":
-- uit die sfeer worden we plots gerukt door den aanhef van het
volgend verhaal, waarin de sehr. vertelt dat Lien, het eerste dienstmeisje in zijn huishouden, „een snoes om te zien" was. Maar die
ongelijkheid is een maatstaf voor de veelzijdigheid van des schrijvers
talent, die de zoo verschillende tafereelen elk met de daarvoor
eigen verven penseelt en altijd de woorden vindt, die passen bij
de situatie, ook woorden voor het nauw -zegbare, wanneer hij zich
verdiept in mystiek.
Toch moet men van dezen bundel niet vooral zeggen: dit is
knap werk, want daarmee doet men den sehr. onrecht. Wat deze
verhalen aantrekkelijk maakt, is het diepe gevoel in elk daarvan,
is de lach en de traan, de humor. Ook weer heel verscheiden,
deze humor: wreed soms als in het eerste geschiedenisje („De
geest van het kwade "), in andere eer wat verteederd of naar den
ironischen kant geneigd. Maar altijd ziet men den sehr. met vol
menschelijk mede - gevoel aan het werk, als hij het geval vertelt;
hij is er in leeft er in mee en grijpt daardoor ons beet, zoodat
wij ook mee-leven en de „machten en menschen" zien als hij : de
vaak verbijsterend sterke machten, die de menschen voortdrijven.
Maar zijn humor kan ook lachen.

H. S.
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Jeanne Reyneke van Stuwe. In 's levens waan. Amsterdam. L. J. Veen.
Een bundel van ongeveer dertig schetsjes. Ter kenschetsing
haal ik eenige titels aan: „Liefde's onwerkelijkheid"; „Diner d'
adieu de garcon"; ,,De vrouw van een ander"; „Charming Charlie";
„Charmeuse "; „De roos van Doeuillet"; „C'est la vie" . .. Men
begrijpt, dit alles speelt „autour du manage"; teleurgestelde liefde,
huwelijk uit spijt, uit berekening, verbroken verloving, botsing
van temperamenten; flirtation . . . ; het is de sfeer, waarin deze
schrijfster ons bij voorkeur brengt, ook in haar romans. Nu, in
deze heel korte verhaaltjes geeft zij minder dan in haar lijvige
boeken de te drukke beschrijvingen en de overstelpende bij zonder heden. Toch treft ook hier weer haar zin voor het uiterlijke; zij
schildert uitvoerig de omgeving, maar voordat we de daarin geplaatste personen zullen leeren kennen, is het al uit en herinneren we ons niet veel meer dan het décor. Er zit in de meeste
van deze gevalletjes al heel weinig diepte. ` Natuurlijk is dat
weten wé nu wel van Jeanne Reyneke — alles vlot verteld, gemakkelijk geschreven. Misschien soms te vlot. Gunt ze zich wel
den tijd haar werk te schaven? De officier Lex Waller begroet
den dag na de kennismaking het Haagsche logeetje te Apeldoorn
met de woorden: „Goeden morgen, juffrouw !" (blz. 41). In een
Franschen zakenbrief lezen wij (blz. 93 ) : „Par la présente nous
venons vous souvenir . . ." Op blz. 136 is sprake van „voor wendsels, die men niet geldig tot accepteeren vond ". Zoo is er
meer. Vlot, vlug, maar wel wat heel leeg. Een druppeltje goed koope psychologie op een flinken scheut „mondaine" bijzonderH. S.
heden.
,

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen
de navolgende boekwerken:
Mr. D. J.' van Doorninck. Inzichten en Uitzichten. (Populair-Sociologische Varia). Zeist. J. Ploegsma, 1918.
Havelock Ellis. Geslachts-zedeleer. Baarn. Hollandia Drukkerij. 1916.
G. G. van 't Hoog: Anthonis de Roovere. Academisch Proefschrift.
uitg. J. Emmering. Amsterdam.
Lanseloet van Denemerken. Uitg. R. J. Spitz. Zonnebloem - boekjes No. 9.
De Gezellige Staking. Optimistisch-realistische Roman, door Ralph
Springer. Uitg. C. A. J. van Dishoeck te Bussum in het jaar 1917.
P. Kenning. Kinderen in Verstand en in Boosheid. Van Menschen uit
het Groningerland. H. J. Spruyt te Rijswijk (Z.-H.) 1917.

Overneming verboden.

CALIBAN EN PROSPERO
DOOR

A. J. BARNOUW.

In onze dagen, die bijna geen ander dicht dan de
uitstorting van eigen leed en, schoon zelden, van eigen
vreugde kennen, klinkt het als een ketterij te beweren
dat de grootste poëzie immer geboren wordt uit den
hartstocht die door de liefde niet voor het eigen ik maar
voor heel de menschheid wordt aangeblazen. Niet de
minst grooten onder de dichters zijn het geweest die zich
met de menschheid hebben vereenzelvigd. Eigen leed en
verrukking werd . in hun ziel het leed en de verrukking
dezer wereld. Dante, Shakespeare, Milton, Shelley, zij hebben
niet gezongen van een mensch die zij zelf waren . maar
van den mensch. Wat Raleigh zegt van Shakespeare: „For
many years he took upon himself the burden of the human
race, and struggled in thought under the oppression of
sorrows not his own", mag van hen allen gelden. Dem
moge uit zijn hooge wijsheid met den spotlach van-critus
een antieken satyr op dit dal van tranen neerkijken, den
gevoelsmensch die dichter heet schrijnt ook in de hoogten
waartoe zijn verbeelding hem opvoert de angstschreeuw
van menschel ke ellende door de ziel. Een komedie moge
dit leven voor den denker zijn, wie gevoelt ziet er een
aangrijpende tragedie in. En de edelsten dier gevoeligen
hebben door alle eeuwen heen hun visioenen eener betere
wereld der menschheid tot een troost in lij den geschonken.
De profeten van het oude Israël hielden de hope levend
-
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aan de komst van den Messias en den heilstaat dien hij
brengen zou, Jezus sprak van het Koninkrijk der Hemelen,
en heel de Middeleeuwen door blijft aller geestesoog gericht
op de kleurige pracht van het hemelsch paradijs met zijn
rozengaarden en zijn dreven, zijn stralend licht en ruischende
muziek. Maar de zestiende- eeuwsche mensch, ontwassen
aan de kinderschoenen van den middeleeuwer, is niet
langer tevreden met de belofte van zoo schoone toekomst.
Het Mors Janua Vitae blijft ook voor hem een troostende
waarheid, die hem het sterven leeren kan, maar hij ver
ook hier op aard te leeren leven. Hij aanvaardt de--langt
belofte van een heilstaat hiernamaals, maar wanhoopt niet
aan de wording van zulk een heilstaat hier op aard. Toen
de Hertog van Norfolk aan Thomas Morus den raad gaf
voor Koning Hendrik VIII te bukken, „want bij God, de
toorn van den koning beteekent den dood ", gaf Morus.
hem ten antwoord: „Is dat al, Mylord P Dit maakt tusschen
u en mij alleen dit onderscheid dat ik vandaag sterf en
gij morgen". Maar diezelfde man die zoo bereid de deur
ten leven inging was ook de schrijver der Utopia, fantasie
van een staatsinrichting waarbij reeds hier op aarde het
geluk aan allen verzekerd is. Maar ook die Utopia was
een toekomstbeeld dat voor zijn verwezenlijking voorwaarden
eischte die de zestiende eeuw niet bood, ja die ook onze tijd
nog niet geschapen heeft. Wij zijn slechts zoo veel verder
dan Morus' tijdgenooten om te kunnen vermoeden dat de
staat dien hij schilderde niet maar een dichterlijke hersenschim maar een nastreefbaar ideaal is, waarheen wellicht
de werkende menschheid langzaam maar gestadig optrekt.
Morus' fantasie is de uiting van een overtuigd geloof
in de evolutie der menschheid, in haar eindelijke vervolmaking door de louterende kracht der beschaving. Doch
de zestiende eeuw had ook haar bepleiters eener andere
denkwijze: de cultuur voert de menschen ten verderve.
Elke generatie erft de zonden en gebreken der vorige
en voegt weer nieuwe aan haar jammererfenis toe: „Onzer
ouderen, slimmer dan onzer bestevaderen, eere, heeft ons=
noch boozer voortgebrogt, die wel haest noch een gebreck-
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lij ker afkomst zullen voortbrengen ". Zoo had Horatius 1)
gesproken en de eeuw van Erasmus, die bij de Latijnen
zwoer, sprak het hem na. Was die zienswijze ook niet
in overeenstemming met het bijbelsch paradijsverhaal ?
Onze oorsprong is hemelsch, en de jeugd der menschheid
een eeuw van zondeloos geluk. Van die jeugd der wereld,
die zij de aurea aetas, het gulden tijdperk, noemden,
hadden de Grieksche en Latij rasche dichters schoone
verzen geschreven : Toen had de mensch van nature gerechtigheid lief, en deed wat goed was zonder dwang van
wet. En daar er geen kwaad was bestonden er geen straffen,
en wij 1 er niet gestraft werd waren er geen rechters
noodig. Tevreden met den grond waarop hij geboren was
waagde de mensch zijn leven nog niet op het zwakke
schip om in overzeesch gewest winst te behalen. Vandaar
geen strijd tusschen het eene en het andere volk, geen
dwang door den mensch zijn naaste opgelegd. Ja zelfs de
aarde was veilig voor het geweld van ploeg en spade,.
want zoo beperkt waren de behoeften van het toen
levend geslacht dat wat zij vrijwillig uit zich zelve
opbracht meer dan genoeg was voor aller onderhoud.
Een dichterlijke fantasie uit pessimisme geboren. Van
die onbedorven jeugd der wereld was de menschheid ver
werken der cultuur. De arbeid was haar-basterdo
niet ten zegen maar ten vloek geworden. Zou zij ooit den
weg tot haar oorspronkelijke reinheid kunnen hervinden P
'Wie weet niet dat in de achttiende eeuw Rousseau
dien terugkeer inderdaad mogelijk geacht en gepredikt
heeft ? Maar minder algemeen bekend zal het wezen dat
ruim een anderhalve eeuw vóór hem een ander Fransch
auteur die dichterlijke fantasie van het gulden tijdperk in
de werkelijkheid heeft meenen terug te vinden. Die man
was de wij sgeerige keuvelaar Michel de Montaigne, en de
ideeën waarop ik hier doel zijn te lezen in het dertigste
hoofdstuk van het eerste boek zijner Essais, dat ten titel
heeft „Des Cannibales". Montaigne, in 1570 afgetreden als
raadsheer in het Parlement van Bordeaux en sedert een
1) De aanhaling is uit Vondels vertaling der Oden.
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ongestoord studieleven leidend op zijn kasteel Montaigne
in Périgord, volgde vandaar met onverzadigbare weetzucht
al wat de wereld aan merkwaardigs bood. De groote ontdekkingsreizen in overzeesche gewesten spanden zijn aandacht. Hij hoorde zeevaarders uit over hun avonturen zonder
zich door opsnijders te laten beetnemen. Hij wist dat de
meest betrouwbare berichtgevers die simpelen van geest
zijn die geen bouwstof in zich omdragen voor eigen verzinsels, noch middelen om die verzinsels glimp van waar
te geven. Zoo iemand had hij langen tij d-schijnlked
bij zich gehad, een man die tien of twaalf jaar in dat deel
der nieuwe wereld had gewoond waar Villegaignon het
eerst voet aan land zette en dat door hem La France
Antartique genoemd was, het tegenwoordige Brazilië. En
wat die man hem van de wilden in dat verre land vertelde
had hem de overtuiging gegeven dat de staat waarin die
menschen leven niet alleen schooner is dan alle schilde
waarmee de poëzie de gulden eeuwe heeft gevierd,-ringe
maar zelfs schooner dan de philosophie zich ooit heeft
kunnen wenschen of voorstellen. Daar hebt ge een natie,
zou hij tot Plato willen zeggen, bij wie geen enkele vorm
van handelsverkeer gevonden wordt, die kennis heeft van
letteren noch van cijfers, bij wie de naam van magistraat
of politieke overheid een onbekende klank is, waar dienstbaarheid, noch rijkdom, noch armoede voorkomt,waar
geen contracten, geen opvolgingsrecht, geen boedelscheidingen, geen andere dan kommerlooze bezigheden bestaan,
een volk dat geen andere verwantschap kent dan den band
die allen tezamen bindt, een volk zonder kleeding, zonder
landbouw, zonder metalen, zonder wijn, zonder koren, een
volk dat zelfs geen woorden heeft voor de begrippen leugen,
verraad, veinzerij, vrekkigheid, afgunst, achterklap, vergiffenis. Hoe verre zou Plato de republiek die hij zich gedroomd
.heeft verwijderd vin den van deze volmaaktheid!
Montaigne liet het over aan de achttiende eeuw de
conclusie te trekken uit deze fantastische lofrede. Zijn
gezond verstand deed hem zijn Essai besluiten met den
schertsenden uitroep: „Mais quoi! ils ne portent point de
,

,
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hault de chausses !" Rousseau zou zijn schildering van den
wilde ernstiger nemen dan hij zelf gedaan had. Montaigne's
halfgemeende lof voert de achttiende eeuw tot de leuze:
Terug naar de natuur. De edele wilde, de oermensch dien
de cultuur ongerept heeft gelaten, wordt een gangbaar
type der romantische literatuur. De Noord -Amerikaansche
jager dien onze brave Tollens „graag aan 't hart gesloten" 1)
had, was na verwant aan:
Den Kanadier, der noch Europens
Übertünchte Höflichkeit nicht kannte,
Und ein Herz wie Gott es ihm gegeben,
Von Kultur noch frei, im Busen fühlte,
waarvan Johann Gottfried Seume dichtte. Het zijn beiden
vertegenwoordigers van het type door Fenimore Cooper
vereeuwigd in den edelen Indiaan Chingachgook, den voorvader dier vele niet min edele roodhuiden met wier daden
Aimard onze jongensverbeelding heeft verrukt. Dat was
de sentimenteele caricatuur die de Romantiek van Montaigne's wilde placht te teekenen.
En wat dacht die grootste romanticus van alle tijden,
William Shakespeare, van hem ? Want Shakespeare kende
de Essais en had die over de kannibalen gelezen in de
Engelsehe vertaling van John Florio. Zoo de Muzen, de
voogdessen der cultuur, niet slechts den geest van denker
en dichter bezieling geven, maar ook het lot hunner werken
bestieren, hebben ze met sarcastischen moedwil zich op
den natuuraanbidder Montaigne gewroken door hem in
1603, elf jaren na zijn dood, een Engelsehen vertaler te
geven in de persoon van dezen dweeper met al wat onnatuur mag heet en. „Le parler que i'ayme, c'est tan parler
simple et naif, tel sur le papier qu' à la bouche", schreef
Montaigne in zijn proeve over de opvoeding van kinderen.
Zie hier hoe simpel en naief zich Florio uitdrukt als hij
zeggen wil dat door hem de wijsheid uit Montaigne's kop
in het Engelsch is overgebracht: „Ik heb als Vulcanus
deze Minerva uit het zwangere brein van dien Jupiter
verlost". De Fransche denker wijdt zijn boek „à la com1) Zie Laatste Gedichten I 49.
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modité particuliere de mes parents et amis", zijn Engelsche
vertaler draagt het eerste boek zijner overzetting op „to
the Right Honourable my best best Benefactors, and most
most honored Ladies, Lucie Countesse of Bedford, and hir
best most loved loving mother Lady Anne Harrington".
Het Britsch Museum bezit van Florio's vertaling een exemplaar dat Shakespeare's handteekening draagt, maar er
bestaat gegronde twijfel aan de echtheid dier laatste. Doch
zekerder bewijs dan zelfs een authentieke signatuur zou
wezen dat de dichter den Engelschen Montaigne gelezen
heeft bezitten we in een passage van de Tempest, die aan
dat hoofdstuk over de kannibalen is ontleend.
De storm die het stuk zijn naam geeft heeft het schip
uiteengeslagen waarop de koning van Napels en de hertog
van Milaan de voornaamste opvarenden waren. De beide
vorsten vinden elkaar behouden weer op het eiland, welks
rotsige kust hun schip tot verderf geworden is. Met hen
worden Sebastiaan, broeder van den koning van Napels,
Gonzalo, een oude raadsman van den Milaneeschen hertog,
en enkele hovelingen door het lot hereenigd. Maar de zoon
van den koning ontbreekt, en in de diepste wanhoop zwerft

de vader langs de kust, zoekende naar zijn kind. Hij vloekt
het uur waarop hij zijn dochter uithuwde aan den koning
van Tunis, want op zijn terugvaart overviel hen de storm
die hem de hoop van zijn geslacht geroofd heeft. Gonzalo
tracht hem hoop in te spreken en keuvelend zijn gedachten
af te leiden:
Ware op dit eiland, heer, een volk te planten,
En ware ik koning dan, wat zoude ik doen?
Bij 't reeglen van mijn staat voerde ik een omkeer
Van alles in; geen enkle soort van handel
Liet ik er toe, geen naam van eenig ambt;
Van wetenschap mocht niemand weten; rijkdom,
Noch dienstbaarheid, noch armoed zou er zijn,
Geen huur of erfpacht, grenssteen, land- noch wijnbouw,
Geen kennis van metaal, graan, wijn of olie,
Geen ambacht; alle menschen nietsdoend, allen;
De vrouwen ook, maar schuldeloos en rein.
Natuur moest allen samen alles schenken,
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En zonder moeite of zweet; verraad, bedrog,
Zwaard, piek of dolk, geschut of ander krijgstuig
Liet ik niet toe; van zelve moest natuur
In ruimte en overvloed mijn schuldloos volk
Ter voeding alles leevren.
Zoo vlekkeloos zou mijn regeering zijn,
Dat zelfs de gouden eeuw er bij zou tanen 1.

Wie herkent daarin niet de woorden van Montaigne ?
Dat ze den ouden Gonzalo in den mond worden gelegd
heeft zijn reden. Zelf een rechtschapen ziel, had hij in Milaan
getuige moeten zijn van misdaad en schandelijk onrecht:
de hertog dien hij nu volgde was hertog slechts door ver
moord. Want met hulp van Alonzo, den koning-raden
van Napels, nu zijn lotgenoot in de schipbreuk, had hij
zijn ouderen broeder Prospero onttroond, en met zijn drie j arig dochtertje op een lek schip, dat zelfs de ratten niet
veilig achtten, aan de ongenade der golven prijsgegeven.
Gonzalo, machteloos om de onmenschelij lie daad te beletten, had het wee van vader en kind verzacht door het
schip van voedsel te voorzien en de boeken aan boord te
brengen die Prospero meer dan zijn hertogdom lief waren.
En in de twaalf jaar die sedert waren verloopen was nimmer van Prospero en zijn kind gehoord. Wroeging gevoelt
Antonio, de nieuwe hertog, niet. Hij roemt in zijn succes,
en raadt Sebastiaan, den broeder van den koning van
Napels, zijn voorbeeld te volgen. De gelegenheid is gunstig : de koning heeft in den slaap de smart over zijn
verdronken zoon vergeten en naast hem ligt de oude Gonzalo
in rust. Met één zwaardslag is hun leven gedaan, en met
Gonzalo's dood zal de eenige uit de wereld zijn die weten
kon dat de honing van Napels op andere wijze dan in de
golven den dood vond. De beide moordenaars staan reeds
met getrokken zwaarden tot den slag gereed, Sebastiaan
om Gonzalo, Antonio om Alonzo te treffen, als plotseling
ontwaken der bedreigden het booze opzet verijdelt.
Want op dit eiland, waarop de zee hen heeft uitgespuwd omdat ze niet langer onder menschen verdienden
1) De aanhalingen uit De Storm zijn ontleend aan Burgerdijks vertaling.
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te leven, heeft de boosheid niet vrij spel. Een machtiger
dan zij heeft hier gezag : diezelfde Prospero, van wien zijn
broeder Antonio zich zoo licht ontslagen waande. Het
goedgunstig lot heeft twaalf jaren tevoren zijn lekke schip
op dit eiland gedreven, nu bracht het hem ook zijn
vijanden
anden op dit strand en in zijn macht. En die macht
beschikt over krachten en middelen die alle menschelij ke
verzet lam slaat. Want door de studie, den ingespannen
geestesarbeid waaraan Prospero zijn leven gewijd had, bezat
hij meer dan menschelijke macht. Bij zijn komst op het
eiland vond hij het slechts bewoond door één levend wezen,
een monster, het heksekind Caliban. Maar in de holte
van een gespleten pijnboom opgesloten vond hij den lucht
moeder Sycorax, die vóór Prospero-gestAriël.Cabn
op het eiland huisde, had den luchtgeest in die spleet
vastgeklemd tot straf voor zijn weigering haar afschuwelijke bevelen te gehoorzamen. Door Prospero bevrijd was
Ariël sedert de trouwe dienaar van zijn redder,
zij 't om te vliegen,
Te zwemmen, duiken in het vuur, of rijden
Op de gekrulde golven.

Door Ariël is de storm gewekt op Prospero's bevel, door
Ariël ook zijn alle opvarenden veilig aan land gebracht,
den koningszoon van Napels niet uitgezonderd. Deze waant
zich de eenig overgeblevene. Door Ariëls muziek gelokt
bereikt hij het hol waar Prospero zijn woning heeft gemaakt. Daar ziet hem Miranda, die nooit een anderen man
dan haar vader zag, daar ziet hij haar, en beider hart
ontgloeit in liefde. Maar Prospero, naar wiens beleid dit
alles is gebeurd, zal eerst de zuiverheid van Ferdinands
liefde toetsen. Met mossels, gedroogde wortels en eikeldoppen tot voedsel, met zeewater tot lessching van zijn
dorst, zal hij het laagste slavenwerk moeten doen, werk
waartoe het monster Caliban gedoemd is. Maar zijn liefde
doorstaat den toets en Prospero zegt hem zijn dochter toe
tot vrouw.
Zwaarder proef heeft zijn vader te lij den voor hij zij n
verloren gewaanden zoon terug mag zien. Want vreeseli; ker
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dan de lichamelijke pijn en de vernedering van Ferdinand
is de wroeging die het schuldig hart van Alonzo foltert.
De stem van den onzichtbaren Ariël heeft hem in de
ooren geklonken, hem en Antonio herinnerend aan hun
misdaad tegen Prospero. Zij en Sebastiaan weten nu dat
de schipbreuk een straf is waarmee een hoogere macht hen
slaat, en dat langzame ondergang hen wacht, tenzij oprecht berouw hen tot een beter leven bekeert. Zoo heeft
hen Ariël bereid tot de vergiffenis van Prospero. Want
niet wraak is Prospero's doel maar bekeering. Zoo hartbrekend is de aanblik dier van wroeging ontzinde zondaars dat zelfs Ariël door meegevoel getroffen wordt. Hoe
zou dan Prospero harder kunnen wezen? Lijdt gij, zoo spreekt
hij tot zijn Ariël,
Lijdt gij, die lucht slechts zijt, hun lijden mee,
En zou niet ik, ik, een van aard met hen,
Die alles even diep als zij gevoel,
Veel dieper zijn geroerd dan gij het zijt?
Hoe fel hun wandaad mij in 't harte trof,
Mijn rede is edeler dan wrok en neemt
Partij er tegen. Een verheevner doen
Is deugd dan wraak. Nu zij berouwvol zijn
Ben ik aan 't doel en reikt mijn streven thans
Geen fronsblik verder. Ga, bevrijd hen, Ariël.

Bevrijding is (Ie winst door hun wroeging gekocht,
en de vrijheid „the clear life ensuing", het zuiver leven,
schoongewasschen van de zonde. Tot die vrijheid, het vrij
bezit van zijn Miranda, heeft ook Ferdinand zich opgewerkt
door de vernedering van zijn slavenarbeid heen. Zij wordt
ook Ariëls deel na twaalf jaren getrouwen dienst: Prospero
geeft zijn luchtgeest vrijen vleugel.
Slechts een slag wezens wordt ze niet deelachtig: het
monster Caliban en zij die zedelijk hem gelijk zijn : de
nar Trinculo en de dronken bottelier Stephano. Zij zijn
niet in staat tot die bewustwording van eigen zonde, noch
tot de zelfverbrijzeling waaruit een gelouterd mensch zich
weder opheft. Zij kennen geen zedenwet, hun evangelie
is de wij nflesch. Op de wij nflesch leggen zij hun eeden
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af, om de gaven van dat evangelie aanbidt Caliban, die
nooit nog drank geproefd had, den dronken Stephano
als zijn God. „Als ge mijn meester, den toovenaar Prospero,
doodt, zijt ge heer van dit eiland." En onder het dronken
gejoel van vrijheid, hoezee! hoezee, vrijheid ! waggelt het
drietal heen naar Prospero's hol om den moord te volbrengen. Maar zij blij ken slechts speelballen in de band
van den meester. Geen berouw grijpt Caliban aan om zijn
boos opzet tegen den weldoener. Hij brengt het met zijn
lage menschelijkheid niet verder dan dat hij „door schade
en schande" wijzer wordt. Hij ziet in dat hij een driedubble
ezel geweest is met dien dronkaard voor een God te
houden. En willig buigt hij zich weer onder het juk en
veegt met zijn dronken god en zot de kluis voor de ontvangst van de berouwvolle zondaars, van Gonzalo, van
Miranda en haar Ferdinand.
Is er ook in Gonzalo, „holy Gonzalo, honourable man",
iets omgegaan dat hem het eiland als een ander man zal
doen verlaten, als den volgenden dab Prospero met alle
geredden op het door Ariël in veiligheid gebrachte schip
onder zeil gaat? „The clear life" waartoe Antonio, Alonzo
en Sebastiaan gelouterd zijn was al zijn deel. Een beter
mensch behoefde hij niet te worden. Maar deugd en wijsheid gaan niet altijd samen. Is hii in die vier uren waarin
al het wonderbaarlijke zich op het eiland afspeelt een
wijzer mensch geworden dan hij was? Wij weten het niet.
Maar zou hij zijn eigen vraag
Ware op dit eiland, heer, een volk te planten,
En ware ik koning dan, wat zoude ik doen?

nog z66 als hij vroeger deed beantwoord hebben, nu hij
den werkelijken koning van het eiland had gezien en
gehoord? Wat blijft er onder het hoog gezag van koning
Prospero over van Gonzalo's communalistische wilden
a la Montaigne?
-dweprij
Shakespeare heeft zijn kritiek op den ideaalstaat van
den braven man in een enkele rake opmerking aan Antonio

in den mond gelegd: „Geen huwlij k onder zijn volk ?"
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vraagt Sebastiaan. „Wel nee, man", spot Antonio, „allemaal
leegloopers, lichtekooien en schelmen."
Dat is de afbrekende kritiek. De opbouwende zal ons
Prospero leveren.
Men meene niet dat Montaigne's lof van Moeder Natuur
ook Shakespeare niet uit het hart was gegrepen. Er hijgt door
zijn latere spelen een smachtend verlangen naar het leven
in haar. Maar dat leven kan eerst ten zegen zijn aan hem
die haar eerst in zich zelf heeft overwonnen. Zoo iemand
vindt, ver van de schuldige menschenwereld, in de natuur
het reine menschbestaan zooals het in Miranda is geteekend.
Maar wie, in de natuur levend, haar ongetemd ook in
zich leven voelt is een Caliban, is een kanibaal. De Braziliaansche wilde waarop de Fransche edelman zijn loflied
zong werd de peetvader van Shakespeare's monster. Idioten
heeten in het Engelsch „n aturrals", natuurlingen. De natuur
eer een natuurling van zulk slag dan-menschCalib
aan den edelen kannibaal, „l'homme de la nature", van
Montaigne verwant. Slechts den naam hebben de twee
gemeen. Caliban is de kannibaal die door den blanke
onterfd is:
Dit eiland dat gij mij ontnaamt is 't mijne
Door Sycorax mijn moeder.
Toen Prospero hem op het eiland vond had hij hem
met zachtheid behandeld, hem geleerd hoe het groote
en het kleinere licht heeten die branden overdag en 's nachts.
Maar het eenige nut dat Caliban kan vinden in die taal
die zijn meester hem geleerd heeft is dat hij weet hoe te
vloeken. En in ruil voor zijns weldoeners goedheid zoekt
hij diens dochter te verkrachten. Zijn wezen is niet vatbaar
voor den indruk van eenig goed, en het goede in anderen
walgt van het booze in hem. Zoo verdient hij geen ander
bestaan dan van een slaaf opgesloten in een hol der rots.
Tegenover dien onmensch, waarin natuur zoozeer vrij
spel heeft dat opvoeding aan hem niet hechten kan,
staat Miranda als de volmaking, als de kroon op het werk
der cultuur. Van jongsaf door haar vader onderwezen en
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door dat onderwijs verder gebracht „dan andre vorsten
meer tijd voor ij dien lust en minder trouwe-dochtersm
leeraars", is zij temidden dier natuur, ver van de zondige
samenleving, tot die volmaaktheid van vrouwlijk schoon
en maagdelijke onschuld opgegroeid die Ferdinand en
Alonzo beiden vragen doet: „Is deze de godin van het
eiland P" Haar onschuld is niet die sentimenteele onwetend
goed en kwaad die de aurea aetas- poëzie haren-heidvan
oermensch en Montaigne aan zijn kannibalen toekent. Al
heeft zij nimmer een anderen man dan Prospero gezien,
zij kent het onderscheid der seksen en is door haar vader
ingewijd in zaken die menig ouder schroomt zijn kindren
te onthullen. Als Prospero haar vertelt hoe hij door zijn
eigen broer verkocht en verraden is en twijfel uit of die
Antonio wel zijn broeder wezen kon, antwoordt Miranda:
't Waar zonde, zoo ik
Zelfs in gedachte een blaam wierp op uw moeder;
Reeds menig eedle schoot droeg slechte zoons.

Onwetendheid is geen deugd. Op Gonzalo's ideaaleiland
mocht „niemand van wetenschap iets weten ". Maar
in Prospero's rijk blijft de onwetende Caliban een verworpeling, terwijl Antonio, Alonzo en Sebastiaan, wier
geweten met broeder- en vriendenmoord belast is, genade
vinden. De toovenaar-koning van het sprookjeseiland
houdt nuchterder rekening met de werkelijkheid dan de
nuchtere philosoof Montaigne. De laatste waande dat zijn
kannibalen inderdaad geen zonde kenden, dat de begrippen leugen, verraad, veinzerij, vrekkigheid, afgunst, achterklap en vergiffenis hun vreemd waren. Prospero aanvaardt
het kwaad als het onvermijdelijke, zonder hetwelk de
menschheid niet zou zijn. Maar hij erkent met Koning
Hendrik V: „Daar is een ziel van goed in alle kwaad ".
De zonde is niet zoo zeer in het kwaad doen als in het
niet tot inkeer komen van het kwaad. De boosdoeners
Antonio, Alonzo en Sebastiaan zijn beter menschen nadat
de wroeging en het berouw hen gereinigd hebben dan zij
waren voor zij hun booze daad verrichtten. Het kwaad is
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als een ziekte waarmee de ziel van den mensch te worstelen
heeft. Doorstaat hij de kwaal, dan zal ze hem een gezonder, reiner wezen laten, waarin haar koortsbrand alle
smetstof heeft gedood.
Die reinheid van de besmetting der zonde, die alleen
geeft vrijheid. De kannibalen - vrijheid waarmee Montaigne
dweepte schiep schelmen en lichtekooien, leegloopers alte maal. Van dat gehalte zijn de om vrijheid brullende
Caliban, Trinculo en Stephano, maar voor hen blijft vrijheid
slechts een klank en slavenarbeid hun bestemming. Prospero
is voor Caliban een hard tyran. Maar ook voor zijn getrouwen luchtgeest Ariël is hij een gestreng meester.
Want in zijn eilandmaatschappij is gehoorzaamheid aan
het gezag de bindende kracht. Hij moet niets hebben
van die gelijkheid aller menschen die Gonzalo zou
instellen. De ware vrijheid luistert naar de wetten.
Het zijn juist de edelsten die Shakespeare voorstelt als
willig en liefdevol dienende: Ariël, Ferdinand, Miranda,
die gaarne het vernederend slavenwerk aan Ferdinand uit
de hand zou willen nemen.
Ziedaar Shakespeare tegenover Montaigne: Niet in het
verleden, dat nog zijn oerbestaan voortleeft in de wilden
der nieuwontdekte wereld, maar in de toekomst ligt het
heil der menschheid. De drang tot weten, die den mensch
van kannibaal tot cultuurwezen heeft ontwikkeld, is niet
zijn vloek maar zijn zegen, want slechts door de beschaving die zijn weten geeft is h*j in staat het booze te bestrijden dat in elken mensch, ook in den wilde, leeft.
Toen Shakespeare jong was en zijn vernuft vrij spel
liet, heeft hij geestig den draak gestoken met de nutte
studie der geleerden. „Wat hebben toch ", vraagt hij-loze
in Love's Labour's Lost, „die sterrekundigen, die peet
hemellichten, die aan elke vaste ster een naam-vaders
geven, wat hebben die toch voor meerder nut van de lichtende nachten dan de simpelen die wandelen onder de
sterren en niet weten wat het zijn ?" Maar toen hij De
Storm schreef dacht hij anders. Prospero's eerste zorg is
het monster Caliban te leeren hoe het groote licht heet
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dat den dag, en hoe het kleinere dat den nacht beschijnt.
En hijzelf verwaarloosde als hertog van Milaan de regeering
om in de eenzaamheid der studiecel de geheimen der
natuur te doorgronden. Die studie heeft hem tot den
toovenaar, den Uebermensch, gemaakt, dien wij als heer scher op het wondereiland leeren kennen. En toch ... .
meer dan macht over de natuur bezit hij niet. Haar geheimen mag hij doorgrond hebben, ook hij staat als een
onwetende voor het groote raadsel wat leven is:
Wij zijn van de stof
Waar droomen van gevormd zijn; 't korte leven
Is van een slaap omringd.

Wij zelf zijn droombeelden en ons kleine leven gebeurt
in den slaap. Daar is geen verschil tusschen de zinsbegoocheling van den droom en dat wat wij werkelijkheid
noemen. Het is al visioen. Hij toovert zijn dochter een
spel van geesten voor oogen, van ijle lucht in lucht. En
gebaar van Prospero en de spelers zijn heen:
Ons spel is uit. De spelers waren geesten,
En smolten weg tot lucht, tot ijle lucht.
En, als die vooze zinsbegoocheling, zullen
De omwolkte torens, de gewijde tempels,
De prachtpaleizen, ja deze aardbol zelf,
Met al wat zij bevat en voedt, vervloeien,
En evenals dit ijdel praalvertoon
Spoorloos verdwijnen.

Het droomkarakter der romance doet ook hier zich
gelden. Zooals in onze droomen een verschijning, zonder haar
wezen te verliezen, telkens in andere relaties en hoedanig
terugkeert, zoo wordt, de eilandkoning Prospero,-hedn
die den mensch op den hoogsten trap der beschaving
symboliseerde, in dit tooneel tot den koning der dichters,
Shakespeare zelf. Wie die De Storm met aandacht gelezen
heeft kan ontkomen aan den indruk dat we inderdaad in
Prospero ook den dichter hebben te zien? Vergeten we
niet dat het stuk zoo goed als zeker het laatste is dat hij
immer schreef, en dat bedenkend begrijpen we de plechtigheid der woorden, waarmee Prospero in den aanvang van
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het vijfde bedrijf vaarwel zegt aan de geesten door wier
hulp hij op het eiland zijn toovermacht heeft uitgeoefend:
Gij elfen, . . . . met wier hulp,
Hoe klein uw kracht zij, ik de middagzon
Verduisterde en door 't muitend windenheer
De groene zee dreef naar het blauw gewelf
In luiden krijg; den schrikbren donder schonk ik
Zijn raatlend vuur, 'k heb de' eik van Jupiter
Gespleten met zijn eigen keg, de rotskaap,
Hoe hecht gevest, doen schudden, pijn en ceder
Ontworteld; graven wekten hunne slapers
Op mijn bevel, ontsloten zich en lieten
Hen op mijn machtwoord vrij. Die ruwe kunst
Zweer ik hier af, verbreek mijn tooverstaf,
Begraaf hem enkele vadems onder de aard,
En laat veel dieper dan mijn peillood reikte
Mijn boek in zee verzinken.

Was niet diezelfde macht des dichters deel geweest
in die kleinere wereld die binnen de muren van den schouw
besloten ligt? Had ook hij daar den donder niet-burg
doen rollen, den bliksem er de eiken niet doen klieven,
had hij de dooden er niet opgeroepen uit het graf? Maar
de tijd was gekomen om die toovermacht af te zweren.
De dichter die in twintig jaar tijds een oeuvre schiep dat
tot de wonderen der moderne wereld behoort laat die
scheppingsmacht vrijwillig varen. Prospero geeft zijn Ariël,
zonder wien de kracht van wil in hem ware verlamd geweest, de vrijheid. Zoo roept Shakespeare zijn dichterlijke
fantasie vaarwel toe.
Mogen we verder gaan en ook in Miranda, in Ferdinand,
in Caliban allegorieën zien? Ik meen van wel. Miranda
is het drama, het schoone kind des dichters, Ferdinand,
aan wien hij haar geeft, de menschheid die zich door zelfBedwang tot die hoogere beschaving heeft opgewerkt die
alleen tot de genieting van zijn kunst berechtigt. En Caliban?
Die is de grove, ruwe heffe des volks die den nar toejuicht,
maar den dichter vermoorden en zijn kunst verkrachten
mocht. Hoe dikwijls zal Shakespeare in den schouwburg
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den nar met zijn potsen het hebben zien winnen van de
dragers zijner verhevenste gedachten ?
Caliban de heffe des volks. Het is deze Caliban, belichaming eener abstractie, dien Renan heeft gemaakt tot
den held van zijn Drame Philosophique Caliban, suite de
La Tempéte. De handeling speelt in Milaan, waar Prospero
zijn kryptische studiën heeft hervat in de eenzaamheid van
„la Chartreuse de Pavie". Ariël en Caliban zijn nog onder
zijn gezag. Maar Caliban is geen slaaf meer. In het
vruchtbaar Italië is zijn arbeid niet van noode. Hij is
overbodig geworden. Maar zijn gedachteleven heeft zich
ontwikkeld. Hij heeft geleerd dat de rechten van den
mensch absoluut zijn. Hoe durft Prospero hem de vrijheid
weigeren ? Het is zijn recht aan zich zelf te behooren.
Opstand in zoo'n geval wordt een heilige plicht. En zijn
ontwikkeld verstand verzekert hem dat hij niets heeft te
vreezen van Prospero's bovennatuurlijke macht. Die martelde hem op het eiland doordat hij toen in haar geloofde.
Maar nu weet hij dat ze niets wezenlijks was. Zijn bij geloof is heen en daarmee zijn vrees. En deze philosopheerende Caliban weet Ariël te vertellen dat „als eenmaal het
volk er achter komt dat de heerschende klassen het hebben

in toom gehouden door het bijgeloof, het zijn vroegere
meesters . het leven tot een hel zal maken ". Hij brengt
zijn nieuwe principes in. praktijk. Hij wordt de raddraaier
van een oproer. Iedere revolutie, zegt een oproerkraaiend
geestelijke, brengt haar groote figuur voort. De groote
figuur van deze is Caliban, „le grand citoyen Caliban".
Maar eenmaal heerscher geworden, verantwoordelijk voor
het algemeen welzijn, erkent hij dat publieke orde nood
„Legt uw wapens neer, gaat naar uw woningen-zakelijs:
en bekroont uw overwinning met gematigdheid en eerbied
voor ieders eigendom ". Ja, bij wordt conservatief, beseffende dat particulier bezit stabiliteit geeft aan de samen
je me sens-leving.„Laproétsled'uncié;
de la sympathie pour les propriétaires." Hij ontwikkelt
zelfs aristocratische neigingen: „Les fêtes, les beaux arts,
les palais sont l'ornement de la vie. Je favoriserai les
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artistes. Les hommes de leitres donnent la gloire : je ne
les négligerai pas". Zoo is de heffe des volks tot beschermer van Shakespeare geworden.
„Alles is relatief ", verklaart een Milaneesch burger
aan Prospero. „Een man zijn waarde haagt van de omstandigheden af, zij is niet in hem zelf. Caliban is een
groot man, omdat dit zijn oogenblik is." En Ariël, die ook
zijns meesters meester is geworden, beschrijft den aard van
dat oogenblik aldus : „Dit is de tijd van het realisme.
Wonderen en tooverkunst hebben afgedaan. Het ideëele,
het onstoffelijke, bestaat niet meer. Het volk erkent alleen
nog de realiteit. Le peuple est positiviste."
Maar Prospero geeft zich niet zoo maar gewonnen.
Als dat zoo is, dan moeten we, zegt hij, „realiteit zien te
maken van de oude illusies. Wij moeten onze luchtgeesten
transformeeren in zouten en gassen ".
Deze woorden zijn de moderne geschiedenis in een
notedop, en, naar ik geloof, geschiedenis in Shakespeares
geest. Een Calibaansche democratie is gedoemd tot fuislukking. De heffe des volks, het gepeupel, moge, bevrijd
van bij geloovige vrees, voor een tijd gezag voeren door
geweld en kracht van wapenen, maar een heerschappij die
niet berust op superioriteit des geestes zal spoedig weer
bukken voor de macht van zulken die, als Prospero, haar
gronden op dat hechter fondament. De uitspattingen der Fransche revolutie waren zulk een kort interregnum van Caliban,
van een schijnbaar beschaafden Caliban, maar die zedelijk
en verstandelijk nog weinig hooger stond dan het wilde
monster van Shakespeares eiland. En het duurde niet lang
of Prospero hernam het gezag over zijn uit den band
•gesprongen onderdaan. Maar deze moderne toovenaar werkt
geen wonderen door zinbegoochelende visioenen en luchtgeesten. De koning van het sprookjeseiland is man van
wetenschap geworden die in het verborgen van zijn laboratorium de dienende luchtgeesten omschept in zouten en gassen.
Renan heeft eerbiedig geloofd in dezen Prospero den chemicus, van wiens kunst hij het heil der menschheid ver
Zullen wij, die getuigen zijn geweest hoe dit-wachte.
,
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nieuwe heilmiddel tot een wapen des doods is geworden,
zullen wij aan hem wan hopen P
Indien wij het deden, zouden wij ontrouw worden aan
Shakespeares geloof. De storm dien wij woeden zien op het
toovereiland dat wij aarde noemen kan ook een „sea-change"
teweegbrengen in de harten der met schipbreuk geteisterde volken. En Caliban, die opnieuw zijn kans heeft schoon
gezien om zijn dierlijke driften den teugel te vieren, zelfs
Caliban draagt de belofte van het betere in zich. Nam hij
zich niet voor „to be wise hereafter and seek for grace" P
Men bedenke dat Shakespeare hem liet spreken in blankvers,
wat hem stempelt tot den meerdere van rl'rinculo en Stephano,
typen van den volwassen cultuurmensch in zijn ontaarding,
terwijl Caliban de mensch is in den kinderstaat. Hij is vuil
en wreed en ondankbaar, als kinderen zijn, en in dien
staat „nurture cannot stick on his nature". Browning, in
zijn Caliban upon Setebos or Natural Theology on the Island
doet hem praten over zich zelf in de derde persoon zooals
kinderen doen; maar Brownings Caliban is de men sch
boven den kinderleeftijd uitgewassen, in staat tot redeneering
en tot de vorming van een eigen theologie. Caliban en
Prospero zijn de twee polen der menschelijke evolutie, zij
zijn een en het zelfde wezen zooals het zaad en de vrucht
een en het zelfde zijn. De tijd is nog verre waarin Caliban
gelijk zal zijn aan Prospero, of beter: waarin hij Prospero
zal zijn geworden. Dat zal de dageraad wezen van een
werkelijke gouden eeuw, van de waarachtige democratie die
niet door geweld, als Renans Caliban, maar door kracht
van wil en geestesgaven de vrijheid zal bezitten, een in
waarheid vrije democratie omdat zij zelfbeheerscht zal zijn..
Op het gebod van dien Prospero zal de wetenschap, de
Ariël der nieuwe Utopia, de wonderen doen die Renan
voorzag. Het is beter te gelooven in zulk een boodschap
-

en met Sir Thomas More, met Shakespeare, met Renan,.
te blijven uitzien naar een toekomstige gulden eeuw, dan
met Horatius, met Montaigne, met Rousseau den weemoed
te deelen om haar verlies in een ver verleden.

EEN DICHTERLEVEN IN DE XVIIE EEUW
II (Slot).
De zwerfjaren van La Fontaine.
DOOR

ANDRÉ DE RIDDER.

In het Luxembourg- paleis vond La Fontaine, zooals bij
Fouquet, de twee schouwspelen terug waarvan hij het meest
hield: weeldevolle vertrekken en ruime tuinen. Het paleis
was het stijlvolste van Parijs, en rij k aan heerlijke decoratiën, houten beschotten van gebeitelden ceder, vloeren van
gemarketteerde stukken met zilveren inlegsels, tapijtwerken,
meubelen, schilderijen, beelden. Wat de tuinen betreft, ze
stonden vol oude olmen en linden en vol bloemen, rozen en
zelfs tulpen en anemonen, zooals de twee Hollanders getuigen,
die het paleis bezochten en die van bloemen en planten
verstand hadden 1 ) ; de parterres waren met kunstig-geknipte
palmstruiken afgezet, de grastapijten met marmeren groepen
versierd, en het water ontbrak niet, noch de spuitende
tritonen. 't Is in de salons en het park van het Palais
d' Orléans, dat La Fontaine zijn roman „Psyché" droomde,
onder den indruk van de heidensche doeken van Rubens
welke er hingen, of in den kleurigen roes van het licht
dezer wijde tuinen. 't Is daar dat hij meer dan erg ens
anders „l'innocen te beauté des jardins" in zijn gelaten ziel
1) Journal des deux Hollandais.

272

EEN DICHTERLE ®EN IN DE XVIIE EEUW.

heeft voelen neerdalen, met innige wijding, met fijne tintelingen van speelsche en teere ontroeringen.
Het paleis was in twee vleugels verdeeld ; in den
linkervleugel woonde de stiefdochter van Marguerite de
Lorraine, de befaamde „Grande Mademoiselle", die de erfgename van haar vader Gaston d' Orléans was, en in
den rechtervleugel verbleef de oude „Madame", zijn weduwe.
De twee vrouwen hadden geen omgang en hielden luttel
van elkaar.
Het leven bij Madame was niet zeer aangenaam. Maar
La Fontaine schikte zich gemakkelijk in zijn lot, en hij
vroeg niet veel om gerucht, geschitter of drukte van
menschen. Hij was rijk genoeg om de eenzaamheid te
verdragen, wanneer gezelschap ontbrak, en putte veel uit
eigen, charmante verbeelding.

Marguerite de Lorraine telde toen 55 jaar. Ze was
vroeg oud, een snel verflenste scb oonheid, die in hare
godsvrucht was verstijfd en versuikerd. Ze morde en pruttelde gedurig, leed aan migraine, hing aan de slippen van
Monseigneur de Bethléem en aan de mouwen van haren
capucijner- biechtvader. Hare eenige dochter die nog thuis
was, Melle d' Alencon, was jong maar leelij k en had een

bochel, die over de frischheid van hare zestien jaren een
kromme schaduw wierp. Gelukkiglij k telde ze onder hare
-eeredames een enkele mooie vrouw, de goddelijke Melle d e
Poussay, die zoo prachtig was, dat de voorzichtige Mme
de Montespan haar van het hof had laten verwijderen, om
alle mogelijke concurrentie uit te schakelen en den Koning
niet in verzoeking te brengen. Natuurlijk werd La Fontaine
op de jonge schoone verliefd en zullen we in zijn werk
-een „Sonnet pour Mademoiselle de Poussay" vinden, het
geestdriftig sonnet van een uit zijn rust opgejaagden man,
die gelukkig is omdat in een groot paleis volweelde,
maar arm aan vrouwengracie, wat echte, frissche, jonge
schoonheid zijn oogen is komen verblijden : „Que de graces
,

bons Dieux! tout rit dans Luxembourg !"

Dan leefde er ook nog een hondje in het paleis, dat
zeer beroemd was, algemeen bekend gelijk Gas, de épag-
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neul van Mme Deshoullières, of Cochon, de hond van den
Maarschalk de Vivonne, en dai La Fontaine's vriend was:
Mignon, chien de Son Altesse Royale, Madame la duchesse
d' Orléans. Filet mocht slechts zelden in de zonnige dreven
van het kasteel rondkwispelen en meestal werd het in de
armen van de oude hertogin of haar dochter of een der
dames gedragen, uitermate geliefkoosd en gestreeld ; toch
was Mignon niet gelukkig en zuchtte vaak ; het schran der
verstand en het milde hart van La Fontaine hadden dadelijk.
de ellende van het arme, verwende dier begrepen; het
bezat alles en allerlei, uitgezonderd een liefje, en toen ze
eens alleen waren, heeft de dichter het hondje al fluisterend beloofd - opdat Monseigneur de Bethlem hunne
goddelooze afspraak niet hooren zou - ,,à ce printemps
une petite camusette, friponne, dine et jolfiette, avec qui
l'on t'enfermera".
Wanneer hij in de Luxembourg -tuinen aan 't kuieren
was, hoorde hij in de verte vele kloosterklokken bommen
en daartusschen de klok van Saint Magloire, hem welbekend, waarvan hij nu als Vrije, onafhankelijke man de
slagen telde, dat kiokgelui dat eens met zulke doffe bonzen zijn valsche roeping had bezwaard, achter de dikke
muren van het klooster, welke hem den weg naar het
lachende leven hadden versperd, zooals de Zwitsersche

wacht aan de ingangspoort het pad der minne-sotternijen
en der straatavonturert voor den beklagelijken Mignon
afsloot.
La Fontaine at in den huize van zijn meesteres, maar
woonde er niet, hi* logeerde al dien tijd in het huis van

Jannart, op de Quai des Orfèvres.
Over de eischen van zijn dienst zal hij wel niet geklaagd hebben: al droeg hij geen met goud bestikt kleed
en al bracht zijn nederige betrekking hem niet meer dan
twee honderd livres op, zijn werkzaamheden waren niet
uitgebreid of ingewikkeld. Gelijk al de ,,gentilhommesordinaires", ieder op hun beurt, bedient hij Madame aan
tafel, het zwaard aan de zijde, de serviette op den arm;

hij draagt de gerechten aan - en zal vermoedelijk veel
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hebben genoten van de fijne keukenreuken uit de dampende schotels, welke zijn wellustigen neus kittelden
en hij gaat de boodschappen doen, door heel de stad,
zeker niet zonder lange omwegen te maken. Ondertusschen
blijft hem tijd genoeg over om hem toe te laten geregeld
eenige dagen in Champagne te slijten.
In elk geval bewijst La Fontaine diensten voor het
geld, dat hij ontvangt ; hij bekleedt een gewaardeerde,
geregelde positie, een voor den lageren adel zelfs eerbare
en gezochte betrekking. Hij heeft dus geen almoes van
Marguerite de Lorraine ontvangen, zooals is beweerd geworden, en 't is onzinnig van deze kwezelige oude dame
zijn beschermvrouw te maken; ze hield meer van haar
capucijner dan van den wuften dichter van de „Contes"
en indien we de zeden van de zeventiende eeuw niet beter
kenden, zou er reden in overvloed zijn om ons, heel benieuwd, af te vragen hoe het komt dat de devote vrouw
den libertijnschen dichter in haar huis heeft willen gedoogen.
In den tijd voor en na de eetmalen beschikt hij over
zijn alg eheele vrijheid. Hij heeft veel onbezette uren. over.
,

Hij werkt veel; hij zoekt regelmatig zijn vrienden op

't is de beste periode van zijne vriendschap met Racine,
Boileau en Molière, en gewoonlijk vergaderen ze, rond een
welgedekte tafel, bij een hunner of in een bekende kroeg
en bezoekt ijverig enkele der voornaamste literaire
kringen, de salons van Mme de la Fayette, La Rochefoucauld, d'Herwart, het hotel de Bouillon, den kring van
den „Temple" bij de Vendóme's ernz., loopt even bij Ninon
de Lenclos aan; hij weet best hoe zijn tijd te passeeren.
Overal is de guitige, vroolij ke dichter, de welkome gast.
Geldelijk loopt het slechter dan ooit. Toen de Hertog
van Bouillon eigenaar van Chateau-Thierry geworden was,
had hij zich verbonden tot terugkoop van al de officieën
van het domein. La Fontaine's „maitrise des eaiux et des
forêts" werd door een uitspraak van het gerechtshof op
17000 livres geschat, terwijl een vorig verdikt vijf jaar
'vroeger de waarde van het ambt op 26676 livres had
vastgesteld. La Fontaine verloor er meer dan 9000 livres
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aan en daarbij werdEn de 17000 livres, die in 1665 zouden
afbetaald worden, eerst Vijf jaar later gestort; het laatste
kwijtschrift is van 21 Januari 1671; men kan gerust aannemeD, dat een belangrijk gedeelte van dat geld door den
dichter wel op voorhand zal verteerd of verpand geweest
zijn. Van teiugkoopen van zijn ambt, kon geen sprake zijn.
Wanneer men bedenkt dat hij de schuldenaar van zijn
vrouw. Pintrel en Jannart was, en er dus van zijn laatste
bezitting niets voor hem zelf overschoot - buiten eeriige
nog onbetaalde schulden -, dan begrijpt men amper de
goedgehumeurdheid van den dichter, zijn argeloos er op
los leven en zijn vrooljk deunen - maar des te beter zijn
wil om zijn toekomst te verzekeren en een gunstig resultaat te bereiken, een uitweg te vinden, welke hem gelijk
tijdig rijk en beroemd zou maken. H**kon geld en roem
in zijn geest niet scheiden.
Hij dicht veel. In December 1664 zagen zijn eerste
-

Nouve l les en vers tire'es de Boceace et de l'Arioste het licht,
onderteekend met de initialen M. de L. F. - waarin Le
Batiu et content, Joconde en La Matrone d'Ephèse te lezen
waren -; in Januari 1665 kwamen Conies et Nouvelles op
de markt, en het tweede deel der Conies in 1666. In de
Lente 1668 verschenen de twee deelen, van drie boeken
elk, van den eersten bundel der Fables, in 1671 nieuwe
Conies (derde deel) met in denzeifden bundel het teer-galante
Clymène; in 1671 gaf hij de ,,Fables Nouvelles", te samen
met Adonis, eenige fragmenten van Le Souge de Vaux en
enkele Elégies. Sedert L'Eunnque had hij niets meer laten
verschijnen, en nu schudde hij in zeven jaar een heel
werk af, zooals een rijpe boom plots vruchten draagt. Die
plotselinge en aanzienlijke productie was des te belangrijker daar La Fontaine geen veelschrijver en geen snelschrj ver was.
Hij laat zijn verzen langzaam rjpen in zijn gemoed,
geleidelijk, en de klare zon beschijut ze: 't is gedurende
wandelingen langs de Marne of de Seine dat hij het aandachtigst naar de stille stemmetjes der ingeving luistert,

en naar de delicate rhythmen welke dansen in zijn hoofd.
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Elke fabel zit met honderden worteltjes in heel zijn innerlijk leven vast en roept, , : wanneer ze geboren wordt, al
zijn oude, verre herinneringen te binnen; hij brengt alles
te pas van wat hij heeft gezien en afgeluisterd gedurende
zijn leven, als houtvester, burger van de kleine stad,.
Parijsche slenteraar, hofdichter, alles wat hem eens belang
ingeboezemd, zijn aandacht gevestigd, zijn zinnen gevleid
of vermaakt, zijn hart ontroerd heeft; hij neemt het alles
in zijn werk op, zooals in een klaren spiegel heel het
beeld van een landschap, met al zijn bijzonderheden, die
verbrokkeld schijnen, tezamen vloeit tot een bonte, kleurige
vlek, welke harmonisch is en volledig als geheel.
Hij is heelemaal geen instinctief dichter, die er spontaan op los deunt en de verzen al goochelend uit zijn
hoofd en vingeren schudt. Hij draagt de kern van elke
fabel langdurig in zijn gemoed alvorens zijn pen op te
rapen, neemt zijn papieren dikwijls ter hand en verbetert
zijn gedicht onverpoosd, verduidelijkt en verscherpt het
beeld, stijft het vers, buigt het rhythmus losser en breeder uit.
De .Contes" sloegen gretig in, en de eerste uitgave
was onmiddellijk uitgeput. Andere edities volgden, en

namaaksels ook. Maar hij was geen geest, die zich binden
liet, zelfs niet door den bijval. Hij volgde in alles zij n
luimen en hield van afwisseling. De „Fables" verlokten
hem, en het wemelend en roezemoezend wereldje van hun
viervoetige helden trok hem magnetisch aan. Aangezien
de „Conies" zooveel bijval beleefden, verzette zijn uitgever
zich in den beginne tegen de publicatie van dit nieuwe
soort werk, waaraan het publiek heelemaal niet gewoon
was, en de tusschenkomst van Boileau was noodig om
Denis Thierry over te halen het avontuur te wagen. Het
onthaal ' was nog geestdriftiger dan het door de Italiaan
verhalen genoten succes.
-sche
De Fabels droeg La Fontaine, zooals we weten, aan
den Dauphin op, en hij had den Koning verlof moeten
vragen voor deze doorluchtige dedicaceering. Lodewijk
schonk volgaarne de gewenschte toelating en liet den
dichter uitnoodigen om hem te bezoeken. Voor de tweede
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maal van zijn leven werd La Fontaine door Lodewijk XIV
ontvangen, en . zijn hart popelde van geluk en trots en
hoop. De ontvangst was zeer hartelijk ; Bontemps, eerste
kamerknecht van den vorst, leidde hem op bevel van zijn
meester door de vertrekken en tuinen van Saint Germain
rond ; daarna zat de dichter aan de koninklijke tafel aan
en bij het afscheid werd hem een beurs met geld ter hand
gesteld, een welgevulde beurs, naar 't schijnt, vermits
Beauchamp den inhoud op tienduizend livres schatte, maar
overdreven is die beraming zeker. 't Was een goede dag
voor La Fontaine — een dag dien we hem allen van harte
gunnen, want de arme dichter had al slechte oogenblikken
genoeg te verdragen gehad.
Na die talrijke uitgaven gaat hij eenigen tijd te Chateau-Thierry uitrusten. Ambtshalve heeft hij er niets meer
te verrichten, en 't is uit loutere belangstelling en uit
liefde voor de natuur, dat hij de bosschen en wateren van
zijn streek bezoekt. Achttien jaar lang had hij zijn. „maitrise" uitgeoefend en vele aangename uren doorgebracht
en vermakelijke gevallen ondervonden, en niet zonder spij t
en weemoed had hij thans, te vroeg, zijn taak neergelegd.
In Juli reeds komt hij naar Parijs terug voor de begrafenisplechtig b eid van den Hertog de Guise, die Mademoiselle d'Alencon had gehuwd en op twintigjarigen ouder
pokken was gestorven. 't Is aan dezen jongen-domvane
prins die veel belangstelling voor zijn werk betuigd
had — dat hij de „Fables nouvelles" opgedragen had; 't
was al weer een beschermer minder.
Maar een zwaardere slag ging hem treffen: op 3 .April
1672 stierf Madame zelf „la vieille Madame mourait
d'une vieille apoplexie qui la tenait depuis un an", zoo
leeren we uit de pittige praatjes van de wel ingelichte
Mme de Sévigné ---- ein de jonge weduwe van Guise kon
de diensten van de gezelschapsheeren en dames harer
moeder niet gebruiken; ze was nog devoter dan de oude
vrouw geworden en bekommerde zich heelemaal niet om
dichters en dichtkunst.
Een oogenblik schijnt het alsof het tobben voor La
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Fontaine herbeginnen gaat. De een en vijftig jarige poëet
is zonder bediening en zonder geld, en met zijn vrouw
leeft hij al lang in onminne.
't Is een andere vrouw na Fouquet zullen alleen
vrouwen den dichter onder hare bescherming nemen
Madame de la Sablière, die zich zijn lot aan zal trekken.
Tegen het einde van 1672 of in het voorjaar van 1673
doet La Fontaine zijn intrede in het bevriende huis; hij
neemt er zijn intrek als gast of commensaal en vindt er
voedsel en deksel en alle gemak dat hij verlangen kan.
Waarschijnlijk heeft hij eerst de gastvrijheid van Mine de
la Sablière als een uitkomst aanvaard, als een voorloopige
oplossing in afwachting dat hij een nieuwe betrekking
vond, maar hij is niettemin een vijftiental jaren bij haar
gebleven.

Men heeft hem dikwijls aangevallen over zijn heb
gedrag, en hem als een tafelschuimer afgeschil--zuchtig
derd, als een eerloozen uitbuiter, die meer op den zak van
anderen heeft geleefd dan van eigen geld of winst, maar
wat kon hij anders doen in den toestand waarin hij zich
bevond, zonder fortuin of hulpmiddelen, zonder practische
kennis, bezield met dichterlijke eerzucht?
De zeden veranderen met den tijd, en we moeten
vooral de geldelijke aangelegenheden van vroeger niet te
scherp met onze moderne oogen bekijken! 't Was een ge
dien tijd dat dichters, geleerden en kunstenaars-wontei
door edelen en hooggeplaatste personen in dienst genomen
of gehuisvest en gesalarieerd werden. Corneille genoot
onderkomen in het hotel der Guise's, Gilbert bij M. d'Hervart, Segrais bij Mademoiselle en later bij Mme de la
Fayette, en ze vonden zelf niets minderwaardig aan hunne
dienstbaarheid en werden door niemand gehekeld om den
steun dien ze van rijke of machtige vrienden kregen.
En bij Mme de la Sablière zelf had Bernier reeds zijn
intrek genomen, toen La Fontaine met pak en zak in hare
Folie Rambouillet aanlandde, in de Rue Neuve des PetitsChamps.
Zijn verhouding tot Mme de la Sablière is een heel
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andere, dan voorheen die tot de hertogiB d'Orléans ; hij
is haar vriend en vertrouweling, en gethet heel haar vertrouwen en blijft hare genegenheid, misschien zelfs hare
liefde.
Bij Fouquet - hij wien hij niet inwoonde - had hij
sympathie gevonden, maar geen intimiteit, geen huiselijke
vriendschap, hij liep er verloren onder de vele geperisioiineerde geleerdei en artisten en ouder ontelbare bezoekers
en gasten. Bij Madame d'Orléans in den Luxembourg, was
hij aan de bevelen der hertogin onderworpen, als betaalde
tafeiheer. Bij Madame de la Sablière maakt hij van het
huishouden deel - de edele vrouw heeft hem gebeden en
gesmeekt zijn intrek ten harent te nemen, omdat ze op
zijn gezelschap gesteld is en aan zijn bestendige aanwezigheid hecht - hij wordt er als een kind des huizes ver
voelt er zich behagelijk op zijn gemak: een-troe1dn
tehuis, 't is iets waarvan hij al lang niet meer de weldoende warmte en de innige rust heeft gesmaakt, en waarnaar hij zoo dikwijls heeft verlangd, gedurende zijn zwervoelde.
versieven. Men gist hoe gelukkig hij zich ge
Mme
de la Sabiière was Marguerite
De echte naam van
Hessein, en ze werd in 1640 geboren - voor LaFontaine
dus een jonge beschermvrouw —; kleindochter van een
kamerdienaar des Konings, die veel geld had weten te
bezuinigen, ontving ze een heel bezondere opleiding. Ze
kende Latijn en Grieksch, om niet te gewagen van het
Italiaansch, een taal die alle wel opgevoede jonge dames
van dien tijd aanleerden.
Zij was een vrouw van veelzijdige ontwikkeling; ze
stelde belang in alle wetenschappen, had les in wiskunde
van Roberval en Sauval gekregen, volgde de anatomische
lessen van Verney, de natuurkundige proefnemingen van
Dalencé, de astronomische onderzoekingen van Cassiiii. En
al heeft Boileau, die met haar niet sympathiseerde, de
vrouwen weinig in eere heeft gehouden en een beetje geergerd was omdat ze nog al bitsig kritiek op een zijner
gedichten had uitgeoefend, baar in zijn „Satire des Fernmes" over den kam gescheerd, en al schijnt Molière zelfs
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aan haar gedacht te hebben voor de Philaminte van zijn
„Femmes savantes ", ze was haar tijd vooruit en heeft met
haar prachtige encyclopedische kennis de wetenschappelijke
beweging der 18e eeuw voorbereid; Faguet heeft haar te
recht „la femme la plus intellectuelle du 17e siècle" geheeten. Hare belangstelling ging niet eenzij dig een enkele
richting uit, en voor dichters en tooneelschrijvers legde ze
evenveel waardeering aan den dag als voor geleerden ; Racine,
Perrault, Tallemand, Benserade behoorden tot hare intiemen.
Ze was in 1654 met Antoine IRambouillet de la Sablière,
zoon van den schatrij ken bankier, in den echt getreden.
Maar haar huwelijk was niet gelukkig geweest en in 1688
scheidden man en vrouw van tafel en bed. De man had
haar het voorbeeld van ontrouw gegeven, en daar ze trotsch
en teergevoelig was, had ze niet geaarzeld op hare beurt
aan de ingevingen van haar hart gehoor te leenen. Maar
de wereld beoordeelt heel anders — met twee maten en
gewichten den misstap van den echtgenoot en de zonde
van de vrouw. Men ontnam haar hare drie kinderen en
ze verliet haren man. In de studie zocht ze vergetelheid
voor haar ontgoocheling, en ze omringde zich met vrienden, om zich minder eenzaam te voelen. Ze had ook aan
alle gebruikelijke preutschheid vaarwel gezegd, nu ze toch
gecompromitteerd was en uit haar eigen wereld verstooten.
Ze had omgang met Ninon, Mme de Salins, Melle de Fannes, Mme de Montsoreau, de muziek- artiste Melle Raymond,
die allen min of meer in verdachten reuk stonden en een
avontuurlijk leven leidden. Ze wierp zich met -drieste vastberadenheid in den rondedans des levens, wuft, lichtzinnig,
belust op vermaak, om zich te bedwelmen, om niet alleen
te zijn met hare weemoedige treurnis. De deuren van haar
huis stonden open voor alle vreugde, en hare armen bleven

niet gesloten voor wie haar beviel.
Madame de Sévigné, hare vriendin, die heel eerbaar
en hartelijk was maar niettemin alles behalve onschuldig
en soms heel listig, heeft een gewaagde zinspeling gemaakt,
met haar „la tourterelle" te heeten en de * duiven
kwamen op de til aange vlogen!
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Ze leefde op weelderigen voet, te rijk zelfs in verhouding tot wat ze bezat ; men vermaakte zich uitstekend in
hare salons en de mondains stormden toe, zelfs de strengste en schaamachtigste, verblind door het klaterende licht,
de wufte muziek, den schoonen schijn van haar bestaan.
Ze telde slechts drie en dertig jaar toen La Fontaine
zijn intrek bij haar nam, en de twee Hollanders, die zoo'n
geschikt ge bruik van hunne Parjsche reis hebben gemaakt,
0111 van de Fi'ansche samenleving in heel hare fladderende
bevalligheid den bonten indruk op te vangen --- ten einde
zich later in hun stroef en vrengdeloos land op de herin
nering te vergasten, gedurende heel hunnen ouden dag verzekeren ons ,,qu'elle était fort bien faite et d'humeur
fort enjoue".
Een „grande dame" schoon en bevallig, verstandig
en geestig, opgewekt en goedhartig, de gelijke van eeii
Mme de Svigné en een Mme de la Fayette, had La Fontaine een betere beschermster kunnen vinden?
De vrouw is onder alle opzichten behagelijk. En haar
kring is gezellig en schitterend. Bij haar ook woont Bernier in, de beroemde reiziger, die vijftien jaar in het Oosten
doorgebracht heeft, in Syrië, Egypte en Indië, en den
sleutel van duizend wonderbare verhalen en sproken in de
handen houdt, en in zijn kleeren nog de vreemde prikkelende geuren van sentaal en safraan ommedraagt. Hij vertelt aan La Fontaine zijne wonderbare reizen, beschrijft
de tooverachtige landschappen van den Ganges of de
weelde van den grooten Mogol, deelt hem de fabelachtige
legenden en de raadselachtige spreuken der Oostersche
dichters en wijzen mede. La Fontaine gaat kinderlijk, met
gretige oogen en ooreri, in die verhalen op, ondergaat
diep den indruk en zal meer dan eens van Bernier's vertellingen gebruik maken bij het schrijven van zijn eigen
verdichtingen.
Zijn leven wisselt gedurig af en is aan vreugde rijk:
in de schitterende salons, onder al de zwierige gasten, of
in haar boudoir, en tête a tête met de geestig keuvelende
en bevallige vrouwe des huizes, of in fin kamer in geleerd
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gesprek met Bernier, 't is alles even belangwekkend en
boeiend Voor hem, zonder te gewagen van den nuttigen
kant van zijn verblijf in het Sablière -hotel: hij interesseert
zich voor wetenschap en wijsbegeerte en zoo hij een min
of meer bewuste en geordende filosofie bezit en rijper
wordt in zijn werk, 't is aan ,,Iris" en haar kring dat hij
die uitbreiding van zijn cultuur, die verdieping van zijn
levensinzicht verschuldigd is.
Heeft hij Mme de la Sablière bemind, in den eroti
zin des woords, bemind uit liefde en verlangen?-scheu
Wie zich door den lichtzinnigen toon van zekere zijner
verzen laat verschalken, zal 't wellicht veronderstellen,
doch geen enkele directe mededeeling of persoonlijke
biecht van een der twee betrokkenen verleent aan dit als
van zelf ontluikend vermoeden eenigen schijn van waarheid.
„Elle avait force galants" verklapt Melle de Monpensier in
hare ,,Mmoires", maar ze spreekt nergens van La Fontaine, en al de tijdgenooten schijnen in den dichter eer
een vriend van de genadige vrouw te hebben gezien, dan
een minnaar: een rustigen vriend bijna 20 jaar ouder dan
de jonge vrouw, en zoo geheel verschillend van haar een goeden, betrouwbaren vertrouweling, bij wien ze haar
hart uit kon storten, wanneer ze van bitterheid overstelpt
was; dien ze waardeerde om heel andere gaven dan van
een galant worden geëischt; die als een trouwe, zachtmoedige hond bijna haar leven deelde. Ze heeft het later
zelf gezegd, toen ze arm was geworden en uit liefdesmart
voor La Fare de wereld verlaten had: „Je n'ai pris que
mon chien, mon chat et La Fontaine" en ze stelde zelf
den dichter op den rang van de huisdieren, die haar heel
duurbaar waren, de eenige wezens van wie ze den moed
niet had te scheiden.
Ook tijdens zijn verblijf bij Mme de la Sablière werd
La Fontaine's werklust vaak door de aansporingen van
buiten op verkeerde wegen geleid.
Hij maakt kennis met den sluwen en trouwloozen
Lulli, directeur de 1'Académie de musique, die tot dan toe
altijd met Quinault samen gewerkt heeft, doch op aandrang
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van Mme de Montespan en Mme de Thianges, den fabulist
om een paar libretto's vragen komt. Vier maanden werkt
La Fontaine aan de opera Daphné en dan weet Lulli, die
het nooit ernstig met zijn plan gemeend heeft en vast
besloten is met Quinanit te blijven collaboreeren, de breuk
te weeg te brengen.
La Fontaine liet zich veel te veel door de buitenwereld
beïnvloeden ; uit loutere dienstwilligheid, of uit behaagzucht, vervaardigde hij werken die hij niet „con amore"
en uit eigen aandrang schiep. Heel zijn leven lang zal hij
om aan het verzoek van Pieter of Pauwel gehoor te geven,
zijn tijd verkwisten, zijn genie versnipperen, zich met allerlei fragmentarisch of conventioneel werk onledig houden.
m aan zijn vrienden van Port-Royal genoegen te
doen, dicht hij het leven van Saint-Male. Op aandrang
van Mme de Bouillon fantaseert hij de psychologische ver
van Psyché en rijmt hij Le Quinquina, een-wikelng
lofzang op het nieuwe geneesmiddel dat door den Engelschen geneesheer Talbot in Frankrijk ingevoerd is, ondanks
het verzet en de verontwaardigde protesten van de Medische Faculteit van Parijs, en waardoor de Dauphin, de
Dauphine, de groote Condé, Colbert en anderen genezen.
zijn geworden, zoodat Lodewijk XIV den vreemden dokter
een pensioen toegekend had. Met Maucroix, om dezen ouden
vriend den toegang tot de literaire wereld te vergemakkelijken geeft hij een bundel „Ouvrages de prose et de poesie
des sieurs Maucroix et de la Fontaine" Knet allerlei
gedichten, vertalingen enz.
Na de tweede reeks der „Fables" blijft ons, uit deze
periode nog te vermelden de bewerking van Seneca's
Epistelen, eertijds door Antoine Pintrel vertaald, maar
welke onuitgegeven gebleven waren; hij gaf zich de moeite
al de door den wijsgeer geciteerde verzen der oude dichters,
in Fransche verzen over te zetten. Het werk van Pintrel
was eerst zonder scll.rij versnaam verschenen en had niet
de geringste belangstelling gevonden. Tot de uitgevers den
verstandigen inval kregen om de titelpagina te herdrukken
met de vermelding ,,revue et imprimée par les soms de
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M. de la Fontaine," en het boek werd gelijk koek verkocht ; wel een bewijs van de algemeene waardeering van
het Fransche publiek voor den populairen dichter.
Maar vooral werkt hij onvermoeid aan zijn twee hoofd
de „Conies" en de „Fables", voort.
-werkn,
Met de Contes heeft hij tegenslag ; de nieuwe bundel
die in 1674 zonder koninklijk privilegie verschenen was,
werd het volgend jaar door den „Lieutenant de police"
verboden ; de devote partij won elken dag aan invloed en
had langzamerhand de stemming van de beschaafde kringen
tegen La Fontaine's vertellingen gekeerd, althans in schijn.
Terwij 1 in de vitrien van Barbin het stichtelijk loflied op
de kuischheid van Saint Male goed zichtbaar uitgestald
ligt, maar zonder erg de nieuwsgierigheid te prikkelen,
verkoopt men onderduims, binnen den boekhandel, den
door de politie verboden, in het geheim in Holland gedrukten bundel der Conies, en 't zijn de levendigste en
ondeugendste, schier onzedelijkste van de reeks welke La
Fontaine daarin ten beste geeft. Vele vriendinnen van den
dichter leuren langs haren kant met het onstichtelijk
boekje rond, en Mile de Champmeslé is zeker een der
ijverigste makelaarsters voor deze lichtzinnige literatuur,
welke ze zoo gretig in het oor van haar aanbidders fluistert.
Hij bezoekt veel de schouwburgen van Parijs: het
„Hotel de Bourgogne", vaar Champmeslé speelt en al
haren gloed en al hare harmonie aan Racine's treurspelen
schenkt, of het „Palais Royal„ waar de troep van de
„Opéra" het gezelschap van Molière heeft vervangen, sedert
het overlijden van den genialen dichter-comediant.
Hij ontdekt een paar hoeken en kanten van Frankrij k we vinden sporen van zijn reizen o.m. te Lyon en
te Troyes —, brengt soms eenige dagen - op het buitengoed van een zijner vrienden door, of in het villatje van
de Champmeslé's, verkeert ook in de intimiteit van den
Grand Condé te Chantilly, tot hij trouw naar zijn kamertje
in het Sablière-hotel terugkeert.
Maar heel dat stil geluk, heel die rustige doening
zullen ook weer in gevaar worden gebracht.
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Er speelt zich een stil drama in Iris' leven af. Sedert
1676 was Madame de la Sablière de vriendin van den
jongen La Fare. 't Was een dier openbare liaisons van
Parijs, zooals er vele zijn, welke op den duur indien al
niet goedgekeurd dan toch algemeen getolereerd en aan
worden. Ze hielden veel van elkaar, leefden-gemodi
streng hun eed van trouwe liefde na en ze waren zoo gelukkig, dat ze beiden menigmaal als voorbeelden van vol
werden geciteerd. La Fontaine's gulle-makte„our.x"
en hartelijke breedgeestigheid had zich om hun geluk ver
niet zonder weemoed oni eigen liefdeloosheid-lustigd,en
had Lij zijn „Deux pigeons s'aima.ient d'amour tendre"
gefluisterd, terwijl onder zig n vaderlij ken blik, de twee
-

jonge verliefden stoeiden.
Doch aan alle liefde komt een einde, aan de liefde
•der mannen dikwijls het snelst en het onmeedoogendst.
La Fare was vier jaar jonger dan Iris, maar vier jaar
voor een man tellen meer dan dubbel. Reeds in 1678 ver
zijn vlam. Hij aarzelde niet de geliefde vrouw uren-zwakte
en dagen alleen te laten, veronachtzaamde haar, gaf zich
weer over aan het spel. Ook maakte lij openlijk het hof
aan de Champmeslé en reeds begon men hem M. de la
Cochonnière te noemen, in de ingE wij de kringen, om zijn
liederlijk gedrag. De arme vrouw, die al de smaken van
de liefde had geproefd, de bitterste en de zoetste, worstelde
tegen, maar wat kon ze tegen de onstandvastigheid van
-den trouweloozen jonker? Ze leed. En wanneer alle hoop
verloren was, nam ze een moedig besluit; ze brak zelf de
toch pijnlijk geworden verhouding af, zonder klachten,
zonder afscheid, en verdween. Ze werd ziekenverpleegster
in de Incurables, en men telde ééne meer van die bekeerlingen, zoo talrijk in de zeventiende eeuw, die voor
haar bedrogen liefde troost zochten aan * de voeten Gods,
achter de traliën van het klooster, in een tijd toen voor
de bedrogen, van liefdeswee verkwijnende vrouwen het
deurtje der cel zich zoo gemakkelijk opende. Men glim
amper om de late bekeering van Mme de la Sablière-lachte
U. E. XVIII 12
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en men weet aan de goddelijke werking der gratie wat
slechts het bittere werk van de droeve liefde was.
Lang bleef Iris niet van de wereld gescheiden. Haar
dochter, de even bevallige en veelzij dig begaafde Mme de
la Mésangère
aan wie Fontenelle zijn „Entretien s sur
la pluralité des mondes" opgedragen heeft en die vroeg
weduwe was geworden, kwam zich in Parijs vestigen, en
naar 't schijnt ging de bedroefde moeder bij de bedrukte
dochter wonen, in de Rite Saint-Honoré.
Voor La Fontaine bracht het liefdesdrama een heele
verandering teweeg. Zijn logies van de Rue Neuve des
Petits-Champs ontsnapte hem eens te weer, met het vroolijke
en interessante leven dat hij er sleet. Toch laat de barm
vrouw hem niet in den steek; hij wordt door haar-hartige
in een harer woningen gehuisvest, niet ver van haar eigen
woonst, zoodat hij toch geregeld zijn lieve beschermster
en haar dochter opzoeken kan. Wel worden er minder
feesten gegeven in de Rue Saint-Honoré en minder gasten
uit de „mondaine" wereld ontvangen, maar geleerden en
dichters zijn er welkom als vroeger.
Toch heeft hij zijn „huis" verloren en in den nieuwen

familie-kring van de ontroostbare Iris staat hij slechts
met één been. Hij zal dus zijn wandelingen op zijn eentje
hervatten, zijn bezoeken in allerlei deelen der stad ver
-menigvuld,
om afleiding te zoeken.
Een andere kommer drijft hem veelal het huis uit:
hij wil zijn canditatuur voor de Académie Française voor
moet zich daarom van de voorspraak van het-beridn
Hof en allerlei invloedrijke personen verzekeren. Bij vele
schoonen moet hij zijn opwachting maken, in vele salons
zijn groet brengen. Hij draagt gelegenheidsverzen op aan

de favorites, Madame de Montespan en Melle de Fontanges, bezingt het huwelijk van den Dauphin en dat van
Condé, roemt den Koning overal waar het in zijn verzen
pas geeft.
Een 'eerste maal zakt hij, in Januari 1682, en 't is
zijn goddeloosheid welke hem het meest in den weg staat.
Hij geeft den moed niet op en stelt een jaar later zijn
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canditatuur voor Colbert's zetel, met niemand minder dan
Boileau, den officieelen dichter en 's konings gunsteling als
tegen stander ; toch beb aalt hij de meerderheid van stemmen,
al heeft de kuische President Rose, die ook de eerste maal
zijn canditatuur heeft doen mislukken opnieuw den stok
in het wiel gestoken en al heeft deze zedige burger met
hooghartige verontwaardiging een exemplaar van de „Contes"
op de tafel geworpen, bijna naar het hoofd van La Fon
getrouwen, met een minachtend en smadelijk : „Allons,-taine's
Messieurs, je vois bien qu' il vous faut un Marot "; Benserade, die La Fontaine warm verdedigde, weerhield zijn
scherp en geestig antwoord niet: „Et a vous une marotte !"
Men ging tot de stemming over en La Fontaine verwierf
15, Boileau 7 stemmen. Maar de verkiezingen van de
Academie moesten door den Koning goedgekeurd worden.
Ditmaal ontving Lodewijk XIV heel koeltjes den afgezant
van het doorluchtig gezelschap en zond hem onverrichter
zake weg, niet zonder zijn misnoegdheid over een zekere
kabale in de Academie, en over Boilean's miskenning
gelucht te hebben. 't Was een duidelijke wenk vanwege
zijn Majesteit.
De onverwachte dood van een zekeren M. de Bezons
bracht onverhoopt uitkomst. Boileau werd in de plaats
van dezen zoo gepast ter stonde gestorven man gekozen,
en de Koning, tevreden omdat de Academie zijn wenken
niet in den wind had geslagen, liet weten dat hij zich niet
tegen de benoeming van La Fontaine zou verzetten, ook
omdat deze beloofd had „zoet" te zijn. Met algemeene
stemmen werd op 24 April 1684
démie Française opgenomen.

La Fontaine in de Aca-

De receptie geschiedde den tweeden Mei, in de gewone
vergaderzaal van het gezelschap, in het Louvre, en er
waren vele academici en bekende Parijzenaars opgekomen
om de redevoering van den fabulist te hooren. Hij las
zonder veel overtuiging en met schuchtere stem, zijn lofrede
op Colbert, van wien hij nooit veel had gehouden, en 't
was weer een gekke gril van het lot die wilde dat juist
La Fontaine Colbert opvolgen moest in de Academie en
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op zijn graf de gebruikelijke bloemen van welsprekendheid
strooien. Daarna werd hij vaderlijk bestraft door abbé de
la Chambre, die hem flink de les spelde en hem als een
boos kind berispte, en vele ernstige academici keken met
minachting op den lamlendigen poëet neer, die zich niet
fatsoenlijk te gedragen wist en zijn openlijke afstraffing
gedwee onderging. Hij luisterde amper naar al hun waan
dutte zoetjes in en werd eerst wakker toen-wijzeprkn,
zijn beurt gekomen was om zijn „Discours a Mme de la
Sablière" voor te lezen ; zijn gedicht klonk heel wat le ven dig er dan zijn hulde aan Colbert, omdat het loflied op zijn
vereerde vriendin den dichter uit het hart was geweld en
zoet hem op de lippen lag, en zijn officieele rede slechts
vorm en schijn was.
Het belangrijkste voordeel van zijn lidmaatschap was,
dat de Académie hem per jaar gemiddeld 600 livres aan
presentiegeld opbracht. Hij betoonde zich een ijverig lid
van het uitgelezen gezelschap, werkte gestadig mee aan
de gewichtige onderneming van het woordenboek, leerde
vele handen drukken, nam uitstekende dutjes, in een gemakkelijken zetel, vermaakte er zich vaak om de pedanterie
van de meesten zijner collega's en ging voor de rest ongegtoord zijn gang, als vrij man, jolig en losbandig als vroeger,
niet vreezende zelfs zijn gestrenge collega's te ontstichten,
wanneer ze hem met een kortgerokte juffrouw ontmoetten,
of hen door zijn lichtzinnige verhalen in verzoeking te
brengen, wanneer hij hun glimlachend en eerbiedig een
nieuwen „conte" te lezen overreikte.
Het huis van Iris werd al droever en stuurscher. In
1685 bekeerde ze zich, en ontving van den Koning een
pensioen van 2000 livres om hare devotie te staven, zooals
meest al de bekeerlingen van dien tijd met wereldlijke
goederen werden gezegend om hun godsdienstigen ijver te
beloonen. Doch kort daarop werd het Edict van Nantes
ingetrokken, en vele protestanten gevangen gezet, tot abdicatie aangespoord of tot verbanning gedwongen. Bijna
heel de familie van de vroegere Melle Hessein kleefde het
Calvinistisch geloof aan. Haar zoon werd in de Bastille
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opgesloten en nam daarna de wijk naar Londen, haar schoonzoon en dochter vluchtten naar Holland, en ze bleef met
zeven kleinkinderen, zeven weezeri, zitten, met angst vervuld wegens het lot der uitgewekenen, met kommer om de
toekomst van de wurmen.
In haar huis kon men voortaan de vrienden van vroeger op de vingers tellen, en er drongen meer godvruchtige
lieden, paters en priesters om haar heen dan hoofsche
jonkers en lachzieke jonkvrouwen. Er lag een kreps van
rouw over hare ziel, een droeve devotie op al de dingen,
een huiver van wrange kwezelachtigheid over al de menschen.
La Fontaine voelt zich verwaarloosd. Amper luistert
zij nog naar zijn verzen, zijn invallen, zijn anecdoten en
in hun schoorie vriendschap is iets verwoest en gekriakt,
als in een tuin de bloeiende rozen, na een guren vriesnacht. Hij weet haar ver van hem, vervreemd, in andere
gedachten opgegaan, en niet zonder tegenzin aanhoort hij
de dwaze vermaningen, waarmede ze hem lastig valt en
hem tot beter leven aan spoort. Hij wordt gedurig belegerd,
en 't wordt alles kil en onverschillig in zijn leven, binnen
de vier strenge muren van haar stil geworden huis.
Ook Marianne's genegenheid is hij kwijt. Al de Bouillon's zijn in ongenade gevallen en de onvoorzichtige
Mancine is uit Frankrijk gevlucht wegens een nieuwe dolle
streek. Ze is naar Engeland gereisd, om er zich bij haar
zuster Mazarin en Saint-Evremond te vervoegen.
La Fontaine mag niet aan reizen denken; hij is stram
van jicht, en 't spijt hem: hij zou zich te Londen beter op
zijn plaats hebben gevoeld, bij de twee Mazarines en zijn
epicuristischen vriend, bij Waller en al die andere dichters
van genot en liefde, die het hoofd met bloemen gesierd
en den roemer in de hand gekneld, het leven heel wat
vrooljker bezongen dan Mme de la Sablière en haar pater
-

IRapin en haar pater Bouhours en al hare andere paters
het gedoogden.
Hij wil het sombere thuis uit. Met d'Herwart is hij
al lang bevriend, een makker naar zijn hart, en nu deze
hem de gastvrijheid aanbiedt, zal hij gretig van het aanbod
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gebruik maken. Anne d'Herwart - 't is een mannennaam - was dertig jaar oud, rijk en invloedrijk - want
hij maakte van de hooge magistratuur deel - en op het
leven verlekkerd. In 86 had hij zijn verhouding met eene
danseuse verbroken, om de mooie, jonge Mile de Bretonvillers te trouwen. La Fontaine had het bruiloftsfeest meegevierd, en 't was weer een dag geweest, zooas er vroeger
zoovele voor hem gekomen waren, een goede, vette, lustige
dag, een dag van eten en drinken, vrijen en zingen. Het
jonge paar bewoonde een vrooljk huis, en een mooi huis;
Mignard had het cabinet gedecoreerd met een apotheose
van Psyche en het salon met Apollo en Daphn -- 't
waren oude kennissen van den dichter, al die naakte en
rose glimlachende mythologische wezens - en er lag een
uit g estrekte, charmante tuin achter het huis. M. d'Herwart bezat ook een kasteel te Bois-le-Vicomte, op vijf
mijien van Parijs, een prachtige woonst, met een onvergelijkelijk park, dat voor La Fontaine aangelegd scheen.
Bij de d'Herwart's trof men een heel ander gezelschap
aan dan bij de bekeerde Mme de la Sablière, alleen jonge,
beminneljke, geestige 'gasten, menschen die zich gelukkig
voelen en gaarne lachen, door hun opgewekte vrooljkheid
bij elkaar passen en vast besloten zijn zich niet te vervelen, en die toch met zorg gekozen worden en tegen den
bon ton" niet zondigen. Onder deze menschen is hij tehuis.
Hij laat zich meeslijpen door zijn geest en dichtluim, praat,
jokt, rjmt madrigalen, draagt een vertelling voor welke
allen aan 't schertsen brengt, en de dames aan 't mijmeren,
met een scheimschen glimlach om hare lippen; hij is
weer jong onder de jongeren.
Hij gevoelt zich op zijn gemak, en hij, die in gezelschap van anderen vaak gesloten is, bloo, onhandig, zelfs
dom, laat hier zijn tong los. Hij weet zich bemind, bewonderd. De charmante Sylvie, Mme d'Herwart, haalt hem
aan, en hij ziet er heelemaal niet tegen op, om te praten,
te furten, verzen te zeggen of zijn genotzuchtige filosofie
uiteen te zetten.
Hij wandelt in de tuinen, naast zijn gastvrouw, snuift
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den geur der bloemen op, plukt een roos, fluit een merel
na. Zoo vergeet hij zijn rheumatiek en zijn oud worden.
Want de akelige jicht laat hem zelden los, belet hem
vaak uit te gaan, bezwaart zijne slapen en knakt zijn
werklust. Rij weet dat zijn hand onzeker wordt en zijn
geest niet zoo frisch meer is als vroeger. De tijd gaat snel
en onverbiddelijk voorbij . ...
n, en dat is
Al zijn vrienden vallen weg, én voor éé
een zeker theken, een waarschuwing waarover hij zich
niet begoochelen kan. 't Wordt eenzaam rondom hem,
zijn tij dgenooten sterven weg; al zijn vrienden verdwijnen
uit den aardschen tuin der lusten.
Hij wil niet aan den dood denken en jaagt moedig
steeds het nare denkbeeld weg; 't is het beste middel om
zich den angst voor het duistere einde te sparen; meer
en meer voelt hij zich tot het genot aangetrokken en tot
het leven. Want voor een ouderling heeft het bestaan
ook nog allerlei bekoring: de conversatie, de vriendschap,
de vriendinnen en hare kanten en juweelen, de tuinen
en hun bloemen, de muziek en de verzen, en zoo de tijd
voor de liefde bijna voorbij is, de herinnering blijft over
met hare wisselende spelen en zoete, wellustige aanrakingen.
Hij twijfelt met reden aan zijn krachten en het minnespel
is niet meer de dagelijksche disch voor zijn zinneljke
lekkerbekkerij, maar geheel en al kan hij toch aan de
vrouwen niet verzaken. Hij laat alle fijngevoeligheid varen
en wordt al minder en minder omzichtig in de keuze zijner
vermaken.
Hij leert Madame d' Ulrich kennen en wordt door
haar ingepalmd. Dochter van een der vier en twintig
violisten van den Koning, is ze in een herberg, waar ze
als meid de klanten bediende, ontdekt door Ulrich den
hofmeester van den graaf d' Auvergne en aan zijn heer als
een lekker brokje aanbevolen. De graaf plaatste haar in
een klooster, om er fijnere manieren te leeren en er ongegeneerd, in de schaduw van de godsgewijde muren, minnespel met zijn beschermelinge te plegen. Later vroeg Ulrich
haar hand, omdat ze van den graaf aanzienlijke subsidies
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had genoten, maar 't was een alles behalve stichtelijke echt
geweest; tegelijkertijd met Ulrich stelde ze doorloopend
een paar minnaars tevreden. Ze bewoonde een prachtig
huis in de Rue de 1' Université, dat feitelijk een verkapte
speelzaal was, en ontving er de rijkste en losbandigste
„petits maitres" en officieren van Parijs, die er speelden
en dronken naar hartelust. Toen La Fontaine haar leerde
kennen, was ze de dubbele minnares van den Marquis de
Sablé en diens broeder. Uit eerzucht besloot ze den ouden,
suffen dichter te verleiden, en nog den schijn reddende
met behulp van een listige comedie, en hem steeds met
de wraak van haren man schrik aanjagende, lokte ze hem
naar zich toe met de veelvuldige belofte van welgebraden
patrijzen, schuimende champagne en haar geoefend lichaam.
Ze was niet vies gevallen: La Fontaine telde 67 jaar en
toonde nog weinig amoureusen ijver, maar daar zij zijn
zinnelijkheid langs alle kanten in eens aanprikkelde en
omdat de geur der patrijzen hem even verleidelijk aantrok
als het weeke vleesch der avonturierster, bezweek hij . Hij
was voor den echtgenoot angstvallig op zijn hoede en liet
in zijn brieven niet na terwijl hij voor de patrijzen, de
champagne en het gestoffeerde bed bedankte zijn
liefje tot de vernuftigste . voorzichtigheid aan te manen.
Bij haar zat een dwaas verlangen naar den ouden,
verwaarloosden man vast, een sadistische lust om den
beroemden dichter te knechten en iets van zijn glorie op
hare verlepte reputatie te laten stralen. Ze kittelde met
zooveel lage lust zijn seniele begeerten, dat hij blind voor
haar schaamte werd, haar als een letterkundige vertrouwelinge bejegende en haar allerlei handschriften toevertrouwde
welke ze zich haastte na zijn dood openbaar te maken.
Maar lang genoot ze niet van den gestolen luister, die
van het hoofd des betrouwvollen dichters op haar geil en
overal te koop geboden lichaam was afgestraald. Ze stelde
zich zoo schaamteloos aan, dat de politie baar niet langer
ongemoeid kon laten dollen, maar haar in de Madelonnettes — een soort verbeteringshuis voor vrouwen van
lichte zeden — opsloot en later in het Hotel Général,
.
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waar de al te gevaarlijke lichtekooien in verzekerde bewaring gehouden werden.
Ook zijn verhouding tot de Vendóme's pleit niet in
La Fontaine's voordeel. De twee broeders waarvan de
jongste, Philippe, tot „grand prieur de France" opklom
en de oudste, Louis-Joseph, de toekomstige overwinnaar
van Villaviciosa, het benijdenswaardige ambtje van gouverneur der Provence bekleedde — waren wel de zorgelooste libertijnen van Parijs. Aan verfijnde cultuur en
artistieke belangstelling ontbrak het hun niet, maar evenmin
schoot het hun aan driest- cynische en epicuristische, genot
levensopvattingen te kort. Ze hadden samen op-zuchtige
meer dan een slagveld . gestreden, maar ze hadden ook
broederlijk in meer dan een gezellig hoekje van het land
gelag gehouden en buik van flesch en borst van schoone
gestreeld.
De oudste vertoefde meestal te Versailles, wegens de
eischen van zijn ambt, maar haastte zich naar Parijs,
zoodra er maar een paar uurtjes overschoten, al was 't
alleen onl er den nacht onder de vrienden van de „Societé
du Temple" door te brengen. Men ging nooit vroeg
slapen in het paleis van de Rue du Temple, en La Fontaine zelf heeft in een. zijner „Epitres" een der beruchte
soupers van den libertijnschen kring beschreven: „Jusqu'au
point du jour, on chanta, on but, on rit, on disputa."
De abbé de Chauliéu diende dien beiden joligen heeren
als intendant en beheerde zonder al te strenge zorg hun
reusachtig, maar snel slinkend fortuin, dat telkens door
den verkoop van het een of ander eigendom moest worden
aangevuld. Men heeft nooit zonderlinger abbé gekend
dan dezen schertsenden grappenmaker en ontuchtigen verzen ri melaar, die meer naar wijnlucht dan naar parfums van
bloemen rook. Hij betaalde de giften uit, welke de kwistige
prieur en de gulle gouverneur onder de drinkebroers en
hansworsten van de „Societé du Temple" uitdeelden; men
kan licht gissen hoe hij in de gunst van La Fontaine
stond, die hier meer dan elders met de bedelende hand
geopend liep, on1 de kruimels van de overvloedige tafels
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op te vangen, en nergens maakt de pannelikkeri van den
opgeruimden en glimlachenden schooier zoo'n vernederen den indruk als in het huis dier twee jonge losbollen.
1Iij kende ze sinds vele jaren, van hunne prille jeugd
af, van bij de Duchesse de Bouillon ; hij had hun vader
kunnen zijn. Niet zonder split ziet men den zeventigjarigen
dichter onder al die jonge brassers verkeeren, feest vierend,
drinkend, brallend met hen tot de bleeke morgen daagt,
en hij door een hunner getrouwen naar huis teruggeleid
moet worden, met verwarde gepeinzen, hotsend hoofd en
knikkende beenen.
Hij volgt ook de Vendome's naar hun landgoed van
.net, en daar deugt de lucht beter voor hem. In het oude,
fiere kasteel, dat voor Diane de Poitiers in den bevalligsten Renaissance -tijd werd gebouwd, in het licht dat zijn
oogen opklaart en zijn gemoed verzonnigt, wordt de schoone
dichter der natuur weer wakker in het wankelende lichaam
van den Par schen „fêtard". Hij herkent het van wijn
roodgezwollen gezicht van Chaulieu niet meer, noch de
geblaseerde gelaatsuitdrukking van de twee jonge, moeë
prinsen, maar zijn oogen waren over de frissche en lenige
oevers van de Eure, over de eiken en linden, en ontdekken in het lommer der bosschen de statige figuren der
marmeren goden; daar juicht hij van zuivere pret en geluk
terwijl hij Ovidius leest, daar toovert hij in zijn droom de
antieke liefde-symbolen op, in een arcadisch landschap,
daar schrijft hij zijn „Philémon et Baucis ", het gedicht
der jonge, frissche liefde, dat hij uit dankbaarheid aan
M. de Vendome wijdt, die er niets van begrepen zal hebben.
Hij verwijdert zich meer en meer van Mme de la
Sablière, met wie hij niet meer in die vreugdige, vriendschappelijke eendracht van vroeger leeft, hij begrijpt hare
gestrengheid niet en acht haar gezelschap te droef. Hij
weet ook dat ze op haar fortuin spaarzaam zijn moet en
wil haar niet langer ten laste zijn. Dus moet hij geld
zoeken, overal waar 't te rapen valt. Om munt te slaan
bereidt hij een vijfde deel van zijn „Fabels" voor, maakt
voor het toon eel ,,Astre" af, verbetert zijn „Contes" waar—
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van een volledige uitgave in Holland het licht moet zien.
Hij bezingt allerlei historische feiten en openbare gebeurtenissen, en de innerning van Steenkerken bezorgt hem
onverhoopt een beurs van honderd louis.
Zijn roem staat vast. Ondanks zijn ongeregeld leven
en zijn weinig verzorgde manieren, is hij te Versailles
welkom. Hij wordt zelfs bij den dauphin toegelaten onder het waakzame oog van Fénélon 1) en geeft het
kind onderwerpen nit de Fabels op, om ze voor zijn Latijn
-sche
vertalingen te gebruiken.
Hij begint zich moe te gevoelen. Hij strompelt ongemakkelijk over de stoffige en hobbelige wegen en wordt
allengerhand al minder aangetrokken door uitstapjes in
koets of rijtuig naar Bois-le-Vicomte, Anet of Versailles. De jicht sloopt zijn krachten dagelijks meer, en
zijn arme beenen vooral beginnen dienst te weigeren. Zijn
hart klopt loomer ook, al door de gluiperige jichtaangetast.
Hij ligt dikwijls ziek te bed, kruipt weer recht, zakt
terug in. Er zijn oogenblikken dat hij niets geen lust meer
voelt om feest te vieren. en luidruchtig te slempen. Voor
de eerste maal van zijn leven, terwijl hij zwak te bed ligt,
komt ernstig de gedachte aan den dood bij hem op. Hij
wil het verjagen, dat somber gepeins, dat niet past voOr
een vrooljk mensch als hij, maar het spook staat pal voor
zijn sponde, en laat zich niet verjagen en wijst met den
spitsen vinger naar hem, als een strenge vermaning.
Als door het toeval gedreven, brengt een jonge kapelaan van St. Roch hem een eerste bezoek, in December.
Hij wil den ouden man ge
en schrik op het lichaam werpen
en dringt daarom als zoon van een ouden vriend bij hem
binnen, om in naam zijns vaders nieuws betreffende de
gezondheid van den dichter te vernemen. Hij praat ge
makkelijk, minzaam en zonder stoere dogmatiek. Terloops
slechts verplaatst hij de discussie op godsdienstig terrein,
ontlokt den dichter de bekentenis dat de Heilige Schrift
toch een boeiend boek is en gaat bescheiden heen, zooals
zijn

1) Gelukkig kind - voor wie La Fontaine zijn ,,Fables" en Fénélon
,,Télemaque" schreef. De Dauphin stierf in 1711, Lodewijk XIV in 1715.
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hi* is gekomen. Maar hij keert weer. Hij pleegt geen geweld op het geweten van den eigenzinnigen ouderling,
heeft geen haast en brengt zijn heilige zending niet in
gevaar; zijn gedrag valt mee en La Fontaine, die in dezen
abbé Pouget een vriend meent gevonden te hebben, ontvangt hem vriendsehppeljk, als een lieftalligen, dienstwilligen, jongen man, en die het niet vervelend vindt
zoo'n ouden verstooteling als hij, gezelschap te houden in
zijn klein doodsch kamertje.
Alles draagt er toe bij om hem terug in de armen
van de Kerk te drijven : een zijner oudste vrienden Talle
des Htaux sterft, en zijn voortreffelijke vriendin-mant
Madame de la Sablière valt zwaar ziek; uit alle berichten
welke hij op zijn ljdensbed ontvangt, spookt de schaduw
van den akeligen dood op. Hij voelt zijn laatsten twijfel
langzamerhand wijken, en zijn besluit om tot inkeer te
komen staat vast. Hij is nochtans zeer bevreesd voor de
biecht welke hij zal moeten spreken, wat 'n werkje voor
iemand, die als hij sedert jaren niet meer ter confessie is
getogen en zoo zwaar gezondigd heeft tegen alle heilige
wetten! Maar 't moet, en hij geeft zich gewonnen. Nu
legt abbé Pouget zijn listig plan bloot. Het geldt niet
alleen een arme, verdwaalde ziel te redden, doch de bekeering van La Fontaine moet bijdragen tot de eer der
Kerk, tot stichting van al die andere libertijnen, zoo talrijk
en in hun kwaad verstokt. Hij wil persoonlijk geen biecht
afnemen, want een meer bevoegde, meer offi cieele ambtenaar
der Kerk moet die belangrijke confessie, uit den veegen
mond van den beroemden dichter ontvangen en de beljdenis
moet schriftelijk bevestigd worden, de zondaar zal openlijk
zijn berouw uitdrukken, alsmede zijn wil om boete te doen.
Hij zal moeten beloven niet meer tot de verspreiding der
,,Oontes" bij te dragen en het tooneelstuk waaraan hij
werkt en dat als gewoonlijk te wuft wordt bevonden, aan
het vuur prijs geven.
Niet zonder zuchten, en na eerst een paar doctors
der Sorbonne geraadpleegd te hebben, die het met Abbé
Pouget eens blijken te zijn over het onstichteljk karakter
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van zijn jongste gewrocht, Werpt hij zijn werk in de
vlammen. En weer aarzelt hij.
Dan sterft Mme de la Sablière. Hij ligt ziek te bed,
kan haar zelfs geen blijk van vriendschap meer betuigen,
moet zich den bitteren troost ontzeggen van haar een
laatste maal te bezoeken en haar de hand te drukken.
Hij is droef omdat zijn bekeering niet eer is geschied en
ze er geen getuige meer van zijn kan, want hij weet hoe
gelukkig ze zou geweest zijn, indien ze hem opnieuw het
rechte pad had zien bewandelen. Hij zal den weg volgen,
dien ze hem getoond heeft.
Racine komt dikwijls zijn ouden vriend gezelschap
houden, staat hem met raad en daad bij en sterkt hem in
zijn vrome voornemens. Langs alle kanten oefent men
druk op zijn wil uit. Alsof een geheime macht zijn laatste
aarzelingen overwinnen wil, sterft Pellisson ook, en zonder
biecht. Als zoo'n goddelooze dood ook hem verraste! De
dichter stemt in der haast toe en op 12 Februari vindt
de droeve berechting plaats.
Men heeft den zieke in een leunstoel geplaatst, voor
een met wit laken gedekte tafel, waarop eenige brandende
kaarsen walmen, rond het sombere Crucifix. De afgevaardigden der Académie Française zijn aanwezig en vele
vrienden, om het pijnlijk tafereel te aanschouwen. Dan
komt de priester aangestapt, omgeven met een zihrerig
geluid van bellen. Hij plaatst het Heilig Sacrement op
tafel, sprenkelt wijwater op den stervenden man, zegt zijn
gebeden.
Moeizaam richt de zieke zich op, kreunend van pijn
en inspanning, het voorhoofd nat van zweet. Hij vraagt
vergiffenis aan God, aan de Kerk, aan den Priester en aan
de Academie voor zijn eerloos en verderfeljk werk; hij
belooft zediger te leven en zijn laatste dagen in versterving
te slijten, zijn pen voortaan aan godvruchtige onderwerpen
te wijden. Nu heft de priester de hostie op, legt ze op
den murwen mond des dichters, terwijl de „Laudate" dreunt
door de kamer, meegezongen door de versomberde toeschouwers. Racine weent..
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De stoet trekt weg en de oude man blijft alleen achter,
gebroken door . zijn lastige biecht. Maar 's namiddags wordt
hem een troost geschonken : de hertog van Bourgogne
laat een beurs afgeven, met vijftig louis, omdat hij het
niet redelijk vindt dat de dichter ontbering zou moeten
lijden, nu hij zijn plicht heeft vervuld en van het hon orarium voor de nieuwe uitgave in Holland van zijn „Conies"
afstand heeft gedaan ; La Fontaine is zoo kinderlijk ver
dat hij overij lings den abbé Pouget laat roepen om-heugd
hem het goede nieuws mee te deelen, en de priester is
natuurlijk verbolgen omdat h.ij in zijn plechtige plichten
gestoord is geworden en in allerijl toegesneld is, terwille
van zoo'n onbeduidende gebeurtenis. Priesters begrijpen
dichters niet.
Nog sloeg niet La Fontaine's ure.
Hij knapte weer een beetje op, bij het aanbreken der
Lente, toen hij de zon terug zag, en hare warmte op zijn
knoken voelde, en het eerste groen hem in de oogen
straalde.
Hij werd verplicht zijn huisje van het Saint-Rochkwartier te verlaten. Zijn ziekte had hem veel gekost aan
honorarium voor geneesheeren en apothekers. En tot overmaat van ramp, had de „Académie" voor een zekeren tij d
hare Jetonsde présence" afgeschaft. Wat een geluk dat
hij telkens weer op de welwillendheid van een vriend kon
bouwen! La Fontaine is wel een der menschen geweest,
die het meest de vriendschap te loven hebben gehad,
en nooit vruchteloos een dienst of hulp of raad
hebben verwacht. De d'Herwart's noodigden hem uit om
bij hen definitief zijn intrek te nemen. Veel belemmeringen sleepte de verhuis niet mee: eenige boeken, een clavecimbel, eenige borstbeelden van de wij sgeeren der oudheid,
't werd alles snel op een handkar gestapeld en naar de
rue Platrière vervoerd.
Hij verkeert bestendig in zijn mystieke bui. Verschillende libertijnsche dichters hebben hem reeds aangespoord
om zich van het juk der priesters te bevrijden, zijn vrienden uit England dringen meer dan ooit bij hem aan om
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over zee te steken, doch lij geeft geen gehoor aan de
verzoeking. De daad bij de belofte voegend, rijmt hij een
„Dies Irae ", vertaalt de J1ymnes du Breviaire" en de
„Lauda Sion salvatorein". Hij wankelt niet in zijn besluit
en de ong eloovigsten en tweeslachtigsten moeten nu wel
erkennen, dat het niet louter uit vrees voor den dood is
geweest, dat hij zich bekeerd heeft, zooals een schip dat
gedurende den storm een schuilplaats zoekt, maar dat hij
vrij willig, bewust, uit overtuiging en met ernst, de veilige
haven binnengestevend is.
Hij heeft voldoende zijn krachten herwonnen om een
laatste bezoek aan Chateau-Thierry te brengen; llij gaat
zijn vrouw opzoeken — en de kerk heeft hem deze boete
niet opgelegd! -- tegenover wie hij zich zoo schuldig
gevoelt, hij vindt de zachtgolvende valleien en de kleurige
wijngaarden terug, zijn oude vrienden, al zij n e beminn elij ke
herinneringen.
't Is maar een pelgrimstocht, een uit heimwee gestegen verlangen om alles nog eens terug te zien, wat hem
zoo duurbaar is geweest, eer hij voor goed zijn gretige
oogen sluiten zal.
Hij keert dadelijk naar Parijs terug, wordt tot Chancelier van de Académie aangesteld en betrekt zijn kamers
in het huis van d'Herwart. 't Is onder hun dak dat
hij de laatste achttien maanden welke hij nog te leven
heeft, zal slijten. Er schiet hem niets te kort, hij heeft
eten en drinken op tijd en zelfs zorgt Mme d'Herwart voor
een nieuw „habit", zonder dat de oude droomer iets van
de substitutie bemerkt. Hij wandelt door Parijs, even opgewekt en guitig van zin als vroeger, al is hij matiger
geworden en vroom. Zijn bekeering heeft het frisch menschelijke, de warme belangstelling en de vreugde niet ge
Zijn voortreffelijk, opgewekt humeur laat-doinhem.
al zijn kennissen verbaasd. Hij legt vijf mijlen te voet af
van Parijs naar Bois-le-Vicomte, en heeft zijn eetlust niet
verbeurd. Hij smeedt allerlei letterkundige plannen en wil
een groot kerkelijk gedicht samenstellen. Hij volgt met
onvermoeibaren ijver de zittingen der Académie.

Soo
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Met zorg vermijdt hij zijn vroegere makkers van
plezier en wanneer hij voorbij de kroegen stapt, waarin
hij zoo menige flesch heeft geledigd en zoo menig lied
gezongen, knijpt hij zijn oogen dicht; tegen de meisjes
glimlacht hij misschien in 't voorbijgaan, maar hij wenkt
ze niet meer.
Plots stort hij in en ligt weer twee maanden te bed,
staat dan weer op om zijn gewonen levenswandel te herbeginnen, doch ditmaal nemen zijn krachten snel af, en
de korte opflikkering van ijver en levenswil welke zijn
laatste maanden opgevroolij kt heeft, dooft uit voor goed,
als de smeulende vlam der lamp waarin geen olie meer is.
Hij legt zich steeds pijnlijker verstervingen op, en
in 't geheim draagt hij zelfs een boetepij . Zijn laatste dag
buiten, in 't volle leven, is aan de Académie gewijd geweest.
Terwijl hij huiswaarts keert, bevangt hem onderweg, in de
rue du Chantre, een zoo duizelige zwakte, dat hij te
bezwijmen denkt. Hij raapt al zijn krachten te samen,
kruipt tot zijn huisdeur voort, strompelt de trappen op
en strekt zich op zijn bed uit om te sterven. Hij bevroedt
,

dat het- afscheidsuur aangebroken is. Racine verzacht zijn

laatste stonde, zelf stok-oud, gebroken, zwak, en 't is een
aandoenlijk vertoon, die twee groote, voor de eeuwigheid
bestemde scheppers van schoonheid en ontroering, naast
elkaar te vinden in een nederig kamertje, waar de Dood
reeds binnen geslopen is, elkaar troostende en moed insprekende, terwijl de avond en de angst rondom hen stijgen.
Toch is die stervensscène van La Fontaine een
pijnlijke ontgoocheling voor ons, die hem kennen. Men zou
den dood van den blijen man heel anders gewild hebben,
zooals de heidensche dichters stierven, in volle zon, onder
den blauwen hemel, en de bloesemende boomen, hun ijl, veeg
hoofd met rozen gekroond, en ongestoord blikkend zonder
angst of wroeging, rustig nog genietend van de laatste
oogenblikken, om vaarwel te zeggen aan het schoone leven.
De kristen-dood, wanneer de Engel des Heeren aan
de deur klopt, valt smartelijk op het hart als een klaag lied. 't Is een wanhopig vaarwel aan alles, aan de zon,
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de bloemen, de dieren, aan de vrouwen die men heeft
bemind, aan de vrienden van wie men heeft gehouden,
aan het lustige leven en het geestdriftige werk. En buiten
de kamerdeur en de muren des sterfhuizes, ligt de zwarte
beklemmende nacht, de eeuwige geheimzinnigheid en
wacht de vreeselijke gestrengheid des rechters. Op Woensdag
13 April 1695 blaast La Fontaine den laatsten adem uit,
74 jaar oud. Hij wordt gezalfd, het „Kyrie Eleison" ruischt
door de kamer, eentonig en akelig als een klacht', droef
als een sombere regenbui op een schoonen tuin.
Zoo ging Jean heen, gelijk hij was gekomen, zonder
veel gerucht, steeds bescheiden en nederig. Zijn lijk werd
op de „Saints-Innocents" begraven, dat wel het meest geschikte kerkhof was voor een argeloos, naïef wezen als hij,
ook een „innocent".
En Fénélon gaf aan zijn koninklijken leerling, den
duc de Bourgogne, een Latijnsche lofspraak te vertalen,
waarin de jonge man, die eens als kind het geschenk van
de „Fables" had ontvangen, den goedigen en genialen
ontslapen sukkelaar welgemeend hulde bracht en treurig
neerschreef dat met La Fontaine waren verdwenen van het
werelddeel „les jeux badins, les ris folatres, les graces naïves
et les doctes Muses", waarmede de vernuftige kroonprins
niet loog.

Men heeft hem nooit vergeten.. .
En nu staat hij, zonder te pronken, op het voetstuk
van een nederig monument, in het kleine stadje van Champagne, dat stille Chateau-Thierry, waaraan hij zóozeer
gehecht is geweest — voor een paar jaren hoorde men er
het gras groeien in de reeten tusschen de grijze steenen en
de schildpad kruipt voor zijn voeten, de raaf zit op zijn
schouder; zijn schoenen zijn slecht dichtgeregen en in de
haren van zijn pruik kleven pijltjes hooi; droomerig en
verstrooid van aangezicht en schijn, luistert hij naar de
flui sterin gen van zijn lie$ij ken droom. Hij staart over de
lage daken heen, de velden in, langs de van kamperfoelie
en pimpernel geurende wegelingen, langs de hellingen waar
de wijngaardranken gloeien en over de stille vallei, waar
U. E. XVIII 12
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de konijnen en vogelen leven in eigen wereld, het paradijs
waarvan hij voor hen alle in zijn fabels de poorten heeft
open gezet, en dat zoo zacht en mild is, en .waar de Marne
zilverig en traag vliet, als door het aardsche paradijs.k
[Tij schold dikwijls op de Duitschers, hij loofde menig
maal M. de Turenne en M. de Condé en alle generalen, die
Frankrijk zoo goed wisten te verdedigen en waakzaam
beveiligden tegen de botte benden van de oostergrens.
Maar thans stroomt de Marne rood van bloed, en de
eiken zijn geveld en de verschrikte konijnen en hazen gevloden, het kanongebulder w-eerdondert door de gezegende
velden, die hij door. kruiste, zoo vaak, luisterend naar
hun stilte. 't Is oorlog in zijn streek.
Op zijn voetstuk waakt hij onbeweeglijk, als een bronzen
beschermengel, angstig wel en droef om al het leed dat is
geschied aan zijn land, zijn medemenschen, zijn vrienden
de dieren; maar, hij is gerust en van peis doordrongen,
omdat hij wijs is: het onweer zal voorbij drijven, en dan
zal het vaderland in welvaart en orde gedijen en ChateauThierry terug in zijn provincialen slaap indommelen, en al.
de kinderen van Frankrijk zollen weer, met ongestoord
gemoed, zijn fabels van buiten leeren, in alle scholen, en
de oude menschen, zich zijn verzen herinnerend, misschien
tot elkaar de geruststellende verzekering herhalen:
Devers la Somme on est en assurance,
Devers le Rhin tout va bien pour la France...

DE SYNODE VAN DORDRECHT
DOOR

Dr. H. T. OBERMAN.

„Staet uyt Arminiaen,
Die op den Gomarist uw' tanden meent te slijpen
En staet uyt, Gomarist, die desen meent te grijpen
En krabben d'oude roov' van 't seer van Achttien op."
Const. Huygens in „Hofwijck".

Nog steeds zijn in ons vaderland de gemoederen verdeeld waar het de waardeering der Dordtsche synode geldt.
In veler oog blijft de sombere 13e November van 1618,
toen zij op de bovenzaal der Kloveniersdoelen geopend
werd, een ongeluksdag in onze geschiedenis. Voor anderen
is de herinnering aan dit Protestantsche concilie, dat de
aandacht van gansch Europa in spanning hield, een vierdag
waardig. Onopgemerkt mag haar derde eeuwgetij de in
geen geval voorbij gaan, want hare beteekenis heeft zich
doen gevoelen op het gebied van kerk en staat en hare
uitwerking is heden ten dage merkbaar in nog heel wat
meer, dan het bloeiend voortbestaan tiene r kleine vrijzinnige

broederschap.
Bij sommigen onzer beroemdste landgenooten uit de
eerste helft der zeventiende eeuw heeft deze kerkvergadering groote verontwaardiging gewekt. Als Hugo de
Groot, hetzij in zijn brieven of in zijn irenische geschriften
ervan rept, komt smart of toorn geregeld tot uiting. Hij
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vergelijkt haar gaarne met het beruchte concilie van Efeze
in 449, dat in de kerkgeschiedenis den bijnaam van „de
roovers- synode" heeft verkregen, omdat daar eene partijdige
samenstelling en ergerlijk machtsmisbruik het gevoelen
der tijdelijke minderheid overstemd en onderdrukt heeft.
Maar Grotius, die den 18en Mei 1619 na afloop der synode
tot levenslange kerkerstraf veroordeeld was, moest wel
verband zien tusschen de vonnissen, die zij in hare zitting
van den 24en April over de Remonstranten streek, en zijn
eigen - lot, dat ondanks eene gelukkige wending op zijn
blijvende ballingschap is uitgeloopen.
En hoe scherp oordeelde niet zijn groote tijdgenoot en
bewonderaar Joost van den Vondel over Dordt! Welk
eene schroeiende verontwaardiging gloeit ons toe uit zijn
hekeldichten, zelfs als hij zich na tal van jaren de „gedoemde rouwe" van „'s lands treurspel" te binnen roept!
Ook voor den dichter der „Geuzenvesper" loopt er eene
lijn van de K) oveniersdoelen te Dordrecht naar het schavot
op het Binnenhof te 's Hage waar Holland's „Grootvaer"
„den hals gekorven" werd, vier dagen nadat op Hemelvaartsdag, den gen Mei van 1619, de honderdvierenvij ftigste
zitting het einde der kerkvergadering had gebracht.
Weest tevrêen, haalt predikanten
West en Oost,
Gaat en zoekt bij Dordtsche Santen
Heil en troost!
't Is vergeefsch, de Heer komt kloppen
Met zijn woord,
Niemand kan de wellen stoppen
Van dien moord!

Tasten wij mis, of moeten wij in deze betiteling
„Dordtsche Santen" -een satire zien op het veel geroemde
gebed, waarmede de voorzitter der synode, Bogerman, de
kerkelijke samenkomst opende, toen op 6 Mei 1619, de
resultaten van het half jaar vergaderen, den volke werden
kond gedaan P De afgevaardigden werden daar een en
andermaal „raad der heiligen" en „heilige dienaren" (sancti
servi) genoemd, gelijk men trouwens de 87e zitting der
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synode is er een bewijs van - elkaDder wel meer betiteld
had. Hoe dit zij, het is bekend genoeg, dat de hekedich-

ter elders Vrijmoedig spreekt van ,,de aartshuichelaarssynode" en met graagte de populaire, volgens Brandt's
,,Historie der Reformatie" (D. IV, p. 21) uit Friesland herkomstige woordspeling heeft aangewend, die ,,Bogerman"
„het hoofd der snooden" noemt.
Daartegenover stond bij anderen de eerbiedigste waar
meende in ernst dat het land gered was van-dering.M
den ondergang en voorspelde dat het dogmatische werk
te Dordrecht geleverd, de eeuwen zou trotseeren en voor
goed den maatstaf aangeven der zuivere gereformeerde
rechtzinnigheid. Wat dit laatste aangaat, heeft een driehonderdjarige ervaring
zn ons geleerd, hoe de volksziel hier
gegrepen
is
door de Dordtsche leerregeis. De
lande
te
naam der stad Dordrecht klinkt als een program. De vijf
punten, die daar tegenover de ,,dolingen der Arminianen"
zijn vastgesteld, hebben den rang verkregen van de „Confessio Belgica", de met bloed geschreven geloofsbeljdenis
van Guido de Bray, en van den catechismus van Heidelberg. Deze twee geschriften zijn het, die reeds een halve
eeuw vóór Dordt den naam droegen van „formulieren van
eenicheyt" en die bij het volk zóó populair waren, dat de
Remon stranten hun opgang voornamelijk hebben gestremd
door er de schriftmatigheid van te betwisten. De heteeke
van deze synode schuilt voorts in de besluiten met-nis
betrekking tot de Staten -vertaling, die achttien jaar later
door deze zelfde theologen werd eg leverd, een boek dat
ook thans nog in schier alle protestantsche huizen een
plaats, en bij velen allereerst om godsdienstige en voorts
ook om literaire redenen een eereplaats inneemt.

Met voordacht was Dordrecht gekozen. Deze stad was
de oudste en nog steeds eeii voorname koopstad van
Holland. Het lag veilig achter zijne wateren, die het
tevens een goede verbinding met het achterland boden.
Van zijn bloei in den graventijd getuigt de grootsch -opgezette kathedraal, van zijn weelde onder Keizer Karel V
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de beroemde koorbanken van 1540. Onder de afgevaardigdel van edelen en steden, die tezamen de Staten van
Holland vormden, namen de Dordtenaren lang geen ondergeschikte plaats in, ja een oude volgorde stelde hen bovenaan.
Prins Willem trof hier te lande zes stemgerechtigde steden
aan en, naar rangorde vermeld, waren het Dordrecht,
Haarlem, Leiden, Delft, Amsterdam en Ter Gouw. Hij heeft
niet verzuimd er terstond twaalf andere naast te stellen,
maar Dordt bleef als de oudste voorop.
Den 15en Juli 1572, drie en een halve maand na de
verrassing van Den Briel door de Watergeuzen, was Dordt
het tooneel dier gedenkwaardige vergadering, waarin een
aantal edelen en vertegenwoordigers van vier grootere en
acht kleinere steden van Holland, de revolutionaire daad
verrichtten Oranje te benoemen tot landvoogd des konings,
in plaats van den wettigen Graaf De Bossu. Hij verkreeg
er die eigenaardige positie, die hem van meet af meer dan
een stadhouder en minder dan een souverein vorst maakte.
Marnix van St. Aldegonde vertegenwoordigde er den afwezigen prins en drukte de Staten, die van hun kant gehouw
en getrouw beloofden te zijn, allen persoonlijk de hand

ter bezegeling van een verbond, dat van zoo ver strekkende
beteekenis zou zijn voor de geschiedenis van Nederland.
Ook voor kerkelijke vergaderingen was de oude hoofdstad in de veel bewogen zeventiger jaren de aangewezen
plaats geweest. De provinciale synode van 1574 kwam er,
hoezeer ook door den nood gedwongen onvoltallig, bijeen
en in 1577 het Walenconvent. Een nationale synode, hoewel
hoofdzakelijk samengesteld uit Hollanders en Zeeuwen,
heette reeds de vergadering van 1578, toen de Vlaamsche
hageprediker Petrus Dathenus er voorzitter was. Het programma dier Dordtsche synode kwam reeds opvallend
overeen met die van 161.8. Ook toen werd de onderteekening der belijdenis-schriften verplichtend verklaard voor
predikanten en theologische hoogleeraren, ook toen ontving de voorzitter een opdracht, om samen met Marnix
zich te wijden aan eene bijbelvertaling uit het oorspronkelijke. Maar de verhouding tusschen kerk en Staat was
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destijds nog verre van goed. Vrij mocht de synode besluiten de democratische, immers presbyteriale kerkorde,
den z.g. „regel van Emden", waarbij overheidsbemoeienis
zoo goed als buitengesloten was, voor deze landen ver
te stellen, de regeering weigerde er op in te gaan.-plichtend
Zij hield niet van die kerkelijke vergaderingen, die een
bewind in den Staat dreigden te vormen en dit werd er
in de tachtiger jaren na de ervaringen in Leycester's tijd
met de Haagsche synode van '86, niet beter op. Er openbaarde zich allengs een tegenstelling in Holland tusschen
de leiders op staatkundig en op kerkelijk gebied, die bij de
bespreking dezer gebeurtenissen van 1618 en '19 opzettelijk
onze aandacht vraagt, maar in Dordrecht bestond zij niet.
Deze stad was overwegend contra-Remonstrantsch en bleef
met Amsterdam en Enkhuizen voor alle pogingen om haar
te overreden ongevoelig. Zij vertegenwoordigde in de
Staten van Holland een lastig element voor Oldenbaruevelt's kerkelijke politiek en ontzag zich niet, om in hare
straten eene bijzondere missie, met De Groot aan het hoofd,
met smaad en scheldwoorden te overladen. In het Calvi nistische Dordt waren de begrippen „Arminiaen" en „landverrader" synoniemen geworden!
Op de synode treffen wij dan ook, naar verhouding,
veel Dordtenaren aan. Balthazar Lydius, een der zes Zuid
afgevaardigden is Dordtsch predikant, de-Holandsche
Leidsche hoogleeraar Polyander a Kerckhoven, de opvolger
van Gomarus zelf, was het tot voor korte jaren bij de
Waalsche gemeente. Een ander collega, Johannes Dibbetsz,
heeft in de provincie Utrecht de partij der „afgezonderden"
geholpen en zit nu voor hen aan wie hij is uitgeleend.
De gebroeders Muys van Holy hebben beiden zitting : Aernt
als een der twee Zuid -Hollandsche ouderlingen, Hugo als
politiek gecommitteerde der Staten- Generaal. Hij heeft
nog maar zeer kort de partij van Barnevelt verlaten, maar
is nu, als alle renegaten, een der vurigste Remonstranten -

haters.
Begrijpelijkerwijze waren de synodale Heeren te Dordrecht populair. Zij zijn er warm ontvangen en eenparig
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is hun getuigenis, dat de burgers er zoo geheel opgingen
in de godsdienstige vraagstukken. De behandeling die de
Remonstrantsche predikanten er ondervonden, was hiermede omgekeerd evenredig. Maar laat ons de samenstell i n g der synode nog wat nader beschouwen.
Het college, dat in de Kloveniersdoelen bijeenkwam,
bestond uit ten naastenbij honderd leden. Van dezen
waren er zes -en- twintig buitenlanders en achttien gedeputeerden der Staten Generaal. Holland heeft van deze laatsten zes mogen zenden, de andere provincies ieder twee.
Om beurten hadden zij de week dat zij een voorzitter uit.
hun midden benoemden, waarbij dan de Leidsche hoog leeraar in de letteren Daniel Heinsius hun scriba en, bij
de beurt van sommige gewesten, hun woordvoerder was.
Op welke wijze hij dit ambt opvatte bewijst wel de bijnaam
van „Heinsius tonans", dien hij zich verwierf.
Het doet ons eigenaardig aan om in de geschiedenis
der Dordtsche synode telkens te lezen van twee voorzitters,
een kerkelijke en een politieke. Toch is deze tweeslachtige
toestand in het belang geweest, van de goede orde, want
met name de Geldersche gecommitteerde Dr. Martinus
Gregorius heeft zich onderscheiden als een beleidvol praeses,
die kort en zakelijk wist te. spreken en de vergadering,
waar Bogerman faalde, heeft gered. Daar Gelderland als
hertogdom in de Staten- Generaal den voorrang had, heeft
hij het eerste punt der agenda mogen afwikkelen, de ontvangst en verwelkoming der leden namens de Zeven Gewesten en het nazien der geloofsbrieven der buitenlanders.
Aan hem was juist de beurt toen de voornaamste botsing
met de Remonstranten plaats greep en hij heeft ook namens
de Staten- Generaal het slotwoord gesproken. De „politieken",
gelijk men hen kortweg noemde, moesten zorgen voor de
handhaving der rechten van den Staat en der uith eemsch e
theologen en bijzonderlijk van het gezag der Staten-Generaal. Zij moesten toezien, dat niets ontij dig gepubliceerd
werd en de Heeren niet te lang op reces gingen. Onder
hen waren befaamde edelen als Walraven van Brederode,
die, samen met den Frieschen Stadhouder, ook de Staten-
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Generaal vertegenwoordigd had bij de sluiting van het
bestand, en leden van den Hg Raad, zooals de verzoeriingsgezinde IRochus van den Bonaert en de voormaTige huisvriend van Grotius, Mr. Nicolaas Cromhout.
De theologen, die hier samenkwamen, waren meerendeels zeer bekwame lieden, doch allen van één kleur.
Bekende leiders als Bogerman uit Leeuwarden, Hillenius
uit Groningen, de populaire Roland en de kerkgeschiedschrijver Jacob Tr land (Vondel's ,,Kalkoerische haan")
uit Amsterdam, Festus Hommius uit Leiden en de jeugdige
Gijsbert Voet, nu nog predikant te Heusden, treffen wij
er naast een knappen bijbelvertaler als Herman Faiikelius
uit Middelburg en zijn doceerenden collega Antoine de
Wale. Deze laatste, Gentenaar van geboorte, en meer bekend
onder den naam van Walaeus, stond reeds in 1617 als
particulier raadsman naast; Maurits en is later Old enbarnevelt's laatste aanspraak geweest voor zijn dood op het
schavot. Hij was bezadigder dan de meeste Vlaamsche
godgeleerden en vormde ter synode met zijn collega Thysius
van Harderwijk een tegenwicht tegen den feilen iFraneker
hoogieeraar Sibrandus Lnbbertsz. en zijn voormaligen collega Gomarus, naast wien hij in de professorenbank gezeten
was. Deze overwinnaar van Arminius veroorloofde zich
anders nog al wat te zeggen!
Hoe meer men dit hoofd der contra-Remonstranten
leert kennen, hoe antipathieker hij wordt. Een norsche,
opvliegende Vlaming, die aan zijn schitterende opleiding
te Basel, Neustadt, Oxford, Cambridge en Heidelberg, zijn
denkkracht en kennis der Oostersche talen dankte en een
verdienden roep van geleerdheid genoot, maar met een
onmogelijk karakter. Driemaal is hij te Dordt van gastheer verwisseld en de derde verklaarde bij zijn vertrek
liever drie Hemonstranten dan én Gomarus te willen herbergen. Hij was, wat men zoo dikwijls ziet samengaan,
groot van geest maar klein van karakter. De Groot nam
hij het kwalijk dat deze Aiminius wat te veel geprezen
had in een ljjkzang, de Leidsche curatoren liet hij in den
steek toen zij nog in onderhandeling waren omtrent twee
ig
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vacatures in de theologische faculteit, zoodat er een tij dlang geen enkel godgeleerd professor te Leiden doceerde.
Uit Middelburg week hij weer spoedig om Walaeus, die
hem nog veel te gematigd was. Van Saumur, waar hij
toen heen trok, werd hij naar Groningen geroepen, en het
was van deze plaats uit, dat hij samenreisde met de
Breemsche afgevaardigden naar Dordrecht. Onderweg had
hij al ruzie met hen, omdat een hunner sprak van Arminius
„vromer gedachtenis ". Gomarus stoof toen op en schreeuwde:
„wat vromer, zeg liever Verdoemder ", later op de Synode,
heeft hij hen zoo grof beleedigd, dat zij slechts met de
grootste moeite weerhouden konden worden om heen te
gaan en de synode, waar zij gedurende enkele zittingen
niet verschenen waren, voor goed te verlaten. Ook de
Engelsehen heeft hij gebrutaliseerd en hunnen bisschop
beduid, dat hij hier met zijn zoogenaamd gezag niets te
vertellen had. Deze onbesuisde en onbeschaafde man met
zijn onsympathieken krachtkop, waar de drift diepe voren
in getrokken had, is met zijn Franeker collega Sibran.dus
Lubberti de kwade genius geweest van de godsdienst
tijdens het twaalfjarig bestand. „Laat ze maar-twisen
vergaderen" had Carleton naar hij Bogerman waarschuwend
schrijft, Remonstrantsch -gezinde regenten hooren verklaren,
„zij krijgen, voor zoover wij die mannen kennen, toch hoog gaan de ruzie onder elkander en zullen hun eigen zaak wel
bederven." De felle tooneelen tusschen Lubbertsz. en zijn
jongen collega, den Pool Makowsky, meer bekend als Maccovius, en de incidenten welke Gomarus telkens uitlokte, dreigden wel deze voorspelling waar te maken. De Schotsche ver
spreekt dan ook van „vlagen van-slagevrPof.Bcnqul
dolheid ", die deze twee drij vers om beurten gehad hebben.
Om kort te gaan: al de bekende kopstukken der
Contra- Remonstranten uit het gansche land waren er aan
maar de Remonstranten 'verschenen er enkel als-wezig,
beschuldigden. Dit was bereikt door de maatregelen bij
de samenroeping genomen. Op provinciale voor - synoden
waren de afgevaardigden benoemd en daarbij was door
een besluit der Staten- Generaal aan de partij der „afge-
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zonderden", d.w.z. aan de scheurkerken, die de Gomaristen
hadden opgericht overal waar zij in de) minderheid waren,
gelijke rechten toegekend met de staande kerken. Zoo
had b.v. het overwegend Remonstrantsche Utrecht zes
afgevaardigden te zenden, maar drie ervan moesten uit de
„doleerende" kerk zijn. Waar echter, zooals in Holland,
de classes elkander in evenwicht hielden, daar werden de
neuzen geteld en toen de Brabantsche classis Neusden,
die wel bij Holland gerekend werd, de eene stem meer
verschafte, die men noodig had, werd de geheele-derhi
Hollandsche afvaardiging van dezelfde gewenschte kleur.
Met deze middelen heeft men een synode weten te bereiken,
die „zuiver" was en zich als één aaneengesloten cordon kon
werpen op de Remonstrantsche partij, welke nog duizelde
van den slag, dien Maurits' staatsgreep en de gevangen
harer machtigste politieke medestanders, haar had-nemig
toegebracht.
Ook de buitenlandsche godgeleerden vragen een oogenblik onze aandacht. Men had ook hier zorg gedragen
dat het alleen beslist - rechtzinnige gereformeerden waren
en Bogerman had bij zijne voorbereiding voldoende laten
polsen, zoodat hem b.v. geen Bisschop Overallus, de vriend
van mannen als Casaubonus en Grotius, uit Engeland gezonden werd. Anhalt werd eenvoudig niet uitgenoodigd
omdat men er Remonstrantsch- gezinde afgevaardigden van
vreesde. Maar welkom waren een Prof. Deodati uit Genève,
in eere bij Louise de Coligny, en toch een verklaarde vijand
van de Remonstranten. Uit zijn mond is de ruwe woord-

op de Dordtsche canones: „Les canons de Dordrecht
ont emporté la tête de M. Barnevelt." Welkom ook een
Scultetus de hofprediker van Frederik V van de Paltz en
zijn collega Hendrik Alting van Heidelberg, die den beroemden, nu voor de reis te ouden David Paraeus vervangen
kwam. Welkom bovenal zou Pierre Du Moulin (Molinaeus)
geweest zijn, de fijne Fransche kop, die in Leiden geen
onbekende was. Hij en Rivet, de latere Leidsche Hoog leeraar, waren, naast twee anderen, door de Hugenoten synode van Cevennes naar Dordrecht afgevaardigd, maar
speling
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van Geneve feruggeroepen door een dwangbevel van Lodewjjk XIII, die uit boosheid op de Staten (om een geschil
over den intrigeerenden gewezen gezant aan zijn hof,
François Aerssens) aan de synode niet mede wilde werken.
Maar de eereplaats namen de Engelsche genoodigden in.
Een Hollandsch oorlogsschip had hen afgehaald en den
5en November was deze theologische legatie van den godgeleerden koning Jacobus I, die zoo gaarne als ,,Deferider
of the faith" betiteld werd, in de Staten-Generaal ten

overstaan van beide stadhouders plechtig ontvangen. Engeland had de contra -Remonstranten bier te lande krachtig
gesteund en in de klopjacht op de ketterjen van Vorstius
had Jacobus dooi' zijn gezant Dudley Carleton hartstochteljk meegedaan. Al kwamen dus Zijne opvattingen over
de verhouding van kerk en Staat meer met de regentenpartij dan met die der anderen overeen, en waren feitelijk
de daar zoo gehate puriteinen de zuiverste geestverwanten
van de Contra -Remonstranten bier, men gevoelde zich aan
den machtigen steun van Engeland bij het voorbereiden
dezer synode te zeer verplicht, om niet in zake de hiërarchie
en het bisschoppelijk systeem wat toe te geven. Bogermari
vooral heeft de Engelsche legatie met omzichtigheid 'behandeld. Hij begreep dat daar zijn kracht school, vooral nu
Frankrijk den anderen kant opnam. Hij kende genoeg de
kaart van het land om te weten dat ei in Groot-Brittannië
groote Remon strantsche sympathieën sluimerden, vooral bij
de theologen der staatskerk en het was zaak, die niet te laten
opwekken door het verloop der discussies. Hij heeft het bij
deze beschaafde en fijn-besnaarde mannen niet geheel kunnen
voorkomen. Meer dan én der Engelsche godgeleerden is
na het gehoorde te Dordt voor goed naar de andere richting gezwenkt en het felle optreden van Gomarns en
Lubberti, gevoegd bij de wijze van wegzending der Remonstranten door Bogerman, heeft deze voor vormen terecht
zoo gevoelige, voor karakterfouten zoo onverbiddelijke
lieden, daarbij ongetwijfeld beïnvloed. De voorzitter heeft
anders wel voor eerbewijzen aan den bisschoppeljken
leider George Carle ton Lord-Bishop of Landaff zorg ge-
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dragen. Hij had de beste plaats in den eersten rang. Ostentatief werd hij bij alle gelegenheden door Bogerman apart
genomen en geraadpleegd en in de plechtige optocht, op
6 Mei 1619 van de Doelen naar de Groote kerk, liep Bogerman met hem samen achter de Commissarissen-politiek en
voor de uitheemsche afgevaardigden uit. Ondertusschen
was de later in onze vaderiandsche kerkgeschiedenis zoo
beroemde Amesius, (de uitgeweken Eugelsche puritein Wilham Ames), Bogerman's private secretaris, wiens raadsiag
hem het meeste gold en was deze het, die hem belangrijk
geholpen heeft bij de opstelling van den eersten der Dordtsehe leerregels. Maar Ames bleef achter de hand en heeft
slechts eenmaal, naar Hales verhaalt, met den bisschop
gebotst, toen hij hem een iRemonstrantsch boek liet zien,
waar in de voorrede met instemming een uitspraak van
Ames zelf tegen het bisschoppelijk systeem was geciteerd.
Ook de andere Engelsche afgevaardigden waren mannen
van beteekenis. Twee hunner, Jozef Hall de deken van
Worchester, en Prof. Davenant van Cambridge, zijn later
nog bisschop geworden en de jonge Schotsche hoogleeraar
Balcanqual die anderhalve maand later kwam, was ook zijn
plaats wel waard, gelijk zijn belangwekkende brieven aan
Carleton bewijzen. Uit vrees dat Jakobus het euvel zou
duiden, had men de vertegenwoordigers der eerwaarde moederkerk te Londen, de eertijds zoo beroemde Hollandsche ge
meente onder het kruis, niet als leden aanvaard. Zij mochten
als toeschouwers tegenwoordig zijn, niet als stemgerechtigden, zoo zeer ontzag men den lichtgeraakten Stuart.
Van de buitenlanders had Bogerman de Paitzers en
onder hen Dr. Abraham Scultetus het meest in de hand.
Deze Heidelberger theoloog, die het in de vergadering
opnam voor den catechismus als ware critiek hierop een
beleediging tegen zijn land en vorst, was reeds in Februari
van 1613 bij een bezoek hier te lande bezig geweest om
met Willem Lodewijk samen de Delftsche conferentie tot
stand te brengen. De mislukking dier verzoeningspoging
heeft hem verbitLerder gestemd dan de meeste andere uit
zich nog vleiden de eenheid in de Hoi--hemscn,di
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landsche kerk op andere wijze dan door uitbanning te
kunnen bereiken. Hij was het ook, die van den voorzitter
het voorstel van Molinaeus ter uitwerking kreeg, om een
ontwerp geloofsbelijdenis te vervaardigen voor alle gereformeerde kerken, die te Dordt vertegenwoordigd waren, een
poging die hij evenwel heeft opgegeven, daar het niet zoozeer in Bogerman's bedoeling lag den grootst gemeenen
deeler der confessies te vinden, maar veeleer ieder te laten
wedijveren in het toespitsen der orthodoxe leer.
Voorts zijn er afgevaardigden uit Nassau en Emden,
uit de Zwitsersche steden Bazel, Bern, Zurich en Schaffhausen, en uit Hessen geweest, onder de laatsten ook een
oude philosophie-professor Rudolph G oclen van Marburg,
een geestig man, die elke nieuw voorgedragen leering
toetsen moest aa n de belijdenis der Hessische landskerk..
Een der sympathiekste figuren onder de buitenlanders, was
de beroemde hoogleeraar Ludovicus Crocius, die met Prof.
Martinius Bremen vertegenwoordigde. Zijn zelfbeheersching
is door Gomarus op zware proef gesteld, maar heeft die
glansrijk doorstaan. Viel hij daarom zoo in den smaak bij
de Engelsehen P Zeker is het, dat hij een der pakkendste

sprekers der synode was en een man van wijden blik, die
de ideeën van George Callixtus te Helmstadt, om eene
verzoening tusschen de Luthersche en de Gereformeerde
dogmatiek tot stand te brengen, gaarne verwezenlijkt had
gezien.
Brandenburgsche gedelegeerden ontbraken. Zij waren
wel benoemd, maar de oppositie der Lutherschen had hun
vertrek weten te beletten.
Wij willen thans trachten om zoo beknopt mogelijk
een overzicht te geven van het theologisch geschil dat in
Dordt beslist werd. Daartoe is noodig dat wij eene uiteenzetting geven van de hier te lande alom gepredikte
godsdienstleer.
Op den mensch rust de zondelast en derhalve de toorn

van God. Een mensch met Wien niets gebeurt, een z.g.
„natuurlijk" mensch is als zoodanig, enkel reeds om het
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feit dat hij deel uitmaakt van de zondige menschheid,
verloren ; zijn voorland is de hel, de plaats der eeuwige
verdoemenis. Nu is er evenwel een middel om dit lot te
ontgaan. God heeft Christus gezonden, die voor de zonden
der gansche menschheid gestorven is, wiens dood als een
,,zoenofter" voor de zonden den weg voor den mensch tot
God heeft heropend. Indien nu de natuurlijke mensch

bekeerd wordt en aan dit offer ,,deel krijgt" door het geloof in God en Christus en in zijn' eigen verderf, dan is
hem de weg naar den hemel weer ontsloten. Het komt
dus op het ,,zaligmakeride" geloof aan. Wie deze weldaad
bezit, is christen, uitverkorene ten leven, bezitter van een
gave Gods. De vraag is nu: wie krijgt het? En allen antwoorden: Die voorbeschikt is ten leven.
Tot zoover gaan allen denzeifden weg, maar nu komt
het kruispunt. Wie, vraagt men verder, krijgt het geloof
niet? De calvinisten antwoorden: wie voorbeschikt is ten
verderve. Gelijk er eene voorbeschikking voor den hemel
is, zoo is er ook eene voor de hel (de reprobatie-leer).
Neen, zeggen de Remonstranten, alleen wie welbewust in
den toestand wil blijven, waarop Gods toorn rust, wordt
verdoemd. En tegelijk verbinden zij ook aan het voorbeschikt worden voor den hemel eene voorwaarde. Zij zeggen: God laat zijne beschikking ervan afhangen of de

mensch zal gelooven. Hij weet alle dingen en ziet het dus
vooruit wat de mensch doen zal met de kansen, die hij
krijgt. Yoorziet hij nu een zaligmakend geloof bij den
mensch, dan ,verkiest hij hem ten leven. Dit is de leer
der geconditionneerde praedestinatie, het eerst door Philippus Melanchton verdedigd. De kerk van Anhalt was bijvoorbeeld „Philippistisch" en is daarom niet uitgenoodigd
ter synode.
Men gevoelt dat bij deze beschouwing de mensch verantwoordelijk wordt voor zijn eigen lot en God geen „decreturn horribile" behoeft te nemen om iemand te verdoemen.
Het geloof ig hier de daad des menschen, die over zijn
eeuwig lot beslist. Nu redeneerden echter de Remonstranten niet logisch door met te zeggen: het hangt dus af
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van 'S menschen wil om te gelooven of niet, maar, verschrikl door de strenge censuren der kerkgeschiedenis over
Pelagius, die den mensch een vrjeii wil toeschreef, en
over de Semi -Pelagianen, die gezegd hadden dat God en
mensch samenwerken en zoo de zaligheid veroorzaken, verklaarden zij in het derde hunner vijf artikelen, dat God
het willen en het werken in den mensch verwekt en het
zaligmakend geloof dus geen daad van hemzelven, maar
veeleer van God is. God maakt eenerzjjds de geloovigen
zalig en besluit daartoe op grond van wat Hij vooruitziet,
God schenkt anderzijds het geloof aan den mensch, die
het uit zich zelf niet vermag te grijpen. M.a.w. God ziet
zichzelf werken en hoe kan dan nog het geloof voor
menschen verantwoordelijkheid blijven als zijn eigen daad?
Is hij dan nu toch weer machine geworden? Neen, zeggen
zij, de mensch kan de genadegave Gods afwijzen en wederstaan. Hij verkrjgt wel krachten van omhoog, maar de
groote vraag is, of hij ze wel aan zal wenden. Hij moet
ook voortdurend blijven in zijn bevoorrechte roeping,
anders valt hij weder af. De zaak is bij hen niet zoozeer
dat God b e p a a 1 d e p e r s o n e n verkiest, - al hebben zij,
gelijk uiteengezet werd, op grond van God's voorwetenschap er geen bezwaar tegen hun leer ook z66 uit te
drukken - maar liever spreken zij van de verkiezing der
ge 100 v i g en in het algemeen. God verkiest w i e g eboven, en in dat geloof volharden zullen. God heeft
echter niet bepaald wie speciaal dat geloof, dat noodig is

om verkozen te worden zullen bezitten. Hij wil dat alle
menschen zalig worden en Christus is gestorven voor de
zonden der g a n s c h e wereld. De toepassing dezer algemeen ter beschikking staande verkiezings- en heils -maximen
ligt ter verantwoording van den mensch.
Men gevoelt het: dit loopt niet logisch door. Er wordt
hier getracht naar de kwadratuur van den cirkel. Want
God is verantwoordelijk, maar dan doet Hij ook alles,
weet alles en beslist alles van te voren, of de mensch is
verantwoordelijk en dan is het dus zijn toeëigening van
de heilsmiddelen, die God onder zijn bereik gesteld heeft,
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of m.a.w. zijn geloof, dat hem zalig maakt. TriglaDd heeft
gelijk, als hij in zijn ,,Kerckeljke Geschiedenis" (p. 533)
verklaart, dat de Remonstranten eigenlijk hadden willen
en moeten zeggen, dat de mensch zijn geloof uit zichzelf
heeft en dat de vrije wil de spil is waar het gansche rad
op draait. Met deze leer toch is feitelijk de verkiezing
door God opgeheven, want een stelregel, inhouderid dat
een bepaalde soort menschen op een bepaalde wijze zullen
behandeld worden op bepaalde voorwaarden, is geen persoonljke uitverkiezing meer. Wie daarvoor nog het woord
praedestinatie aanwendt, spreekt nog uit traditie in een
oudeii term, die van haar inhoud is ontledigd. Is dateene
verkiezing waarbij de uitwerking van bepaalde daden wel
is gepraedestineerd, maar de oorzaak niet? En evenzoo:
is dat loutere genade", waar het geloof zelf tot een nieuw
soort werk verheven wordt? Wij kunnen ons begrijpen,
dat er anderen waren die deze onlogische redeneering, welke
overigens uit zulke diep gevoelde ethische bezwaren voortsproot, een ,,rooven der eere Gods" noemden.
Wat stelden nu die anderen er tegenover? Dit is
veel gemakkelijker uiteen te zetten, omdat het sluit als
een bus. God heeft, hetzij vóór de schepping (het supra
lapsarime van b.v. Gomarus), of na den zondeval, op grond
van 's menschen verdorvenheid (het infra-lapsarisme van
b.v. Walaeus) een besluit genomen over ieders eeuwig wel
of wee. Hij heeft sommigen tot de zaligheid bestemd,
anderen tot de verdoemenis. Wie Hij ten hemel verordi
neerde heeft Hij vervolgens ook voorbeschikt (hetgeen de
Remonstranten beslist ontkenden) tot het zaligmakend geloof, omdat dit het middel is ter zaligheid; wie Hij ter
helle doemde heeft hij ook tot de zonde gepraedestineerd
(deze laatste consequentie heeft Gomarus, zij het tot ergernis van Balcanqual uitdrukkelijk getrokken op de synode,
en nog wel toen hij Episcopius' voorstelling van de harde
reprobatieleer wilde verbeteren).
Streng logisch gaat het verder. De mensch heeft deel
aan de heilsmiddelen, m. a. w. aan Christus' zoendood,
als God het wil en bepaalt - dus: Christus is alleen
0. E. XVIII 12
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voor de uitverkorenen gestorven, niet voor alle menschen.
Moge zijn werk ook al toereikend geweest zijn, om er allen
door zalig te maken, de uitwerking ervan heeft God beperkt
tot de verkorenen. Wat de bekeering aangaat, ook deze
is natuurlijk geen menschenwerk maar God's daad. Alle
Pelagianisme en Semi-Pelagianisme, ook dat hetwelk weer
langs een omweg binnenkomt, is daarmee afgewezen. Het
is geen zaak van 'S menschen wil tot geloof, maar van
God s w i 1 tot zijn redding. De genade is natuurlijk niet
wederstandeljk. Als God toch bepaalt wie zalig wordt is
het middel, dat de weg tot de zaligheid is, immers ook niet
te ontgaan ! De contra-Remonstranten achten dit van zelf
sprekend en houden niet eens van het twisten over het al of
niet ,,gedetermineerd zijn" van den wil en ,,de onwederstandeljkheid" der genade. David Paraeus die in Februari een
rede hield te Heidelberg over de vijf artikelen, waarvan hij
Scultetus een afschrift zond, dat met groote aandacht ter
synode werd aangehoord, verklaart daarbij ook, evenals
Gomarus op de synode, dat deze termen aan de Jezuietenscholen ontleend zijn. Zoo zegt hij verder: de leer van
den afval der heiligen doodt zich zelf. Inderdaad, als God
alles doet en alles bepaald heeft, dan is het inconsequent
om te meenen dat dit zijn werk weer te niet kan gaan.
De zwakke stee in deze redeneering is de willekeur,
om niet te zeggen wreedheid van God, die hier geleerd
wordt. Daarom was het infra-lapsarisme nog een soort
veiligheidsklep. Men kon dan althans zeggen: God besloot
eerst tot het verderf, toen de mensch tot zonde vervallen
was. Ieder dien Hij nu nog uitverkiest ten leven, krijgt reeds
een onverdiende genadegift. Parallel met deze redeneering
loopt die andere, die Christus als oorzaak der verkiezing,
(opvatting der Remonstranten en Breemsche theologen), of
juister gezegd: als fundament der verkorenen (formuleering
der Engelschen) voorop schuift. Het is dan niet louter will ekeur dat God ten leven verkiest, maar Christus verschaft
een rechtsgrond.
Over deze twee punten is ter synode met heftigheid
vooral door Gomarus tegen Martinius van Bremen en de
'
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Engelsehe theologen, gesproken. Gomarus achtte het God's

eer om te doen wat hem behaagde ook zonder rechtsgrond
desnoods. Toch is ter synode het infra-lapsarisme aanvaard,
al kregen de Engelschen niet hun zin, die een uitdrukkelijke
veroordeeling van supralapsarische en van fatalistische uitspraken wenschten.
In hetzelfde teeken stond het debat over de uitverkiezing der kinderen. Volgens de Remoustranten waren
alle vroeg gestorvene kinderen zalig, want zij hadden nog
geen keuze kunnen doen. De synode verwierp dit standpunt,
maar sprak zich ook niet uit voor een bepaalde leer in dezen.
Ook het contra-Remonstrantsche standpunt wordt gedrukt door incorisequenties, zoodra men op zedeljke gronden
voor de stelling terugschrikt, dat God het kwade en de
eeuwige verdoemenis, die Hij vooruit bepaald heeft, ook
heeft gewild en niet toegeeft, dat Hij daarmede dus tot
auteur van de zonde is gemaakt. Dit was het sterke
wapen der Remonstranten en daarom hebben zij aldoor
gewenscht een vrij debat te mogen voeren, niet enkel de
stellingen verded igend, waarvoor zij ter verantwoording
geroepen werden, maar ook aanvallend op de positie der
Calviniste. Daarom hebben zij zoo hardnekkig gestreden
voor geljkberechtigdheid der beide partijen, ten aanhoore
van buitenlandsche deskundigen en vertegenwoordigers
van den Staat, en ook daarom betitelden zij de synode
steeds als „conferentie", als ware zij eene herhaling van
het bekende Haagsehe debat in Maart 1611 ten overstaan
van Barnevelt en de zijnen gevoerd.
Kort gezegd komt de twist neer op een verschil tusschen
de eischen der christelijke practijk en die der theologische
theorie. De practische vroomheid kwam in opstand tegen
het Calvinistisch leersysteem, dat op haar beurt toch ook
weder niet tot louter intellectualisme is te herleiden. Maar
hierover nog nader in onze slotbeschouwing.
Historische gebeurtenissen, die de uitkomst zijn van

een langdurig proces en veeleer de afsluiting van een
ontwikkelirigsgang dan de factoren daarvan vormen, kan
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men althans in de geschiedenis van het geestelijk leven
gemeenlijk in het teeken plaatsen van enkele marquante
persoonlijkheden. Men zou eene kerkgeschiedenis kunnen
schrijven, waarvan elk hoofdstuk de levensbeschrijving, in
ieder geval de psychologische analyse van een of meer
menschen bracht, die den gang der gebeurtenissen hebben
beheerscht, zoo niet bepaald. Deze methode van geschied
ving zou daarom vooral op dit gebied zoo vruchtbaar-schrij
kunnen worden, omdat het hierbij niet zoo zeer data en
facta geldt, maar veeleer samenvloeiingen en vermengingen
van cultuurstroomen en nieuw toeschietende denkbeken,
die allen tesamen de groote, langzaam voortstuwende rivier
van het geestelijk leven hebben samengesteld.
De overwinning van Dordt, die een twintigjarigen
strijd tusschen twee denkrichtingen heeft afgesloten, is de
zege van ' Bogerman over Wtenbogaert geweest. Theoretisch
gesproken zou men kunnen zeggen: hier won Gomarus
van Arminius, of, nog verder terug, Calvijn van Melanchton ; maar practisch waren het de twee theologen der
beide stadhouders, de ex- hofprediker van Den Haag en die
van Leeuwarden, die het verloop van zaken beheerscht

hebben. Prof. Episcopius, de stoute woordvoerder der
Remonstranten ter synode, was feitelijk de mond van den
uitgeweken Wtenbogaert, gelijk diens drukke briefwisseling
met de geciteerden van uit Antwerpen terstond bewijst.
Hij gaf de tactiek aan, regelde hunne houding, bepaalde
het punt van aanval. Had men hem een vrij geleide gegeven, dan zou hij zijn lotgenoot Grevinchoven, den afgezetten Rotterdamsehen hoofdman der Remonstranten, naar
Dordt zijn gevolgd, maar toen Episcopius vooruitreisde,
om het den 17en November expresselijk aan de politieke
gemachtigden te Dordrecht te vragen, vond men een voor
in de provinciale voor - synode te Delft, waar de-wendsl
beroemde hof- en veldprediker van prins Maurits den 4en
November 1618 van zijne bediening vervallen was verklaard.
Men was bang voor hem. Bogerman kende de groote
gaven van zijn 62-jarigen tegenstander, die doorkneed was
in het debat vooral op dit gebied, die de humeuren der
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staats-afgevaardigden kende als weinigeii, voortdurend in
diplomatieke kringen verkeerd had en bij de buitenlandsche
afgevaardigden eene groote bekeii dheid genoot.
Van meet af werd een gansch andere tactiek gevolgd,
dan die van het geljk-berechtigd debat. Wel mocht
Wtenbogaert aan den vooravond der vergadering daarvan
schrijven : ,,Een fraye synode die men nu sal gaen houden
in een tijdt soe vol partialiteyten ende confusie, nae dat d'een
verjaecht, d'ander vervaert ende vele voll vrese ende schrick
sullen zijn door zoo vele onverwachte veranderinghen".
Laat ons de beide godgeleerden, die zulk eene rol gespeeld hebben in onze vaderlandsche geschiedenis, een
oogenblik naast elkander stellen.
Johannes Bogerman (geb. 1576) sproot uit een Friesch
dominees-geslacht en had reeds als jongeling de aandacht
op zich gevestigd en de gunst der Staten van zijn gewest
genoten. Op hun kosten heeft hij gestudeerd en - hetgeen vooral belangrijk is - langdurige (1595-99) en vele
studiereizen gemaakt. De voornaamste gereformeerde hoogescholen van zijn tijd, zooals Heidelberg, Geneve, Zurich,
Lausanne en ook Oxford en Cambridge heeft hij bezocht
en overal betrekkingen aangeknoopt. In zijn land teruggekeerd, heeft hij zich, als predikant van Sneek (1599-1603),
later na een jaar te Enkhuyzen, als de leidende figuur
der Friezen te Leeuwarden, (1604-1636), onderscheiden
door zijn gemeenschapszin. Bij zijn optreden tegen allerlei
secten en afwijkingen van het ware geloof, schreef hij
steeds mede uit naam van zijne ambtgenooten ter plaatse
en liet hen een deel van den arbeid voor hunne rekening
nemen. Zoo gerugsteund door het o fficieele gezag der
erkende kerk, trad hij op tegen de wederdoopers, tegell
Socinianen. Arminianen, libertijnen en atheIsten en bond
hij den strijd aan met de Jezuïeten. Dit verschijnsel is zóó
kenmerkend voor Bogerman en wijkt zoozeer af van het
gewone individualisme der Protestanten, dat wij het als
een beginsel bij zijne werkwijze mogen aanslaan. In hem
school de behoefte van den theologischen strateeg naar
synthese. Hij wilde het gezag der ,ware kerk" als geheel
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aanwenden tegen een steeds meer versplinterend sectarisme
en tegen den vastgesloten phalaux der Roomsche contrareformatie. Zoo alleen kon de ketterij worden geknot en
de „kercke Godts" bevestigd worden. Reeds aan het begin
van zijn loopbaan, vertaalt hij met zijn Sneeker collega's
samen, de verhandeling van zijn leermeester Beza van
Genève over het ketterdooden. Het spreekt van zelf, dat
zulk een man zeer veel hechtte aan ker. kelij ke vergaderingen en synoden, mits die medewerkten om de algemeen
erkende gereformeerde leer, zooals die neergelegd was in
den Heidelbergschen catechismus en de zesendertig artikelen der „Confessio Belgica", meer sanctie te geven.
Door zijn invloed heeft Friesland in 1610 de vernieuwde
onderteekening van deze formulieren van eenigheid van
al hare kerkdienaren en hoogleeraren geëischt. Voorts
ligt het in de reden, dat hij en Willem Lodewijk, de
ernstig geloovige Friesche stadhouder, die voor zijn neef
Maurits de gereformeerde politiek dreef, geestverwanten
en vrienden werden. Bogerman's blik was verruimd door
zijne ervaringen in het buitenland, hij kon den staatsman
en diens handelingen begrijpen en toch was hij gerefor-

meerder dan wie ook, onverdacht van „rekkelijkheid" bij
de „precysen" en algemeen erkend als . een der bekwaamste leiders van de ware richting. In Willem Lodewijk's
briefwisseling is herhaaldelijk sprake van zijn overleggingen met Bogerman en men zal wel niet mistasten, indien
men den grooten drang, dien de Friesche stadhouder op
het juiste partij kiezen van Maurits en het loslaten van
zijn innemenden hofprediker Wtenbogaert, uitgeoefend
heeft, mede aan den invloed van den Leeuwarder predikant toeschrijft. Het ging in Holland gan sch niet naar de
inzichten dezer Friesche leidslieden. Olden barn evelt' s verdraagzaamheid in het kerkelijke, zijn openlijke
ke voorkeur
voor Arminius en diens medestanders, het feit dat men
in Holland den Heidelbergschen catechismus ongestraft
had mogen vervangen door den zoogenaamden „Goudsch en"
van Remonstranthche makelij, ja het bestaan van een rustig
vluchtoord als Ter Gouw, waar eerst al een Coornhert en
-
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later een Vorstius ongestoord konden leven en vrijwel
publiceeren wat zij wilden, was geheel in strijd met hunne
denkbeelden en programma's. Toen Maurits dan ook den
23en Juli 1617 5 in gezelschap van zijn gansche hofhouding
naar de Cloosterkerk in het Voorhout ging, in plaats van
naar zijn liofprediker, en met die daad zich openlijk aansJoot bij de doleereride" kerk van 's Gravenhage en de
calvinistische partij in den lande (sinds Januari 1617 hadden de contra-Remonstranten bij ,,acte van separatie" zich
los gemaakt van de staatskerk), heeft Willem Lodewijk
gezorgd, dat Bogerman aan Den Haag ,,geleend" werd, opdat de prins niet al te zeer naar de kansel-gaven van
Wtenbogaert zou terug verlangen, maar vooral ook opdat
nu met alle macht de bijeenroeping van de lang verhinderde nationale synode zou kunnen worden voorbereid.
Hij kwam er in November van 1617 en den lOen April
16118 viel het besluit, dat hem voor drie maanden afstond;
later werd die tijd op verzoek van den prins zelf met twee
maanden verlengd.
Ook Bogerman was een weisprekend redenaar, men
leze bijvoorbeeld in Kist en Royaards' „Archief" het
latijnsche gebed door hem uitgesproken bij de opening
der zesde zitting van de Dordtsche synode (D. V. 1834,
p. 71-80) en ook hij heeft Maurits met zijn gloed vol
getuigenis weten te boeien. Hij was toen in de kracht
des levens, even in de veertig en eene indrukwekkende
verschijning. Een mooi portret van hem hangt ten stadhuize te Franeker. Zijn breede postuur viel te meer op
door een goudbioride volle baard, die afgoifde tot dicht
aan het middel. Zijn sterke, fonkelende blik kondigde den
1eicer, zijn hoog en rijkelijk doorgroefd voorhoofd den
man van temperament en van kennis aan. Hij was iemand
van een sober, ingetogen leven en in de dogmatiek had
vooral het hoofdstuk der heiligmaking zijne bijzondere
belangstelling. De kracht die van hem uitging dankte hij
niet het minst aan de beteugeling van zijn eigen van
nature onstuimigen aard en van Zijne neiging tot humeurig
heid, die uit een voortdurend uierlj den voortkwam. De draag-
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wijdte van zijn stem moet wel ontzaggelij k geweest zijn.
Jacob Trigland, die toch als Amsterdamsch predikant dier
dagen op dit gebied wel ervaring had (men denke aan de
predikanten uit Vondel's hekeldichten), is nog jaren na dato
ontsteld, als hij met een hartklopping het donderend weg
Remonstranten uit de vergaderzaal herdenkt.-jagendr
„'t Welck ghelij ck ick met een schrick ende ontsettinghe
mijns gemoets ghehoort ende gesien heb, alsoo noch met
een ontstellinge ghedeneke" (Kerck. Gesch. p. 1137). Hoe
andere ooggetuigen dit historisch voorval van den 14en
Januari 1619 besproken hebben is bekend genoeg. Zelfs
de Engelsehe gezant, die prins Maurits steeds tot krachtige
maatregelen heeft aangespoord schrijft ervan aan den aartsbisschop van Canterbury: „Allen veroordeelen de rauwe
en inhumane wijze, waarop de voorzitter zich heeft gedragen". Zijn verslaggever Ealcanqual had dan ook ge
een „bulderende" rede. „Gaat heen, men ont--wagdvn
slaat u. Met leugens zijt gij begonnen, met leugens eindigt
gij. Vertrekt! Dimittimini! Exite !" (G** wordt weggejaagd!
Er uit!).
Toch wil het ons voorkomen, dat men hier niet, zooals algemeen geschiedt, denken moet aan een vlaag van
onbeheerschte drift, waaraan o.a. zijn Franeker leermeester
Sibrandus Lubberti zoo onderhevig kon zijn. - Bogerman
wist zich steeds, als het moest, zeer goed te beteugelen.
Hij was in de eerste plaats diplomaat en als het beleid
het eischte, werd de oprechtheid der duiven wel eens opgeofferd aan de voorzichtigheid der slangen. Hij heeft
dit bewezen in de wijze waarop hij de Remonstrantsche
helft der Utrechtsche afgevaardigden, die de eenstemmigheid van zijn rechtscollege konden bederven, naar de bank,
of liever naar de tafel der beklaagden heeft weten te
loodsen. Ook zijn stemming maken tegen de Remonstranten bij de buitenlanders wijst daarop. Hij verzuimde
geene gelegenheid om hen in een hatelijk licht te stellen.
Zeide één hunner iets wat niet pleitte voor hun zaak, of
althans een verkeerden indruk moest maken, dan werd dit
voorgesteld als het gevoelen der Remonstranten; -werd
F
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daarentegen namens hun college eene uiteenzetting gegeven,
waarop weinig viel af te dingen, dan liet Bogerman rondvraag doen en moest ieder der gedaagden zijne meening
zeggen over het betreffende punt. Wel mocht Balcanqual
schrijven : ,,Waarljk de IRemonstranten hebben geen gunst."
Eene illustratie van die tactiek is het uitbtiiten der
beweerde oneerljkheid van Prof. Episcopius. Dit incident
was ei' op gericht om den indruk te niet te doen, dien de
gevoelvolle en welgeslaagde uiteenzetting van dezen beschaafden spreker op de aanwezigen, vooral op de uitheemschen, gemaakt had. Het moge hier ingelascht worden,
omdat het tevens een kijk geeft in de Doelenzaal. Het
was de 7de December, de dag na de eerste verschijning
der gedaagden in de vergadering. De synode hield haar
23te zitting. De Remonstranten hadden doen gevoelen
dat zij deze vergadering, waarin zij enkel hun tegenpartij,
niet hun wettige rechters konden erkennen, niet als een
synode, niaar als een conferentie beschouwden. Zij bedoelden hiermede, gelijk later duidelijk bleek, dat zij zich
geene bevelen wilden laten geven door hunne tegenstanders;
van wier G-od-onteerende dwaling zij zoo volkomen overtuigd waren, maar enkel met hen van gevoelen wilden
wisselen. Zij eischten het recht op om niet te behoeven te
antwoorden op een kruis verhoor, maar zelf hunne aanvallen
te mogen richten op de stellingen der andere partij. Vol~gens hen had deze nu wel door het optreden van prins
Maurits een wettig, zij het ook partijdig overheidsgezag
achter zich, maar waren zij feitelijk degenen, die zich altijd
verzet hadden tegen de besluiten der landsregeering, die
Scheurkerken hadden opgericht en de beroering teweeg
gebracht. Met de minachting van echt gereformeerde
kerkisten zagen zij neder op een praeses, die Zijne bediening had verlaten, om in Den Haag sectariër te worden
en de humeuren van een prins te dienen en zij hebben
niet geschroomd dit voor Bogerman, gelijk wij uit zijn
geheele streven opmerkten, zoo gevoelige verwijt telkens
te uiten. Bovendien ontzagen zij zich niet, om hun de
vervolgingen waaraan hunne geestverwanten op de provin-
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ciale synoden van den afgeloopen zomer en herfst hadden
blootgestaan als een verkrachting der gewetensvrijheid
voor te houden. Dit alles gaf terstond een prikkelende

stemming en nu nam Episcopius de vrijheid, om zijn gemoed lucht te geven in een gloedvolle rede van ander
uur, waarin hij het stuk dat hij bij , zich had vrij-half
weergaf. Han dig maakte hij daarin gebruik van de
provinciale voor - synode in Gelderland, waar aan de Remonstranten was toegegeven dat het leerstuk der verwerping
„abominabel" was. Hij deed een beroep op de uitheemsche
theologen om toch te voorkomen, dat dit als kerkleer zou
worden ingevoerd. Hoe kon hij nalaten te spreken over
de woelingen in den staat P Onvoorzichtig genoeg liet bij
zich ook hierin gaan en verklaarde dat de prins en de
zij nPn ,,met hun autoriteit en exempel 't gemeene volk de
sporen gegeven hadden en de beroerten verwekt." Dit
ging, beg rij pelij kerwij ze, in de oogen der politieke gecommitteerden te ver. De redé werd opgeëischt. Episcopius
zeide haar niet te hebben, althans niet in toonbaren vorm.
Hij moest zijn exemplaar toch afgeven, maar baalde toen
een copie voor den dag die zijn klerk den vorigen avond

gereed had gemaakt. Hierin ontbraken echter allerlei
punten, die Episcopius tot het laatste oogenblik, aan zijn
handschrift had toegevoegd en vanzelf ook de gewraakte
uitdrukking. Daarom zon den de politieken een boodschap
naar zijn logies met den eisch „het andere stuk" nit te
leveren. Episcopius gaf toen zijn eigen tekst, maar verkreeg van dat oogenblik af den naam gelogen te hebben.
Hij had gezegd geen exemplaar meer te hebben en nu
bleek het toch van wel! De Renmonstranten, die voor
dezen aanslag op hunne betrouwbaarheid daarom zoo ge
waren, omdat zij bij de goê- gemeente toch reeds-voelig
den naam hadden van leugen - geesten, hebben terstond in
het licht gesteld, dat Episcopius, naar zij allen verstaan
hadden, erbij gevoegd had „ik heb geen ander exemplaar,
dat net genoeg geschreven is." Maar het hielp niet en bij
de buitenlanders maakte h'un eerste optreden daardoor
geen gunstigen indruk. Voor ieder, die het incident even
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overweegt, is oneerljkheid bij den Remonstrantschen voorman reeds daarom onwaarschijnlijk, omdat hij voor aller
oog het andere exemplaar voor den dag haalde, zoodat hij
blijkbaar geen bedoeling had het bestaan van twee teksten te ontkennen. Des te meer wordt het waarschijnlijk,
dat Bogerman dit voorval opzettelijk heeft nifgebuit om
stemming te maken tegen zijn wederpartijders.
sproken van de onhandelMen heeft altijd veel ge
baarheid der IRemonstranten en het valt ook niet te ontkennen dat z ij* op advies van hun afwezigen aanvoerder
obstructie gevoerd hebben. ,,Legt 't vrij op een scheiden
aan", heeft Wtenbogaert hun geschreven. „Schudt, uw
devoiren gedaan hebbende, het stof van uwe voeten af en
scheidt uit dit Babel". Anderzijds was deze houding koren
op Bogerman's molen. Men kan dit zien uit de wijze waarop
hij iedere tegemoetkomendheid der Hemonstranten onopgemerkt liet. Toen zij eindelijk aan den drang der gematigdsten toegaven en clan toe zouden laten. dat hun
vragen gesteld zouden worden, maw. zich daarmee in
principe bereid verklaard hadden om als een partij van
beklaagden voor eeii rechtbank te staan, bedongen zij
éne voorwaarde: zij wenschten inzage te hebben van de
vragen die de praeses op een lijst voor zich had. Het is
duidelijk, dat dit slechts eene formaliteit was om den terugtocht minder vernederend te doen schijnen en al de buiten
afgevaardigden stemden er dan ook voor, om hun-landsche
deze beleefdheid te vergunnen. Maar Bogerman weigerde
en heeft het op eerie stemming laten aankomen, waarbij
de Nederiandsehe afgevaardigden allen zijn zin volgden en
zoo den wensch der uitheemschen overstemden. Zelfs daarna
nog, waren de Remonstranten eindelijk te vinden voor eene
behandeling naar den wensch der synode, maar konden
van te voren geen gehoorzaamheid beloven aan alles wat
men nog met hen zou willen doen. Zij gaven dus toe,
maar met enkele voorbehouden. Toen heeft Bogerman,
vreezend dat zijn prooi hem nog zou kunnen ontgaan,
allen nadruk gelegd op hunne reserves en op grond daarvan op ostentatieve wijze, naar allen, maar bijzonder de
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buitenlanders vermelden, het geduld verloren en de „bul
rede uitgesproken, waarmede hij hen wegjoeg.-dern"
Onzes inziens is dit geen ondoordacht optreden geweest, maar
de uitvoering van een lang gekoesterde bedoeling hen
liever uit hunne geschriften, dan uit hunne antwoorden
te beoordeelen. Van Remonstrantsche zijde heeft men dit
later wel doorzien : „De President hadde van begin aen
alles daerop aengheleydt, dat hij de Remonstranten uyt
de synode bijten mocht en de saecke daertoe beleyden,
dat men haere leere uyt hare boecken soude oordelen, die
niet en konden tegenspreken" (Historisch Verhael, 129).
Men beschouwe dit niet als een laagheid van karakter.
Nu na drie eeuwen staan wij objectief genoeg tegenover het
gebeurde, dat zoo veel wrok heeft gezet, om den gedachten g ang van beide partijen te kunnen verstaan. Het ging
Bogerman om de handhaving der rechtzinnige leer, die hem
boven alles lief was en waarvoor hij gerust den brandstapel
zou hebben beklommen. Naar zijn innige overtuiging moest
daartoe het Remonstrantsche ziekte - gezwel uit het lichaam
der kerk verwijderd worden. Hij wilde nu eindelijk, het
kostte wat het mocht, met de Remonstranten afrekenen.
Daartoe moest bovenal dienen het gemeenschappelijk ge

gereformeerde wereld. Nu waren vooral-tuigensdrah
de buitenlanders, op enkelen na, zooals de Paltzers, Deodati
van Genève en Bogerman's studie - vriend Prof. Breytinger
van Zürich, geen Remonstranten.- haters. Zij waren wel overtuigd van hunne dwalingen, maar wenschten hen als broeders
te behandelen en wilden hun gelijke kansen geven. Zij ver
zich op een eerlijk debat en achtten langs dien-gasten
weg eene verzoening der partijen in de kerken der verbonden
provinciën niet buitengesloten ; als de leiders het maar
eerst hadden afgelegd en hadden ingezien dat geheel de
Gereformeerde kerk van Europa van hen afweek. Zij waren
naar Holland gekomen, gelijk hunne geloofsbrieven bewijzen,
om vrede te stichten. Van te voren wisten zij zeer wel
wie gelijk moesten krijgen, maar het nam niet weg dat zij
de anderen daarom nog geen geloofsvervolging wilden doen
ondergaan. Het is Bogerman heel wat kwalijk genomen,
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dat hij het besluit ook hierin dooi' te zetten en vele ambtgenooten van hunne bedieningen te berooven, met het
gezag der synode heeft weten te dekken, door het besluit
in stemming te brengen en ei' door te drijven toen ieder
noodzakelijk vertrekken moest en de afwikkeling der inwendige aangelegenheden maar liever aan de Hollanders
zelven overliet. Maar dit willen spreken -namens-allen, was
nu juist, gelijk wij zagen, Bogerman's taktiek en daarom
moest het ook het karakter hebben van een laatste woord,
waarop geen antwoord meer geduld kon worden.
Heeft men dit verstaan, dan begrijpt men ook waarom
Bogerman gezorgd heeft, dat Wtenbogaert ei' iiiet mocht
zijn. De mond van den gevaarljksten tegenstander moest
gesnoerd blijven!
Johannes Wtenbogaert (geb. 1557) was uit het Sticht.
Ook hi had door buitengewone gaven de aandacht op
zich gevestigd en ook hij had op kosten der Staten van zijn
gewest in Geneve gestudeerd. Want hoewel oorspronkelijk
van Hoomschen huize had hij door de prediking van den
beroemden IJtrechtschen prediker den ,,rekkelijken" Duifhuis - (aan wiens voorbereidenden invloed men het mag
toeschrijven dat later de provincie Utrecht overwegend
Arminiaansch werd) - den eersten stoot ontvangen, die
hem tot het lezen van Erasmus en de Duitsche hervormers
gebracht had. Vooral door de lectuur van „Der Leecken
Wechwyser" door Anastasius van de Veluwe (Veluanus) was
hij er toen toe gekomen om de beginselen der hervorming
te aanvaarden. Ook hij was, evenals vijftien jaar later
Johannes Bogerman, leerling van Calvijn's eerste discipel
Theodore de Bèze en werd zelfs diens secretaris, hetgeen
hij tevoren reeds bij Jan van Nassau geweest was. Toch week
hij hierin van zijn Frieschen naamgenoot af, dat hij, zoo
min als zijn studiemakker Arminius, voor Beza's leer van
de volstrekte (m.a.w. de ongeconditionrieerde) praedestinatie
gewonnen werd. Zij gevoelden in dit opzicht meer voor
de opinie van Melanchton. Ook zou hij er nooit toe gekomen zijn Beza's tractaat van het ketter- dooden te vertalen!
Bij zijn terugkeer werd Wtenbogaert dominee te Utrecht
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en deelde in 1590 in de verbanning der rechtzinnige predikanten door de overheid dier stad, waardoor hij als martelaar voor zijne 'overtuiging bij de streng- calvinistische
partij in groot aanzien geraakte. Dit bewijzen de beroepen,
die hij onmiddellijk daarop ontving naar bekende centra
der „precysen", zooals Middelburg en Leeuwarden. Hij
nam echter den Haag aan en werd er weldra hofprediker
en als zoodanig de vriend van Louise de Coligny en de leermeester van Frederik Hendrik. Ook won hij spoedig invloed
bij Maurits en vele aanzienlijken. De zoo vroeg afgestudeerde
Hugo Grotius die, als 16 -jarige, advocaat in Den Haag werd,
kwam bij hem in huis en ontmoette daar de jeunesse dorée
van gansch 's-Graven h age. Zijne ongemeene welspreken dheid, die nu nog tintelt uit zijne vele nagelaten brieven,
bij voorbeeld die, waarin hij den Remonstrantschen predikanten te Dordt moed inspreekt, (om niet te verwijzen
naar zijne lèerredenen zelve waarvan zijn levensbeschrijver
Rogge voorbeelden aanhaalt), zijn fijne beschaving, zijn
diplomatiek talent en zijn wellevenskunst, vestigden Oldenbarnevelt's aandacht op hem. Vooral toen bleek, dat de
prediker, die in de hofkapel zoo goed in het Fran sch wist

voor te gaan, over een uitnemend organisatie- talent beschikte, werd hij Barnevelt's geregelde vraagbaak in zaken
van kerkelijke politiek. Van hem is de kerkorde van 1591,
die de Staten zoo gaarne hadden ingevoerd; hij is het
ook geweest, die nog als oud man de organisatie der
Remonstrantsche broederschap heeft ontworpen, gelijk ook
de bekende vijf artikelen der Remonstrantie van zijn hand
zijn. Maar aanvankelijk ging het er om, de regeering te
steunen in haar, zijns inziens, zoo rechtmatige aanspraken
op gezag in het kerkelijke. Daarmede werd hij meer dan
ooit de vriend der Hollandsche regentenpartij, gelijk hij
reeds Maurits' geestdrift gewonnen had. Deze, vóór alles
krijgsman, in zijn levenswandel niet onberispelijk en in
het godsdienstige niet zoo diep geïnteresseerd als zijn neef
uit Friesland (bekend is zijn uitspraak dat hij niet wist
of de praedestinatie groen of geel zag), bevond den aan g enamen en toch ook ernstigen hofprediker die hem niet
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vleide maar zijn feilen aanzeide, een geschikten leidsman.
Hij nam hem mede op zijn veidtochten, waar hij den prins
en zijn soldaten tot geestdrift wist te vervoeren, zoodat
deze hem een blijvende positie in zijn dienst waarborgde
en onafhankelijk maakte van zijn Haagsehe betrekking,
al bleef Wtenbogaert door eigen voorkeur er prediken en
wonen. Zoo werd de gevierde predikant alleugs een man
van invloed tot ver over de grenzen van Noord- en ZuidHolland. Was Johannes Bogeyman de origernijterde bisschop der Friezen, Wtenbogaert werd het door Barnevelt's
erkenning en Maurits' vereering op zijn minst genomen
van Holland en Utrecht. Hunne invioeds -sferen hebben
het eerst met elkander gebotst te Hoorn. Bogerman was
toen in 1602 nog in zijn opkomst, maar zijn klacht over
het Arminianisme van Ds. Cornelis Wiggerts te Hoorn
heeft meer kracht gehad dan de poging die Wtenbogaert
vergeefs aanwendde, om ook dezen predikant te handhaven,
gelijk hem dat eenige jaren te voren, in een dergelijk geval,
met Herman Herbertz te Gouda wel gelukt was. In 1607
kwam Bogerman met zijn Franeker leermeester Lubberti
naar Den Haag om stappen te doen tot voorbereiding
eener nationale synode. Ditmaal moesten de Friezen het
afleggen, van eene synode kwam niets, want Wtenbogaert
zag er geen heil in. Het zou slechts het doordrijven van
de o mies der ongematigdsten worden, zoo meende hij.
Wij willen niet de gansche voorgeschiedenis der synode
ophalen. Genoeg zij er op te wijzen dat het, wilden wij
volledig zijn, noodig ware, want Wtenbogaert is de ziel
geweest van de IRemonstrantsche strjdschriften en conferenties, maatregelen en benoemingen, kortom van alles wat
de beroeringen van het twaalfjarig bestand heeft gekenmerkt. Maar, gelijk wij reeds zagen, de strijd wordt te
machtig, als Jacobus en zijn gezant er zich in mengen,
als Willem Lodewijk de contra-IRemonstranten uit alle
macht steunt en eindelijk Maurits omgaat. Toen Wtenbogaert dat zag aankomen, heeft hij aangedrongen op een
toegeven aan den weusch naar een synode. Althans den
17er Januari 1619 schrijven de toen zoo vernederde IRemon-
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stranten uit Dordt aan hem : „Hoe beter ware alles ... .
indien wij voor eenige jaren uw advies gevolgd hadden ",
maar Oldenbarnevelt wilde van geen wijken weten. Godsdienst en politiek waren sinds de behendig gestelde, algemeen als een politiek stuk beschouwde Remonstrantie
wel wat al te diplomatiek uit wijsgeerig oogpunt,
zó6 met elkander vermengd dat de partij geheel gespeeld
werd op de regeerkracht van het bestaande bewind. Een
regeeringspartij kan wankelen en vallen, wee den godsdien st vorm die dan medegaat ! Het tragisch verloop van de
geschiedenis zijner richting is het beste bewijs tegen de
destijds zoo populaire opvatting dat de bepaling der godsdienstige denkbeelden en de regeling der geschillen eerre
regeeringszaak moest zijn. Zoo is het in Engeland geweest,
waar Roomsch Katholicisme, Anglicanisme en Puritanisme
met elkander als staatsgodsdienst afwisselden, naar gelang
de regeering een dier geloofsvormen aanhing. Bij ons is
het Remonstrantisme gevallen met Barneveldt, maar later
het Contra-Remonstrantisme niet meer verdreven door
Johan de Witt, of de latitudinarische bewindhebbers der
achttiende eeuw. In dit opzicht had Dordt de gewenschte
„souvereiniteit in eigen kring" gebracht.
Wtenbogaert had doorzicht genoeg om bij tijds uit te
wijken. Delft zette hem 4 November 1618 af en als gevolg
van Dordt werd hij 24 Mei 1619 verbannen en zijn goed
verbeurd verklaard. Aan de geciteerden schreef hij uit Antwerpen over de synode: „Het is de geest van Rome, die
alleen meester wil zijn. Uw voorzitter heeft tot u gezegd:
wanneer gij hier waart gezeten, zouden wij moeten buigen,
maar God heeft het anders gewild. Zoo spreken zij, omdat
zij de sterkste zijn. Het recht van den sterkste laat ik
gelden in de politiek, maar in de kerk vind ik het zoo
afschuwelijk, dat ik, waar het zich voordoet, liever het
voorbeeld van den hofnar volg, die zich wegpakte, toen
hij zijn meester de voeten van den paus zag kussen, uit
vrees, dat men van hem nog iets ergers zóu vergen. Dat
zij de waarheid buiten de deur willen sluiten door het
vrije onderzoek te beletten en aller menschen zin naar hun
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zin te willen buigen, dat is onverdraagzaam. Blijft daarom
standvastig, legt het vrij op eene afscheiding toe, want
het zal er toch toe moeten komen. Maar brengt hun eerst
bet licht der waarheid scherp on der de oogen, hoe ongaarne
zij het ook zien ". Men heeft zich aan het consigne van
den uitgeweken leider gehouden. Toch was Episcopius
niet ervaren genoeg om Bogerman te staan. Hij heeft door
zijn prikkelende zetten en langdradige schriftelijke uiteenzettingen het geduld der best gezinden van de buiten
uitgeput en de gelegenheden laten voorbijgaan om-landers
de discussie te brengen op de zwakke punten zijner tegen
Hij heeft de verontwaardigde houding aangenomen,-stander.
die tenslotte aan een ieder gekrenkte trots toescheen en
het er op aan laten komen, dat de Staten- Generaal en
Maurits in zijn weerbarstigheid geraadpleegd werden, die
hem natuurlijk onvoorwaardelij ke gehoorzaamheid aan de
„wettige" synode oplegden, een bevel, dat de positie der
Remonstranten des te zwakker maakte daar zij er steeds
groot op waren gegaan dat zij aan de overheid in alle
omstandigheden gehoorzaamheid bewezen. De tactiek der
obstructie moest uitloopen op een hard tegen hard en dus
op een algeheele nederlaag.
De gereformeerde historicus Dr. L. H. Wagenaar geeft
in zijn interessante boek over de Dordtsche synode af beeldingen, zonder commentaar, van een drietal gedenkpenningen destijds geslagen („Van Strijd en Overwinning” p. 378).
De laatste beeldt een grooten leeuw af, die te midden van
afgekloven beenderen neerligt. Een vos, die de leenwesporen opmerkt, maakt rechtsomkeert en het ran dscb rift
luidt: „J(ohannes) W(tenbogaert) Quia me Vestigia Terrent",
wijl mij de sporen schrik aanjagen. De keerzijde der
medaille toont ons een druiventros boven een wijnpersbak
en het randschrift „1619 est a pressura largior et melior",
ze wordt er door den druk des te sappiger en smakelijker
om. De „overwinning" van Dordt werd dus toen reeds gezien onder het symbool van des sluwen Wtenbogaert's
vlucht voor den koninklijken leeuw, Bogerman.
0. ILXVIII12
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Wïj zouden echter verkeerd doen met te volstaan de
synode van Dordrecht enkel te herdenken als de geforceerde overwinning der uiterste Calvinisten over de mildere
elementen en schouder - ophalend voorbij te gaan aan „die
dogmatische haarkloverijen ". De oplossing der oude strijd
gezag der overheid in het kerkelijke, zooals-vragnhet
Dordt die gegeven heeft, alsmede de taal - vormende Statenvertaling die door Dordt op het getouw is gezet, nopen
ons reeds er een cultuur - historische gebeurtenis in te zien
van verre gevolgen ; maar ook de hoofdzaak zelve van wate
daar geschied is, vraagt om eene diepere verklaring. Want
het treurspel der godsdiensttwisten van het Bestand,
waarvan hier te Dordrecht de voor-laatste acte is afgepee l d (de laatste bloedige acte verplaatst ons op het
Binnenhof te 's Hage) moet uit diepere roerselen verklaard
worden dan uit het temperament, het gebrek aan beschaving en het fanatisme . van enkele predikanten ; de
Remonstrantie moet een dieperen zin hebben dan een
protest tegen lasterlijke aantijgingen ; en den grooten
voorkeur voor de leer der voorbeschikking bij het aan
deel onzer zoo nuchtere voorvaderen, mogen.-zienljkst
wij niet enkel beschouwen als een eigenaardige neiging
naar Geneefsch-Waalsche theorieën. Ook achter den
strijd tegen de overheids- bemoeienis met kerkelijke zaken
schuilt nog iets diepers dan dominees- heerschzucht, die
Vondel zoo hekelen kan. Wie verder het naarstig vasthouden aan den ongewijzigden inhoud der formulieren
voor louter conservatisme verklaart, heeft van den waren
aard van het geslacht dat de schitterendste Nederlandsche
vernuften heeft verwekt, waar het vader was van de
mannen onzer gouden eeuw, een weinig juist besef. De
drang , zelf naar een andere vertaling der Heilige Schrift,
dat schrikbeeld voor alle godsdienstig -behoudzieken
van alle tijden — en het ontwerp eener nieuwe kerkorde,
die bijvoorbeeld door de Staten van Friesland, ondanks
hun Bogerman, waarop zij zoo troisch waren, niet is ingevoerd als zijnde te radicaal, duiden er reeds op, dat e r
geen vreesachtige behoudzucht, die zich tegen het nieuwe
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niet opgewassen acht, heeft voorgezeten. Wij moeten
hier, naar het ons voorkomt, én historisch én zielkundig
verder teruggrjpen.
De Nederlandsche natie was bezig te ontstaan uit een
reeks van invloeden, die verre van geleidelijk werkten.
Oorspronkelijk een menigte van staatjes en steden met
door elkander kruisende belangen en rechten, waren zij
door den nood der tijden, door het genie van Oranje, door
de gemeenschappelijke aanvaarding van een nieuw godsdienstig inzicht, dat zedeljke adelbrieven vertoonen kon
van offers en martelaarschap, tot eene gemeenschap samengevoegd, wier symbool niet onjuist in een koker voor zeven
pijlen werd uitgedrukt. Het was niet anders dan natuurlijk
dat hier het gewestelijke en stedelijke zou blijven voortleven
naast het nationale beginsel en ook dat de adel en de
regeerende klassen over het algemeen de eerste, het leger
en de protestantsche geesteljkheid de tweede opvatting
zouden aanhaiagen. De regeerders waren souverein in eigen
kring en wilden het blijven. Slechts onder voorbehoud
van de striktste ruggespraak lieten zij zich noodgedwongen
met het samenstellen van een nationale regeeriiig in den
vorm van de Staten-Generaal in. Een kapitein-generaal
daarentegen, die nu eens in de Noordelijke en een maand
later in de Zuidelijke gewesten moest opereeren en steeds
rekende met de natie als geheel, gevoelde van zelf meer
voor de Algemeene dan voor de gewestelijke en stedelijke
overheden. Ook de predikanten, die niet zelden van de
eene provincie naar de andere beroepen werden en er vrijwel allen een regel van maakten, om in een ander gewest
dan hun eigen te gaan studeeren (zoo trokken de Zeeuwen
meest naar Franeker), die voorts ook in de geestelijkpolitieke eenheid der zeven gewesten een bolwerk zagen
tegen den oppermachtigen geestelijken vijand Rome, voelden
nationaal. De besten hunner hadden in het buitenland hun
studies voltooid, of waren Vlamingen, zooals Plancius, Van
Laren. en Gomarus . Duitschers als Hommius, Engelschen
als Amesius . Polen als Maccovius, of Walen als Polyander.
Zij vertegenwoordigden het internationale element, dat
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Nederland had lief gekregen en er zich een nieuw vaderland geschapen had, - maar ook dit vreemde element
der bevolking gevoelde uit den aard der zaak niet zoozeer
provinciaal; als wel nationaal.
Aan den anderen kant waren de regeerende kringen
van eene humanistische beschaving, die in het teeken der
Latijnsche kiassieken stond. De knapsten onder hen vormden tesamen met buitenlandsche geleerden van allerlei
geloof en politieke richting eene zoogenaamde ,,republiek
der geleerden", waarmee zij in druk letterkundig verkeer
stonden. En al waren nu niet al de regenten van den letterkundigen rang van een Janus Douza, een Janus Grotius,
burgemeester van Delft, of van diens phaenomenalen zoon,
toch bepaalden deze internationale connecties de spheer hunner denkwijzen, waarbij uitteraard het nationale gevoel niet
zoo zeer gekweekt werd als wel genegenheid tot de stad, die
met hun naam in den vreemde verbonden werd, tot het gewest, waarin zij door lange traditie reeds geïnteresseerd
waren. Zij gevoelden wel christelijk en ook meeren deels beslist Protestantsch, maar achtten dit niet onvereenigbaar met
een humanisme, waarbij kunst en wetenschap, cultuur en
bekwaamheid erkend kon worden tot bij de Jezuïeten
zelven. Zij waren zoowel zonen der reformatie als der
renaissance en wat zij aan beschaving en aan waardeering
voor andersdenkenden gewonnen hadden door de laatste,
wenschten zij niet te verliezen door een overdreven op
vatting der eerste. In het IRoomsch-Katholicisme was huns
inziens veel wat Erasmus in het licht gesteld had belachelijk, en nog meer verstandelijk niet houdbaar, maar evenzeer stuitte hen aan de andere zijde eene mengeling van
logisch denken en fatalisme, waarbij het leven steeds moest
staan in het teeken der sterkste zedeljke spanningen en
der onbarmhartigste sluitredenen. Zij wenschten een kalmeren godsdienst, dan die, welke uit het besef van den
altijd nabijen dood, den schrik voor sterven en oordeel
voortdurend voor oogen hield en het schoone leven
loochende, om de telkens weer terugkeerende verbitterende
ontgootheling van te wonen in een politiek en kerkelijk
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huis, dat elk oogenblik ineengeschoten kon worden. Nu
heeft weliswaar een gemakkelijker levenskurist in de Calvinistisehe kringen hunner zonen en kleinkinderen getriumpheerd, die luisterend uaar de boeiellde rjmelarjen van
Jakob Cats, liet zinrieljke afkeurden met zooveel smaak
in zijn beschrijving, dat de zonde wei vaak haar plaats
buiten de deur niet hield, - doch de boetprediking der Teellinck's, Lodenstein's en Labadie's, de strenge getuigenissen
van een Voetius en een Amesius zijn bewijs genoeg, hoezeer dit vol g ens de getrouwen indruischte tegen het wezen
hunner eenmaal aanvaarde geloofs- en zedeleer. In de
dagen van Oranje's sluipmoord en den schrik der Armada,
van Alva en Parma, en den schier onbegonnen strijd tegen
de machtigsten op wereldljk en kerkelijk gebied, was
slechts een vertwijfeld opeenklemmen der tanden en een
stoer vasthouden aan de eeuwige raadsbesluiten Gods in
staat om den moed te bewaren, die bij zoo bovenmenscheljke krachtsinspanning noodig was. Toen is de WaalschGeneefsche leer, geïmporteerd door Datheen, Plancius, Van
Laren en tal van andere Zuid-Nederlandsche predikers,
die om het geloof alles hadden moeten verlaten en gestaald
waren door tegenspoed en lijden, merg en pit geworden
van den opstand. Het ééne tiende deel, dat Calvinist was,
droeg op zijn sterken rug den ganschen moreelen last van

den onmogeljken strijd.
Zulke menschen zijn voorbeschikt om in de praedesti
stout te ver- -natiehuvormsltkezin,o
klaren aan het begin van hun catechismus, „dat zonder
den wil van hun hemelschen Vader geen haar van hun
hoofd vallen kan en alle ding tot hun zaligheid dienen
moet." Want de overwinning hunner zaak is, verstan-

delijk genomen, ondenkbaar. Indien zij toch feit wordt,
dankt zij dit aan de voorbeschikking van God zelf. Altemet
vielen zij op te merken, de wonderdaden Gods in de historie!
Daar was de tegenwind, die de Watergeuzen in 1572 naar
Den Briel bracht, toen het juist van bezetting ontbloot
was. Daar was de wondere verlossing van Leiden op den
dag dat een stuk van haar muur inviel. Daar was de onder-
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gang der Armada. Daar was zooveel, voor wie maar oogen
had om te zien. Nederland was gepraedestineerd om in de
zaak der hervorming een bijzondere opdracht van Godswege
te vervullen. Wie zoo het wereidgebeuren ziet, aanvaardt de
praedestinatiB-leer met haar eeuwig besluit ten leven often
doode, als een der eerst aangelegene voor eigen ziel. En zoo
waren het de nationalen, de vrijvechters van ons vaderland, de zonen der watergeuzen vooral, die zich tot het
calvinisme, waar maar één ding bij overbleef, het hoogste,
de eer van God, sterk voelden aangetrokkeD. Zoo ook
kwamen zij er toe, om der mildere part** steeds weer een
heulen met Spanje en Rome te verwijten. De hang naar
vrede daar geopenbaard was haifheid in hun Oog.
In het licht dezer tegenstelling moet men de twisten
zien van het bestand. Er vloeide logisch uit voort, dat de
nationaal voelenderi, de strijders uit principe, het keurslijf
van een provinciaal bedistelen hunner kerkelijk-politieke
en politiek-kerkelijke idealen niet konden verdragen. Hoogstens een nationale regeering, die Neerlands roeping zag,
die den eenen godsdienst onhevlekt handhaafde en gelijk
Engeland's koning naar buiten wilde treden als verdediger

des geloofs. Maar zelfs tegenover dit gezag had men zich
reeds in beginsel, naar Geneefsch-republikeinsch model,
Vrij verklaard en de pasquil van een dubbel praesideaat
ter synode is reeds eei bewijs dat wij hier met een overgangsstadium te doen hebben, waarbij de staat nog alleen
goed geacht zal worden om de kosten te dekken en
achter de uitgave eener bijbelvertaling te staan, maar niet
meer om ook maar in de minste kerkelijke aangelegenheid
uitspraak te doen. Ondanks Maurits' aandrang wilde men
niet te 's -Hage, onder de oogen der regeering zelve, vergaderen.
Zoo verstaan wij het dat de mannen van het leger
en de part der strenge Calvinisten op elkander waren
aangewezen, evenals de part** van Barnevelt op de Remonstranten. Ondanks den sympathieksten en handigsten hofprediker moest er een tijd komen, waarop Maurits voor
de Gomaristen koos. HiJ was op hen aangewezen, gelijk
-
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indertijd reeds zijn ruimhartige vader het was, die toch
ook Datheen verre van aantrekkelijk vond!
De gevolgen der Dordtsche synode te behandelen zou
een afzonderlijke bespreking vereischen. De wijze waarop
de belijdenis-schriften ongewijzigd, hoewel nu voortaan niet
de canones van Dordt vermeerderd, werden gehandhaafd,
heeft den droom van een Junius, en een Calixtus, ook belichaarnd in de voorstellen, die de Parijsche afgevaardigde
Molinaeus ter synode inzond, voor goed den bodem ingeslagen. Aan vereeniging met de Lutherschen, die bij den
dreigenden dertigjarigen oorlog om politieke reden r?eds
zoo gewenscht zou zijn geweeet, viel niet te denken, zelfs
niet aan het opstellen eener internationale beljdenis van
de gereformeerde kerken, die te Dordt vertegenwoordigd
waren. Daartoe was er te weinig neiging om te geven,
enkel om te nemen bij iedere landskerk; de onderlinge
geschillen der synodalen hebben dit wel bewezen.
Voorts werd te Dordt de groote breuk geslagen tusschen
de regentenpartij en de calvinisten, die zich nauwer om het
Oranjehuis schaarden, waar zij hun beljdenis veilig achtten.
In principe is toen reeds het algemeen verschijnsel op
kerkelijk gebied in aanzijn geroepen, dat de beschaafdere
standen zich niet thuis gevoelden in de groote landskerk,
maar zich veeleer terugtrokken op kleine gemeenten en
broederschappen, waarvan naast de Remonstrantsche vooral
ook de Doopsgezinde Societeit profiteerde en niet het
minst de Waalsche kerken. Zij toch gaven nog rechten
in den staat, wat bij de andere kleinere kerkgenootschappen
niet het geval was en hun bloei dan ook tegenhield. Sinds
Dordt is in ons vaderland iedere opkomende critiek op de
orthodoxie, zij kwame dan van Coccejus of van Descartes,
van Spinoza of Voltaire, zeker geweest van de welwillende
belangstelling en toejuiching der geletterde standen. De
vervolging der ketterij bleek ook hier haar voedingsbodem.
Onze gouden eeuw wijst op kerkelijk gebied groote theo
logen aan, maar de invloed die van hen uitging is gevloeid door het troebele kanaal van „vader" Cats. Een
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Caspar van Baerle, die onder de geciteerden ter synode
gezeten en zijn Leidsch professoraat in de logica om zijn
remonstrantsche gevoelens verloren had, was voor goed de
verbitterde tolk van een grooten kring, die zich miskend
en verkracht gevoelde. De overgangen van Bertius, den
afgezetten regent van het Staten-college te Leiden en van
Vondel naar Rome, en de groote krachtsvermeerdering der
Roomsche tegenreformatie hier te lande, mag men aan
het Dordtsche rigorisme toeschrij ven. Dieper geestelijk
leven is er niet door bevorderd, wel grooter haat gekweekt, waaruit indirekt nog menige tragedie is voort gevloeid en die nog heden in voldoende mate aanwezig
is, om zich tot een politieke antithese te laten omsmeden.
De Engelsehe bisschop heeft ter synode betoogd dat
alle troebelen in Holland voortkwamen uit het feit, dat
er geen bisschoppen waren en men heeft er om geglimlacht. Ongetwijfeld hadden mannen als Datheen, Bogerman en Wtenbogaert bisschoppelijke macht, al droegen
zij niet den mijter. In het vrije, calvinistische Holland,
doortrokken van privilege -geest en plaatselijke trots, ware
een kerkelijke hiërarchie ondenkbaar en ongewenscht geweest. De oplossing ware niet gevonden door dergelijke
uitwendige organisaties maar zou van binnen uit hebben
moeten komen. Vredelievende en toch innig geloovige
mannen als Franciscus Junius te Leiden die helaas gestorven is eer de strijd zoo hevig werd, zouden de geesten
moeten hebben beïnvloed en de politieke kleur der Remonstrantsche beweging zou vermeden hebben moeten zijn.
Onzes inziens is er bij het derde eeuwfeest der Dordtsche
synode geen reden om te juichen. Al begrijpt en vergeeft
men alles en allen tot Gomarus en Lubberti toe, die tenslotte toch weer kinderen waren van hun tijd en nooit
geleerd hadden dat „odium theologicum" even leelijk staat
als alle andere haat, al waardeert men zelfs het vele goede
toen besloten en huldigt men in Bogerman een onzer
grootste Statenveitalers van het Oude Testament met zijn
schoone rhythmiek van taal en woordkeuze, ondanks alles
blijft deze synode een ramp voor het geestelijk leven in
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ons vaderland; omdat daar en van toen aan in ons
land getriomfeerd hebben intellectualisme over ethisch
bewustzijn, rechtzinnigheid zonder meer over geestelijk
onderzoek en persoonlijk veroveren der diepste waarheden.
Dordt en Cats waren bij onze vaderen eerbiedwaardige
namen; de Dordtsche vertaling en de poëzij van den raadspensionaris vond men in de huiskamers naast elkander
liggen. Wij zeggen niet te veel, dat een geestelijk leven
dat in het teeken van Cats staat, op een orthodoxie moet
uitloopen, waarin leer en leven wel ver van elkander komen
te staan. Gelukkig dat de Statenvertaling Cats overleefd
heeft en althans in Bilderdijk en Da Costa een edeler en
waarachtiger vroomheid vertolkt wordt, dan een formuliereri-teekenend geslacht in den dnbbelzinnigen rijmelaar
bevredigd achtte.

KNEPPELHOUT EN VICTOR HUGO
DOOR
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VISSER 't HOOFT.

Is het wonderlijk, dat men in eén roerigen tijd als de
tegenwoordige, waarin alles op zijn grondvesten siddert en
vooruitgang schijnt te bestaan in negatie van al hetgeen
tot nu toe als juist erkend is en in ontwrichting van de
fundamenten eener in geleidelij ken bouw opgetrokken maat
orde, is het wonderlijk dat men in zulk een-schapelijk
tijd gaarne in het verleden wijlt, een tijdperk, waarvan de
gebreken verdoezeld zijn en de deugden door den afstand
in een poëtisch waas gehuld zijn ?
't Is dan een lust te wijlen in dien gemoede.lijken,
goeden „ouden tijd ", waarin de menschen minder diep
dachten, doch blij moediger waren en waarin men meer op
zijn plichten en minder op zijn rechten lette. Toen was
de humor de oolij ke heerscher en niet de ironie de bittere
dwingeland.
Treden we dus terug in dien vrij wat rustiger tijd en
wel omstreeks de dertiger jaren van de 19e eeuw, toen in
Leiden onder de studenten de letterkundige strooming zoo
sterk was, dat een geheele reeks van jeugdige schrijvers
zich ontpopte, die allen min of meer verdienstelijk de pen
voerden.
Johannes Kneppelhout was één onder hen en lang niet
de minste.
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Schoon als ,,Klikspaan" het meest bekend door zijn
onsterfelijke studententypen en -schetsen, meende Kneppeihout oorspronkelijk dat zijn taak elders lag.
Zijn illusie was een Franseh schrijver te worden en
in de wereidtaal van den Gallischen stam zijn gedachten
der menschheid deelachtig te maken.
Van huis uit was Kneppeihout iemand van aanzienlijke
familie.
Hij verloor reeds op zijn vijfdejaarzijnvaderen werd door
zijn moeder, een freule de Gyselaar van zich zelf, opgevoed.
Deze, een verstandige vrouw, was door en door Hollandsch van begrip en opvatting en was 't volstrekt niet
eens met haar zoon, wat betreft zijn bewondering voor
Frankrijk en de Fransche schrijvers, zooals blijkt uit een
verhaal dat Nicolaas Beets in zijn studentendagboek doet.
Beets brengt op zekeren Juniavond in 1835 een bezoek
aan Mevrouw Kneppeihout en zegt van haar: „een wat
,,men noemt ,,heele vrouw", ,,Aristocratisch in al haar
‚,denkbeelden, kort en hard in haar oordeel. Zeer beleefd,
„maar niet in 't minst affabel, zich liever aan de maat,,schappij onttrekkende dan er zich naar schikkende; gaat
,,nergens uit, wandelt nooit. Noch de Leidsche societeit
‚,(society), noch de Leidsche singels hebben de eer haar
1

,,te bevallen. Felle donkere oogen, scherpe trekken; uit,,drukking van koude minachting; uiterst fijne handen,

„zeer eenvoudi g , maar zeer kostbaar gekleed; een paar
,,modes ten achteren, doch dit komt zoo geheel met al
het overige overeen, dat gij het goedkeurt. Gesprek over
‚,Leiden, over Parijs, haar zoons ideaal, over de Duitschers,
„over Janin en Victor Hugo. Zij schijnt mij te willen doen
gevoelen dat zij die beiden abomineert. Welk een indruk
„moeten haar zoons smaak en geestesrichtirig op deze
,,moeder maken P"
Mevrouw Kneppeihout was dus blijkbaar allerminst
degeen, die den Franschen geest in haar zoon aanwakkerde.
Dit nam echter niet weg, dat zij op zijn aandringen
van tijd tot tijd een litteraire soiree gaf, als een afschaduwing van een Frarischen „Salon".
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Beets vertelt ons dat in December 1835 een avondje
bij Mevrouw Kneppelhout werd ,,gegeven" ,,instigante fihio,
gallio maniaco", waar menschen ,,op den franschen voet"
werden gezien. Donderdags om de veertien dagen stonden
haar salons open voor ieder die aan haar gepresenteerd
was; de eene Donderdag werd er gedanst, de andere muziek
gemaakt of gedeclameerd. Op dien avond was er „de bloem
en room der Leidsche soci'eteit, de elite der studeerende
jeugd" (Beets had wel een goeden dunk van het gezel
schap, en zich zelf!) in alles een veertigtal personen.
Schneevoogt zong en Kneppelhont en Beets declameerden,
Kneppelhont natuurlijk een gedicht van Victor Hugo.
De avonden in het groote huis op het Rapenburg
hadden zekere renommée en toen Kneppelhout in Parijs
was schreef Beets hem: ‚,ik ga mama eens over uw afzijn
troosten en de Leydsche dames over het verlies van uw
soirees".
Op een dergelijke soiree daar aan huis droeg Beets
zijn gedicht ,,Bij een kind" voor en vroeg een opgetogen
mevrouw tot zijn groote ontzetting „of hij wel eens meer
verzen maakte".

Intusschen de soiree's bij Kneppelhoits moeder ontstonden uit de Franschgezindheid van den zoon des huizes,
doch deze ontleende die gezindheid niet aan de sfeer in
het ouderlijk huis.
De eerste aansporing kreeg Kneppelhout van zijn leermeester op de kostschool te Noorthey, de Raadt, welke
paedagoog altijd zeer hoog door hem gesteld wordt, zooals o.a. blijkt uit een brief aan Potgieter, waarin hij zegt
,,Noorthey is evenmin een gewone kostschool als de Raadt
een gewoon meester".
Toen deze zag dat er letterkundigen aanleg in den
jongen zat gaf hij zijn leerling een wenk in 't Fransch te
schrijven, en dit is dan ook de eerste prikkel voor hem
geweest oorspronkelijk die taal de voorkeur te geven bij
het uiten van zijn gedachten 1).
1) Zie W. P. Wolters. Levensbericht Kneppelhout. Mij. van Ned.
Letterkunde 1886.
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Toen hij student in Leiden werd kwam evenals bij
Beets ook bij hem „de zwarte tijd" en waar Beets met
Byron dweepte, smolt Kneppelhout in verrukking weg voor
de Lamartine en vooral voor Victor Hugo.
Door alle tijden heen heeft de Fransche geest een
grooten invloed in Nederland gehad, en onder de schrijvers
die hier gelezen, ja verslonden zijn, behooren zeker de
Lamartine en Victor Hugo tot de eersten uit het midden
der negentiende eeuw, al zijn wij thans weer een nieuw
tijdperk genaderd waarin een jongere generatie de nieuwere
dichters hooger stelt en met scherp oog in het werk dier
ouderen de fouten en gebreken ziet, die door den benevelden
blik van de enthousiaste tijdgenooten niet opgemerkt
werden 1 ).
Kneppelhout dan zegt in zijn „zwarten tijd" dat hij
aanbad „les dieux du Parnasse", aan welke zich de (toen)
nieuwere Fransche dichtschool met Hugo aan de spits
aansloot.

„Allen werden nagezongen, sommigen bezongen" zegt hij.
Zoo waren er vele landgenooten die Victor Hugo
vertaalden. Denken we slechts aan „Lorsque l'enfant parait"
dat door Tollens, ten Kate en v. d. Hoop vertaald is en
wel 't meest bekend is geworden door Hildebrands overzetting in de Camera. Zoo vertaalde de Genestet „les
pauvres gees" in zijn „Arme visschers" en Potgieter, ten
Kate en S. J. van den Bergh „A.ttente" uit de Oriëntales.
Kortom tallooze groote en kleine talenten besteedden.
hun krachten aan het overbrengen in onze taal van Hugo's
verzen, en men was in 1866, toen Victor Hugo een reis
naar Nederland maakte zoo enthousiast dat een Dordtsch
predikant hem in de Groote Kerk, toen Hugo onder zijn
gehoor zat, zeide, dat hij soms, na van den kansel uit den
bij bel te hebben gelezen, lust had er eenige bladzij den uit
de „Misérables" op te laten volgen 2 ).
Op die reis werd hij overal waar hij aan wal stapte
1)
Hugo".
2)

Zie ook van Deyssel. Verzamelde opstellen Xle bundel „over Victor
Zie A. G. v. Harnel. Victor Hugo in Nederland Gids 1902.
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of pleisterde, geestdriftig toegejuicht en vond bijna overal
een gullen gastheer om hem feestelijk te onthalen.
Kneppelhout ook onderging den invloed van- Hugo,
doch dit uitte zich bij hem niet in vertaling van diens
gedichten, maar door inwerking op zijn eigen stijl. Ongetw ij feld heeft die dan ook veel van zijn kleurige, exuberante weelderigheid te danken aan zijn illuster Fransch
voorbeeld.
Hoezeer Kneppelhout hoog hield de klassieken en
waardeerde de vorming die van hen uitging, door hem
niet onaardig vergeleken bij de levertraan die het beeng estel van den litterator moest versterken, toch neigde hij
sterk naar de romantiek en vandaar zijn sterke bewondering voor den grooten voorvechter dier richting, den
Franschen Halfgod Victor Hugo, die met zijn geweldige,
pompeuze, kleurige woordenpraal een diepen indruk maakte
op de ontvankelijke gemoederen van de tot dweepen geneigde jongelui van die jaren.
Eigenaardig echter, dat Kneppelhout den invloed van
Hugo ondervond in zijn Nederlandsche doch niet in zijn
Fransche geestesproducten. Immers hoe vlot en vlug ook
geschreven, zijn Fransche stukken waren niet genoeg Fransch
gedacht, niet genoeg door en door ingeleefd, te veel ver
aan den anderen kant weer niet-taldNernsch
typisch het werk van een Hollander, omdat er niet uit
bleek dat een vreemdeling uit het hoogti Noorden ze ge

-schrevnad.
zijn
belangwekkend
in
Prof. Salverda de Grave zegt
opstel over „Fransch spreken en Fransch schrijven" 1 ) zoo
juist: „als men een vreemde taal schrijft is het verboden
een eigen uitdrukking te hebben voor zijn denken en gevoelen. Ik weet wel dat men het door oefening zeer ver
kan brengen in het nadoen ...... maar het geheugen moet
het instinkt vervangen" en verder „als men een vreemde
taal bezigt is men aangewezen op louter stevigheden; de
nuances zijn een gevaarlijk terrein, de keuze der uitdruk1) Gids 1910 III bl. 271.
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kingen die ons ten dienste staan is beperkt, dus gevoelsuiting in een vreemde taal is niet aan te bevelen" en hij
komt tot de conclusie dat schrijven in een vreemde taal,
„slechts middel en nooit doel kan zijn ".
Waar Kneppelhout dus zich ten doel stelde als Fransch
schrijver te debuteeren, strandde hij op de klippen, die hij
niet te voren bemerkt had.
Jules Janin, de bekende criticus ontving den jongen
twintigjarigen student welwillend en noemde hem „mon
enfant", maar toen hem zijn oordeel over Kneppelhouts
werk gevraagd werd, zei hij: „j'aurais voulu que le Illollandais eüt percé".
't Was te kleurloos Fransch, dat even goed door een
Noor, een Zwitser of een Hongaar kon geschreven zijn,
maar in geen geval door een Franschman, die beter de
schakeeringen van synoniemen, het kleurengamma van
dialect en argot, het typische van volksgezegdes, gevoelt
dan iemand, geïmporteerd van over de grenzen.
Hier was het werk van een kosmopoliet, die toch zijn
vreemden oorsprong niet verloochende. Om een beeld te
gebruiken; 't was als een Hollandsch matroos, die op een
bal masqué, den zwierigen mousquetaire d'Artagnan
voorstelt en daarin kwalijk slaagt, terwijl hij, had hij zich
verstoken in het mom van een stoeren watergeus, een
behoorlijke rol had vervuld, wijl hij dan zich zelf was
ebleven.
Dit Fransch zonder taalfouten, maar ook zonder individualiteit kon Kneppelhout, zooals zijn ideaal was, geen recht
geven ' op een plaats in de Fransche litteratuur en zoo
werd dan ook die illusie de doodsteek gegeven, toen
Buloz, de redacteur van de Revue des deux mondes en
de Revue de Paris de hem toegezonden pennevruchten
aan Kneppelhout terugzond met de lakonieke opmerking,
dat ze waren „trop peu importants et écrit dans un style
trop étranger." 't Was een harde slag, want dat Kneppelho ut er vast op gerekend had, dat zijn stukken aangenomen
zouden worden, blijkt uit een brief van Beets aan Hasebroek, waarin deze schrijft : „Jan Knep is zeer gelukkig
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dat hij 't eindelijk zoo ver gebracht heeft dat zijn stukken
in de Revue de Paris geplaatst zullen worden." Doch de
jonge schrijver liet zich niet ontmoedigen en had genoeg
gezond verstand om in te zien dat zijn weg langs andere
banen voerde, dat hij ver weg gezocht had, wat nabij was.
Veerkrachtig van aard, bleef hij niet werkeloos en keerde
tot de vaderlandsche sprake terug. Zoo schiep hij na eenige
jaren zijn studententypen en schetsen, en 't is zeker niet
te bout gesproken wanneer men zegt dat de brillante stijl,
waarin deze werken geschreven zijn, te danken is aan
Kneppelhouts arbeid in het Fransch eil zijn doordringen
in den geest en taal van Hugo, de Lamartine, Th. Gautier,
de Balzac en andere Fransche letterkundigen 1 ).
Er zit iets wat doet denken aan schuimende cham
pagne, aan een sprankelend vuurwerk op het Champs de
Mars, aan een schitterende fanfare uit den „clairon" van
een Franschen chasseur, in den stijl van die boeken. Toch
geven zij in dien levendigen stijl door en door typisch
Nederlandsche studenten weer, waaronder types, die nog
altijd aan de academies rondloopen, toestanden, die nog
-

altijd aan de universiteiten zich voordoen, moge er dan

ook veel sedert dien gewijzigd zijn —. Vandaar dat de
„Schetsen en Typen" nog steeds zoo veel gelezen worden,
en het reeds tot een zesden druk brachten.
Dr. J. Prinsen J.Lz. is van oordeel dat zij zijn ver
doch m.i. ten onrechte, wijl èn stijl èn inhoud nog-ouder,
zeer genietbaar zijn voor een lezer uit dezen tijd.
Menige bladzijde immers is nog op het hedendaagsche
studentenleven toepasselijk, menig tooneeltje is dermate
realistisch beschreven, dat het zoo uit de pen kon gevloeid
zijn van een meer modern auteur en geschilderd in een
taal, the een jonger schrijver geen oneer zou aandoen.
Busken Huet, die zoo'n kritischen geest had, noemt
de typen zelfs onsterfelijk en zegt dat ze binnen vijftig
jaar klassiek geworden zijn 2 ).
Zeer juist merkte Frans Coenen onlangs op, dat Knep1)
2)

Zie ook Dr. A. T. Luyt. Klikspaan's studentenschetsen, bl. 47.
Gids 1886 it bladz. 4.
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peihout feitelijk een van de voorloopers der realisten was,
die met zijn gezellige lente", gunstig afstak tegen den
preutsehen tijd waarin hij leefde.
Geen wonder dat Kneppeihout met zijn fr ansche sympathieën menig keer Parijs, de „viiie lumière", de intellectueele hoofdstad van Europa, bezocht en wanneer hij
daar was zich niet tevreden stelde met een bezoek aan
musea, kerken, theaters en culinaire paleizen, schoon hij
elk op zijn tijd recht deed wedervaren, doch ook trachtte
door te dringen in de salons of werkkamers van de groote
taalkoningen, de toonaangevende mannen op leti erkundig
gebied. Kost 't overal min of meer moeite door te dringen
in het hol van den li tterairen leeuw, in Parijs allerminst!
Daar verleent de geestelijke koning der dieren audiëntie
in optima forma, rekent op bezoek, zelfs druk bezoek en
hij zou zich gekwetst, vergeten en onachtzaam behandeld
achten, als op zijn ontvangsturen zijn kamer of salon zich
niet vulde met toejuichende letterkundigen, journalisten en
andere bewonderaars, wier eenig introductiebiljet vaak niets
is dan gemeende of geveinsde extase over de onsterfeljke
gaven van den „eher maitre".
Prof. A. G. van Hamel noemde zulk een receptie eens
„een godsdienstige plechtigheid" en vertelt hoe ook hij
Victor Hugo bezocht, die toen - 't was na den oorlog
van 1870 in de Avenue Victor Hugo woonde en niet
meer op de Place Royale, waar Kneppelhout hem bezocht.
hij beschrijft dan hoe op het audiëntieuur (alleen
tusschen 9 en 10 uur 's avonds) de groote man omgeven
was door eenige secretarissen en madame Drotiet, die al
recipieerende, ongeveer tegen eiken binnentreden de zei:
,,Monsieur, veuillez considerer désormais cette maison comme

la vôtre".
In de kamer bevonden zich twaalf heeren in 't zwart
en een groepje jonge dames en enkele oudere. Een van
de laatsten was het gelukt tot den dichter door te dringen, wien zij met „illustre maitre" aansprak en hem vertelde dat haar zoontje al zijn gedichten van buiten kende,
0. E. XVIII 12

23
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een mogelijkheid, die, gegeven de kolossale vruchtbaarheid
van '5 dichters pen, ver was van zelfs een waarschijnlijkheid en dan ook bij de omstanders ironische glimlachen
op de gezichten tooverde. Hugo echter, blijkbaar gevleid,
noodigde de gelukkige moeder aan zijn tafel ,,à lundi
prochain".
Zoo kwamen er Jonge poeten en poëtasters, geslaagde
talenten en mislukte genieën, die Hugo's oordeel over
hun geesteskinderen kwamen inwinnen en hem vaak de
onmogelijkste misbaksels voorzetten ; doch veel erger nog
maakten het de briefschrijvers, die behalve om geestelijken
steun soms vroegen om „een zoogutin voor bébé", een
huwelijksgift voor een dochter, en andere wenschen, die
slechts met de letterkunde in zeer verwijderd verband
stonden.
Als Kneppelhout dus in Parijs was bracht ook hij
gaarne zijn hulde aan de voormannen van taal en letteren
en zoo zien wij dan naast zijn teleurstellende bezoeken
aan Janin en Buloz, dat hij ook Hugo en de Lamartine
bezocht, zooals Beets hem schreef ,,Janin de booze, Victor
Hugo de ijselijke en Lamartine, de allerjseljkste rijke".

De Lamartine bracht hij niet alleen zelf een bezoek, maar
hij deed een bedevaart naar diens landgoed, Saint-Point,
toen dë groote man er zelf niet was. Hij wilde de plek
zien waar de dichter zijn poeëmen neerschreef (zooals deze
zelf in de voorrede van zijn ,,recueillements poótiques"
schrijft) in de stilte van den vroegen najaarsmorgen vóór
dat de huisgenooten verrezen waren, zoodat hij genoot van
drie uur rust en stilte vóór het bezige leven hem afleiding
bezorgde in den arbeid en het genoegen van den landedelman.
Kneppelhout beschrijft aardig de slordige verwarring
en de schilderachtige wanorde die zich overal toonden. In
Monceau, het eerste buiten dat hij bezocht en dat ook
aan de Lamartine toebehoorde, lag in Mei nog alles zooals
deze het in Februari, toen hij naar Parijs vertrok, had

achtergelaten, iets wat een schoonmaaklustige Holland sche
huisvrouw een koude ruling zou veroorzaken, ja zelfs een
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gemakzuchtige Hollandsehe dienstbode de handen zonde
doen tintelen om ,,den boel eens aan kant te maken". De
Lamartine's personeel scheen echter ook vrede met dien
chaotischen toestand te hebben en zoo zag Kneppeihout
dan in de slaapkamer van mevrouw de Lamartirie ,,een
regiment ledige olie- en apothekersfleschjes en pomadepotten op den schoorsteen een versleten speldekussen, dat
in zijn goeden tijd groen fluweel was geweest, een paar
oude handschoenen en allerlei vieze snuisterijen" op de
schrjftafel „allerhande todderi, die het geheim hunner
oorspronkelijke bestemming zelfs niet meer verraadden,
afgeschreven stalen pennen, overschotten van pijpjes lak,
het een al stoffiger dan het ander", een dorado voor
Mie, de schoonmaakster; en zoo gaat het door, in 's dichters kamer twintig draagbare schoenen en laarzen (hoe
anders in dezen tijd van lederdistributie!); er lagen bergen
van kleedingstukken. Stoelen, sopha, alles was vaneen
gereten en stuk gebeten, en een bed!.... „Dat doen zijn
honden was het antwoord" en daartusschen overal papieren
en boeken, met geniale nonchalance verspreid."
In het kasteeltje van Milly, waar de Lamartine geboren
was ook weder hetzelfde beeld, een vertrek met een alkoof
„bezet met een bajert van dooreengewoeld drukwerk, overal
„papier en schrijfbenoodigdheden opdat de dichter, als
„hij inspiratie kreeg, zijn invallende gedachten terstond op
„papier kon zetten. De muze krijgt nooit belet en voelt
„zich blijkbaar zelfs tehuis in die chaotische wanorde."
In Saint-Point was 't iets netter, maar daar lag toch ook
weder allerlei dooreen en huivert Kneppeihout zelfs te
noemen wat hij zag, wijl hij schroomt, dat samen te koppelen met den ‚,grootschen en verheven naam" van den
dichter der ‚,Méditations". „Niemand is een held voor zijn
,,kamerdienaar", ging ook hier weder op en de huisbewaarder
antwoordde op de vraag, waarom niets opgeruimd werd:
„omdat mijnheer nooit iets meebrengt en overal waar hij
komt alles wat hij noodig heeft dadeljk verkiest te vinden" 1).
;

;

1) Kneppeihout. Mengeischriften Xle deel, bi. 75.
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Inthsschen werd de siechte indruk van den warwinkel
in de verschii]ende landhuizen goedgemaakt door de gastVrije ontvangst, die de pachter van Saint-Point den bezoekers bereidde en vervaagden onder een glas Macon
(de wijn, die daar uit de streek stamt) en het genot van
een landelijk maal de prozaïsche indrukken om plaats te
maken voor dankbare hulde aan den dichter voor den op
De culinarizij
aartsvaderljke gastvrij
n last betoonde heid.
sche genietingen intusschen verzonken weder in het niet,
toen de reizigers zich zelf onthaalden op het meer geeste
lijke genot van eenige van de Lamartine's dichterlijke
juweeltjes.
Maar meer nog dan de lyrische de Lamartine trok
Kneppeihout aan de machtige figuur van den epischen
Victor Hugo.
Wat men ook van dezen ,,Uebermensch" moge zeggen,
hoezeer ook niet alles, wat hij dichtte sober en zuiver
gevoeld was, en somtijds onwaarschijnljke toestanden met
groteske en bizarre beschrijvingen een wanmakelj ken indruk
maken, daartegenover staat zooveel schoons en dichterljks,
zooveel gevoelige en treffende woordmuziek, dat het geen
wonder is, dat deze dichter een grooten invloed op zijn
tij dgenooten had en dat Kneppeihout ook onder den indruk van dit machtig talent geraakte.
Hij zelf zegt het meermalen, zoo o.a. in zijn ,,opuscues" 1)
,,Me feras tu querelle du respect, de l'amour, que je porte
n'est ce pas qu'll est doux et con solant
,,a mon poète
,,d'avoir comme un oiseau mélodieux, qui charme la nuit
,,de notre âme, un pote bien indépendant, bien illustre,
,,qui nous fasse periser ses pensées, aimer de ses affections ?"
Op het schutblad van een exemplaar der ,,châtiments"
schreef Kneppeihout, getroffen door de verbanning van
Hugo uit Frankrijk na den coup d'état in 1851:
,,Soyez comme le Rhin, plus grand après sa thûte.
Pleurez souffrez, muet; ëtouffez Vos douleurs;
Imitez le coursier, qui retient ses clameurs !"
Bij zijn terugkeer uit Parijs in 1835 zingt Kneppel.......

1) Opuscules de jeunesse I Leiden 1848 bi. 248.
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hout voor de ,,rederijkerskamer voor uiterlijke weisprekendheid", het bekende Leidsche letterkundige gezelschap, dat
ook Beets, Hasebroek, Molewater en Gewin onder zijn
leden telde en den bijnaam de ,,Romantische club" had:
,,Quand je passais d' Hugo a Notre Dame
ou de Versailles a 1' aimable Janin,
,,o, ines amis, ce qu' éprouvait mon âme
,,était Un charme, un prestige divin!"

En wanneer een zekere Mrs Troflope in een boekje
over „Paris et les Parisiens" Victor Bingo aanvalt, verdedigt hij zijn heros met vuur 1) en verwijt de touriste uit
Albion haar oppervlakkig en onjuist oordeel.
Tijdens zijn verblijf in 1834 te Parijs bracht hij eindelijk zijn bezoek aan Victor Hugo, zooals blijkt uit zijn
„fragments de correspondarice".
Deze ,,fragments" waren, zooals de naam aanduidt,
fragmenten van brieven op reis (uit Parijs, Duitschland of
op een reisje door Nederland) aan zijn vrienden geschreven.
Zoo schreef hij aan zijn medestudenten N. Beets, Hase
broek, J. C. Molewater, Hartma n , Drabbe, L. R. Beynen,
P. L. F. Blussé en anderen.
Beets vertelt ergens dat hij een brief van Kneppelhout
uit Parijs kreeg en zoo nieuwsgierig was naar den inhoud
dat hij die midden op de Breestraat openJe om toch maar
spoedig den inhoud te genieten.
Soms werd het vervolg van een brief aan een ander
geschreven of een brief aan twee tegelijk. Blijkbaar gingen
deze brieven dus bij de vrienden rond en hadden een
zekere renommée van belarigwekkendheid, die er hem toe
gebracht zal hebben ze later te doen drukken en uit te
geven.

De meeste dezer oorspronkelijke brieven zijn verloren
geraakt of vernietigd, doch enkele zijn er nog bewaard,
zooals die aan Beets en Molewater. Vergelijkt men nu
de oorspronkelijke brieven met de gedrukte, dan blijkt
daaruit dat er vaak aardige passages weggelaten zijn
en ook, dat de vijl er dikwijls bij te pas gekomen is,
1) Opuscules I bi. 109.
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zoodat evenals de redevoering van een Kamerlid vaak
,,geadoniseerd" in de ,,Handelingen" verschijnt met weglating of opknapping van de onzuivere plekjes, Kneppelhoni ook hier en daar niet alleen wat weggelaten heeft,
doch aan het verbeteren of bijvoegen is gegaan.
In den derden brief uit Parijs, aan Beets gericht, vertelt hij van zijn eerste bezoek aan Hugo.
Alleen het gevoel in den salon van den grooten man
te wachten, gaf hem reeds een gevoel van verrukking.
Hugo kon hem echter slechts even te woord staan
omdat het ,,son heure de travail" was. Als Hugo binnenkomt is hij zoo onder den indruk, dat zijn tong aan zijn
verhemelte kleeft. Hugo ,,le visage sombre et pensif" neemt
den bezoeker wat wantrouwend op, zoodat deze meent dat
hij hem wellicht voor een ,,arracheur de dents" houdt.
Kneppelhout haast zich om Janin's naam te noemen
en dat heeft het gewenschte effect. Als hij vertelt dat hij
aan letterkunde doet, wordt hij genoodigd om eens op
een avond terug te komen en dankbaar roept hij uit:
.,Jamais, mon ami, visite ne m'a fait une plus profonde
impression".
De vierde brief uit Parijs, aan zijn vriend v. d. Meer
v. Kuffeler geschreven, bevat een noodkreet van den
,,student -litterator".
Hij gaat niet naar ,,Robert Ie Diable", ofschoon hij
Taglioni . Nourrit en andere groote actrices en acteurs kan
zien, om Hugo te bezoeken. Hij weifelde tusschen Robert
,,le diable, dont Part a fait un ange" cii Hugo ,,l'ange,
que Part rend diable parfois"; kiest Hugo en.... trekt
de verkeerde kaart, want Hugo is uit en in bijna komische
wanhoop roept hij uit: ,,après une heure entière de route,
(car ii a choisi son habitation dans un lieu, oil il peut
vivre paisible et solitaire, ,,puisque ce n'est que dans la
solitude, qu'on peut travailler pour la foule" comme ii
dit) farrive enfin a sa demeure, et trois fois malheur! la
cage est vide, le corps sans ame, la maison sans poète;
il n'y est pas. Ne pas entendre Nourrit, Levasseur, Damoreau et ne pas voir Hugo! De dépit je m'en retournai
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tout bêtement vers mon hôtel en pestant contre le destin
et ma mauvaise étoile" en te leur gesteld ging hij naar
zijn logies, de ,,bains de Tivoli" in de Rue St. Lazare.
Eindelijk in den vijfden brief aan J. C. Molewater
gericht, (waarvan ik het oorspronkelijke door de weiwil
van diens dochter Mejuffrouw J. C. Molewater,-lendhi
mocht inzien) vertelt hij van zijn geslaagd bezoek aan Hugo.
Hij schrijft dan dat hij Hugo met zijn vrouw en kinderen gezien heeft en uit zijn beschrijving blijkt dat de
dichter, die zoo warm over de kinderen, het huiselijk leven
en de ouders wist te dichten, een gelukkig gezinsleven had 1).
,,Qnelle famille, quel bonheur, quelle école pour cette France
immorale et brillante, que cette maison simple et pure,
jeteé comme un oasis de vertu dans ce dsert tout sable de
vice et de luxure." De kamer wordt beschreven: een donkere kamer in gotbischen stijl. Bij den haard staat Hugo,
terwijl zijn vrouw aan tafel zit. Een kleine kring van
bezoekers om het vuur, terwijl twee hupsche kleine kinderen
op de knieën van het gezelschap rondklautereri.
Enthousiast wordt Kneppelhout als hij de familie
beschrijft.
De oudste dochter vindt hij ,,d'une beauté très remar
uitgegeven brief siert hij-quabletrèspoi."Ind
dit nog op door er bij te zetten „ce n'est pas une enfant,
c'est une apparition comme en vit Alp sous les murs de
Corinthe", maar hij acht 't politieker een zin uit den brief
weg te laten, waar hij schreef ,,quand on voit ces telles
apparitions, on ferait des sottises" en zoo vijit hij hier en
daar de woorden of verbetert den zinsbouw. Madame Hugo
noemt hij ,,une femme d'une beauté éblouissante, grande,
„gracieuse, fraiche, simple, aimable, une beauté qui m'
etait inconnue" verbetert hij den brief, waarin hij schreef
,,que je ne connaissais pas, d'une beauté espagnole mau
roept hij dan uit ,,oñ vient done-resqu."Indbif
ce sang méridionale, a tout ce qui entoure Hugo P" maar
laat dit in den uitgegevene weg en als hij spreekt van een
1) Kneppelhout wist niet, dat later zou blijken, dat ook hier niet
alles goud was, wat er blonk!
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schoonheid waarvan een Pacha droomt zegt hij in den
brief „dans ses nuits de luiure ", doch - laat dit welstaanshal ve den drukker niet herhalen. Ook zijn uitroep „Oh,
mon ami, ce ne sont pas là des hommes, ce sont des anges",
laat hij, wat bekoeld door den tijd, in de uitgave weg.
Verrukt gaat hij door „ce n'est pas là une famille francaise,
il y a trop d'éclat méridional („du Sud ", zegt de brief) dans
les yeux et dans les ámes : il y a trop de chasteté et de
domesticité dans les moeurs ; le sud et le nord, il y a de tout
cela et cela est unique" (let op den niet Franschen zinsbouw).
Dan drukt hij den wensch uit vóór zijn vertrek nog
eens een uur met den auteur van „Nótre Dame” te mogen
spreken „une heure d'audience, rien qu' tine heure a la
royauté du genie! rien qu' une heure à Ie voir être heureux
et apprendre à I'être comme lui !"
Als men hem met zijn vrouw zoo gelukkig samen ziet,
roept hij uit: „on voudrait être aussi comme lui époux et
père (en in den brief zegt hij nog „on voudrait prendre
„femme en sortant de chez lui" wat hij vermoedelijk om
misverstand te voorkomen in de uitgave wegliet!) „Oh,
une femme et des enfants, pour qui je puisse être heureux
comme lui !" en de oorspronkelijke brief gaat dan verder
„mais c'est trop longtemps causer sur lui. Je crams de t'
ennuyer. Le temps vies dra bientót oû nous pouvron s parler
de tout ceci bien plus a notre aise vis a vis Fun de I'autre
dans (!) une soiree d'hiver."
En hij eindigt zijn bezoek met het gezegde: „1'amitié
d'un grand homme est un bienfait des Dieux."
Met een wat gezochte woordspeling op de „trottoirs"
die „trottoirs" zijn, waar men zich niet kon „tenir debout"
(,,de boue") eindigt de gedrukte brief.
In den geschreven brief echter gaat hij dan nog door
en 't komt mij om de aardige opmerkingen niet zonder
belang voor, dit fragment van het archiefstof te ontdoen:
„Il est bon celui la, et digne de Chappard! on va
„doener Ilernani arrangé en opéra aux Italiens, je verrai
„cela encore avant mon départ „Ernani, opera seria en
„trois actes". La 0-rise doit faire une ravissante donna Sol.
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,,L'autre jour j'ai voiiu aller voir Gustave, mais je n'avais
„pas retenu de place et ii y avait une si désespérante
,,queue devant le theatre, que j'ai perdu patience et me
suis mis a courir de toutes mes jambes jusqu'au Gyllinase
,,oiI j'ai vu trois charmantes pièces, ornées de Leontirie
„Volnys et de Borist ; résulfat ; quand je reviendrai et
,,qu'on me demandera : ,,avez vous vu Madame Damoreau,
,,Monsieur?" Je répondrai ,,Non" „Vous ii'alliez done pas
,,souvent a I'Opera ?" ,,Pas souvent" ,,Quelles sont les pièces
,,que vous y avez vues ?" ,,La Syiphide" ,,Et puis ?" ,,Et
,,puis rien". Si c'est une demoisselle qui me demandera cela,
,,elle me tournera sans aucun doute le dos, en se disan : ,,et
,,cela a pourtant passé deux mois a Paris!" Moi, 1 dessein
,,est toujours de partir avec le premier bateau a vapeur
„qui partira de Dunkerque en Décembre. Panvre Rotter „dam, j'apprends que le Cholera y reguie de nouveau d'une
si aifreuse manière, mais qu'est -ce qu'elle a don e fait,
„Rotterdam? il n'y a pourtarit pas d'Oedipe dans ses murs.
,,Dommage que je pars si tot, je ne verrai pas ma cargai,,son d'écrivains. Le monde ne revient ici de la campagne
‚,que vers le nouvelan et je n'y serai plus alors, je me
„console en disant que j'ai vu Victor Hugo et que Janin
,,m' appelle „eher enfant!" II y a de quoi se consoler en
„e ffet! Quelle idée vous faites vous bien de moi, vous autres,
„de moi qui suis assez bonasse pour vous écrire tous Iesm
„huit jonrs sans janiais, recevoir de vos nouvelles, car ii
„faut avouer que vous étes des paresseux fleffe's en excep,,tant toutefois ilasebroek, out bien serait ce cette phrase
,,malencontreuse pie j'ajo nte toujours a mes lettres: ‚,Je
„languis de recevoii de tes nouvelles, écris-moi vite etc,"
,,qui exerçat cette funeste in fl uence; pen t -être, car c'est
‚,toujours ce maudit pêch d'Adam qui nous tourmente;
‚,I'autre jour cette perisée me vint en voyant Jenny Colon,
‚,jouer une file d'Eve, et je me dis que la prôchaine fois
‚,je défendrais a tout le monde de me répondre un seul
‚,mot, pour voir si de cette mauière la correspondance
„von drait 's animer, ainsi done: ,,je te de'fends de in'e'crire
-

-

‚,sous peine d'nne seconde letire!"
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„Tu trouveras ci- inclus quelques vers que tu auras la
„bonté de donner à Hasebroek, ou a Beynen pour être
„inséres dans le „Studenten - Almanak," s'ils ne les trou,jent pas trop mauvais pourtant et veulent bien tolérer
„que „ fois" rime à „croix". Veuille aussi avoir la bonté de
„faire dire a „Ma", que je , suis bien, tu nl'obligeras.
„Adieu, dans l'espoir de te revoir bientot. Ne salue
„personne de ma part, si pourtant Hasebroek.
„Paris, le 19 Nov. 1834.
t.t.
J. Kneppelhout.

„P. S. Le jeune Ontijd est ici.
„L'autre jour en dinant chez Very je m'avisai de deman,,der un potage uniquement par l'excellente raison que je
„crus qu'il dut être aussi exquis et recherché que son nom.
„Il s'appelait je crois: „Potage aux croutons a la Conde".
„Si ce n'est pas encore cela, c'est que j'oublie un bout de
„cet'enorme kyrielle. Figure -toi ce que c'était : „snert met
„stukjes gebakken brood".

„Vanité des vanités, tout est vanité !"
Dacht dus de briefschrijver ook aan zijn Leidsche
vrienden, Hugo is toch schering en inslag bij zijn correspondentie en niet zonder reden noemde hij zijn brieven.
„lettres sur Victor Hugo".
Wat heeft nu Kneppelhout zoo aangetrokken in Hugo?
Mij dunkt, dat daartoe twee zij den van 's dichters
werk hebben medegewerkt.
In de eerste plaats betooverde en beïnvloedde het
fantastische en burleske, het grootsche en geweldige van
zijn schokkende drama's en historische heldendichten den
romantisch aangelegden student, die met hart en ziel zich
liet voortstuwen op de nieuwe strooming in de litteratuur,
die Hugo als een der eersten baan brak.
In de tweede plaats trok Kneppeihout, die een warm
hart voor de jeugd had en veel gevoelde voor de poëzie
van het gezinsleven, aan de taal der liefelijke, zoetvloeiende, gevoelige, soms teere en fijne gedichten, die de kinderen

KNEPPELIIOUT EN VICTOR HUGO.359

bezingen en den band die ouders en grootouders aan het
jongere geslacht binden.
Verklaarbaar was dat de man, die zulk een blij en
huiselijk milieu had, als Kneppeihout beschrijft, het groote
onzegbare schoone, in de zieltjes der kinderen te vinden,
met de eeuwig wisselende speling hunner ongebreidelde
fantasie, hun rake opmerkingsgave, hun uitbarstende
levensvreugde, hun zuivere gedachten in mooie en teere
kleuren wist te schilderen; verklaarbaar, dat deze man
ook in de ,,posie de foyer" in hoogeren zin uitblonk als
in ,,l'art d'être grand -père" en zoo nienig
n a der vers.
Hugo zingt in zijn ,,année terrible": ,,à chaque pas,
qu'iI fait, l'erifant derrière lui laisse plusieurs petits fantômes de lui môme", en als de grijze Hugo de kinderen
om zich heen ziet, luisterende naar de sprookjes, die
grootvader vertelt zegt hij in zijn „ (,- ontemplations": ,,et
moi par la fenêtre sombre fentrevoyais un coin des
cieux", en eindelijk in het oorspronkelijke van 't ons meer
bekende ,,als 't kindje binnenkomt juicht heel het huisgezin", die strofe ,,soii doux regard qui brille fait briller
tous les yeux".
Zoo zong de dichter van wien de jeugd zei ,,grand
père, tu n'est pas vieux" in vele en verscheidene poeëmen
zijn warme hulde aan de eeuwig groenende lente der
jonkheid uit 1)
Kneppelhout die een warm hart had voor de jeugd
en reeds als student een bij veel jongelui zelfs in hun
bljhartigsteii tijd opkomend verlangen naar een eigen
huiseljken haard sterk gevoelden trok ook deze zijde
van Hugo's dichttalent sterk aan.
In lateren tijd is Kneppelhont gaan inzien dat er
veel gekunsteld, veel bombastisch in Hugo's stijl was en
is zijn groote bewondering geluwd, maar toch altijd erkende hij dankbaar dat hij veel aan den invloed en het
werk van den Franschen nationalen dichter te danken had.
In zijn opstel „mijn Zwarte tijd" (den naam, waar1) Zie ook Ch. Boissevain. Een genie. Gids 1872
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mede hij evenals Beets zijn romantischen, dweependen jon,(r)-elingstijd bestempelde) zegt hij dan ook, dat het een tijd
was, dat men alles aandurfde, een tijd van overmoed en
dichterlijke aanblazing, waarin men zonder aarzelen doordraafde en met de pen zwaaide en ieder zijn uitverkorenen
had, die voor hem leefden door het papier en tot hem
spraken door de pers 1 ).
Zoo dweepte Beets vooral met Byron en Kneppelhout

met Victor Hugo.
Typisch is de correspondentie tusschen de twee vrienden
gevoerd, door Kneppelhout zooals reeds bleek meestal in
't Franscb, door -Beets in den studententijd meest in
't En gelsch, elk dus in de taal, waartoe hij zich bij zonder
aangetrokken gevoelde.
In 't antwoord van Beets aan Kneppelhout op diens
bovenvermelden brief (17 Nov. 1834 geschreven 2 ) zegt hij

o.a.: „True, my dear, If I think in the manner a good
„student ought to do, certainly it should be more proper
„to spend my night with Plato's Phaedo, with Schröders
,,Hebrew grammatic, or with Cicero's dialogue, „de natura
„deorum", but if I think as a friend, I deem it better to sit

„down quietly (that is, without being disturbed by so
„much learning) in order to write a letter to my dear
„Kneppelhout at Paris. Now I hope you know I like more
,,being a honest friend than a zealous scholar and I
„believe it is better too, so throwing away Plato, Cicero,
„Schröder and every book of every kind around me, I took
„a sheet of postpaper, and after having mended my pen,
„I began the letter that presently enjoys two real plea„sures, its author is deprived of, firstly that of being in
„your immediate presence, and secondly that of being at
,,Paris.
„Your very agreeable of the 5 th. was a consolation. . . . "
en verder zegt Beets:
„what you told about your not being token for a Pari1)

Kneppelhout. Geschriften X bl. 121.

2)

Universiteitsbihlintheek. Leiden. Handschriften.
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sian, I could not help heartily laughing at the anecdote.
,,But how the devil the idea could enter in any mans head,
„that you should be an English gentlemau, I can't conceive.
„And what, Sir may have been your motives to say, Sir!:
‚,j'aimerais mieux d'être Turc". And now Sir! could you
‚,forget for a moment that you were writing to a declared
,,Anglornan, proud of the name?
„T assure you, Sir! I could not believe my eyes, so I
„read the expression twice, but there it stood unchangeable!
,,I wish Sir, you where a Ture for a single day by way of
,,punishment, to judge Sir, if indeed you would like so
,,much better to wear a turban than to be happy in the
„possession of an English hat of the last fashion of Bond,,street. If you had said to me half so much against the
,,,,great nation" as you wrote now, I believe matters would

„not have been brought to an end without a duel, but
now I hope I'll forget it without bloodshedding".
Eigenaardig blijkt hieruit, hoe Kneppeihout blijkbaar
in Parijs toch vaak zich ontpopte als geïmporteerd vreemdeling, wanneer hij voor echte Parijzenaar wilde doorgaan
en hoe de verschillende opvatting, die de beide vrienden
over de Engelschen hadden, toch geen afbreuk deed aan
hun trouwe vriendschap.
Beets gaat verder:
,,And so you are really personally acquainted with the
„two commanders in chief of the romantic legion Victor
„Hugo and Juis Janim. Your fate deserves envy. I congra‚,tulate you. You must be very happy.

„T hope, when you are returned home, you will have
,,many little particularities to tell me of them.
„Litile things of great men are worth hearing".
Aan die kleine trekjes kan men de groote mannen
(en ook andere stervelingen) leeren kennen. De kleine
trekjes, die uit correspondentie te voorschijn komen, verscherpen het beeld van de mannen, die, heengegaan, onze
belangstelling waard bl ij ven om den invloed, dien zij op hun
tijdgenooten hebben geoefend en vaak nog op het nageslacht oefenen.

362

LNEI'FELHOUT EN

VICTOR NUGO.

Wanneer men ook Kneppeihout's brieven uit dit oogpunt beschouwt, zal men er niet rouwig om zijn dat ze
voor lateren tijd bewaard zijn gebleven, mogen ze dan ook
weinig lifrteraire waarde hebben.
Dat Kneppeihout zelf later inzag dat ze niet letter-,
kundig belangrijk waren, blijkt daaruit, dat hij ze niet
opnam in de uitgaaf van 1864 van Zijne gezamenlijke geschriften. Wel is waar was hij in heftige verontwaardiging
uitgebarsten, toen het letterlievend maandschrift zijn ,,fragments de correspondance" met het epitheton ,,prulletje"
opsierde 1), maar later zag hij toch zelf in dat hij beter
had gedaan deze fransche brieven niet aan de pers toe te
vertrouwen en zoo dacht hij zeker aan deze fragmenten
toen hij in zijn ,,Zwarte tijd" zeide:
„Hoeveel uit die dagen van de ,,yellow leaf" dat wijselijk
„der vlammen is prijs gegeven of in het eeuwige duister ligt
„weggeborgen; hoeveel, waaraan de dichters zelven niet het
,,minste gewicht meer zouden hechten, dat zij, als zwakke
„onrjpe voortbrengsels, hun tegenwoordigen naam onwaar,,dig, van hun eersten tijd aanzien of stiefvaderlijk wellicht
,,niet eens meer voor hun kroost erkennen willen

!"

Doch niet alleen speciaal het ontwerpen der „fragments"
maar ook in 't algemeen zijn aspiratie Fransch te schrijven
is later door Kneppeihout betreurd en hij heeft ingezien
dat het voor hem een redding was geweest dat hij het in
den franschen kunsttempel niet verder gebracht heeft, dan
de „salon des refuses".
Toen Kneppeihout Zag, dat zijn illusie een fransch
schrijver te worden niet verwezenlijkt kon worden had hij
na de spitsroede van Buloz en Janin doorloopen te hebben
een tijd van ontmoediging.
te
Het streven van Kneppeihout in een vreemde taal te
schrijven en de Fransche schrijvers en vooral Victor Hugo
boven de Nederlandsche letteren te stellen, vond bij velen
allerminst instemming. De warm nationaal gevoelende
Bakhuizen v. d. Brink schreef aan Beets 2): ,,ik vereer
1) Zie voorrede nouveaux fragments. bi. IX.
2) Maart 1833. Zie v. Rijn. Beets 11 bL 46.
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,,Kneppelhouts ijver voor een beteren smaak dan die tegen„woordig in de litteratuur heerscht . . . . maar God beware
,,ons voor eer Joannes den Dooper, die het veld onzer letter„kunde alleen en uitsluitend voor Victor Hugo vlak iriaakt”.
Dit oordeel zal wellicht Kneppelhout niet bekend zijn
geweest, maar zelf zag hij reeds in dat hij op den verkeerden
weg was en schreef in „un mot aux amis", de voorrede
van ,,Opuscules de jeunesse": ,,à ces efforts infructueux
,,j'ai risqué de perdre mon hollandais, qui a failli devenir
,,irisupportable ! Continuer toutefois d'écrire en français au
,,centre de la Hollande et sans raison valable, c'eñt été la
„plus étrange anomalie, la plus inconcevable bizarrerie, qui
,,se pût imaginer. J'ai donc tourné bride!"
Met bewonderenswaardige veerkracht hief hij zich na
zijn teleurstellend debuut op en zette zich aan het werk
om in eigen taal te scheppen, wat hem in vreemd idioom
ontzegd was.
Ook het oordeel van zijn vrienden bracht hem tot
zijn „volte face" en vooral Potgieter aan wiens meening
hij veel waarde hechtte en die zijn academische schetsen
in zijn Gidskritiek voortreffelijk noemde had invloed op
zijn ontwikkeling.
Den 2len Mei 1864 schrijft hij aan Potgieter 1) in
een brief, waarin hij bedankt voor de toezending van twee
deelen proza, verzamelde stukken: „die kern achtige Hol„landsche opstellen, waarvoor ik zwak had en dubbel zwak,
,,omdat het gezellen waren mijner gulden jaren en omdat
,,ze het hunne hadden toegebragt om mij, op vreemden bodem
verdwaald, te leeren bevatten wat het eigenlijk zegt eene
moedertaal te bezitten, haar te schrijven, een stijl te hebben."
In een anderen brief aan Potgieter, dateerend uit
een tijd dat hij blijkbaar in een apathische stemming verkeerde heet het; „ik teut, ik lanterfant, ik kizzebis; de
„illusie of hoe de deern heeten mag is achtergebleven in
„het oude huis en is nu geloof ik juffrouwvangezelsehap
„bij mijne moeder", en op een vraag van Potgieter om een
1) Amsterdamsehe IJniversiteitsbibliotheek, handschriften.
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bijdrage voor de Gids : „daar komt gij mij opporren uit
„mijn sluimer. Wel moogt ge voor uw kamerdeur een bord
„zetten „E. J. Potgieter, porder ". Of het is om buurman
„uit het bed te krijgen of er zelf in te stappen durf ik
„niet beslissen... maar kom aan, de Gids beveelt!"
Beets schreef hem eens : „wat schrijft gij een goed
„en een schilderachtig Hollandsch, zooveel vloeiendheid en
„zuiverheid is er in uw stijl ".
Toen dan ook de Franschgezinde Kn eppelhout zich
ontpopte als de Nederlandsch voelende Klikspaan en zijn
onsterfelijke studententypen en studentenleven schreef,
toonde zich die vloeiende en schilderachtige taal, die pathos,
ongetwijfeld dank zij zijn fransche leerschool; die zuiverheid, niettegenstaande die buitenlandsche leerschool en de
soms romantische weelderigheid aan beeldspraak en vergel ij kingen ook weder tengevolge van den invloed daarvan 1 ).
De invloed van de Fransche gouvernante, die zinne
gesproken hem in zijn letterkundige jeugd leidde-beldig
had geenszins ten gevolge dat Kneppelhouts Nederlandsch
ontsierd werd door gallicismén maar wel dat die taal picturaal en sdepel als zij was, gunstig afstak bij de houterige
en gewrichtsstijve bewoordingen, waarin de meeste andere
schrijvers uit dien tijd hun gedachten uitten.
Zoo was dan zijn fransche tijd niet te vergeefs door
hem geleefd en is Kneppeihout, als Klikspaan herboren,
dank zij zijn klaren, geestigen en boeienden stijl en de
rake en juiste teekening zijner types nog steeds gezocht bij
Nederlands jonge mannen, die, reeds vóór de „alma mater"
door hen genaderd is, gretig naar zijn schetsen grijpen
en als oude kennissen de aardige teekeningen van Braakensiek begroeten, die in de eetzaal van de societeit „Minerva"
te Leiden de herinnering aan Klikspaan bij de studeerende
jongelingschap levendig houden.
1) Zie Kalif. Geschiedenis Ned. letterkunde VII b]. 323.

EEN WOORD VAN GELOOF
DOOR

PAUL SCHOLTEN.

Mr. C. van Vollenhoven. De drie treden van
het volkenrecht. Den Haag. Nijhoff, 1918.

Het is weer het uur van de spanning. Weer wachten
wij en is in dit wachten ons hart; achter onzen arbeid
staat de vraag en in de verpoozing vult zij ons denken:
wat nu, wat zal het einde zijn ? En weer grijpen wij naar
de berichten en speuren met felle aandacht onder het vele
wat ons wordt voorgelegd of wij lijnen kunnen zien, waar
langs het gebeuren zich naar waarschijnlijkheid gaat bewegen.
Er zit angst in dat zoeken en wachten. Niet bovenal
angst, of Duitschland zal ondergaan, niet of de vlammen
der revolutie nog hooger zullen oplaaien, of de kanker
van de anarchistische zelfzucht der massa nog verder zal
doorvreten. Want wèl vreezen wij beide: Duitschland's
ondergang; ja we weten het, Duitschland heeft de slagen
verdiend die het thans zoo meedoogenloos treffen, maar
toch: dat volk heeft vier jaar gemeend te vechten voor
de veiligheid van eigen bodem, het heeft metaal -hard ge
tegen de geheele wereld, het wist te vechten èn te-stan
lij den en nu is de val zoo diep, de vernedering zoo bitter.
Er kont iets in ons dat met de Duitschers gaat meevoelen.
Maar wij troosten ons: wat er ook gebeuren mag, zulk
een volk k to niet ondergaan, het zal herrijzen, wij hopen
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gelouterd. En de revolutie? Erger dan de oorlog, dan
hongersnood en ellende is de burger-oorlog, is de breideloos
heid, de losgelaten mensch in volkomen verwildering, en wij
zien hem aankomen en wat hij reeds deed daar in het Oosten
in Rusland, doet ons huiveren in afschuw, maar ook hier
klampen wij ons vast aan wat de historie leert: geen revolutie
duurt, een ordening zal weer groeien, hoe zij ook zijn zal.
Hoe zij ook zijn zal - hier zit de kiem van onzen
angst. Zal het dan al weer een voortgang zijn van wat
reeds eeuwen lang zoo stroomde: altijd anders en altijd
weer het zelfde? Of zullen we een stap doen, die waarlijk
de omkeer is? Als we bang zijn voor de verknechting van
Duitschiand, als we de revolutie vreezen, is het dan niet
bovenal omdat dan eerst recht geen eind zal zijn aan de
politiek van geweld, aan de ongebonden macht van den
sterkste, die zijn wil oplegt omdat het zijn wil is?
De oude onderdrukkers worden neergeworpen, maar
anderen stellen zich in hun plaats, nieuwe machtsaanmatiging, nieuwe alleen met de wapenen uit te rechten
botsingen dreigen: weer verscheurt de eene helft van het
menschdom de andere en niets dan de wanhoop blijft.

Duizenden staren naar den Amerikaanschen president; zoo
én dan kan hij het onheil afwenden - nog is het mogelijk,
dat hij het zal doen, dat hij het althans zal pogen, maar
vast is ons vertrouwen niet meer; zal hij willen, en - zal
hij kunnen?
**
*

Op dit oogenblik klinkt een woord, een woord van
een man die ons een weg wijst, die ons oproept en ons
steun geeft. Het is niet een vlammend betoog geschikt
om een massa in beweging te brengen, niet een rede voor een
vergadering, die met een schok de aanwezigen vervult, zoo
dat ze naar buiten gaan, anders dan zij kwamen „verlicht"
door een nieuw licht, dat ze rond moeten dragen, waarvan
ze moeten spreken, zoo luid en zoo veel als zij kunnen niet ook een gebed, dat de hoorders onttrekt aan het
aardsche en hen bôven het gebeuren voert, niet een werk
van schoonheid, dat hen zoo blij maakt, dat ze al dat
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andere vergeten en het daardoor anders leeren zien het is
een studieus boekje, dat men rustig voor zich zelve moet lezen,
met ingespannen aandacht; niet eenbekje voor de velen,
al is het allerminst vaklitteratuur. En wie het uit heeft,
heeft niet in blijdschap het volle licht zien opgaan, er is
niet iets tot hem gekomen, waaraan hij zich kan overgeven
en dat hem bevrijdt, maar hij heeft het gevoel, dat het
bezoek van een goed vriend brengt in kommer, van den
handdruk, die rust geeft in den nood.
Zulk een kracht gaat van het boekje van Van Vollen
uit. Een boekje over het volkenrecht het veel-hoven
gescholden volkenrecht. Och arm, wat is zoo verguisd
en vertrapt in de laatste jaren als het volkenrecht, geleerden en societeits- politici zij hadden immers niet beter te
doen dan te verklaren, dat het dood was, nooit bestaan
had en nooit bestaan zou. En nu komt deze man van
wetenschap, die een beschikking over zijn weten heeft als
weinigen, in een eenvoudig betoog ons vertellen van de
ontwikkeling van dat volkenrecht, toont hij het verleden
en wijst hij het zijn toekomst en laat ons zien, hoe ons
aller toekomst daar ligt. Geen frasen, geen mooipraterij
of vergoelijking : wat het volkenrecht was sinds de 17e eeuw
in al zijn schamelheid en armoede wordt ons zonder iets
te bedekken getoond; bij zijn eersten tred niet veel meer
dan een allegaartje van regels ,over de vormen in de staten
te eerbiedigen, zonder eigenlijk belang, maar-verhouding
ook zonder pretentie en daarom gerespecteerd, dan bij den
tweeden tred fraaie systemen over wat behoort en wat niet,
regels van recht van den oorlog en voor den oorlog, over
schuld en vergoeding van onrecht, over eerbied voor anderen
en humaniteit en wat niet al meer, maar alle gebonden
aan die ééne voorwaarde, waardoor ze tot een machteloosheid worden, tot een aanfluiting voor ieder verstandig oor
voor ieders zedelijk gevoel: dat alleen de staat zelf,-del,
wien het aangaat, beoordeelt of hij al dan niet dat volken recht heeft geschonden en dat voor den staat het belang gaat
boven dat recht. Pogingen tot verbetering worden herdacht:
Kant hij zag de fout, maar hij hoopte op vrij willige ver 0.E.XVIII12

24
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betering der staten ; den eenigen weg : onderwerping der
staten, meende ook hij blijkbaar onbegaanbaar
G]adstone vol vuur tegen het onrecht door Turkije aan
Bulgarije begaan, Engeland opzweepend om zich te verzetten, alleen omdat het onrecht was, maar tot werkelijkheid werd zijn ijveren niet, Tsaar Nicolaas, zijn daad is
niet vergeten, hij wilde zoo gaarne, maar was zoo hopeloos
zwak. En dan de derde tred : nu, nu is het uur gekomen
om deze eenvoudige gedachte aan te grijpen en om te
zetten in werkelijkheid : ook de staten zijn aan het recht
gebonden en zij behooren door alle ten dienste staande
middelen aan dat recht gebonden te worden. Het was
de gedachte van den man, die aan de wieg van het volkenrecht stond, maar wiens woorden werden begraven onder
lofuitingen, die in rustige bezonnenheid, maar ook in diepe
en vaste overtuiging den weg zag, die de wereld had te
gaan, van onzen eenigen Grotius. Afschaffing van den oorlog?
het volkenrecht schaft den oorlog evenmin af als het
strafrecht den diefstal. Maar dit besef moet doordringen,
dat geweld alleen geoorloofd is als het rechtmatig is en
anders een misdrijf ; dat het een plicht is, een on om stoot -

bare plicht de overtuiging tot realiteit te maken dat ook
voor staten, ook voor grooten en machtigen, niet het belang, maar het recht richtsnoer van handelen behoort te
zijn. Daarmee is niet een• ideaal - gemeenschap in het leven
geroepen, recht doet zoo iets niet, geeft niet veel meer
dan het allereerste begin. In gemeenschap leeft de mensch
het is de grondslag van de Groot's stelsel in gemeenschap leeft ook de staat. En gemeenschap eischt recht
èn onvoorwaardelijke onderwerping van ieder lid aan dat,
recht.
Maar waardoor verklonk Grotius' woord, waarom kan
het nu wèl gehoord worden? Van Vollenhoven wijst het.
aan; de Groot moest wel volstaan met een aansporen aan
de staten ter onderwerping, nu zijn er de gegevens, die
gelegenheid geven dat werk in werkelijkheid om te zetten,.
nu kunnen wij wijzen op feiten en instellingen, die het
mogelijk maken de hand aan dat werk te slaan. Wat
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ontbrak bij de Groot ? Een onpartijdige derde die de handelingen der staten beoordeelt, voor rechtsverwerkelij king
is het oordeel van den derde onmisbaar instelling van
een prijzenhof is niet meer ondenkbaar, voor internationale
rechtspraak een mogelijkheid geschapen ; een handhaving
van recht door de gezamenlijke staten zij kan thans
worden georganiseerd; een criterium ter onderscheiding
van den rechtvaardigen en den onrechtvaardigen oorlog.
Bryans formule, die iederen oorlog tot onrecht stempelt
die niet minstens een jaar is voorafgegaan door het voorleggen van het geschil aan een commissie van verzoening,
is allicht te beproeven. En dan de toestand van dit oogenblik, de ellende van dezen oorlog, de zucht naar vrede.
Zoo ooit dan is er nu een kans.
Eenvoudig is de uitwerking van dit alles niet. De
verhoudingen zijn ingewikkeld; door elkaar liggen belang
en rechtsovertuiging gestrengeld en moeilijker, oneindig
moeilijker dan bij de verhouding van individuen is het hier
ze los te maken, te scheiden en te oordeelen. Moeilijker,
omdat ook de onpartijdigheid zooveel minder gemakkelijk
wordt gevonden, omdat hartstocht zoo veel te eerder verblindt. Is het niet of wij voor een oneindige taak staan?
Maar is het in het recht ooit anders? Zullen we niet
altijd blijven zoeken ? En niettemin het zoeken is plicht,
het moet en nu is het oogenblik dat het moet worden
aangevat.

Zoo is dit boekje een woord van geloof. Onrecht zal
er blijven zoolang er zondige en gebrekkige menschen zijn.
Maar het onrecht roept het rechtsbewustzijn op dat zich
stelt tegen het kwaad en weet het te moeten overwinnen.
Wij gelooven, dat daartoe de mensch geroepen is. In dit
geloof alleen kan onze kracht liggen en van dit geloof is
dit van leven doorgloeide, maar toch zoo innige boekje
vervuld.
n

7 Nov. 1918.

AANTEEKENINGEN OP DE
W ERELDGEBEURTENISSE-N
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

VIII.

Het einde.
• Toen den lien November des morgens om elf uur de
wapenstilstands- overeenkomst in werking trad en de vijandelij kheden gestaakt werden, was de oorlog geëindigd.
Wel zullen er ongetwijfeld nog vele maanden voorbijgaan
eer het laatste vredesverdrag geratificeerd is, want eer het
zoover is moet een nieuwe wereldorde gerezen zijn uit den
chaos waarin vier jaar oorlog Europa gestort hebben, en
zonder nieuwe schokken zal zich dit proces wel niet vol trekken, maar . desondanks kan er geen twijfel bestaan of
met den wapenstilstand is de wereldoorlog ten einde gekomen.
Hiermee is dan het doel bereikt waarnaar de Entente
gestreefd heeft, onafgebroken, sedert den eersten Augustus
1914, waaraan zij heeft vastgehouden vier lang, in vooren tegenspoed: - het zwaard niet neer te leggen voordat
de overwinning behaald was. Geen schikking, geen overleg, geen onderhandelingen heeft zij gewenscht voordat
dit was bereikt; zeker wilde zij zijn, dat als eenmaal de
wapenen rustten, de vijandelijkheden niet heropend zouden
worden, en daarvoor was het noodig den vijand finaal te
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ers1aan eer aan wapenstand, onderhandelen of vrede ge1acht mocht worden. Want al het andere zou verslapping
gebracht, de kans op de overwinning verminderd hebben.
De Entente-taktiek heeft gezegevierd, doordat het
vijandelijke blok afbrokkelde, uiteenviel en ten slotte de
sterkste vijand neerstortte toen de zekerheid van de volslagen nederlag bleek. En zoo is het einde gekomen, keer
op keer voorspeld, in duizenden pers-artikelen en honderden
redevoeringen, het einde, dat wij, die de enorme kracht
der Duitsche organisatie en van het Duitsche intellect van
nabij kenden, niet mogelijk hebben geacht, en waarnaar
wij ook niet hebben verlangd, omdat wij geloofd hebben
dat een vrede door overleg beter dan een overwinningsvrede den grondslag kon leggen voor de toekomst-wereldorde waarin de oorlog anachronisme zal zijn. Het is anders
uitgekomen en wij kunnen niet anders dan innig hopen,
dat wij ons vergist hebben, nie.t alleen in de machtsver
houding, maar ook in de praemisse waarvan wij uitgirigen,
en dat de vrede die nu door de overwinnende geasso
cieerden zal worden opgelegd aan de bloedende wereld,
leiden zal tot de toekomst welke wij verwacht hadden van
den vrede zonder overwinning.
Evenwel, nu wij voor het voldongen feit van de Duitsche
nederlaag staan, de zegepraal van het Entente -imperialisme,

nu mag onze vrees dat zij niet leiden zal tot een betere
wereldorde, onze dankbaarheid niet verdringen voor hetgeen ook door d i t einde is tot stand gebracht. Ten eerste
omdat het nu u i t is, omdat de georganiseerde, wreedaardige moord en verminking van millioenen, het matelooze
lijden en de onbeschrj flijke ontberingen, de zinnelooze
vernieling van wat de natuur en wat vljtige handen hebben
voortgebracht, tot het verleden behooren. Ten tweede,
omdat het n i e t de andere partij is geweest die de over
winning behaalde; omdat niet de sombere kaste der feodale
Oost-Pruisische baronnen Europa regeeren zal. En dit
laatste treft ons volk in de allereerste plaats, dat immers
bij een Duitsch-Pruisische overwinning onder welken vorm
dan ook den noodlottigen invloed van de almacht der
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Tirpitz-bent op het Europeesche vasteland ondergaan zou
hebben.

De oorlog is uit; ons land is vrij gebleven an den
gruwel ; ons volk heeft zijn onafhankelijkheid bewaard en
de bedreiging van het Duitsche militarisme is geweken,
waarschijnlijk voor eeuwig ! Dankbaarheid voor zooveel
zegen mag voor het oogenblik alle andere gevoelens verdringen.

Zoo ontstellend snel heeft de Duitsche nederlaag zich
voltrokken, dat we ons nog geweld moeten aandoen om
ons erin te denken. En als wij een blik werpen over hetgeen zich in de laatste weken afgespeeld heeft, dan vragen
wij ons met eenige verbazing af: wat is het geweest dat
daar het reusachtig sterke Duitschland, de rots waarop de
Centrale wereld gebouwd was, weerloos heeft overgeleverd
aan zijn vijanden ? Want het was als het ineenstorten van
een gebouw: eerst valt een steen, dan een stuk muur en
dan opeens met oorverdoovend gekraak heel het bouwwerk.
Zoo begon het hier toen in de laatste Septemberdagen
Bulgarije om vrede vroeg, zich gewonnen gaf. Had het
Centrale blok zonder Bulgarije den strijd niet kunnen

volhouden ? Natuurlijk had 't dit gekund, als het innerlij k
nog sterk geweest was, maar de afval van Bulgarije was
reeds een symptoom van het verval, het was de eerste
steen die afbrokkelde van het innerlijk bouwvallige, uiterlijk nog sterke gebouw. En dat zij die in Duitschland het
best op de hoogte waren van den toestand het zoo begrepen, is dezer dagen bewezen toen bekend werd, dat
Ludendorff zelf na het afvallig worden van Bulgarije tot
het wapenstilstands- aanbod geraden. heeft. Maar begrijpelijk
is, dat ook dit het noodlot niet meer kon afwenden, toen
inderdaad het gebouw innerlijk bouwvallig geworden was.
En dit bleek spoedig, want in steeds versneld tempo
naderde de ondergang, en terwijl Wilson en Prins Max
over den wapenstilstand onderhandelden, viel stuk voor
stuk het Centrale blok uiteen. Eerst de afscheiding van
Tsjechisch Boheme uit het verband der Donau- monarchie,
toen de omwenteling in Hongarije,. de stichting van den
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Duitsch-Oosterirj kschen staat, van de Zuid-Slavische republiek, kortom het in weinig dagen uiteenvallen van het
rijk der Habsburgers, met het gevolg dat op het onverwachtst in Weenen nog wel een keizerljke regeering zetelde,
maar geregeerde landen niet meer bestonden. Slechts voor
het sluiten van een afzonderljken wapenstilstand was die
keizerlijke regeering zonder macht nog te gebruiken, want
aan welk bevel uit Weenen het leger aan het front ook
weerstand mocht hebben geboden, zeker niet aan dat om
de wapens neer te leggen en zich op weg naar huis te
begeven.
Zoo stond Duitschiand alleen, verlaten door al zijn
lotgenooten op het oogenblik dat zijn vijanden, na vermoedelijk met opzet lang talmen, de drukkende wapen
-voorwaarden vaststelden. En ziedaar het oogen-stiland
het schijnbaar rotssterke gebouw ineenstortte.-blik,dat
Tusschen het uitbreken van de muiterij in Kiel en de
volledige triomf van de Duitsche revolutie over het geheele
front - de afstand en vlucht van den Keizer, de uitroeping
van de Beiersche volks-republiek, de overneming van de
regeering door de socialisten en de aanvaarding van den
wapenstilstand - ligt een tijdperk van slechts vijf dagen.
Tusschen Dinsdag vijf November en Zondag den tienden
was Duitschiand van een half-autocratisch keizerrijk, oorlogvoerend tegen een wereld van vijanden, veranderd in
een socialistische republiek, weerloos overgeleverd aan
's vijands genade of ongenâ.
Ziedaar de uiterlijke gebeurtenissen. Wat was de innerlijke kracht die ze ver wekte? De lichamelijke en moreele
uitputting van de Centrale volkeren, het gebrek aan
munitie en ander oorlogstuig, zijn slechts symptomen. De
ware oorzaak is geweest: de numerieke overmacht van den
vijand, het domme getal. Waarlijk, het is zoo eenvoudig
en banaal als een rekensom voor de lagere school. Het
Centrale blok dat numeriek juist sterk genoeg is om gedurende de eerste twee a drie oorlogsjaren stand te houden
tegen de Entente, komt een oogenblik in de meerderheid
als Rusland uitvalt; het werpt zich op het front in het
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zuiden en het westen en toont zich daar eenige maanden
lang volstrekt de meerdere, weet bij kans een beslissende
overwinning te bevechten. Maar dan worden de Ententeverliezen aangevuld door Amerikaansche troepen, die na
een jaar oefening bij duizenden beginnen te verschijnen
en zoo slaat, onder dien steeds wassenden Amerikaanschen
vloed, de weegschaal over en komen de Duitschers in de
minderheid, zonder een schijn van hoop dat het ooit weer
anders zal worden. Men hoeft niet de superioriteit van
Foch's genie boven dat van Hindenburg aan te nemen om
deze gebeurtenissen te verklaren: de verhoudingscijfers van
mannen, mitrailleurs, vliegtuigen en tanks verklaren alles.
En dat, gegeven eenmaal deze omstandigheden, de moed
aan Centralen kant •gezakt is en dit de nederlaag heeft
verhaast, daaraan behoeft men niet te twijfelen, maar ook
dit is een gevolg meer dan een oorzaak. Tegen de Nieuwe
Wereld, zich scharend aan de zijde van de helft der Oude,
was het Centrale blok niet bestand, en tegenover de
zekerheid van de nederlaag stortte het ineen, figuurlijk en
letterlijk.

Met het einde van den oorlog is nog niet de rust in
de wereld teruggekeerd en wij weten het nu allen wel,
dat het leven van den tijd vóór Augustus 1914 nooit zal
weerkeeren. Misschien gaan we een betere orde van zaken
tegemoet dan die van vroeger, wellicht een nóg minder
volmaakte, maar een andere zal het wezen en het tijdperk
van overgang zal fel bewogen en vol schokken zijn. Voor
talloozen is ook het oorlogsleed nog niet ten einde, ja als
men in deze dagen de berichten uit Midden -Europa leest
krijgt men den indruk dat het voor de volkeren daar nog
pas goed begint. Het ineengestorte Centrale gebouw lijkt
nu wel een brandende puinhoop en het gevaar dat vandaar de vlammen zullen overslaan op de behouden gebleven
huizen der buurlieden hebben wij reeds aan den lijve onder
lijkt ook wel op iets als een natuurwet, dat-vonde.Ht
de epidemie van revolutie en Bolsjewisme niet kan stand
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houden bij de kunstmatige landsgrenzen en dat ook de
neutrale naties zoowel als de overwinnende volkeren aan
deze oorlogsgevolgen zullen moeten gelooven, evengoed
als zij allen het distributie - verschijnsel hebben moeten
ondergaan. Evenwel, natuurwetten hebben in maatschappelijke zaken nimmer algemeene gelding en er zijn in dit
geval factoren genoeg aan te wijzen die de werking van
de revolutie - epidemie te niet kunnen doen. Tot dusver
heeft de revolutie zich dan toch nog beperkt tot de vroeger
autocratisch geregeerde landen die de nederlaag geleden
hebben : de verslagen keizerrijken Rusland, Oostenrijk Hongarije en Duitschland. In Rusland was het eerst de
voedselnood nijpend, brak het eerst de nederlaag den moed
om door te vechten, was ook de revolutionnaire spanning
vöór den oorlog verreweg het felst,, en het is dus geen
wonder dat daar het eerst de revolutie tot uitbarsting
kwam en overging in bolsjewisme en anarchie. En even
natuurlijk is het dat zij volgde in Oostenrijk-Hongarije en
Duitschland toen ook daar de nederlaag onontkomelijk
bleek en tot de breede lagen der bevolking de overtuiging
doordrong, dat bet avontuur waarin de leiders haar gestort hadden, mislukt was en zij een tijdperk van ellende
tegemoet ging. Want niemand twijfelt er aan of in geval
van een overwinning der Duitsche wapenen, zou er daar
van omwenteling geen sprake geweest zijn: Men denke
maar aan den tijd van Brest Litowsk, toen de voorspoed
op het slagveld de reactie aan het roer bracht en ook de
socialisten nauwelijks tegen den stroom durfden oproeien.
Indien het in de maanden daarop goed was gegaan aan
het westelijk front, zou dan die stroom gekeerd zijn ? Ongetwijfeld neen ; van de beloofde hervormingen had men een
miniem deel ingevoerd, het Pruisische kiesrecht en het
Heerenhuis waren een weinig hervormd, en als het leger
terugkwam zou Ludendorff niet gejuich zijn begroet en de
mannen zouden braaf aan den arbeid getogen zijn voor de
uitbreiding van Duitschland's imperialistische macht, zonder
dat men aan revolutie had gedacht.
Zal het nu anders gaan in de landen die de over-
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winning behaald hebben P Mij dunkt, geen enkele van de
voorwaarden die in Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitschland tot de revolutie geleid hebben, is daar aanwezig. Er
heerschte geen tyrannie of autocratie vóór den oorlog.
Economisch verkeerden de Fransche en Engelsehe volkeren
wellicht onder precies dezelfde omstandigheden als het
Duitsche en evengoed als dit zijn zij in den oorlog gevoerd ter wille van het imperialisme der leiders, maar de
politieke onafhankelijkheid heeft tot gevolg dat de ver
daar volstrekt anders is dan ze in de verslagen-houding
keizerrijken geweest is. Hier bestaat althans de meening
dat de volkeren zichzelf regeeren en dat als zij in den
oorlog gegaan zijn, dit is geschied uit eigen wil, omdat
de vijand hun vreedzame ontwikkeling kwam storen door
zijn onverhoedschen overval. Ook de voedingsmoeilijkheden
in Engeland en Frankrijk zijn niet te vergelijken met die
in Midden -Europa en eindelijk ontbreekt er de hoofdoorzaak van de revolutie in Rusland, Oostenrijk en Duitschland: de nederlaag. Reden genoeg om het waarschij nlij k
te achten, dat de revolutie voorloopig buiten de grenzen
van de overwinnende landen zal blij ven, en al zullen er
zeker pogingen in het werk gesteld worden om haar ook

daarheen over te brengen, vermoedelijk zal de overwinning
het best denkbare serum^blij ken tegen de gevaarlijke epidemie.
Hoe volkomen verschillend staat ook de regeering van
Clemenceau of van Lloyd George tegenover eventueele
revolutie - pogingen als die van den Tsaar, Keizer Wilhelm
en Keizer Karel! Hun politiek van vier jaren is door de
feiten gerechtvaardigd ; hun volhouden, hun vasthouden
aan het overwinningsideaal, dikwijls op oogenblikken dat
er geen uitkomst mogelijk scheen, hun tyranniek neer

elke pacifistische beweging... het is alles-drukenva
met het schoonste succes bekroond, want de overwinning,
die als loon voor alle offers beloofd werd, is behaald. Laat
er nu mannen komen en pogen hun gezag omver te werpen,
zal dan de menigte meegaan? Wie kan bet gelooven! De
leiders die de overwinning hebben gemaakt zullen beschouwd worden als de besten om voor te gaan bij het
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binnenhalen van den oogst en zoo scherpzinnig is de openbare meening wel, dat zij begrijpt de behaalde voordeelen
te zullen verspelen door overplanting van bolsjewisme en
de noodzakelijk daarmee gepaard gaande anarchie naar de
landen der Entente. Leiders en openbare m een in g zullen
hoogstwaarschij nlij k eens van zin meen en, dat het tijdstip
niet gekomen is om in Londen en Parijs het voorbeeld
van Petersburg en Berlijn na te volgen.
Het groote probleem van de toekomst schijnt dan ook
niet zoo zeer de strijd tusschen kapitalisme en socialisme
in de Entente- landen, als wel d e v r a a g o f i n M i d d e nEuropa en Rusland het laatste zal kunnen
blijven heerschen en tot een nieuwe orde leiden
terwijl overigens de wereld kapitalistisch blijft
als ze was. Wat Rusland betreft schijnt deze vraag reeds
in ontkennenden zin beantwoord te zijn, want sinds een
jaar bestaat daar nu de socialistische republiek, maar van
een nieuwe orde is nog niets te bespeuren, integendeel
stijgt, indien de berichten ook maar eenigszins juist zijn,
de ellende er met den dag. Maar Duitschland? Het Duit
volk staat voor de zwaarste taak die ooit aan een-sche
volk werd opgelegd. Deze militair gedisciplineerde natie,
grootgebracht onder den glans van een overwinnings- oorlog,
en gewend te leven onder staatsinstellin gen gebaseerd op
een militaristisch -feodalen geest, moet daar opeens zijn
gansche verleden verloochenen, leven onder een regime
dat in nog geen land te wereld verwezenlijkt is, een poli
tieke en een economische omwenteling tegelijk doormaken
en tevens nog de verpletterende voorwaarden nakomen die
bij den wapenstilstand opgelegd zijn en waarbij straks zich
nieuwe zullen voegen als er vrede gesloten wordt. Waarlijk
dit gaat boven menschelijke kracht en de wanhoopskreten
die Solff en Erzberger door de lucht zenden, zijn klaar blij kelij k geheel oprecht gemeend. Hier de ontwikkeling
langs lijnen van geleidelijkheid te voeren is geen mensch
ter wereld gegeven en als er dan ook al iets gebleken is
uit den stroom van berichten dien wij dagelijks uit het
-
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oosten ontvangen, dan is het dat inderdaad van leiding
geen sprake is en dat het slechts aan de ingeboren behoefte aan orde die het Duitsche volk bezit, te danken is
wanneer alles tot dusver nog zonder hevige botsingen zich
voltrokken heeft.
Men kan ook moeilijk gelooven dat het zoo blijven
zal ! Dit hongerende volk, waarvan de mannen jaren lang
in vijandelijk land gestaan hebben en nu bij millioenen in
enkele weken tijds moeten terugkeeren ver binnen de oude
grenzen, terwijl de organen die het vroeger met ijzeren
hand leidden vervangen zijn door anderen, aan dit werk
niet gewend, moet in denzelfden tijd een deel van zijn
vervoermateriaal uitleveren en zorgen dat honderdduizenden
krijgsgevangenen naar hun vaderland terugkeeren. Het is
bijkans ondenkbaar dat dit alles volbracht kan worden in
redelijk goede orde, zelfs al blijven de gematigde elementen
de macht behouden en wordt er een Constituante bijeengeroepen, waarop de nieuwe regeering steunen kan.
Dus zal Duitschland den weg van Rusland opgaan?
De mogelijkheid bestaat zeker, maar de noodzakelijkheid
zeker niet. Het Duitsche volk verschilt in aard en geschiedenis zoo hemelsbreed van het Russische, dat gelij k-

soortige oorzaken zich daar volkomen anders moeten uiten
dan hier. Bovendien is er nog een zeer groot verschil:
Rusland was aan zichzelf overgelaten, Duitschland bevindt
zich in de macht van zijn vijanden en het is voor dezen
een eerste belang dat Duitschland niet den weg van Rus-

land opgaat. Het nieuwe Duitschland moet de rekening
betalen door het oude Duitschland gemaakt en de overwinnaars zouden zich de vruchten van hun overwinning
zien ontgaan Als in Duitschland voor jaren de anarchie
hoogtij mocht gaan Tieren. De geassocieerdenn zullen dus
alles doen om een zekere orde in Duitschland te herstellen,
evenwel op zulk een wijze dat het een orde wordt die
hi.nne belangen dient en niet die van het Duitsche volk.
Geen twijfel, of dit alles wordt in de kabinetten van
Londen en Parijs en in den raad van Versailles zorgvuldig
overwogen en doelbewust wordt een gedragslijn opgesteld.
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De weigering van voedselvoorziening in geval van wanordel"kheden wijst reeds duidelijk in die richting, de aan
dat geen vrede gesloten zal worden met een-kondig
regeering die het Duitsche volk niet in waarheid vertegenwoordigt en de macht niet bezit om uitvoering der voor
te waarborgen, eveneens. Wel schijnt de weigering-warden
om de wapenstilstands- voorwaarden te verzachten, die
immers de wanorde moeten vergrooten, strijdig met het
doel, maar in waarheid zal ook deze ongetwijfeld deel uitmaken van de taktiek die in het politieke hoofdkwartier
is vastgesteld en die begrijpelijkerwijze niet aan de groote
klok gehangen is. Waarom zoo hardnekkig aan die naar
het schijnt onuitvoerbare, draconische wapenstilstandsvoorwaarden wordt vastgehouden, is nog niet volkomen
duidelijk, maar zeker is dat als de dertig dagen om zijn
en de voorwaarden zijn niet ten volle nagekomen, dit aan
de geassocieerden gelegenheid zal geven om zich rechts
te laten met de gebeurtenissen in Midden --strekin
Europa. Dat zij in dat geval de vijandelijkheden zullen
heropenen is niet goed denkbaar, maar wel is het zeer
waarschijnlijk dat hun eischen nog zullen verhoogd worden
en zij hun macht over Midden- Europa nadrukkelijker zullen doen gelden.
Want wat er nu ook gebeurt in Oost- en Midden Europa, het is duidelijk dat de Entente- leiders een ge
woord bij de vestiging van de nieuwe orde van-wichtg
zaken zullen hebben mee te spreken, en dit beantwoordt
meteen de straks gestelde vraag: het is niet waarschijnlijk
dat de socialistische Duitsche republiek zal kunnen bestaan
in de overigens kapitalistische wereld, en wel omdat de
overwinnende geassocieerden belang hebben bij het behoud
van het oude economische stelsel in Europa. Mocht Duitschland er in slagen een proletarische staat te worden en te
blij ven, gegrondvest op socialistische productiewijze, dan
zou dit een ernstig gevaar opleveren voor de leidende
kringen in Engeland, Frankrijk en Amerika en het zou
vermoedelijk een deel van de vruchten hunner overwinning
illusoir maken. Evengoed als de geassocieerden zich, nu
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zij het oogenblik gekomen achten, gaan inlaten met de
gebeurtenissen in Rusland, zullen zij dit in Duitschland
en de andere landen van Midden- en Oost-Europa doen
en zij zullen werken voor een orde van zaken, die hun
kapitalistische, imperialistische belangen dient. Want laten
wij het' nooit vergeten : al is het waar dat deze oorlog
ontketend is door de Duitsch- imperialistischen drang naar
machts- expansie waartegen zich de Entente-groep in zelf
opwierp, haar oorlogsdoel was evengoed imperia -verdign
dan van defensieven aard omdat zij-listch,awe
veel te beschermen, weinig te veroveren had. En zoo heeft
zij wel belang bij den terugkeer van een geregelden toestand in Midden- Europa en het Oosten, maar evengoed
brengt haar belang, mee dat voorgoed onmogelijk wordt
gemaakt een aaneensluiting van Midden-Europeesche volkeren waaruit opnieuw een machtige concurrent zou kunnen
groeien der groote Amerikaansche, Engelsche, Fransche
en Italiaausche imperialismen. Dus is het zeer goed moge lij k dat men het ontbindingsproces nog wat langer laat
voortwoekeren, met het doel een einde te maken aan de
Duitsche rijkseenheid en te voorkomen dat door aaneensluiting van alle Duitsch- sprekende volkeren (Oostenrijk
inbegrepen) er zich opnieuw een machtig blok vormt op
het vasteland van Europa.
Een dergelijke taktiek zou zekerlijk niet bijster idealistisch wezen, maar inderdaad moeten wij ons erop voorbereiden dat bij de schepping van de nieuwe wereldorde het
idealisme sterk met materialisme gemengd zal zijn. En wij
weten hoe de Angel- Saksische volkeren de gave bezitten
beide te goeder trouw te vereenigen. Frankrijk heeft oorlog gevoerd omdat het aangevallen werd, maar zal nu het
de overwinning behaalde, zeker niet versmaden zijn grond
uit te breiden, niet alleen met de verloren provin--gebid
cies maar vermoedelijk ook met begeerlijke stukken gebied
in Syrië. Engeland voerde oorlog om Duitschland te beletten de wereld te veroveren ongetwijfeld was dit oprecht
het hoofddoel: maar het zal er geen bezwaar tegen
hebben, de Duitsche koloniën in Afrika te voegen bij zij n
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imperium. En deze annexaties, daar behoeft men niet aan
te twijfelen, zullen verdedigd worden met een beroep op
edele motieven van menschlievendh.eid en rechtvaardigheid.
Boven dit klein gedoe zal wellicht de Amerikaansche
president staan, wiens ideeële oogmerken niet betwijfeld
mogen worden, maar ook hij zal een verbrokkeling van de
Duitsch sprekende volkeren zeer goed kunnen vereenigen
met zijn toekomst-ideaal, en hebben wij niet reeds gelezen
dat zijn regeering besloten heeft voort te gaan met dreadnoughts te bouwen, natuurlijk niet tot versterking van
Amerika's macht, maar alleen om te dienen tot bewaring
van de orde als eenmaal de wereldbond werkel_ij kheid
geworden zal zijn ?
Laten wij er geen gekheid over maken : bij het vredes
zullen de materieele belangen der overwinnaars,
-congres
dubbel en dwars behartigd worden en hun eerste zorgen
zullen zijn : datgene binnen te halen waarbij zij belang
hebben, een schikking te vinden tusschen hun vrienden
en genooten die pogen elkander vliegen af te vangen
(b.v. Italianen en Serviërs!) en in Oost- en Midden- Europa
een toestand te scheppen die het mogelijk maakt dat
in de eerste eeuw de overwonnen volkeren werken
voor de Entente- belangen zonder dat zij zelf tot macht
kunnen komen. Maar daarnaast kan eerlijk en te goeder
trouw gewerkt worden voor een betere toekomst. De Ententeleer over den oorlog als strijd voor recht en vrijheid tegen
het Duitsche ondier is géén huichelarij en er is maar een
klein weinigje zelfbedrog noodig om haar te vereenigen
met verlangens die wij, staande op een onzijdiger standpunt, baatzuchtig noemen. Dus, al pakt Frankrijk Syrië
en laat Engeland Duitsch Zuid -west en Oost - Afrika voegen
bij zijn Afrikaansche „dominions", toch kunnen beiden
ijverig medewerken bij het leggen van de grondslagen voor
den volkerenbond. En misschien ... misschien ... wij geven
de hoop niet op, zullen er in Versailles staatslieden zij ti
met zoo ruimen blik dat ook aan de verslagen volkeren
gelegenheid gegeven wordt van hun wonden te herstellen,
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zoodat ook zij zich eenmaal op hun plaats kunnen voelen
in de nieuwe familie der volkeren.

Zooals ons volk toeschouwer is geweest bij den vierjarigen Titanenstrijd, zoo zal het ook niet direct kunnen
medewerken aan den opbouw der nieuwe wereldorde. Het
zal ook nu toeschouwen, maar het zal de gevolgen van
den nieuwen staat van zaken ondervinden, gelijk het den
invloed van den oorlog pijnlijk ondervonden heeft. Een
oogenblik heeft het geschenen alsof het de gevolgen van
den nieuwen tijd zooals die zich in Duitschland baanbrak
reeds aanstonds ondervinden zou, alsof de vlammen van
het ineengestorte en brandende Duitsche huis ook ons
dak zouden aantasten. Het is een vergissing geweest: van
de oorzaken die in Duitschland den brand verwekten ontbraken hier de belangrijkste en evenals in Zwitserland en
in Denemarken bleek bij ons de werkelijke situatie meer
gelij kends te vertoonen met die in de Entente- landen dan
met den toestand in de verslagen Midden -Europeesche
rijken. En zeker zou er geen grooter dwaling mogelijk
zijn dan aan te nemen dat vat in Duitschland gebeurt
noodzakelijk hier navolging zou moeten vinden. Sedert
meer dan vier eeuwen ontwikkelt zich ons lot onafhankelij k van dat der Duitsche volkeren en bij een diepgaand
verschil in volksaard als tusschen dezen en de bewoners
onzer lage landen moet elke gevolgtrekking uit gebeurtenissen daar ten aanzien van ons falen. Ongetwijfeld blijft
het een weergaloos belangrijk ding, dat daar aan onze
oostelijke grens de brand zoo fel woedt, edoch wij grenzen
niet alleen aan Duitschland en geen natuur- noch eenige
andere wet bindt het lot van onze zeevarende, koloniseerende natie aan dat der volkeren van Midden- Europa. In de
„roode week" van 10 tot 17 November die op zoo verrassende
wijze geleid heeft tot een hernieuwing van het verbond
tusschen volk en vorst, is dit duidelijk genoeg gebleken.
Onze geografische ligging heeft ons in de oorlogsjaren tot
op zekere hoogte economisch afhankelijk gemaakt van het
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oosten en is oorzaak geweest dat wij sommige oorlogsverschijnselen in zeer verzachten vorne hebben doorgemaakt
als Duitschland, maar m et liet einde van den oorlog is
daaraan neteen een einde gekonieii, en - wij neogen hopen
dat het woord van onzen premier: „wij gaan een tijdperk
van innerlijke rust in" bewaarheid zal worden.
Niettemin zullen we Knet spanning meeleven wetend
dat ook voor ons toekomstig leven daarvan zeer veel
afhangt datgene wat er in Midden- en Oost- Europa
staat te gebeuren: de strijd tusschen Entente- kapitalisme
en Russisch -Duitsch socialisme. Want al kunnen wij niet
gelooven dat die strijd met wapenen uitgevochten zal
worden, en dat, gelijk Liebknecht schijnt te verlangen, een
Russisch -Duitsch rood leger zich naar den Rijn zal begeven
en daar tegen de Entente vechten het zou een te ongel ij ke strijd worden! — zonder meer zal toch de ontwaakte
revolutiegeest zich niet neerleggen bij de macht der overwinnende geassocieerden.
Groningen, 23-26 November 1918.

LEESTAFEL.

I)r. H. Terpstra. De opkomst der Westerkwartieren van
de Oost -Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië).
's-Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1918.
In vroegere tijden was Surate eene belangrijke koopstad;
door verzanding van de haven is de handel naar het zuidwaarts
gelegen Bombay verplaatst. Maar toen, in den aanvang der zeventiende eeuw, onze zeevaarders zich naar het Oosten richtten, was
Surate nog in vollen bloei. De 0. 1. Compagnie kon daar o.a.
indigo voor de Europeesche, -- weefgoederen, later opium, voor de
Oostersche markten vinden; daarentegen vond zij er afzet voor de
voortbrergselen van den Indischen archipel, met name voor specerijen en, later, voor tin.
Reeds in 1606 had zij er eene factorij, die echter slechts een
kort bestaan had; eerst in 1615 had de definitieve vestiging plaats.
Doch zij had ook toen nog vele moeilijkheden te overwinnen, zoowel door den invloed van hare mededingers, de Portugeezen en
Engelschen, en door de baatzucht der inlandsche machthebbenden
(zou met den „Koning van Cambaya" . (bl. 19, noot 1) niet de
gouverneur of onderkoning (zie bl. 10 en ook bl. 86) bedoeld zijn ?),
— als door misslagen of onhandigheden harer eigen dienaren.
De heer Terpstra geeft van al de ondervonden wederwaardigheden een nauwkeurig en uitvoerig overzicht, tot aan het tijdstip
(1624) waarop zij geacht konden worden, in hoofdzaak overwonnen
te zijn. Wat hij verder omtrent onze eerste betrekkingen met
Arabië en Perzië mededeelt, is minder belangrijk.
Men kan, het werk van den heer T. lezende, een duidelijk
inzicht verkrijgen in de groote bezwaren, waarmede onze pioniers
in het verre Oosten te kampen hebben gehad; waarlijk, de vestiging daar van den Nederlandschen handel, waaruit door den drang
der omstandigheden hier en daar die van het Nederlandsch gezag
voortvloeide, is geen gemakkelijk werk geweest!
Met belangstelling zien wij, van de blijkbaar bekwame hand

van mr. T., het verhaal te gemoet van de verdere lotgevallen der
E. B. K.
Compagnie in hare „westerkwartieren ".

